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Жеке мәлімет  

Аты/Тегі Акчалов Ерлан Едлұлы 

Ұлты    қазақ 

Туылған  жылы, айы, күні 1963ж. 3 қаңтар 

Байланыс телефондар/ Факс 8707 350 36 34 

Электронды поштасы   akerl@mail.ru 

  

Білімі   Жоғары 

- 1980-1985ж. ҚазМУ, журналистика факультеті, «Тележурналистика» 
мамандығы бойынша, журналист 
-  1994 ж. АҚШ-тағы стажировка «АҚШ телевизия хабар тарату» 

Ғылыми дәрежесі, атағы доцент 

Марапаттаулары  Қазақстанның журналисттер одағының қайраткері 

Жұмыс тәжірибесі   36 жылының жұмысының өтілі, 8 жыл педагогикалык жұмысының 

өтілі 

Мерзімі  1980-2016 ж  

Қызметі   Редактор, жүргізуші, комментатор, бас редактор, бас продюсер, 

режиссер 

 Жұмыс берушінің  атауы және 

мекен-жайы  

 - Казақ телевизиясы, Алма-Ата қ. 

 - Студия «Азия ТВ» 

 - Каз.ТВ, Алма-Ата қ.  

 - МТРК «Мир», Алматы қ., Мәскеу қ. 

 - Студия «Гала ТВ», Алматы қ.  

 - РТРК «Қазақстан», Алматы қ.  

 

Қызмет түрі  Шығармашылық жұмыс 

  

Мезгіл  2008 ж. Қыркүйек айынан бастап – бүгінгі күнге дейін 

Қызметі    Кафедра меңгерушісі, доцент, «Кино и ТВ» факультетінің және 

Телевизия режиссурасы және опертаторлық өнері» кафедрасының аға 

оқытушысы,   

 Жұмыс берушінің  атауы және 

мекен-жайы  

Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы,  

Панфилов 127, Богенбай батыр к. қиылысы 

Қызмет түрі  Шығармашылық және педагогикалық жұмысы 

Оқытатын пәні  - Режиссура І,ІІ,ІІІ,ІV 

 - Практикалық режиссурасы ІІ,ІІІ 

 - ТД режиссура шеберлігі ІІ,ІІІ,ІV 

 - Оқу фильмнің режиссурасы 

 - Фильм композицияның шешімі  

 - Ғылыми-көпшілік киносының режиссура арнайы курсы 



Семинар, Тренинг,  

Біліктілікті арттыру курстары 

- Халықаралық телевизиялық фестивальдері:  

   - Мәскеу қ. 5-ші Халықаралық Мәскеу телефорумы, «Ток-шоу» 

номинациясындағы Гран-при; 

- Алматы қ. «Алтын жұлдыз» 1-ші телевизиялық фестивальдағы «Ең 

үздік ойын-сауық программа» номинациясы;  

- Стажировка:  

- 1994 ж. АҚШ-тағы Стажировка  «Система телевещания США» 

- Семинар:  

- Халықаралық семинар «СМИ и проблемы преподавания», Алматы, 

КазМУ, 2014 ж. 

- Халықаралық семинар «Барманкуловские чтения», Алматы , КазМУ, 

2013 ж 

- Халықаралық семинар «Преподавание режиссуры кино и ТВ в новых 
условиях», КазНАИ, 2013 г 

- Халықаралық семинар «Тенденции развития мирового ТВ», Алматы, 

КазНАИ, 2014 г 

«Наука и СМИ» 

«Современные тенденции телевизионного документального 

исторического кино» ( 550-летие казахской государственности.), 2015 

г. Университет «Туран» 

- Курсы ПК:  

 - Всесоюзный институт повышения квалификации работников ТВ и 

РВ, № 25678, 1988 г. 

   - КазНАИ им.Т.К.Жургенова  Білімді жоғарылату бөлімі,  
     «Режиссура» мамандығы бойынша курс 

     Удостоверение №92, г.Алматы, Казахстан, 07.12-12.12.2015г. 

  

Дағдысы мен қабілеттілілігі Сценарийлерді құрастыру және жазу, театр және теледидар 

жобаларын, теледебаттарды, ток-шоуларды, документалды және 

теледидар фильмдерді жасау, дикторлық жұмыс және кадр сыртында 
мәтіндерді оқу 

Ана тілі  қазақ 

Басқа тілдер Орыс, ағылшын сөздікпен 

Өзін тестілеу   Түсіну Сөйлеу Хат 

Еуропалық деңгей (*)  Listening Reading Spoken 
interaction 

Spoken 
production 

 

Тіл  

 

 
    ағылшын       

Тіл    орыс  орыс  орыс    орыс 

 
 

Компьютерден білімі  MS Office, OS Windows, Internet 

Кәсіби дағдылар және 

қабілеттер   

Сценарийлерді құрастыру және жазу, театр және теледидар 

жобаларын,   теледебаттарды, ток-шоуларды, документалды және 

теледидар фильмдерді жасау, дикторлық жұмыс және кадр сыртында 

мәтіндерді оқу 

Басқа да дағдылары Жүлде және құрмет грамотасы. Қазақстан, Алматы. Профессор-

оқытушылар құрамы арасында спорт жарысы. Т.Қ.Жүргенов атындағы 

Қазақ ұлттық өнер академиясы 
- «3-орын» мини-футболдан академия факультет командасы арасында, 

2015ж. 

- академия факультет командасын арасында волейболға қатысу, 

2015ж.  

- академия факультет командасын арасында мини-футболға және 

волейболға қатысу, 2014ж. 



Қосымша ақпараттар - Республикалық студенттік олимпиадасы «Режиссура» мамандығы 
бойынша жюри мүшесі, Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер 

академиясы, сәуір 2016ж. 

- Халықаралық студенттік «Бастау» фестивалі іріктеу комитетінің 

мүшесі, 2015ж. 

- Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы «Режиссура» 

мамандығы бойынша қабылдау комиссияның мүшесі, 2014ж. 

- «Жетінші арна» эфирінде «40 миллионов теңге» интеллектуалдық 

телешоудың жеңімпазы, сәуір 2013ж. 

- Қосымша ретінде өз шығармашылық жобаларымен айналысып 

жүрмін 

Сілтемелер  

 
 

Басылымдар  

 

 

  

Шығармашылық жұмыстары 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B7/

