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Академиялық және практикалық тәжірибе: 

Білімі: 

2005-2010 жж – Т.Қ. Жүргенов ат.  ҚазҰӨА, бакалавр, Алматы, Кино және ТВ 

режиссерлігі, продюсерлігі 

2010-2012 ж. – Т.Қ. Жүргенов ат.  ҚазҰӨА, магистратура, Алматы, Кино және ТВ 

режиссерлігі 

2015-2017 жж. – Әл-Фараби  ат. ҚазҰУ, Алматы, Құқықтану 

Жұмыс тәжірибесі: 

2013 жылдан қазіргі уақытқа дейін - Т.Қ. Жүргенов ат.  ҚазҰӨА, аға-оқытушы 

2006 жылдан бастап қалалық және республикалық концерттер мен іс-шаралардың 

жүргізушісі. 

2010 жылдан қазіргі уақытқа дейін деректі фильмдердің режиссеры, директоры. 

Оқытатын пәндері: «Кино режиссерлгі», «Режиссердің орындаушылармен және қоюшы 

топпен жұмысы», «Деректі фильм режиссурасы», «Продюсер шеберлігі». 

Шығармашылық, зерттеу және инновациялық қызмет: 

Деректі фильмдер: «Бізден басқа ешкім» (Тұңғыш Президент қорының гранты, 2010, 

сценарист, режиссер), «Ұлт жанашыры» (Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ 

2012, сценарий авторы, режиссері), «Тұмарша Әйтімова» 2012 ж. режиссер, «Балаларыма 

өсиеті» " 2013 ж. режиссер, "Сары" 2016 ж., режиссер "Тілеулес" 2018 ж. режиссер, "Әке" 

(жеке студиялар) 2018 ж. режиссер, "Жігіттер оны әке дейді" (Шәкен Айманов атындағы 

"Қазақфильм" АҚ, 2017 ж., сценарий авторы, режиссер) , Асанәлі Әшімов (Шәкен 

Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ, 2017 ж., сценарий авторы), «Кедергілерді жеңу» 

(Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ, 2019 ж., фильм директоры) 

Басылымдар: «Көптілдік әлеуметтік құбылыс феномені» «Интернаука» ғылыми журналы 

№ 20(196), 09.06.21, 6 бет, қаз, авторластырушы: Ахметова С.Қ.; «Ритуалдар мен 

дәстүрлер ұлттық кинематографияның объектісі ретінде» Ринц «Интернаука» 15.06.2021, 

7 бет, ағылшын тілі, авторлар: Ахметова С.К., Тұяқбаева А.Ш.; «Қазақ анимациясындағы 



жаңа контекстік-тақырыптық кейіпкер және көркемдік мәселе» Scopus «Xlinguae», 

06.2021, rus., соавторлар: Мурсалимова Г.А., Лаврик Н.А. 

Монографиялар, оқулықтар: «Көркемдік менеджмент және өндіріс», «Режиссура, кино 

және телевидение» мамандығына арналған «Кәсіби бағдарлау әдебиеті» оқу-әдістемелік 

құралы, Алматы, ISBN 978-601-04-34448-6. 42 б., Каз, 2018 Бірлескен авторлар: Лаврик 

Н.А., Байбеков А.Н. 
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