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Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық өнер академиясының 
Ғылыми кеңесінің 2020/2021 оқу жылдарына арналған 

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 
 

Мерзімі Қарастырылған сұрақтар Баяндамашылар 
2020 
тамыз 

1.2020-2021 оқу жылына «оқу үдерісін ұйымдастыру және бақылау» 
қызметінің құжаттарын бекіту туралы. 

Б.К.Тұрдалиева, оқу үдерісін 
ұйымдастыру және мониторинг 
қызметінің басшысы 

2. Ғылыми кеңесінің құрамын бекіту туралы А.Ж. Абдуалиев ректор 
3. Ғылыми зерттеу институтын қайта ұйымдастыру туралы Халыков К.З. Ғылыми жұмыс жөніндегі 

проректор 
4. Әртүрлі мәселелер   

2020 
қыркүйек 

1. Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 
ректоры А.Ж. Абдуалиевтің 2019-2020 оқу жылына жұмыс 
қорытындылары есебі туралы 

А.Ж.Абдуалиев ректор 

2. 2020-2021 оқу жылына оқушылар мен студенттерді және 
магистранттар мен докторанттарды қабылдау нәтижесі 

Оспанова А.Т. Мектеп-интернат, колледж 
бойынша қабылдау комиссиясының 
жауапты хатшысы  
Тазабекова А. Бакалавриат бойынша 
қабылдау комиссиясының жауапты 
хатшысы   
Жанысбаева К.Б. Жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру бөліміне қабылдау 
комиссиясының жауапты хатшысы 

3. Пандемияға байланысты 2020-2021 оқу жылдың академияның 
стратегиялық жоспарының көрсеткіштерін өзгерту есебі 

Молдабаева А.Е. Стратегиялық жоспарлау 
және сапа менеджменті жүйесі бөлімінің 
басшысы 

4. Әртүрлі мәселелер:  



2020 қазан 1.2020-2021 оқу жылында бітіруші курстардың кешенді емтихан 
тапсыратын пәндерін бекіту; 

2. 2020-2021 оқу жылында бітірушілердің дипломдық 
жұмыстарының  (жобаның) жетекшісін, рецензентін және 
тақырыбын бекіту. 

Тұрдалиева Б.К. оқу үдерісін 
ұйымдастыру және мониторинг 
қызметінің басшысы 
Кульшанова А.А. ЖОО ББ басшысы 
 

3. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру магистратура және 
докторантура бағыттары бойынша диссертация тақырыптарын 
және ғылыми жетекшілерін бекіту мәселесі. 

Халыков К.З. 
ғылыми жұмыс жөніндегі проректор 

4. Т. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-ның дипломдық жұмыстар мен 
дипломдық жобаларды орындауға арналған әдістемелік 
ұсынымдарды бекіту. 

Жумадилова Ж.А.  
оқу-әдістемелік қызметінің басшысы 

 5. Қашықтықтан білім беру режиміне өткен бағытындағы 
факультеттердің оқу жұмыстарының барысы туралы есебі. 

Факультет декандары 

6. Әртүрлі мәселелер  
2020 қараша 

 
1. 2020-2021 оқу жылына білім алушылардың қорытынды 
аттестациясын өткізу үшін (бакалавриат) Мемлекеттік емтихан 
және диплом қорғау (жоба) жұмыстарына Мемлекеттік аттестаттау 
комиссия төрағалары мен мүшелерін бекіту мәселесі 

Факультет декандары 

2. 2020-2021 оқу жылына «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» 
пәнінен мемлекеттік емтиханның комиссия төрағасы мен 
мүшелерін және емтихан билеттерін бекіту. 

Алимжанова А.Ш. Қазақстан тарихы 
және әлеуметтік ғылымдар 
кафедрасының меңгерушісі 

3. Қашықтықтан білім беру режиміне өткен бағытындағы 
факультеттердің оқу жұмыстарының барысы туралы есебі. 

Факультет деканы 

4. Жыл сайынғы «ЖОО-ның үздік оқытушысы» республикалық 
конкурсқа іріктеу комиссиясының қорытындысы туралы. 

Халықов Қ.З. ғылыми жұмыс жөніндегі 
проректор 

5. 2020-2021 оқу жылының қысқы сессияға дайындық барысы 
туралы. 

Б.К. Тұрдалиева оқу үдерісін 
ұйымдастыру және мониторинг 
қызметінің басшысы 



Кульшанова А.А. ЖОО ББ басшысы 
6. Әртүрлі мәселелер  

2020желтоқсан 1.Академияның 2020 жыл бойынша Ғылыми зерттеу жұмыс 
нәтижесі туралы және 2021 жылға академияның Ғылыми зерттеу 
жұмыс жоспарын бекіту.  

Халықов Қ.З. ғылыми жұмыс жөніндегі 
проректор 

2. Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-ның 2020 жылға қаржы-
шаруашылық қызметі жоспарын қарастыру мен бекіту. 

А.А.Асылбекова, бас бухгалтер 

3. Қызметкерлерді құжаттау және тіркеу қызметінің 2020 жылға 
Есебі және 2021 жылға даму бағдарламасы. 

Қайранова Г.Ж. кадрлар бөлімінің 
басшысы 

4. Жыл сайынғы «ЖОО-ның үздік оқытушысы» атағын алған 
оқытушы есебі. 

 

5. Әртүрлі мәселелер  
2021қаңтар 1.Академияның 2020 ж. стратегиялық жоспары және негізгі 

индикаторлардың орындалуы туралы.  
Ш.А. Амирбеков оқу және оқу 
әдістемелік жұмыстар жөніндегі 
проректор 

2. Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-ның 2020-2021 оқу жылының 
қысқы сессия қорытындылары және жазғы сессияға міндеттер 
туралы.  

Тұрдалиева Б.К. оқу үдерісін 
ұйымдастыру және мониторинг 
қызметінің басшысы 
Кульшанова А.А. ЖОО ББ басшысы 

3. Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-ның 3 курс және алдынғы 
жылдардың докторанттардың докторлық диссертация қорғауына 
дайындығы туралы кафедра деңгейіндегі талқылау нәтижелері 
бойынша есеп.  

Кульшанова Арман Айыпбековна, жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім берудің  
ғылыми-зерттеу орталығының басшысы 
 

4. Студенттерді атаулы стипендияға ұсыну.  Тұрдалиева Б.К. оқу үдерісін 
ұйымдастыру және мониторинг 
қызметінің басшысы 

5. Әртүрлі мәселелер  
2021ақпан  1.«Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» пәнінен қабылданған 

мемлекеттік емтиханның қорытындысы бойынша есеп 
 

МАК төрағасы 



2.Т.Қ. Жүргенов атындағы мектеп-интернат мекемесі 
республикалық мамандандырылған мектеп мәртебесін (ҚР БжҒМ 
№ 518 Бұйрық 10.12.2020) алуына байланысты мектеп-
интернатының нормативтік құжаттарына өзгерістер енгізу 

Жумахметова З.Ж. мектеп-интернат, 
колледждің басшысы 
 

3.Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨАның Стратегиялық жоспарлау 
және Сапа менеджмент жүйесінің жоспары туралы. 

Молдабаева А.Е.  Стратегиялық 
жоспарлау және сапа менеджменті 
жүйесі бөлімінің басшысы 

4. Өндірістік объектілерде және дуалды оқыту мекемелерінде 
кафедраның ашылуы және олардың кафедра меңгерушілерін 
тағайындау туралы 
 

Молдажанова Г.М. Кәсіби бағдарлау 
жұмысы, оқу-өндірістік практикасы және 
жас мамандарды орналастыру бөлімінің 
басшысы 

4. Әртүрлі мәселелер.  
2021 наурыз 1. 2020-2021 оқу жылында мамандық/мамандандырулар бойынша  

бітіруші студенттердің қорытынды аттестациясының (дипломдық 
жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе кешенді 
емтихан) тапсыру түрін бекіту туралы 
2. 2021-2022 оқу жылының оқу жұмыс жоспарының Жалпы білім 
беретін пәндер (ЖБП) циклі (МК, ТК); Базалық пәндер (БП) циклы 
(ЖОК,ТК); Бейіндеуші пәндер (БП) циклі (ЖОК,ТК) кредиттерін 
және осы пәндерді  семестрге бөліп  бекітуге ұсыну 
3. 2021-2022 оқу жылы бойынша Оқу білім беру 
бағдарламаларының топтарын, Білім беру бағдарламасын, Білім 
беру бағдарламасының бейінін бекіту  

Тұрдалиева Бахытжан Какиевна, оқу 
үдерісін ұйымдастыру және мониторинг 
қызметінің басшысы 
 

Желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары бойынша академияның жұмыс 
жоспары бойынша есеп 

Молдабаева Амина Ералиевна, 
cтратегиялық жоспарлау және сапа 
менеджменті жүйесі бөлімінің 
басшысы 

Қабылдау комиссиясының бағалау критерийлерін бекіту туралы 
Бакалавриат бағыты бойынша 
 
Мектеп-интернат, колледж бойынша   

Амирбеков Шәріпбек Ағабаевич, оқу 
және оқу-әдістемелік жұмыс  жөніндегі 
проректор 



 Жумахметова Зура Жумахметовна, 
мектеп-интернат, колледждің басшысы 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі бойынша:  
 - 2021-2022 оқу жылына магистратура және докторантура білім 
беру бағдарламалары бойынша Модульдік білім беру 
бағдарламаларын, жұмыс жоспарын және элективті пәндер 
каталогын бекіту  
- 2021-2022 оқу жылына Магистратура және докторантура бойынша 
академиялық күнтізбені бекіту 
- 2021-2022 оқу жылына Докторантураға түсу үшін эссе 
тақырыптары мен емтихан сұрақтарын бекіту 

Кульшанова Арман Айыпбековна, жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім берудің  
ғылыми-зерттеу орталығының басшысы 

Әртүрлі мәселелер.  
2021 сәуір 1. Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-ның тәрбие жұмыстар мен 

әлеуметтік мәселелер жұмыстарының Стратегиялық жоспары. 
Ергөбек Ш.Қ. тәрбие жұмысы және 
әлеуметтік мәселелер жөніндегі 
проректорының м.а. 

2021-2022 оқу жылына талапкерлерді қабылдау жөніндегі 
ережелерді бекіту. 

Тұрдалиева Б.К. оқу үдерісін 
ұйымдастыру және мониторинг 
қызметінің басшысы 
 

Әртүрлі мәселелер.  
2021 мамыр 1.Стратегиялық жоспарды іске асыруға сәйкес, мектеп-колледждің 

2020-2021 оқу жылының жұмысы туралы.  
Жумахметова З.Ж.  
Мектеп интернат, колледжінің басшысы 

2.2020-2021 оқу жылына бакалавриат, магистратура, докторантура 
бойынша оқу жұмыс жоспарын бекіту. 

Тұрдалиева Б.К. оқу үдерісін 
ұйымдастыру және мониторинг 
қызметінің басшысы 

3.Академияның Қауымдастықтарының қызметі туралы есеп.  Қауымдастықтардың басшылары 
4.Магистратура, докторантура түсушілер үшін пререквизиттер 
тізімін бекіту.  

Кульшанова А.А. ЖОО ББ басшысы 

5. Әртүрлі мәселелер.  



2020 Маусым 1.Бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша МАК 
төрағаларының есептерін бекіту туралы.  

МАК төрағалары 

2.Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-ның 2020-2021оқу жылы жазғы 
емтихан сессия қорытындысы туралы 

Ш.А. Амирбеков оқу және оқу 
әдістемелік жұмыстар жөніндегі 
проректор 

3.2021-2022 оқу жылына ОПҚ педагогикалық штаттық жүктемені 
бекіту. 

Тұрдалиева Б.К. оқу үдерісін 
ұйымдастыру және мониторинг 
қызметінің басшысы 

4.2020-2021 оқу жылының екінші жартысына қабылданған 
академияның Ғылыми кеңес шешімдерінің орындалуы және  
2021-2022 оқу жылына академияның Ғылыми кеңес жұмыс 
жоспарын бекіту.  

Молдахметова А.Т. Ғылыми кеңес 
хатшысы 

5.Әртүрлі мәселелер.  
 
 
 
Ескерту:  
 

1. Қажеттілікке байланысты, академияның Ғылыми кеңес төрағасының келісімімен күн тәртібінде қаралатын мәселелерді қосуға 
болады. 

2. Академияның Ғылыми кеңесі отырысында қарастырылатын мәселелердің кезегін өзгертуге болады. 
3. Ғылыми кеңес отырысы айына 1 рет болады. 
4. Ғылыми кеңес отырысы өтілетін күн – айдың төртінші бейсенбісі, сағат 15.00 

Ғылыми кеңес жоспары 2020 ж. 29 тамыз Ғылыми кеңесте бекітіледі (Хаттама №1). 
 
Ғылыми кеңес жоспарын дайындаған: Ғалым хатшы  Оразкұлова К.С. 
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