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Осы Қазақ ұлттық хореография академиясының 2021-2027 жылдарға арналған 

стратегиялық даму жоспары Қазақ ұлттық хореография академиясының 2021-2027 

жылдарға арналған даму стратегиясына, Қазақстан Республикасы нормативтік 

құжаттарының мақсаттарына, міндеттеріне және негізгі бағыттарына сәйкес 

әзірленді: 

 

 «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III ҚР Заңы; 

 2011 жылғы 18 ақпандағы № 407-IV «Ғылым туралы» ҚР Заңы; 

 «Мәдениет туралы» 2006 жылғы 15 желтоқсандағы № 207 ҚР Заңы; 

 «Педагог мәртебесі туралы» 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 293-VI ҚР 

Заңы; 

 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 15 

қарашадағы № 410-V ҚР Заңы; 

 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты»;  

 Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму 

жоспары 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636;  

 Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 2017-2021 

жылдарға арналған  стратегиялық жоспары 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 349; 

 Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2018 

жылғы 10 қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың 

жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы;  

 Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2018 

жылғы 5 қазандағы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс 

сапасын арттыру» атты Қазақстан халқына Жолдауы; 

 Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаевтың 2019 жылғы 2 

қыркүйектегі «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен 

өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауы; 

 Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2021 жылғы 1 қыркүйектегі 

"Халық бірлігі және жүйелі реформалар - ел өркендеуінің берік негізі" атты 

Қазақстан халқына Жолдауы; 

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 

қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды 

дамытудың 2020 - 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы; 

 және басқалар. 
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Мазмұны 

 

    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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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 жауапкершілігіне 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Қазақ ұлттық хореография академиясы» 

 шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық  
мемлекеттік кәсіпорнының 2021-2027 жылдарға арналған  

стратегиялық даму жоспары 

Код: 02-11 

Басылым: 1 

5 бет 22 беттен 

 

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; 

- 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); 

- 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 – 54%. 

6. ЖОО-ларды даярлау бағыттары бойынша отандық саралау жүйесіндегі 

білім беру бағдарламаларының жоғары рейтингі. 

 

1-стратегиялық бағыттың негізгі индикаторлары. Академиялық 

артықшылық. 1.1-мақсат: Дәстүрлі және қашықтықтан білім беруді біріктіру 

арқылы отандық және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті 

хореографиялық өнер мен мәдениет саласындағы жоғары білікті мамандарды 

даярлау. 
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№

№ 

Индикаторлар 
Өлш.

бірл. 
2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

2026-

2027 

1

1. 

Бастауыш мектеп, мектеп, 
кәсіптік, жоғары оқу 

орнынан кейінгі, жоғары оқу 

орнынан кейінгі 

(бакалавриат-магистратура-
докторантура) білім беру 

бағдарламалары бойынша 

білім алушылар санының 

арақатынасы 

% БМ – 

11% 

М- 35% 

КБМК - 

34% 

Б - 18% 

М, Д – 

2% 

 

  

БМ – 

11% 

М - 35% 

КБМК - 

34% 

Б - 18% 

М, Д – 

2% 

 

БМ – 

11% 

М - 35% 

КБМК - 

34% 

Б - 18% 

М, Д – 

2% 

 

БМ – 

11% 

М - 35% 

КБМК - 

34% 

Б - 18% 

М, Д – 

2% 

 

БМ – 

11% 

М - 35% 

КБМК - 

34% 

Б - 18% 

М, Д – 

2% 

 

БМ – 

11% 

М - 35% 

КБМК - 

34% 

Б - 18% 

М, Д – 

2% 

 
2

2. 

Білім алушылардың жалпы 
санынан шетелдік 

студенттердің үлесі 

Доля иностранных студентов 

от общего количества 

обучающихся,  

% 4.3 

(10) 

 

5.2 

(12) 

5.6 

(13) 

6.4 

(14) 

6.9 

(15) 

7.5 

(16) 

оның ішінде шетелдік білім 

алушылардың тағылымдамасы 
Бірл. 7 7 7 8 8 8 

3

3. 

Кіріс және шығыс 

академиялық ұтқырлық 

бойынша студенттер үшін 

(онлайн оқытуды ескере 

отырып) 

Доля студентов по входящей и 

исходящей академической 

мобильности (с учетом онлайн 

обучения) 

 

% 7,0  

(10) 

7,8 

(11) 

8,5  

(12) 

10,6 

(15) 

9,5 

(16) 

12,0 

(17) 

5

4. 

Үштілділік элементтерімен 

іске асырылатын жоғары 

және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің білім 

беру бағдарламаларының 

саны 

% 9% 

 

 

18% 27% 36% 45% 54% 

6

5. 

Жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімнің екі 

дипломды білім беру 

бағдарламаларының саны 

 

Бірл. 1 1 2 2 2 2 

7

6. 

Дуальді оқытуды 

қамтитын бағдарламалар 

саны 

Бірл. 3 3 3 3 3 3 

7. Мемлекеттік тапсырыс 

бойынша білім алған, ЖОО-

ны бітіргеннен кейін бірінші 

жылы мамандығы бойынша 

жұмысқа орналасқан 
колледж түлектерінің үлесі 

% 70 72 75 77 80 85 
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9

8. 

7 

Мемлекеттік тапсырыс 

бойынша білім алған, ЖОО-

ны бітіргеннен кейін бірінші 

жылы мамандығы бойынша 
жұмысқа орналасқан 

бакалавриат, магистратура, 

докторантура түлектерінің 

үлесі 
 

% 75 77 79 80 82 85 

1

9. 

Білім беру процесін 

цифрландыру үлесі  
% 70 75 80 85 90 95 

 

10. 

ПОҚ авторлық курстарының 

белсенді жариялануы және 

сұранысқа ие болуы 

 

Қазақстан университеттері 

рейтингіндегі академияның 

ұстанымы 

Активная публикация и 

востребованность 

авторских курсов ППС 

 

Бірл. 3 3 4 4 6 8 

 

11. 

Қазақстан университеттері 

рейтингіндегі академияның 

ұстанымы 

 

Орны  

 

- 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

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. 

1-стратегиялық бағыттың негізгі индикаторлар. Академиялық 

артықшылық. 1.2-мақсат: Халықаралық ынтымақтастықты дамыту, 

халықаралық білім беру кеңістігіне кірігу. 

 
№ 
Индикаторлар 

Өлш. 

бірл. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

1. 

Консорциумдар 

/клубтар/қауымдастықтар 

және т.б. шеңберіндегі 

келісімдердің саны  

 

 

Бірл. 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

  6 

 

 

7 

 

 

7 

2     

 2. 

Шетелдік серіктес 

ұйымдармен жасалған 

келісімдер мен шарттардың 

саны 

Количество соглашений и 

договоров с зарубежными 

организациями - 

партнерами 

Бірл. 35 38 42 43 44 45 46 

 

3. 

Шетелдік білім 

алушылардың саны 

Бірл. 10 12 13 15 17 19 20 

 

4. 

Таяу және алыс 

шетелдерден тартылған 

ПОҚ саны  

Бірл. 1 2 3 3 4 4 5 

 

5. 

Шетелдік серіктестердің 

қатысуымен өткізілген 

халықаралық 

конференциялар, 

симпозиумдар, дөңгелек 

үстелдер, ғылыми 

семинарлардың саны 

Бірл. 2 7 8 9 10 12 12 

 

6. 

Білім беру сапасын 

қамтамасыз ету жөніндегі 

халықаралық еуропалық 

желілердің толық құқылы 

мүшелері болып 

табылатын және білім 

беру саласындағы 

уәкілетті органның 

тізіліміне енгізілген 

агенттіктерде 

халықаралық 

аккредиттеуден өткен 

білім беру 

бағдарламаларының үлесі 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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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. 

1-стратегиялық бағыттың негізгі индикаторлары 1. Академиялық 

артықшылық. 1.3-мақсат: кадрларды тарту және дамыту, өмір бойы оқыту 

үшін қолайлы жағдайлар жасау. 

 

№

№ 

Индикаторлар 
Өлш. 

бірл. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

1. 

Біліктілікті арттырудан өткен 

қызметкерлердің үлесі (жалпы 
санынан), % 

 

 

% 5  15       25      19       15      23      18 

4

2. 
Штаттық ПОҚ жалпы санынан 

біліктілікті арттырудан өткен 
ТжКБ педагогтарының үлесі  

% 0 7      37      8        7     37      8 

5

3. 
Штаттық ПОҚ жалпы санынан 

біліктілікті арттырудан өткен ЖОО 
педагогтарының үлесі  

% 0 12       4      0       12      4      0 

6

4. 

Корпоративтік мәдениетті 
нығайтуға бағытталған іс-

шараларды өткізу 

 

Бірл. 8 8 8 8 8  8 

 

  5. 

Жұмыскерлерді әлеуметтік қолдау 

жөніндегі іс-шараларды өткізу, 
оның ішінде: 

Бірл.  
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5.1 

материалдық көмек көрсету 

(адам саны) 
Бірл. 20 

 

20 20 20 20 20 20 

 

5.2 

9

. 

қызметтік пәтер беру (адам 

саны) 
Бірл. 60 60 60 60 60 60 60 

 

5.3 

қызметкерлерді 
профилактикалық медициналық 

тексеру (адам саны 

Бірл. - 200 200 200 200 200 200 

 

5.4 

қызметкерлерді жұмыс орнына 
және үйіне тасымалдауды 

қамтамасыз ету (адам саны) 

Бірл. 55 60 60 60 60 60 60 

 

6. 

Біліктілікті арттыру 

орталығының қызметін 
ұйымдастыру 

Бірл. - - - - 1 1 1 

 

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; 

 - 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. 



 

«Қазақ ұлттық хореография академиясы» 

 шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық  
мемлекеттік кәсіпорнының 2021-2027 жылдарға арналған  

стратегиялық даму жоспары 

Код: 02-11 

Басылым: 1 

11 бет 22 беттен 

 

2-стратегиялық бағыттың негізгі индикаторлары. Шығармашылық 

қызмет. 2.1.-мақсат Қазақ ұлттық хореография академиясының балет мектебін 

әлемдік кәсіби қоғамдастыққа интеграциялау 

 
№ 

Индикаторлар 
Өлш. 

бірл. 

2021- 
2022 

2022- 
2023 

2024- 
2025 

2024-
2025 

2025-
2026 

2026-
2027 

1. Жылына республикалық және 

халықаралық шығармашылық 

конкурстарға, турнирлер мен 

фестивальдарға қатысқан 

колледж, бакалавриат және 

жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алушылар саны 

Бірл. 40 44 48 50 52 56 

2. Колледж, бакалавриат және 

жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру оқушыларының 

халықаралық / республикалық 

шығармашылық конкурстарда, 

фестивальдар мен турнирлерде 

алған жүлделі орындарының 

саны 

Бірл. 20 24 28 30 32 32 

3. Колледж оқушылары мен 

Академия студенттері 

қатысқан іс-шаралар 

(халықаралық/ республикалық 

шығармашылық конкурстар, 

турнирлер мен фестивальдар) 

саны 

Количество мероприятий 

(международных/ 

республиканских творческих 

конкурсов, турниров и 

фестивалей), в которых 

состязались учащиеся 

колледжа и студенты академии 

за год 

Бірл. 15 18 20 22 24 26 

4. Академия базасында 

ұйымдастырылған 

халықаралық/республикалық 

шығармашылық конкурстар 

мен фестивальдар саны 

Бірл. 1 1 1 1 1 1 

5. Академияның білім 

алушылары /педагогтары 

жасаған хореографиялық 

қойылымдардың 

(балеттердің, фрагменттердің, 

концерттік нөмірлердің) саны 

Бірл. 30 32 33 34 35 37 

6. Академияның білім 

алушылары /педагогтары 

өткізген концерттердің, өнер 

көрсетулердің саны 

Бірл. 20 21 23 24 25 26 
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7. Академия білім 

алушыларының 

/педагогтарының қатысуымен 

өткізілген спектакльдердің 

саны 

Бірл. 20 22 24 26 27 29 

8. Ішкі/шетелдік гастрольдік 

турлардың саны 

Бірл. - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

 

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. 

 

2-стратегиялық бағыттың негізгі индикаторлары. Шығармашылық 

қызмет. 2.2-мақсат: Кәсіптік оқыту процесінде оқушылардың белсенді 

азаматтық ұстанымын тәрбиелеу. 

 
№ 

Индикаторлар 
Өлш. 

бірл. 

2021- 
2022 

2022- 
2023 

2024- 
2025 

2024-
2025 

2025-
2026 

2026-
2027 

1.  Жастар істері жөніндегі 

комитет (ЖІК) өткізген 

іс-шаралар саны 

  

Бірл. 24 26 28 30 35 37 



 

«Қазақ ұлттық хореография академиясы» 

 шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық  
мемлекеттік кәсіпорнының 2021-2027 жылдарға арналған  

стратегиялық даму жоспары 

Код: 02-11 

Басылым: 1 

13 бет 22 беттен 

 
2.  ЖІК қызметімен 

қамтылған студенттердің 

үлесі 

% 32 33 35 37 38 40 

3. Студенттердің 

жалпы санынан тәрбие 

іс-шараларымен 

қамтылған 

студенттердің үлесі 

% 
90 92 93 94 95 95 

4. Студенттердің 

жалпы санынан 

әлеуметтік 

жеңілдіктермен 

қамтылған 

студенттердің үлесі   

% 5 5 6 6 7 
 

7 

5. Жатақханаға 

мұқтаж  

студенттердің жалпы 

санынан 

жатақханаларда 

тұрғын үймен 

қамтамасыз етілген 

студенттердің үлесі  

 

% 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

6. Факультет білім 

алушыларының / 

педагогтарының 

қатысуымен өткізілген 

шығармашылық 

кездесулер, көрмелер, 

іс-шаралар саны 

Количество творческих 

встреч, выставок, 

мероприятий,  

проведенных с участием 

обучающихся /педагогов 

факультетов 

Бірл. 26 26 27 27 28 28 

7. Тұрғын үй корпусында  

өткізілген 

шығармашылық іс-

шаралар саны 

 

Бірл. 26 26 27 28 28 29 

 

3-стратегиялық бағыт. Зерттеулер мен инновациялар. 

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

іске асыру. 

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. 

 



 

«Қазақ ұлттық хореография академиясы» 

 шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық  
мемлекеттік кәсіпорнының 2021-2027 жылдарға арналған  

стратегиялық даму жоспары 

Код: 02-11 

Басылым: 1 

14 бет 22 беттен 

 

Күтілетін нәтижелер: 

1. Білім беру процесіне зерттеу нәтижелерін енгізу негізінде білім беру 

бағдарламаларының сапасы мен бірегейлігі; 

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. 

 

3-стратегиялық бағыттың негізгі индикаторлары. Зерттеулер мен 

инновациялар. 3.1. «Білім – ғылым – шығармашылық» үздіксіз тұжырымдамасын 

іске асыру: 

 
№ Индикаторлар Өлш. 

бірл.  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 1 Іске асырылатын ғылыми жобалардың саны 

(грант, БНҚ) 

Бірл. 
1 2 2 2 2 2 

 

2 

 2 Жас ғалымдардың МҚ және БНҚ ғылыми 

жобаларының саны және т.б.  

Бірл. 
- - 1 1 2 2 

 

2 

 3 Академия базасында орындалатын,  

қаржыландырылатын білім беру және 

зерттеу жобаларының саны 

Бірл. 

 2 2 3 3 4 4 

 

4 

 4 Іске асырылатын халықаралық ғылыми 

жобалардың саны 

Бірл. 
2 2 2 2 2 2 

 

   2 

 5 Өткізілген халықаралық конференциялар, 

симпозиумдар, дөңгелек үстелдер, ғылыми 

семинарлар саны 

Бірл. 

3 8 12 13 14 15 

 

20 

 6 Ғылыми зертханалардың саны Бірл. 2 2 2 2 2 2 2 

  7 «Қазақ биі» ғылыми-шығармашылық 

зертханасының коммерцияландырылған 

әзірлемелері мен инновацияларының саны 

Бірл. 

- 1 2 2 2 2 

 

2 

   8 «Өнерлаб» ғылыми-шығармашылық 

зертханасының коммерцияландырылған 

әзірлемелері мен инновацияларының саны 

Бірл. 

- - 1 1 1 1 

 

1 

  9 Академия бойынша 

коммерцияландырылған әзірлемелер мен 

инновациялардың жалпы саны (оның 

ішінде зертханалар) 

Бірл. 

- 2 3 

 

4 
4 4 

 

4 



 

«Қазақ ұлттық хореография академиясы» 

 шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық  
мемлекеттік кәсіпорнының 2021-2027 жылдарға арналған  

стратегиялық даму жоспары 

Код: 02-11 

Басылым: 1 

15 бет 22 беттен 

 

10 Алынған патенттердің және өзге де қорғау 

құжаттарының саны: өнертабыстарға, 

авторлық құқықтарға патенттер 

Бірл. 

5 5 6 8 8 9 

 

10 

11 Диссертациялық кеңестің жұмысын 

ұйымдастыру 

Бірл. 
- 1 1 1 1 1 

 

1 

12 Докторанттардың диссертацияларын қорғау 

саны 

Бірл. 
- 2 1 2 2 2 

2 

 

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. 

3-стратегиялық бағыттың негізгі индикаторлары. Зерттеулер мен 

инновациялар. 3.2. ПОҚ ғылыми-зерттеу әлеуетін арттыру. 

 
№ 

 

Индикаторлар Өлш. 

бірл. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Ғылыми дәрежесі немесе ҚР Еңбек 

сіңірген әртісі атағы бар ПОҚ үлесі 

 

% 
42 44 46 48 50 

 

52 

 

54 

2 Scopus және Web of Science (Clarivate 

Analytics) деректер қоры 

басылымдарындағы 

жарияланымдардың жалпы саны 

Бірл. 

5 5 6 6 7 7 

 

7 

3 Clarivate Analytics компаниясының 

Journal Citation Reports және Scopus 

деректер базасының деректері 

бойынша 1, 2, 3-квартильдерге кіретін 

басылымдардағы Академияның ПОҚ  

жарияланымдарының саны. 

Бірл. 

2 2 2 3 3 3 

 

3 



 

«Қазақ ұлттық хореография академиясы» 

 шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық  
мемлекеттік кәсіпорнының 2021-2027 жылдарға арналған  

стратегиялық даму жоспары 

Код: 02-11 

Басылым: 1 

16 бет 22 беттен 

 

4 ҚР БҒМ БҒССҚК ұсынған ҚР ғылыми 

басылымдарындағы жарияланымдар 

саны 

Бірл. 

4 5 6 6 7 8 

 

8 

5 «Arts Academy» ғылыми журналында 

Академия қызметкерлері мен 

педагогтары жарияланымдарының 

саны  

Бірл. 

12 12 13 14 14 15 

 

15 

6 ПОҚ-ның халықаралық ғылыми 

жобаларға қатысуы  

Бірл. 
2 2 3 3 3 4 

 

4 

7 ПОҚ-ның әлемдік ғылыми 

қауымдастықтарға белсенді мүшелігі 

Бірл. 
3 4 4 5 5 5 

 

5 

8 ПОҚ жалпы санынан білім беру және 

зерттеу жобаларына қатысатын ПОҚ 

үлесі (оның ішінде қашықтықтан) 

 

 

% 
15% 15% 20% 20% 25% 25% 

 

 

30% 

9 Өткізілген халықаралық 

конференциялар, симпозиумдар, 

дөңгелек үстелдер, ғылыми 

семинарлар саны (оның ішінде 

қашықтықтан)  

 

 

Бірл. 3 11 12 13 14 15 

 

 

18 

10 «Жоғары оқу орнының үздік 

оқытушысы» мемлекеттік грант 

иегерлерінің саны 

Бірл. 1 1 1 1 1 1 1 

 

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. 



 

«Қазақ ұлттық хореография академиясы» 

 шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық  
мемлекеттік кәсіпорнының 2021-2027 жылдарға арналған  

стратегиялық даму жоспары 

Код: 02-11 

Басылым: 1 

17 бет 22 беттен 

 

3-стратегиялық бағыттың негізгі индикаторлары. Зерттеулер мен 

инновациялар. 3.3-мақсат. Студенттердің, магистранттардың, 

докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту. 

  
№ 

 

Индикаторлар Өлш.

бірл. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Жобаларды іске асыру және ғалым 

кәсібінің имиджін насихаттау үшін 

шетелдік ғалымдарды тарту 

Бірл. 

1 1 1 2 2 2 

2 

2 «Өнер» бағыты бойынша курстық 

және дипломдық жұмыстардың, 

магистрлік және докторлық 

диссертациялардың практикаға 

бағдарланған ғылыми 

тақырыптарын әзірлеу 

 

 

 

% 

 

90% 

 

90% 91% 91% 92% 93% 

 

 

 

95% 

3 Магистранттар мен 

докторанттардың республикалық 

және халықаралық ғылыми 

жобаларға қатысуы 

 

% 
8% 8% 10% 15% 20% 20% 

 

25% 

4 Студенттердің даярлық бейіні 

бойынша ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының конкурстарына, 

(халықаралық және республикалық 

деңгейдегі) олимпиадаларға 

қатысуы 

Бірл. 

- 10 11 12 15 16 

 

 

18 

5 Республикалық және халықаралық 

ғылыми-практикалық 

конференцияларға 

қатысушылардың саны 

Бірл. 

15 30 30 32 32 35 

 

36 

6 Академия докторанттарының 

Science Citation Index Expanded, 

Social Science Citation Index және 

Web of Science базасының Arts and 

Humanities Citation Index немесе 

Scopus базасы бойынша CiteScore 

бойынша 25 және одан да жоғары 

процентилі бар халықаралық 

журналда мақала жариялаған 

жарияланымдарының саны 

Бірл. 

2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

2 

7 Орта деңгейде ағылшын және 

басқа да шет тілдерін меңгерген 

білім алушылардың үлесі 

 

 

% 
25% 27% 30% 32% 35% 38% 

 

 

40% 

8 Шетелде ғылыми 

тағылымдамадан өткен 

магистратура мен докторантура 

білім алушыларының үлесі 

% 

- 22% 26% 26% 26% 27% 

 

30% 

9 Академиялық ұтқырлық 

бағдарламасына қатысқан 

% 
- 3% 5% 5% 5,5% 6% 

 

6,5% 
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студенттердің/ магистранттардың 

үлесі  

 

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. 

  4-стратегиялық бағыттың негізгі индикаторлары. Ресурстар. 1-мақсат: 

Академияның білім беру ортасын заманауи талаптарға сәйкес цифрландыру. 

 

№ Индикаторлар  
Өлш.

бірл. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
2027 

1. 

Аудиториялық қорды 

мультимедиялық 

жабдықпен жарақтандыру 

 

% 
100 100 100 100 100 100 

 

 

100 

2. 

Қашықтықтан оқыту 

технологияларын іске 

асыру мақсатында оқу 

аудиторияларын, балет 

залдарын, зертханаларды 

қазіргі заманғы цифрлық 

жабдықтармен 

жарақтандыру  

 

% 
91 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

100 

3. 

Академияның бизнес-

процестерін 

автоматтандырудың 

ақпараттық жүйесін дамыту 

 

% 
70 80 85 90 100 100 

 

100 
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4. 
Ақпараттық қауіпсіздікті 

енгізу және дамыту  

 

% 
50 80 100 100 100 100 

 

100 

5. 
Бейнебақылау жүйесін 

дамыту 

 

% 
100 100 100 100 100 

 

100 

 

100 

6. 

Цифрлық форматта оқу-

әдістемелік материалдары 

бар авторлардың үлесі 

(бейнекурстар, оқулықтар, 

оқу құралдары және т.б.)  

% 3 8 13 18 30 50 

 

 

60 

 

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.  

 4-стратегиялық бағыттың негізгі индикаторлары. Ресурстар. 2-мақсат: 

Білім беру процесінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық-техникалық 

базаны нығайту. 

№ 

№ Индикаторлар 

Өлш.

бірл. 2021 2022 2023 2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

1

1   

  

Оқу процесінің аудиториялық 

және басқа да орынжайлармен 

қамтамасыз етілуі  
% 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

2

2 

Қалдықтарды жинау, кәдеге 

жарату, қайта өңдеу жөніндегі 

қалалық ұйымдармен 

келісімдердің саны. 

 

Бірл. 
2 2 3 3 3 3 

 

 

 3 

1

3 

Академияның бюджеті Мың 

тг 

668 

883 

1 983 

111 

2 152 

301 

2 192 

053 

2 192 

053 

2 192 

053 

2 192 

053 

2

4 

Академия бюджетінің кіріс 

бөлігі (ҒЗЖ-сыз) 

 

Мың 

тг 

668 

720 

1 967 

420 

2 135 

759 

2 191 

890 

2 191 

890 

2 

191 

890 

2 191 

890 



 

«Қазақ ұлттық хореография академиясы» 

 шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық  
мемлекеттік кәсіпорнының 2021-2027 жылдарға арналған  

стратегиялық даму жоспары 

Код: 02-11 

Басылым: 1 

20 бет 22 беттен 

 

   

3-мақсат: Академияны тұрақты дамыту мақсатында қосымша қаржы 

көздерін тарту. 

Міндеттер: 

- 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: 

3

5 

ҒЗЖ бойынша кірістер  Мың 

тг 
163 15 691 16 542 163 163 163 163 

4

6 

Барлық шығын бөлігі: Мың 

тг 

928 

746 

2 521 

632 

2 679 

884 

2 703 

228 

2 703 

228 

2 703 

228 

2 703 

228 

5

7 

Шығын бөлігі (Академия) Мың 

тг 

928 

583 

2 505 

941 

2 663 

342 

2 703 

065 

2 703 

065 

2 703 

065 

2 703 

065 

6

8 

Шығын бөлігі  (ҒЗЖ) Мың 

тг 
163 15 691 16 542 163 163 163 163 

7

9 

 

 

Мемлекеттік бюджет барлығы: 

Мың 

тг 

639 

094 

1 885 

535 

2 052 

752 

2 108 

883 

2 108 

883 

2 108 

883 

2 108 

883 

Мемлекеттік тапсырыс (о.і. 

стипендиямен қамтамасыз ету) 

268 

648 

738 

097 

803 

498 

882 

320 

882 

320 

882 

320 

882 

320 

РБ-дан, МЖӘ-ден 

трансферттер бөлу 
- 

3 

191 

3 

520 

3 

947 

3 

947 

3 

947 
3 947 

 

1

10. 

1-9 сынып бойынша 

мемлекеттік тапсырма 

Бюджеттен тыс қаражат 

Мың 

тг 

370 

446 

1 144 

247 

1 245 

734 

1 222 

616 

1 222 

616 

1 222 

616 

1 222 

616 

Мың 

тг 

29 

626 

81 

885 

83 

007 

83 

007 

83 

007 

83 

007 

83 

007 

 

1

11. 

Білім беру қызметін 

қаржыландыру үлесі 

 

% 4,43 4,13 3,86 3,79 3,79 3,79 3,79 

Мың 

тг 
555 

471 

1 

658 

647 

1 

818 

690 

1 

862 

106 

1 

862 

106 

1 

862 

106 

1 862 

106 

1

12. 

Ғылыми-зерттеу қызметін 

қаржыландыру үлесі 

% 83,04 83,64 84,50 84,95 84,95 84,95 84,95 

Мың 

тг 
163 15 691 16 542 163 163 163 163 

% 0,02 0,79 0,77 0,01 0,01 0,01 0,01 

1

13. 

Әлеуметтік-тәрбие қызметін 

қаржыландыру үлесі (оның 

ішінде стипендиямен 

қамтамасыз ету) 

Тыс. 

тг 
83 623 

226 

888 

234 

062 

246 

777 246 7

77 

 

246 

777 
246 777 

  % 12,5 11,44 10,87 11,26 11,26 11,26 11,26 
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 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. 

 

4-стратегиялық бағыттың негізгі индикаторлары. Ресурстар. 3-мақсат: 

Академияны тұрақты дамыту мақсатында қосымша қаржы көздерін тарту. 

 

 

 

 

№

№ Индикаторлар 

Өлш. 

бірл. 2021 2022 2023 2024 

2025 2026 2027 

1

1.

  

Қосымша білім беру 

бөлімі қызметінің 
нәтижесіндегі кіріс 

бөлігі  

Мың

тг 4 904 

000 

 
16 360 

000 

 

18 72

5 000 

 
20 25

0 000 

 

22 54

0 000 

25 70

0 000 

 

30 000 
000 

 

2. 

Академияда іске 

асырылатын біліктілікті 
арттыру курстарының 

жалпы саны  

Бірл.  

-        5 6 7 8 9 

   

     
10 

 
3. 

Іске асырылатын 

біліктілікті арттыру 

курстары 
сағаттарының саны 

Саға
тпен  

- 360 432 504 576 648 

 
 

720 

 

4. 

Кадрлардың 

біліктілігін арттыру 

және қайта даярлау 

бағдарламалары 
шеңберіндегі 

авторлық курстардың 

саны 

Бірл. 

- 4 5 5 6 7 

 

 
     

 8 

 
5. 

Қосымша үйірме 

жұмысы 

Саға
тпен  160 232 280 300 350 385 

   
   420 

3

7. 

Шеберлік сыныптарын 

өткізетін педагогтардың 

санын арттыру 
- 5 6 7 8 10 

 

11 12 

4

8. 

Біліктілікті арттыру 

орталығын құру және 

дамыту 

 

- - - 1 1 1 

 

1 
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ІШКІ ОРТАНЫ БАСТАПҚЫ ТАЛДАУ (SWOT) 

 

Күшті жақтары Қолайсыз жағдайлар Әлеует  Қауіп-қатерлер  

- Академияның көп 

деңгейлі оқу орны 

ретіндегі мәртебесі; 
- профессор-

оқытушылар 

құрамында белгілі 

мәдениет және өнер 

қайраткерлерінің 

болуы; 

- хореографиялық 

өнер және мәдениет 

саласындағы білім 

беру біліктілік 

деңгейлері, үздіксіз 

білім алу мүмкіндігі 

(бастауыш 

шығармашылық, 

техникалық кәсіптік 

білім, бакалавриат, 

магистратура, PhD); 

- кәсіптік практика 

базасы; 

- балалар мен 

жасөспірімдердің 

хореографиялық және 

жалпы мәдени 

дамуын қамтамасыз 

ететін қосымша 

білімінің болуы; 
- жұмыс 

берушілермен және 

өндіріспен тығыз 

байланыс орнату. 

- ПОҚ дәрежелігінің 

төмендігі; 

- дәрежелі егде 

жастағы ПОҚ-ның 

басымдылығы 

(қартаю); 

- мәдениет, өнер және 

әлеуметтік-мәдени 

жобалау саласындағы 

мамандар мен 

заманауи 

менеджерлердің 

жетіспеушілігі; 
-  өнертану және арт-

менеджмент 

саласындағы 

мамандардың 

әлеуметтік 

қажеттілігінің 

әлсіздігі; 

- Академия 

педагогтары мен білім 

алушыларының 

көптілділік деңгейінің 

жеткіліксіздігі. 

 

- Бірегей және 

заманауи материалдық 

база; 

- хореография өнері 

мен мәдениеті 

саласында жоғары 

білікті кадрлар 

даярлау; 

- өнер теориясы мен 

практикасының өзара 

байланысын 

қамтамасыз ету; 

- креативті әдістемелік 

тәсілдерді өзектендіру; 

- гранттық 

қаржыландыруды 

болжау және реттеу; 

- республикалық және 

халықаралық 

ауқымдағы 

шығармашылық іс-

шараларға қатысу; 
- оқу, шығармашылық, 

бос уақытты өткізу 

үшін қолайлы 

жағдайлар, жайлылық 

және 

мамандандырылған 

заманауи жабдықтар, 

технологиялар. 

- Қазақстандық 

білім беру 

нарығында 

хореографиялық 

өнер және 

мәдениет 

саласындағы 

ғылыми 

кадрлардың 

жетіспеушілігі; 
- Академия 

түлектерінің 

практикалық 

қызмет саласына 

«кетуі». 
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