
 

 

 

1-қосымша 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандартының 30 және 82-тармақтарына сәйкес келетін жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім берудің ғылыми жетекшілерінің тізімі – 

«Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттарын бекіту туралы»  Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы 

№604 бұйрығына 8-қосымша 

 
№ Аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми 

атағы 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағыты 

 «Кино және ТВ» факультеті 
1. Попов Владимир Ильич – PhD докторы Магистратура (МҒЗЖ),  

монография немесе оқу құралын жазу керек  

 «Театр өнері» факультеті 

2. Құлбаев Аман Бекенұлы – өнертану кандидаты, 

профессор 

«Сахналық пластика» кафедрасы  

 

3. Шанкибаева Алия Бахитжановна – өнертану 

кандидаты, доцент) 

«Сахналық пластика» кафедрасы  

 (МҒЗЖ) Докторантура (ДҒЗЖ) 
4. Халықов Қабыл Заманбекұлы – ф.ғ.д., профессор  «Сценография» кафедрасы   

Магистратура (МҒЗЖ)  
5. Жанғожинова Меруерт Еркенқызы – PhD 

докторы 

«Сценография кафедрасы» 

 Магистратура (МҒЗЖ) 
6. Хожамбердиев Ордабек Қамзабекұлы – PhD 

докторы   

«Сахна тілі» кафедрасы 

 Магистратура (МҒЗЖ)  

Ағылшын тілінде мақалалар жоқ. 

«Кескіндеме, мүсін және дизайн» факультеті 

7. Муқанов Малик Флоберович  – PhD докторы   «Көркем өнер» кафедрасы  

Магистратура (МҒЗЖ)  

Докторантура (ДҒЗЖ)  

8. Кайранов Ербол Бахарамович – PhD докторы,  

доцент) 

«Көркем өнер» кафедрасы  

Магистратура (МҒЗЖ)  

Докторантура (ДҒЗЖ 

9. Беристенов Жанарбек – ф.ғ. к., профессор «Сәндік-қолданбалы өнер» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ)  

«Өнертану» факультеті 

10. Нұрпейіс Бақыт Кәкиқызы – өнертану докторы, 

профессор  

«Театр тарихы және теориясы» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ)  

Докторантура (ДҒЗЖ) 

11. Қабдиева Сәния Дүйсенхановқызы – өнертану 

кандидаты, профессор  

«Театр тарихы және теориясы» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ)  

БҒСБК 1 мақала қосу  

12. Еркебай Анар Саимжанқызы – өнертану 

кандидаты, доцент  

«Театр тарихы және теориясы» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ) 



Докторантура (ДҒЗЖ) 

13. Жақсылықова Меруерт Болатханқызы – өнертану  

кандидаты, доцент 

«Театр тарихы және теориясы» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ)  

Монографияны жаңарту 

14. Нөгербек Баубек Бауыржанұлы – PhD докторы  «Кино теориясы мен тарихы» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ)  

Докторантура (ДҒЗЖ)  

БҒСБК  1 мақала қосу  

15. Салханова Жанат Хамарқызы –  ф.ғ.к, профессор  «Кино теориясы мен тарихы» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ) 

16. Шарипова Дильяра Сапарғалиқызы – өнертану 

кандидаты 

ХХ ғасырдағы Батыс Еуропаның Өнер 

теориясы, Бейнелеу өнері (орыс)  

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

(МҒЗЖ) 

17. Шкляева Светлана Аркадьевна  –  өнертану 

кандидаты, профессор  

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

(МҒЗЖ) 
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

(ДҒЗЖ) 

БҒСБК  1 мақала қосу 

«Музыкалық өнер» факультеті 

18. Бегалинова Гүлнар Әбдірахманқызы– өнертану 

кандидаты, профессор 

«Эстрадалық оркестр аспаптары» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ) 

Докторантура (ДҒЗЖ) 

19. Джередималиева Гитта Рамазановна – п.ғ.д., 

профессор  

«Эстрадалық вокал» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ) 

20. Мұсағұлова Гүлмира Жақсыбекқызы – өнертану 

кандидаты, профессор   

«Эстрадалық вокал» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ) 

Докторантура (ДҒЗЖ) 

21. Бекмолдинов Нартай Сағымбекұлы – PhD 

докторы  

«Дәстүрлі музыкалық өнер» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ) 

БҒСБК  2 мақала қосу 

«Хореография  факультеті 

22. Николаева Людмила Анатольевна – өнертану 

кандидаты, доцент  

«Хореография педагогикасы» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ)  

БҒСБК 3 мақала қосу  

«Қазақстан тарихы және әлеуметтік ғылымдар» кафедрасы 

23. Бердибаева Светлана Кыдырбековна – п. ғ. д., 

профессор  

«Қазақстан тарихы және әлеуметтік 

ғылымдар» кафедрасы  

Магистратура (МҒЗЖ)  

Докторантура (ДҒЗЖ) 

24. Кульшанова Арман Айыпбековна -т. ғ. к., 

профессор) 

«Қазақстан тарихы және әлеуметтік 

ғылымдар» кафедрасы  

Магистратура (МҒЗЖ) 

 

 

 

 



 

 

 

2-қосымша 

 

Магистратура және докторантура талаптарына сәйкес ғылыми 

жарияланымдарды толықтыруды талап ететін ғылыми жетекшілер 

тізімі (жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандартының 30 және 82 – тармақтары – «Білім берудің 

барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы 

№604 бұйрығына 8-қосымша 

 

 
№ Аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми 

атағы 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағыты 

 «Кино және ТВ» факультеті 

1. Мұрсалимова Гүлнар Амангелдіқызы –

өнертану кандидаты, доцент 

Магистратура (МҒЗЖ),  

БҒСБК  2 мақала қосу,  

Ѕсориѕеде төмен процентильде, тек 

магистратураға арналған  

2. Сорокина Юлия Владимировна – PhD 

докторы  

Магистратура (МҒЗЖ)  

Монография және БҒСБК 2 мақала қосу  

 «Театр өнері» факультеті 

3. Қарамолдаева Дана Омаржановна –. пед.ғ.к, 

доцент  

Магистратура (МҒЗЖ)  

БҒСБК  3 мақала қосу,  

Scopus журналдарында мақала жоқ 

4. Жуасбек Еркін Тілеуқұлұлы – өнертану 

кандидаты, доцент 

Магистратура (МҒЗЖ)  

Монография және БҒСБК мақала қосу 

5. Қашағанова Тұрсынқан Үсенқызы – п.ғ.к., 

доцент 

Магистратура (МҒЗЖ)  

Ағылшын тілінде монография және мақала 

қосу 

6. Нұрсұлтан Елік Нұрсұлтанұлы – PhD докторы  Магистратура (МҒЗЖ)  

Монография және БҒСБК 1 мақала қосу  

«Кескіндеме, мүсін және дизайн» факультеті 

  7. Володева Наталья Александровна – 

өнертану кандидаты, доцент  

«Сән және дизайн» кафедрасы  

Магистратура (МҒЗЖ)  

Scopus журналдарында мақала жоқ  

  8. Наурызбаева А. С. – аты-жөнін толық жазу 

керек 

«Дизайн» кафедрасы  

БҒСБК 2 мақала қосу 

  9. Нұрпейіс Мөлдір Ерболатқызы – PhD 

докторы  

«Дизайн» кафедрасы  

Магистратура (МҒЗЖ)  

Монография және БҒСБК  2 мақала қосу  

10. Асылханов Ермек Садықұлы – п. ғ. д., 

профессор  

«Дизайн» кафедрасы  

Магистратура (МҒЗЖ)  



«Өнертану» факультеті 

11. Исламбаева Зухра Усманбековна – 

өнертану кандидаты, доцент  

«Театр тарихы және теориясы» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ)  

Докторантура (ДҒЗЖ) 

 Scopus журналындағы мақаланың төменгі 

квартилі және процентилі, докторантура үшін 

жеткіліксіз 

12. Мұқан Аманкелді Оразбайұлы – өнертану 

кандидаты, доцент  

«Театр тарихы және теориясы» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ)  

SCOPUS журналдарында мақалалар жоқ, БҒСБК 

журналдарында 1 мақала жоқ,  

ағылшын тілінде мақала жоқ 

13. Айдар Алма Мұратқызы – PhD докторы  «Кино теориясы мен тарихы» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ)  

Докторантура (ДҒЗЖ)  

Монография және БҒСБК мақалаларын қосу 

14. Құсаинов Шахимарден Қабиденұлы –  

ф.ғ. к., профессор  

«Кино теориясы мен тарихы» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ)  

Scopus журналдарында мақала жоқ,  

БҒСБК журналдарында мақала жоқ 

15. Оразқұлова Калдыкүл Серикбайқызы – 

ф.ғ. к., профессор  

«Бейнелеу өнері» кафедрасы  

Магистратура (МҒЗЖ)  

SCOPUS журналдарында мақала жоқ,  

БҒСБК журналдарында 1 мақала жоқ,  

ағылшын тілінде мақала жоқ 

16. Труспекова Халима Хамитовна – өнертану 

кандидаты, доцент  

«Бейнелеу өнері» кафедрасы  

Магистратура (МҒЗЖ)  

Докторантура (ДҒЗЖ)  

Scopus журналының атауын нақтылау,  

БҒСБК журналдарында 3 мақала жоқ  

«Музыкалық өнер» факультеті 

17. Канапьянова Гүлсара Мұсаханқызы – 

п. ғ. к., доцент  

«Эстрадалық өнер аспаптары» кафедрасы  

Магистратура (МҒЗЖ)  

Оқу құралы ЖОО арналмаған, НЗМ –не арналған 

18.  Касимова Зульфия Маликовна – өнертану 

кандидаты, оқытушы  

«Эстрадалық өнер аспаптары» кафедрасы  

Магистратура (МҒЗЖ)  

БҒСБК  журналдарында 3 мақала, 

 ағылшын тілінде мақалалар жоқ. 

19. Қазыбекова Жайдаргүл Алмасқызы – 

өнертану кандидаты, аға оқытушы  

«Дәстүрлі музыкалық өнер» кафедрасы  

Магистратура (МҒЗЖ) 

 Монография немесе оқу құралы жоқ 

«Хореография» факультеті 

20. Жуйкова Людмила Анатольевна –  «Хореография педагогикасы» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ)  

SCOPUS журналдарында мақала жоқ,  

Ағылшын тілінде мақала жоқ,  

РҒДИ журналдарында мақалалар жоқ 

 

 



 

 

3-қосымша  

Магистратура мен докторантура талаптарына сәйкес келмейтін 

ғылыми жетекшілердің тізімі (жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 30 және 82 – 

тармақтары – «Білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 

31 қазандағы №604 бұйрығына 8-қосымша 

 
№ Аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми 

атағы 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағыты 

 «Кино және ТВ» факультеті 

1. Әбілдина Ғанижамал Байкәрімқызы – 

профессор  

Магистратура (МҒЗЖ) ғылыми дәрежесі жоқ,  

SCOPUS журналында мақала жоқ  

 «Театр өнері» факультеті 

2. Маемиров Асхат Максимұлы – PhD докторы  Магистратура (МҒЗЖ)  

Монография немесе оқу құралы жоқ,  

БҒСБК журналдарында мақалалар жоқ 

3. Обаев Есмұхан Несіпбайұлы – профессор,  Магистратура (МҒЗЖ), ғылыми дәрежесі жоқ, 

Монографиядан басқа негізгі ғылыми 

жарияланымдары жоқ 

4. Тұранқұлова Дариға Тұранқұлқызы – БҒСБК 

профессоры  

Магистратура (МҒЗЖ)  

ғылыми дәрежесі жоқ  

5. Жұмаш Арман Ысқақұлы – к. и., доцент Магистратура (МҒЗЖ),  

БҒСБК журналдарында мақалалар жоқ, 

SCOPUS-та мақалалар жоқ  

«Өнертану» факультеті  

6.  Кобжанова Светлана Жумасултановна –

өнертану  

Магистратура (МҒЗЖ),  

монография немесе оқу құралы жоқ, 

журналдарда мақалалар жоқ  

7.  Сулеева К.М. – ф. ғ. к., доцент Магистратура (МҒЗЖ),  

монография жоқ, БҒСБК журналдарында 

мақалалар жоқ,  SCOPUS-та мақала жоқ  

 

 

 

 

 

 



 

 

4-қосымша 

Комиссия жұмысы үшін деректер ұсынбаған оқытушы-ғылыми 

жетекшілердің тізімі. 

 
№ Аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми 

атағы 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағыты 

1.  Ергебеков Молдияр Амангелдіұлы – PhD 

докторы, доцент  

«Кино теориясы мен тарихы» кафедрасы 

Докторантура (ДҒЗЖ) 

2. Батурина Ольга Владимировна – өнертану 

кандидаты, профессор  

«Бейнелеу өнері» кафедрасы  

«Өнертану» факультеті  

Магистратура (МҒЗЖ) 

3. Шайгозова Жанерке Наурызбайқызы – п.ғ.к., 

аға оқытушы 

«Сәндік-қолданбалы өнер» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ) 

4. Мұкышев Т.  «Дәстүрлі музыкалық өнер» кафедрасы 

Магистратура (МҒЗЖ) 

5. Жаманқұлов Тұңғышбай Қадырұлы  «Актерлік өнер» кафедрасы  

Магистратура (МҒЗЖ) 

6. Досбатыров Д. К.  «Сахналық пластика» кафедрасы  

Магистратура (МҒЗЖ)  

Докторантура (ДҒЗЖ) 

 

 

2020 жылғы 28 мамырдағы «Білім берудің барлық деңгейлеріндегі 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту 

туралы»  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығына 8- қосымша – магистратура және 

докторантура бойынша ғылыми жетекшілердің мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандартының 30 және 82-тармақтарына 

сәйкестігін мониторингілеу жөніндегі комиссия жұмысының 

қорытындысы туралы есеп. 

Комиссия құрамы:  

Комиссия төрағасы  
Қ.З. Халықов – ф.ғ.д., Ғылыми жұмыс жөніндегі проректор;  

Комиссия мүшелері: Б. М. Мұхитденова –  PhD докторы, «Музыкалық 

өнер» факультетінің деканы;  

Ж.С. Қанлыбаева – ф.ғ.к., Шет тілдері және ҚХА» кафедрасының 

меңгерушісі;   

С. Н. Михайлова –  п.ғ.к, «Дене тәрбиесі» кафедрасының меңгерушісі; 

Комиссия хатшысы:  
И.Қ. Жолдасова – ғылыми-редакциялық бөлімнің маманы. 

1) Комиссия ұсынылған құжаттардың (толтырылған тізілімдердің) негізінде 

Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА оқытушыларының (ғылыми 

жарияланымдардың баспа-таңбасы, оның ішінде монографиялар, оқу және 

оқу-әдістемелік құралдар, БҒСБК, РҒДИ журналдарындағы мақалалар, 



процентильді растайтын анықтамалар және халықаралық рецензияланатын 

ғылыми журналдың квартилі, сәйкестік мониторингі үшін импакт-факторы 

бар мақала жарияланған ғылыми жетекшілерді Т.Қ. Жүргенов атындағы 

ҚазҰӨА 24 оқытушыға ғылыми нұсқауды  растау туралы шешім қабылдады. 

 (1 - қосымша) 

2) Комиссия ағымдағы жылдың тамыз айының соңына дейін ҚР БҒМ 

талаптарына сәйкес қажетті ғылыми әдебиеттермен еңбек тізімін толықтыру 

қажет оқытушы - ғылыми жетекшілерді анықтады (2-қосымша). 

3) Комиссия жұмысы барысында ҚР БҒМ талаптарына сәйкес келмейтін 

ғылыми жетекшілер анықталды – 7 адам (3-қосымша) 

4) Сонымен қатар, комиссия жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

ғылыми жетекшісінің мәртебесін растау үшін қажетті құжаттаманы 

ұсынбаған ғылыми жетекшілерді анықтады  (4-қосымша). 

  

 

SWOT талдау 

 

Тәуекелдер 

1. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ғылыми жетекшілерінің 

жеткіліксіз саны 

2. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ғылыми басшыларының ғылыми 

біліктілігінің жеткіліксіздігі 

3. Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-дағы ғылыми бағыттарды дамыту 

бойынша соққы береді 

 

 

 

Ұсыныстар мен ұсынымдар: 

 

1. Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-дағы барлық кафедраларына ғылыми 

жарияланым қызметін жандандыру.  

2. Жарияланымдары жеткіліксіз ғылыми жетекшілер 1 тамызға дейін 

жетіспейтін ғылыми әдебиеттерді басып шығаруды қамтамасыз етсін. 

3. 2020 жылғы 1 тамызда магистратура мен докторантурада ғылыми 

жетекшілері бар барлық кафедралар көрсетілген талаптардың орындалуы 

туралы ғылым қызметіне есеп берсін. 

4. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің ғылыми жетекшілері ретінде 

«Эстрадалық вокал» кафедрасының п.ғ.д., профессоры  

Р.Р. Джердималиеваны еңбек бағыты және базалық білім негізінде 

(магистратурада, докторантурада), сондай-ақ ҚТжӘҒ кафедрасының ғылыми 

оқытушылары ретінде:  С. К. Бердибаева (магистратурада, докторантурада), 

А.А. Кульшанова (магистратурада) ғылыми жарияланымдар бағыттары 

бойынша жарату, іске асыру. 

 

 



Комиссия төрағасы,  

Ғылыми жұмыс 

жөніндегі проректор 

 

 

 

                 Қ.З. Халықов 

 

Комиссия мүшелері: 

       

        Б.М. Мұхитденова 
  

          Ж.С. Қанлыбаева 

 

 

            

           С.Н. Михайлова 

Комиссия хатшысы:   
 

             И.Қ. Жолдасова 

 

 

                                                                          

 

 

              

 

       

 

        

 

 

             

 

 
 
  


