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Мамандық паспорты
5В040700 – Актерлік өнер мамандығы:

Оқыту мерзімі: Жоғары базалық білім

(бакалавриат) – 4 жыл.

050407-Актерлық өнер  мамандығы бойынша түлектер 

келесі кәсіптік қызмет түрлерін орындай алады:

Шығармашылық: театрда, кинода және теледидарда

рөлдер ойнау, жеке ән салу, ансамбльдерде және хорда ән

айту, радио және теледидар бағдарламаларын жүргізу;

Білім беру (педагогикалық): орта мектептерде, арнайы

орта білім беру орындарында арнайы пәндерден

оқытудың жаңа үлгілерін енгізе отырып, сабақ бере

алады;

Жобалау: театр өнері саласында шығармашылық жобалау

жұмыстары, фестивальдар мен конкурстарды ұйымдастыру

жұмысына араласу.

Түлектер мына лауазымдар бойынша қызмет атқара алады: актер,

педагог, театр администраторы, диктор, тележүргізуші, режиссердің

ассистенті.



Мамандық туралы анықтама

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің

құрамынан 5B040700 - Актерлік өнер мамандығы 1995-1996 оқу жылында ҚР

Халық әртісі, профессор Р.Н.Сейтметовтың бастамасымен ашылды. Сол жылдан

бері 18 жыл қатарынан түлектерін ұшырып, түрлі жетістіктерге қол жеткізді.

Мамандық бойынша білікті мамандар дәріс береді. Студенттер Халықаралық,

Республикалық байқауларға, ғылыми конференцияларға, фестивальдерге

қатысып, жүлделі орындарға ие болуда.



Оқытылатын пәндер

Пантомимо

Актер шеберлігі

Сахна тілі

Би өнері

Эстрада

Сахна қозғалысының негіздері

Сахна сайысы ГРИМ



Іс-тәжірибе 

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒ М бекіткен 

стандарттарда көрсетілген мерзім  бойынша өткізіледі:

1 курста Оқу тәжірибесі: 3 

апта. Студенттік 

“Көзқарас” оқу театры.

2 -3 курста Өндірістік тәжірибе : 

5 апта. Түркістан сазды драма 

театры.

4 курста Өндірістік 

тәжірибе: 10 апта. Қалалық 

және облыстық театрлар.

4 курста Диплом алды 

тәжірибе: 5 апта. Түркістан 

сазды драма театры.



“Бисұлтан” би үйірмесі.

“Көзқарас” 

оқу театры.

Эстрада үйірмесі.

Үйірмелер

“Наз” сән үйірмесі.

Көркем 

сөз оқу 

үйірмесі.



Оқытушы–профессорлар құрамы

Оспанов Болат Жұмағұлұлы

Өнертану кандидаты

Кафедра меңгерушісі

Сейтметов Керімбек 

Марайымұлы 

ө.ғ.к., профессор

“Актер шеберлігі” пәні

Жубатурова Рахима 

Төлегенқызы 

ҚР Халық әртісі, профессор

“Жеке ән” пәні

Сейтметова Айткүл 

Мубаракқызы 

Аға оқытушы

“Актер шеберлігі” пәні

Исатаев Ержан Ибадуллаұлы 

ҚР Мәдениет қайраткері, 

доцент м.а.

“Әлем театр тарихы” пәні

Ботақараев Әлімбай 

Түгелбайұлы 

ҚР Мәдениет 

қайраткері

“Эстрадалық ән 

орындау” пәні



Кулетова Ұлбосын 

Ахметқызы 

Аға оқытушы

“Сахна тілі” пәні

Тажиметов Бахадур 

Орынбасарұлы 

Оқытушы

“Түркі дүниесінің ән өнері” 

пәні

Қырқынбекова 

Салтанат 

Тастанбекқызы 

“Қазақ театр 

тарихы” пәні

Айтбаева Гүлзада 

Ескендірқызы

“Серпер” жастар 

сыйлығының лауреаты

Өнер магистрі

“Сахна тілі” пәні

Жүсіпбаев Меңдіғани 

Тілектесұлы 

Оқытушы-магистр

“Би өнері” пәні

Ибраева Асылзат 

Өтжанқызы

Оқытушы-магистр

“Сахна қозғалысы” 

пәні



Біздің түлектер

Төлендиев Нұржан

“Алдараспан” театрының 

директоры

Абжалова Айсұлу

С.Демирел атындағы 

университетінің тәрбие 

ісі жөніндегі орынбасары 

Наурызбаев Айдар

Түркістан сазды драма 

театрының актері

Кулетова Ұлбосын

А.Ясауи университеті, 

аға оқытушы

Қырқынбекова 

Салтанат 

А.Ясауи университеті, 

оқытушы 

Бибігүл Мадалиева

Ж.Шанин атындағы

академиялық 

театрының актрисасы

Садықбеков Қанат

Түркістан сазды драма 

театрының актері



Ержан Нұрымбетов

Астана, “Қаллеки” 

театрының 

Актері, 

киноактер

Ержан  Исатаев

Түркістан сазды драма 

театрының директоры

Мақсат Айтжанов

Облыстық әзіл-сықақ 

театрының режиссері

Айдемир Гүлтекин

Түркия Республикасы, 

Фатих университеті, Өнер 

орталығының директоры

Марат Оразымбетов

Облыстық әзіл-сықақ және 

опера театрының актері

Ғалымжан Қалыбаев

Облыстық әзіл-сықақ  

театрының актері

Әлия Абсаттарова

Алматы, Ғ.Мүсірепов 

атындағы  театрдың 

әдебиет бөлімінің 

меңгерушісі

Оразкүл Даулетова

ҚР Мәдениет қайраткері, 

Шымкент , Облыстық 

опера театрының  әншісі.

Жұлдызай 

Дүйсенбиева

Актриса



Сырым Әбдіразақов, Ақтолқын Төлеуова

Қызылорда, Н.Бекежанов атындағы драма 

театрының жетекші актерлері

Ерлан Құлшынбаев
“Базар жоқ” 

театрының актері

Елтай Үмбет
Отырар мәдениет 
үйінің директоры

Дәурен Абиев
“Шаншар” театрының 

актері

Нұржан Халжан

“Шанхай жұлдыздары”, 

“Шабыт”, “Жас қанат” ән 

байқауларының бас 

жүлдегері, әнші.

Асылзат Каленова
Астана өнер мектебінің  бас 

маманы

Нұржан Ізтаев
“Алдараспан” және 

Түркістан драма 
театрының актері

Шакен Амантұров
“Алдараспан” және 

Түркістан драма 
театрының актері

Күннұр Қалмырзаева
“Шаншар” театрының 

актрисасы



А.Ясауи  университеті 

сенің таңдауың!

Құрметті талапкер!
Сіздердің болашақты 

бағдарлап, алдына дұрыс 

мақсат қоя біліп, сапалы 

маман атанса екен деген 

тілегіміз бар. 

Ал, енді ойланыңыз, біз айтқан 

талаптарға сай болуға

шамаңыз жете ме?


