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Мазмұны  

 

Пролог   

    Миссия және құндылықтар  

    Стратегиялық бағыттар: 

 Академиялық артықшылық: жеке тұлғаға бағытталған білім беру және 

хореография мен мәдениет саласындағы онлайн білім беру, өмір бойы оқыту  

 Шығармашылық қызметі: Академияның шығармашылық жетістіктерін 

әлемдік қоғамдастықтың тануы, жастарды елдің мәдени және әлеуметтік-

экономикалық дамуына тарту. 

 Зерттеу және инновациялар: ғылыми құзыреттілікті күшейту, білім, 

шығармашылық және инновациялық зерттеулерді біріктіру үшін жағдай жасау.  

 Ресурстар: IT инфрақұрылым мен материалдық-техникалық базаның 

сапасын арттыру, қаржы көздерін әртараптандыру, Академияның қоғамдық және 

мәдени өмірге ықпал ету саласын кеңейту.  
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Пролог 

 

Миссияны, стратегиялық мақсаттарды таңдау жас оқу орнының қалыптасуы 

мен дамуының 7 жылдық кезеңіне айқындалған әлеует пен құндылықтарға 

негізделеді. Академия «Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 

министрлігінің «Қазақ ұлттық хореография академиясы» шаруашылық жүргізу 

құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын құру мәселелері туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 9 сәуірдегі № 227 қаулысымен 

құрылды.  

Оқу орнының ашылуы тәуелсіз мемлекет Қазақстан Республикасының және 

оның елордасының жаңа тарихымен тығыз байланысты. Классикалық 

хореографияны зерделеу, оның негіздерін білім беру процесіне енгізу, ұлттық балет 

өнерін сақтау және жетілдіру ұлттық хореографияны дамытудағы маңызды қадам 

болды. Академия қазақстандық балет өнерінің жаңа даму кезеңіне жол ашты. 

Қазақ ұлттық хореография академиясы – болашақ мамандарды тұлғаға 

бағдарланған кәсіптік оқыту және тәрбиелеу негізінде қызметін жүзеге асыратын 

бірегей инновациялық білім беру мекемесі. Академияда кәсіби білім алудың 

ерекшелігі – хореографиялық білім берудің үздіксіздігі және мәдениет пен 

хореография өнері саласындағы мамандарды қалыптастыру. Заманауи жоғары 

білікті мамандарды даярлаумен қатар қазақ ұлттық мәдениетін сақтау және 

дамыту, хореография өнері саласында креативті және үздік әлемдік үлгілер 

қатарында болуға, халықаралық кеңістікте Қазақстанның эстетикалық, рухани, 

мәдени, ғылыми және білім беру имиджін ілгерілетуге ұмтылу Академия 

қызметінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Біз Академияны Қазақстанның хореографиялық өнерінің классикалық және 

ұлттық мұрасы мен әлемдік өнер мен мәдениеттің шығармашылық сан алуандығын 

біріктіретін халықаралық шығармашылық білім беру және ғылыми хаб ретінде 

көреміз. 

 

 

Асылмуратова А.А. 

Ректор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Қазақ ұлттық хореография академиясы» 

 шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық  

мемлекеттік кәсіпорнының 2021-2027 жылдарға арналған  

даму стратегиясы 

Код: 02-11 

Басылым: 1 

4 бет 11 беттен 

 

Миссия 

Біздің миссиямыз: хореография және мәдениет саласындағы білім беру 

процесін әлемдік стандарттар деңгейінде іске асырамыз және түлектерді тез 

өзгеретін әлемде өзін-өзі табысты іске асыру дағдыларымен қамтамасыз етеміз. 

 

Бағдар 

Қазақ ұлттық хореография академиясы – Қазақстанның хореографиялық 

өнерінің мұрасын, жақын және алыс шет елдердің өнері мен мәдениетінің 

шығармашылық сан алуандығын біріктіретін халықаралық ғылыми-

шығармашылық білім беру хабы. 

 
Құндылықтар  

Адалдық және ашықтық. Біз адалдық пен ашықтықты барлық жағынан 

қолдаймыз. Академиялық ортадағы адалдықты қолдаймыз. Заманауи білім мен 

іскерліктерді толық игеруді қолдаймыз. 

Құрмет және қолдау. Біз әрбір адамның қадір-қасиетіне, пікіріне, пайымына, 

дүниетанымына құрмет көрсетеміз. Жақсы серіктестік пен өзара көмекті дамытуды 

қолдаймыз. 

Жауапкершілік. Біздің ортақ игілігіміз әрқайсымыздың экологиялық 

мәдениетіне байланысты екендігін түсінеміз. 

Жетілдіру. Біз қол жеткен жетістіктерімізбен тоқтап қалмаймыз. Өзіміздің 

дамып тереңдей түсумізді басқарамыз, жанымыздағы адамдарды өзін-өзі 

жетілдіруге ынталандырамыз және әрқайсысының жетістіктеріне шын жүректен 

қуанамыз. 

Командалық рух. Сахнада жеке өнер көрсетіп, командада жұмыс істейміз. 

Бәріміз бірлесіп Қазақ ұлттық хореография академиясының және мемлекетіміздің 

табысты болуын қамтамасыз ете аламыз. 

 

1-стратегиялық бағыт. Академиялық артықшылық. 

1-мақсат: Дәстүрлі және қашықтықтан білім беруді біріктіру арқылы отандық 

және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті хореографиялық өнер мен 

мәдениет саласындағы жоғары білікті мамандарды даярлау. 

Міндеттер: 

- білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету; 

- отандық және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті түлектерді 

даярлау мақсатында орындаушылық өнер мен мәдениеттің әлемдік үрдістерін 

ескере отырып, білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңғырту; 

- отандық кіріс және шығыс академиялық ұтқырлық бағдарламаларын іске 

асыру (онлайн оқытуды ескере отырып); 

- оқытудың цифрлық электрондық білім беру ортасын үйлесімді енгізу үшін 

жағдай жасау; 
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- Астана Опера және Астана Балет жетекші театрларының қолдауымен дуальді 

оқытуды енгізу;  

- көптілді білім берудің қолайлы экоортасын дамыту; 

- маман даярлаудың кәсіптік циклінің барлық кезеңдерінде жұмыс 

берушілерді тарту. 

Күтілетін нәтижелер: 

1. Кәсіптік білім беру мектеп-колледжінде, жоғары, жоғары оқу орнынан 

кейінгі және қосымша білім беруде оқытудың бірегей деңгейлік әдістемесін жасау. 

2. ПОҚ авторлық курстарының белсенді жариялануы және сұранысқа ие 

болуы; 

3. Академияны бітіргеннен кейінгі бірінші жыл ішінде түлектердің жұмысқа 

орналасуы – 85 %. 

4. Академияның барлық бағдарламаларында оқитын білім алушылардың саны 

– 570 және одан жоғары. 

5. Үштілділік элементтері бар білім беру бағдарламалары – 100%. 

 
2-мақсат: Халықаралық ынтымақтастықты дамыту, халықаралық білім беру 

кеңістігіне кірігу. 

Міндеттер:  

- білім беру процесінің барлық қатысушыларының мәдениаралық өзара іс-

қимылы үшін қолайлы жағдайлар жасау. 

- еуропалық білім беру кеңістігінің сапасын қамтамасыз етудің халықаралық 

стандарттарына сәйкес келетін екі дипломды білім беру бағдарламаларын құру 

және іске асыру (қашықтықтан оқыту технологияларын ескере отырып); 

- шығармашылық, оқу, ғылыми процестерді жетілдіру, оқытушылардың 

біліктілігін арттыру және біліктілігі әртүрлі деңгейдегі мамандарды даярлау сапасы 

мақсатында шетелдік жоғары оқу орындарымен, қорлармен және ұйымдармен 

тікелей әріптестік қатынастар орнату; 

- білім алушылардың, профессор-оқытушылар құрамының халықаралық 

академиялық ұтқырлығын арттыру; 

- даярлау бағыттары бойынша отандық және халықаралық рейтингтерде білім 

беру бағдарламаларын ілгерілету, танылған әлемдік агенттіктерде білім беру 

бағдарламаларын халықаралық аккредиттеуді жүргізу. 

Күтілетін нәтижелер: 

1. Білім беру процесін белсенді интернационалдандыру. 

2. Білім алушылар мен оқытушылардың халықаралық академиялық 

ұтқырлығын дамыту. 

3. Академияның шығармашылық, білім беру, ғылыми қызметіне тартылған 

шетелдік мамандардың санын арттыру. 

4. Бірлескен халықаралық жобаларды іске асыру. 

5. Жетекші шетелдік университеттермен екі дипломды білім беруді сапалы 

жүзеге асыру. 
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6. Білім алушылар мен оқытушылармен академиялық, ғылыми алмасу 

саласындағы ынтымақтастық туралы шетелдік жоғары оқу орындарымен, 

ұйымдармен шарттар, келісімдер, меморандумдар санын ұлғайту. 

7. Танылған әлемдік агенттіктерде барлық білім беру бағдарламаларын 

халықаралық аккредиттеу. 

 

3-мақсат: Кадрларды тарту және дамыту, өмір бойы оқыту үшін қолайлы 

жағдайлар жасау. 

Міндеттер: 

- хореография өнері мен мәдениетінің үздік мамандарын тарту, біліктілікті 

үздіксіз арттыру, өзін-өзі дамыту және кәсіби жетілдіру, қазіргі заманғы білім беру 

технологияларын енгізу есебінен Академияның кадрлық іргетасын құру және 

ұлғайту; 

- LLL (LifeLong Learning) үшін, соның ішінде хореографияның жаңа 

бағыттарын дамыту үшін ПОҚ және ӘБҚ мотивациясын дамыту; 

біліктілікті арттыру бағдарламалары шеңберінде онлайн-оқытуды 

ұйымдастыру; 

- стейкхолдерлермен жұмыс желісін дамыту. 

Күтілетін нәтижелер: 

1. Күшті кадрлық әлеует, сертификатталған оқытушылар, практик-

оқытушылар, зерттеушілер және оқу орнының басқа да қызметкерлерінің санын 

арттыру. 

2. Еңбек нарығының нақты сұраныстарына және жұмыс берушілердің 

қажеттіліктеріне жауап беретін біліктілікті арттыру орталығының белсенді 

қызметі. 

3. Жұмыс берушілердің түлектердің кәсіби дайындығы сапасына қанағаттану 

дәрежесін арттыру. 

 

 2-стратегиялық бағыт. Шығармашылық қызмет. 

 1-мақсат: Қазақ ұлттық хореография академиясының балет мектебін әлемдік 

кәсіби қоғамдастыққа интеграциялау. 

 Міндеттер: 

 - Академияның шығармашылық қызметін, білім алушылардың 

шығармашылық әлеуетін іске асыру үшін жағдайлар жасау және халықаралық 

мәдени кеңістікке ілгерілету; 

 - қазақстандық және шетелдік классикалық балет мектептерінің әдістемелерін 

интеграциялау, үздіксіз хореографиялық білім берудің бірегей моделін жасау; 

 - қазақ биін сақтау және дамыту; 

 - Академияның репертуарлық саясатын құру және жетілдіру; 

 - Академияның шығармашылық жетістіктерін әлемдік мәдени қоғамда 

ілгерілету және танымал ету; 
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 - әлемдік деңгейдегі балет өнері мен мәдениет мамандарының кәсіби қарым-

қатынасы үшін кәсіпкерлік ойлау дағдыларын және шығармашылық кеңістікті 

қалыптастыру арқылы орындаушылық өнердің тұлғалары мен ұйымдарын 

дамытуға жәрдемдесу. 

       Күтілетін нәтижелер: 

1. Академияның халықаралық мәдени кеңістіктегі танымал имиджі. 

2. Хореографиялық өнер және мәдениет саласындағы бәсекеге қабілетті 

кадрлар. 

3. Тікелей және жанама инвестицияларды тарту үшін әлемдік аренаға 

мәдениет пен өнер өнімдерін сапалы экспорттау. 

4. Қазақстандық мәдениетті шетелде ілгерілету және мәдениетаралық 

алмасудың тұрақты арналарын қалыптастыру. 

5. Академия – шығармашылық, креативті, өршіл идеялар мен ойды білдіру 

бостандығы, мәдениет пен өнер саласында қазіргі заманғы цифрлық 

технологияларды енгізу үшін сұхбат алаңы ретінде әрекет ететін халықаралық 

мәдени орталық. 

 

2-мақсат: Кәсіптік оқыту процесінде оқушылардың белсенді азаматтық 

ұстанымын тәрбиелеу. 

Міндеттер: 

- өмірдің қоғамдық-саяси, рухани, зияткерлік, шығармашылық салаларында 

білім алушылардың өзін-өзі көрсетуі және өзін-өзі дамытуы үшін жағдай жасау, 

салауатты өмір салтына тарту; 

- «шығармашылық ↔ оқыту» жүйелі өзара байланысында бірегей тәрбие 

қызметін қалыптастыру; 

- білім алушылармен әлеуметтік жұмыста жеке тұлғаға бағытталған тәсілді 

іске асыру; 

- студенттік ұйымдармен әлеуметтік серіктестіктің тиімділігін арттыру, 

студенттік өзін-өзі басқарудың рөлін күшейту. 

Күтілетін нәтижелер: 

1. Жан-жақты дамыған, креативті ойлайтын, өзін-өзі жетілдіруге және өзін-өзі 

жүзеге асыруға қабілетті, жауапкершілігі бар және азаматтық саналы маман 

тұлғасын тәрбиелеу. 

2. Студенттік ұжымдардағы оң әлеуметтік-психологиялық ахуал. 

3. Академияның республикалық және халықаралық іс-шараларға белсенді 

қатысуы. 

4. Академияның әлеуметтік жауапты оқу орны ретіндегі қоғамдық имиджін 

нығайту. 

 

3-стратегиялық бағыт. Зерттеулер мен инновациялар. 

1-мақсат: «Шығармашылық – білім беру – ғылым» үздіксіз тұжырымдамасын 

іске асыру. 
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Міндеттер: 

- хореография өнері мен мәдениеті саласында қолданбалы зерттеулер жүргізу, 

өнерге цифрлық технологияларды енгізу, мультидисциплинарлық және пәнаралық 

зерттеулер жүргізу; 

- ПОҚ зерттеу нәтижелерін өндіріске енгізу;  

- диссертациялық кеңестің жұмысын ұйымдастыру, докторанттардың 

диссертацияларын уақытында қорғауды қамтамасыз ету, импакт-факторы жоғары 

журналдарда жариялау. 

Күтілетін нәтижелер: 

1. Білім беру процесіне зерттеу нәтижелерін қолдану негізінде білім беру 

бағдарламаларының жоғары сапасы; 

2. Мәдениет және өнер саласындағы еңбек нарығының заманауи талаптарына 

жауап беретін оқу орнының тиімді ғылыми инфрақұрылымы; 

3. «Қазақ биі», «Өнерлаб» ғылыми-шығармашылық зертханаларын құру және 

дамыту; 

4. Еліміздің жетекші мәдениет мекемелерімен, оның ішінде шетелдік 

әріптестермен бәсекеге қабілетті және инновациялық ғылыми зерттеулерді іске 

асыру; 

5. Академия ПОҚ-ның ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру конкурстарына және 

ұйымдар мен кәсіпорындар қаржыландыратын ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-

конструкторлық жұмыстар конкурстарына қатысуы. 

 

Мақсат 2: ПОҚ ғылыми-зерттеу әлеуетін арттыру. 

Міндеттер: 

 - Жетекші хореографиялық жоғары оқу орны ретінде Академияның өзіндік 

беделі мен имиджін қалыптастыруға бағытталған профессор-оқытушылар 

құрамының тұрақты зерттеу мәдениетін қалыптастыру; 

 - ПОҚ баспа өнімдерінің сапасын арттыру; 

 - «Arts Academy» ғылыми журналы жарияланымдарының сапасын арттыру 

және уәкілетті органның танылған журналдарының тізбесіне кіру; 

 - халықаралық ғылыми жобалардың сапасын арттыру және ПОҚ-ның әлемдік 

ғылыми қауымдастықтарға белсенді мүшелігі. 

Күтілетін нәтижелер: 

1. Scopus, Web of Science, РҒДИ және т.б. халықаралық деректер базасына 

кіретін басылымдарда ПОҚ, докторанттардың жарияланымдарын ұлғайту. 

2. Ғылыми зерттеулердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және Академияны 

халықаралық ғылыми-зерттеу кеңістігіне интеграциялау; 

3. «Arts Academy» ғылыми журналы жарияланымдарының сапасын арттыру 

және Қазақстан Республикасының уәкілетті органы ұсынатын журналдар тізбесіне 

енгізу. 
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3-мақсат: Студенттердің, магистранттардың, докторанттардың ғылыми-

зерттеу жұмыстарын дамыту (СҒЗЖ/ МҒЗЖ/ДҒЗЖ). 

Міндеттер: 

- СҒҚ (студенттік ғылыми қоғам) жетекші хореографиялық жоғары оқу 

орнының имиджін қалыптастыруға бағытталған формалар мен әдістердің барлық 

түрлерінде жүйелі жұмысын ұйымдастыру; 

- студенттерді, магистранттарды, докторанттарды Академия ішілік, 

республикалық, халықаралық ғылыми конкурстарға қатысуға тарту; 

- студенттердің ғылыми жұмыстарының жыл сайынғы жинағы 

жарияланымдарының сапасын арттыру. 

Күтілетін нәтижелер: 

1. Академия студенттерінің академияның, республиканың және одан тыс 

жерлердегі ғылыми-шығармашылық іс-шараларға белсенді қатысуы. 

2. Академияның ғылыми резервін қалыптастыру мақсатында студенттердің, 

магистранттардың, докторанттардың халықаралық ғылыми іс-шараларға, 

жобаларға қатысуы. 

3. Студенттік жарияланымдардың сапасын арттыру, магистранттардың, 

докторанттардың жұмыстарын Қазақстан Республикасының уәкілетті органы 

ұсынатын журналдарға, сондай-ақ Scopus, Web of Science, РҒДИ халықаралық 

дерекқорына кіретін басылымдарға енгізу. 

 

 4-стратегиялық бағыт. Ресурстар. 

 1-мақсат: Заманауи талаптарға сәйкес Академияның білім беру ортасын 

цифрландыру. 

 Міндеттер: 

 - Академияның ақпараттық-техникалық базасын нығайту; 

 - Академияның бағдарламалық қамтамасыз етілуін; автоматтандырылған 

ақпараттық жүйелерін жетілдіру; 

 - басқарудың, жоспарлаудың және есептіліктің цифрлық моделін енгізу; 

 - корпоративтік желінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және деректерді қорғау; 

сапалы онлайн оқытуды жүзеге асыру; 

 - электрондық оқу-әдістемелік материалдар (курстар, оқулықтар, оқу 

құралдары және т.б.) контентінің, оның ішінде қосымша білім беру қызметінің 

саласын дамыту үшін жазылуын ұйымдастыру. 

 Күтілетін нәтижелер: 

 - Академияның IT инфрақұрылымын дамыту, Академияны басқару процесін 

автоматтандыру;  

 - Академияның цифрлық білім беру технологияларының сапасын арттыру; 

 - қашықтықтан білім беру технологиялары және қосымша білім беру 

бағдарламалары бойынша виртуалды сыныптар құру. 
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2-мақсат: Білім беру процесінің сапасын қамтамасыз ететін 

материалдық-техникалық базаны нығайту. 

Міндеттер: 

- Академияның материалдық-техникалық базасын нығайту; 

- қаржы ресурстарын тиімді пайдалану; 

- кітапхана қорын дамыту және сақтау, электрондық каталогты, электрондық 

кітапхана мен репозиторийді ұлғайту; 

 - ғылыми-техникалық ақпараттың шетелдік дерекқорына жазылуды 

қамтамасыз ету (кемінде 5).  

 Күтілетін нәтижелер: 

 1. Сапалы білім беру, шығармашылық және ғылыми-зерттеу қызметін жүргізу 

үшін инфрақұрылымды дамыту.  

 2. Материалдық-техникалық қамтамасыз етудің энергия тиімділігі.  

 3. Кітапхана жүйесін жаңғырту, кітапхана қызметін цифрлық 

трансформациялау.  

 

3-мақсат: Академияны тұрақты дамыту мақсатында қосымша қаржы 

көздерін тарту. 

Міндеттері: 

- қосымша білім беру институтын дамыту және ілгерілету; 

- кәсіпкерлік және бизнес ортаны дамыту; 

- ақылы негізде білім беру бағдарламаларын енгізу; 

- Академия қызметінің ғылыми-инновациялық бағытын дамыту; 

- танымал әлеуметтік желілерде, жаппай ашық онлайн курстар 

платформаларында Академияның ақпараттық өкілдігін кеңейту; 

- қосымша сыртқы қаржыландыру көздерін тарту. 

 Күтілетін нәтижелер: 

 1. Білім беру, ғылыми, шығармашылық, әлеуметтік-тәрбиелік процестерді 

жүзеге асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау. 

 2. Жыл сайын біліктілікті арттыру курстарын, біліктілікті арттыру 

бағдарламалары шеңберінде авторлық курстарды, қосымша үйірме жұмыстарын 

ұйымдастыру. 

 3. Шеберлік сыныптарын өткізетін ПОҚ үлесін арттыру. 

 4. Академиялық оқу бағыты бойынша шетелдік студенттерді тарту. 

 5. Академияның ғылыми-инновациялық жобалары есебінен басқа ұйымдарды 

қаржыландыруға тарту. 

 

 Қорытынды 

Жоғарыда аталған барлық стратегиялық бағыттар бойынша Академияның 

тиімді қызметін бағалау Академияның 2021-2027 жылдарға арналған даму 

стратегиясының және Академияның 2021-2027 жылдарға арналған Стратегиялық 
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даму жоспарының негізгі нысаналы индикаторларына қол жеткізумен 

сипатталады. 

Стратегиялық бағыттарға жүйелі мониторинг және түзету жүргізу табысты 

шығармашылық, білім беру, ғылыми және әлеуметтік-тәрбие қызметіне, кадр 

әлеуетін дамытуға, оқу орнының халықаралық танылуы мен қаржылық 

орнықтылығының өсуіне ықпал ететін болады. 

Академияның халықаралық бәсекеге қабілеттілігін арттыруды қамтамасыз 

ететін менеджмент құралы ретінде индикативтік кешенді жоспарлауға негізделген 

алқалық басқару әдісі енгізілді. 

Болжамды бағалау бойынша көрсетілген іс-шараларды іске асыру 2027 

жылдың соңына қарай Академияға белгілі бір оң нәтижелерге қол жеткізуге 

мүмкіндік береді: 

- отандық және шетелдік халықаралық білім беру кеңістігінде жетекші орын; 

- көп деңгейлі кәсіби хореографиялық білім беруді жүйелі жаңғырту және 

соның нәтижесінде білім беру қызметтерінің сапасын арттыру; 

- шетелдік азаматтар үшін Академияның тартымдылығы; 

– «шығармашылық – білім-ғылым» үздіксіз тұжырымдамасының тиімді 

интеграциялануына, елдің және әлемдік қоғамдастықтың әлеуметтік-мәдени дамуы 

игілігі үшін адами капиталдың тиімді трансфертін қамтамасыз етуге бағытталуы; 

- кадрлық және ғылыми-шығармашылық әлеуетті тиімді пайдалану; 

- республикалық және әлемдік деңгейде мәдениет пен өнерді дамытудың 

басым бағыттарының кең спектрі бойынша іргелі зерттеулер жүргізу; 

- жастардың азаматтық белсенділігі мен патриотизмін арттыру; 

- жастар мен волонтерлерді дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау, оларды 

елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына тарту. 
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