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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Нұр-Сұлтан қаласы



Қазіргі заманғы өнер нарығы күрделі және көп

функциялы құбылыс. Нарықтық экономикаға көшу өнерді

белсенді коммерцияландыруға, туындыларды жасаушылар мен

оларды бағалаушылар арасында жаңа қатынастардың

қалыптасуына әкелді. Әлемдік экономикалық державалардың

мәдени саладағы саудаға, сондай-ақ көркемдік құндылықтар

нарығындағы белсенді қызметтен түсетін пайдаға деген

қызығушылығы артты.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ
НЕГІЗДЕМЕСІ



Осыған байланысты Қазақстан үшін заманауи өнер

саласында мол білімі бар, бүкіл әлемдік кеңістікте арт-

нарықтың қажеттілігін жақсы білетін, өнердің әр түрлерінің

ерекшеліктерін түсінетін білікті менеджерлерді тарта

отырып, шығармашылық ұйымдар үшін басқару кадрларын

даярлау және қайта даярлау мәселесі өзекті болып отыр.

Іске асыруға ұсынылып отырған білім беру

бағдарламасы: көркемдік-шығармашылық;

ұйымдастырушылық-басқарушылық; продюсерлік,

педагогикалық сияқты кәсіби қызмет түрлерінде

магистрлерді даярлауға бағытталған. Магистратура

түлектерінің кәсіби қызметінің объектілері мәдениет

басқармалары мен бөлімдері, мәдени-демалыс

мекемелері, шоу-бизнес және TV индустрия ұйымдары

болып табылады.

Өнердің осы салаларының барлығы жақсы

дайындалған және сауатты менеджерлерге мұқтаж

болғандықтан, осы білім беру бағдарламасының түлектері

қазақстандық еңбек нарығында сұранысқа ие болатынына

сенімді болуға болады.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ НЕГІЗДЕМЕСІ



ББ мақсаты

Білім беру бағдарламасының мақсаты: классикалық және қазіргі заманғы өнер саласында кең білімі бар,

сондай-ақ жобаларды ұйымдастыру және басқару дағдыларын меңгерген мәдениет саласындағы өнертану

ғылымдарының жоғары білікті бәсекеге қабілетті магистрлерін даярлау.



Білім беру бағдарламасының ерекшеліктері:

кәсіби құзыреттілігі бар мекеме басшысының, мәдениет,

өнер, білім беру саласындағы шығармашылық ұжымдар,

ұйымдар мен бірлестіктер, мәдени орталықтарды,

шығармашылық студиялар мен барлық меншік түріндегі

фирмаларды басқаратын адамгершілігі жоғары тұлғаны –

магистрді дамытуға бағытталу.

Ерекшеліктері



 ЖОО, колледж оқытушысы
 ғылыми референт
 шығармашылық ұйымдар бөлімінің

меңгерушісі
 арт-жобалар продюсері
 TV индустрия маманы
 шығармашылықжобалардың авторы
 өнер бойынша мемлекеттік басқару

органдарының басшысыжәне т. б.

 Арт-менеджер
 Бизнес-менеджер
 Промоутер
 Продакшн-менеджер
 Бөлім меңгерушісі (халық шығармашылығы

үйі, демалыс орталығы, мәдениет сарайы (үйі) 
 Арт-директор

Маман лауазымдарының
тізбесі

БА бойынша біліктілік деңгейі

(басшылар, мамандар және басқа да

қызметшілер лауазымдарының

біліктілік анықтамалығы)



мектеп, техникалықжәнекәсіптік, 

жоғарыжәнежоғарыоқу
орнынанкейінгібілім
алушылардыңәртүрлісанаттары
менбілімберумекемелері, оның
ішіндебалаларғақосымшабілім
беру

мәдениетмекемелері(театрлар, 

музейлнр, TV индустрия, мәдени-

тынығужұмысы)

мәдениетжәнеөнер
басқармалары(әкімдіктер, 

министрліктер)

Кәсіби қызмет саласы :

Мәдениет және өнер, 

білім, ғылым, БАҚ, білім
және мәдениет
саласындағы
мемлекеттік органдар

Кәсіби қызмет
объектісі:
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Ғылыми-зерттеу :

Кәсіби қызметтің
функциялары мен
түрлері:

o ғылыми және кәсіби дайындықтың болуы, ғылыми

зерттеулер жүргізуде заманауи әдістемелерді пайдалана

отырып, арт-индустрия тарихы мен теориясы саласындағы

шығармашылық және ғылыми-зерттеу қызметін қоса

алғанда, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды

меңгеру

o дербес және авторлық ұжым құрамында қазіргі заманғы

арт-индустрияның даму аспектілерін зерттеуге

бағытталған ірі ғылыми жобаларды іске асыру

Білім беру (педагогикалық):

o Орта арнаулы және жоғары оқу орындарында арт-

индустрияның теориялық пәндерін оқыту, қосымша

білім беретін оқу орындарында оқыту және

тәрбиелеу процесін жүзеге асыру

o Білім беру бағдарламаларын дербес әзірлеуге, 

нормативтік құқықтық актілерге сәйкес олардың

тиімді іске асырылуына дербес жауап беруге

o Дәстүрлі және авторлық тәсілдер мен оқыту

модельдеріне сүйене отырып, оқу процесін

жоспарлау және ұйымдастыру, кәсіби біліктілік

деңгейін жүйелі түрде арттыру
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Ұйымдастырушылық-басқарушылық:

Кәсіби қызметтің
функциялары мен

түрлері:

o шығармашылық ұжымдарды басқару стратегиясын

әзірлеуге қатысу

o ұлттық өнерді дамыту және насихаттау мақсатында

шығармашылық жобаларды ұйымдастыру

o әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени

айырмашылықтарды толерантты қабылдай отырып, 

ұжымды өзінің кәсіби қызметі саласында басқаруға дайын

болу

Ұйымдастыру-шығармашылық :

o продюсерлер мен арт-менеджерлер ретінде кәсіби

байқаулар мен фестивальдер ұйымдастыру

o өнердің барлық түрлері бойынша республикалық

және халықаралық деңгейдегі шығармашылық

жобаларды ұйымдастыру және өткізу

o теледидар хабарларын және бұқаралық ақпарат

құралдарының рухани-адамгершілік құндылықтары

мен отандық мәдениет мұраттарын, әлемдік, 

ұлттық өнер мен шығармашылық жауһарларын

насихаттау жөніндегі өзге де қызмет түрлерін

дайындауға және өткізуге қатысу
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Жалпы кәсіптік құзыреттер

 Ғылым тарихы мен философиясы
 Шет тілі (кәсіби)

 Жоғары мектеп педагогикасы
 Басқару психологиясы

Ғылыми зерттеу әдіснамасы

және әдістемесі модулі

 Зерттеуді ұйымдастыру және
магистрлік диссертацияны
жазу әдістемесі

 Арт-менеджменттегі ғылыми
зерттеу әдістемесі

Ғылыми зерттеуді 

ұйымдастыру модулі

 Ғылыми мақалаларды
жазудың тәсілдері мен
әдістері

Білім беру бағдарламасының мазмұны
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Басқару экономикасы модулі

 Қаржылық менеджмент
 Брендинг және PR саласындағы

креативті ойлау технологиясы
 Коммуникациялық

менеджмент

Көркем мәдениет тарихы, өнер

нарығы және мәдени туризм

 Көркем мәдениеттің тарихы
және өнер нарығы

 Мәдени туризм

Қазіргі визуалды мәдениет

және медиакультура, білім

берудегі цифрлық

технологиялар

 Қазіргі медиа-мәдениет
 Цифрлық

технологиялардың білімге
интеграциялануы

 Қазіргі визуалды
мәдениет.

Білім беру бағдарламасының мазмұны



12

Диссертациялық зерттеу және

қорытынды аттестаттау модулі

 МҒЗЖ
 Қорытынды аттестаттау

(кешенді емтихан)

Қазіргі өнертану және

режиссура көркем өнер

түрлерінде

 Қазіргі өнертану
 Көркем өнер түрлеріндегі

режиссура

Білім беру бағдарламасының мазмұны
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«Театр Астана Балет» ЖШС «Казакконцерт»

МКҚК

КӘСІПТІК ПРАКТИКА БАЗАЛАРЫ
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«Астана Опера» мемлекеттік опера және балет театры «Астаналық Цирк» МКҚК

КӘСІПТІК ПРАКТИКА БАЗАЛАРЫ
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«Қ. Қуанышбаева атындағыМемлекеттік
академиялық қазақ музыкалық драма театры»

МКҚК

«Қазақстан Республикасы ұлттық музейі» МКҚК

КӘСІПТІК ПРАКТИКА БАЗАЛАРЫ



КЕШЕНДІ ЕМТИХАН/ МАГИСТРЛІК
ДИССЕРТАЦИЯНЫ ҚОРҒАУ.

БІТІРУШІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ



МАГИСТР ДИПЛОМЫ
БЕРІЛЕДІ

"ӨНЕРТАНУМАГИСТРІ" 

ДӘРЕЖЕСІ БЕРІЛЕДІ

7М02106 АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ БІЛІМ БЕРУ
БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША

ОҚУМЕРЗІМІ
– 2 ЖЫЛ
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Тоқсанына бір рет «Arts 

Academy» ғылыми журналы
шығады

Білім алушыларға қатысу
мүмкіндігі беріледі :

 ЖОО ішіндегі Ғылым

апталығы

 республикалық

конференцияларда

 халықаралық

конференцияларда

Жыл сайын
университеттің ғылым
апталығында мақалалар
жинағы шығарылады

ҒЫЛЫМИЖҰМЫСТАР



БІЛІМ
АЛУШЫЛАРДЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ӨМІРІ
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БІЛІМ
АЛУШЫЛАРДЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ӨМІРІ
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БІЛІМ
АЛУШЫЛАРДЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ӨМІРІ
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ӨНЕР ФАКУЛЬТЕТІНІҢ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚҰРАМЫ



Кызырова Ә.М.
филология ғылымдарының

кандидаты, доцент

Джумасеитова Г.Т.
өнертану ғылымдарының
кандидаты, өнертану

профессоры

Саитова Г.Ю.
өнертану ғылымдарының
кандидаты, өнертану

профессоры



Досжан Р.К
PhD докторы, доцент

Бабажанова Ж.А.
экономика ғылымдарының
кандидаты, профессор

Жуматаева А.Р.
экономика ғылымдарының

кандидаты

Сактаганов Б.К.
PhD докторы, доцент



ӨНЕР ФАКУЛЬТЕТІ
БАРЛЫҚ СҰРАҚТАРЫҢЫЗҒА
ЖАУАП БЕРУГЕ ДАЙЫН!

Нұр-Сұлтан қ., Ұлы Дала 9

info@balletacademy.kz

Art_management_balletacademy


