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Жеке мәлімет  

Аты/Тегі Бекқожин Мұрат Қамашұлы 

Ұлты    қазақ 

Туылған  жылы, айы, күні 1958ж. 28 шілде айы 

Байланыс телефондар/ Факс 8701 3590191 

Электронды поштасы   murat.bek@mail.ru 

  

Білімі   Жоғары 

- 1979-1984ж. Алматалық мемлекеттік театр көркем сурет институты, театр 

факультеті, «Режиссура драмы» мамандығы бойынша, режиссері 
- 1990-1991ж. Киноактер Театр-Студиясында, Ресейдің халық артісі 

Р.Г.Виктюктін шеберханасында тағылымдама, Мәскеу қ. 

Ғылыми дәрежесі, атағы  

Марапаттаулары  Қазақстан театр қайраткерлер одағының мушесi 

Жұмыс тәжірибесі   37 жылының жұмысының өтілі, 4 жыл педагогикалык жұмысының өтілі 

Мерзімі  1979-2016 ж  

Қызметі   Қоюшы-режиссер, бас режиссер, көркемдік жетекшісі 

 Жұмыс берушінің  атауы және 

мекен-жайы  

 - Абай атындағы обл.қаз.драм.театры, Жамбыл қ. 

 - С.Қожамқұлов атындағы обл.қаз.драм.театры, Жезқазған қ. 

 - С.Сейфуйллин атындағы обл.қаз.драм.театры, Қарағанды қ. 

 - Обл.телерадиокомпаниясы, Қарағанды қ. 

 - «Хабар» Агентігі, Алматы қ. 
 - «Ел Арна» телеарнасы, Алматы қ. 

 - «31 канал» телеарнасы, Алматы қ. 

Қызмет түрі  Шығармашылық жұмысы 

  

Мезгіл  2012ж. тамыз айынан бастап  

Қызметі    «Кино и ТД» факультетінде «Теледидар режиссурасы және оператор өнері» 

кафедрасында аға оқутышысы 

 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 

 - Монтаж негіздемесі 

 - Монтаж ІІ 

 - Оқу фильмнің режиссурасы 

 - Фильм композицияның шешімі  

 - Ғылыми-көпшілік киносының режиссура арнайы курсы 

https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0/


Семинар, Тренинг,  

Біліктілікті арттыру курстары 

- Театр және кино ағылшын режиссері Питер Бруктың шеберлік-классы 

  - А.П.Чехов атындағы МАШТ, Мәскеу қ., Ресей, қазан 1987ж.   

- Халықаралық театр фестивалі:  

   - Бишкек қ., Қырғызстан, сәуір 1988ж. 

   - Ашхабад қ., Түркменистан, мамыр 1989ж. 

   - Авиньон қ., Франция, 01.07-15.07.1990ж. 

- Тағылымдама:  

   Киноактер Театр-Студиясы, Ресейдің халық артісі Р.Г.Виктюктің 

шеберханасы, Мәскеу қ., Ресей, 1990-1991ж.   

- Семинары:  

   Халықаралық Бизнес Академиясы, Менеджмент Даму Орталығы,   

   «Реализация принципов Болонского процесса в Казахстане» семинары,  

   Сертификат №280, Алматы қ., Қазақстан, 8.02-14.02 2013ж. 

- Біліктілікті арттыру курстары:  

  - Всероссийский государственный университет кинематографии       

им.С.А.Герасимова (ВГУК),  

«Актуальные проблемы современного кинопроцесса» профессионалдық 

бағдармасы, Біліктілікті арттыру куәлігі №772400822117,  

Мәскеу қ., Ресей, 11.03-27.03.2014ж. 

    - Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы,  

  «Қазіргі заман корей киносы» тақырыбы бойынша кинотанушы, Geyongsang 

Ұлттық университетінің профессоры Сангву Хонгтың шеберлік-классы 

  Сертификат №452, Сеул қ., Оңтүстік Корея, 23.10.2015ж. 

   - Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, Біліктілікті 
арттыру бөлімі, «Режиссура» мамандығының курсы, 

   Куәлігі №93, Алматы қ., Қазақстан, 07.12-12.12.2015ж. 

  

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 командасын арасында, 

2015ж. 

- академия факультет командасын арасында волейболға қатысу, 2015ж.  

- академия факультет командасын арасында мини-футболға және 

волейболға қатысу, 2014ж. 

https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0/


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 

 

- «Жургеневка» эксперименталды студенттік сериал түсүрілімде актерлық 

рөлін орындау, 2016ж. 

- «Воинские искусства Великой степи. Тюркский мир» бағдарламасында 
«Бiлiм және Мәдениет» телеарнада дикторлық жұмысын атқару «Хабар» 

Агентігі, 2015-2016ж. 

- «Путь Лидера. Так сложились звезды» көркем суретінде профессордың 

эпизодтық рөлін орындау, қараша 2015ж. 

- «Хабар» телеарнада «Жаңа күн» ақпараттық-ойын-сауық бағдарламасында 

қоюшы-режиссері, 2014ж. 

- «Әзіл студио» мысқыл ойын-сауық бағдарламасында «31 арнада» қоюшы-

режиссері, 2012-2013ж. 

  

 

 

 

https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B7/
https://sozdik.kz/kk/dictionary/translate/kk/ru/%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%82%D1%8B%D2%9B/

