
 

Бельжанова Кульжамила Абильдаевна 

«Сахна тілі» кафедрасының доценті 

ҚазҰӨАның доценті 

«Оқу үдерісін ұйымдастыру  және мониторинг» қызметінің 

басшысы, «Сахна тілі»  кафедрасының профессоры«Оқу үдерісін 

ұйымдастыру  және мониторинг» қызметінің басшысы, «Сахна 

тілі»  кафедрасының профессоры«Оқу үдерісін ұйымдастыру  

және мониторинг» қызметінің басшысы, «Сахна тілі»  

кафедрасының профессоры«Оқу үдерісін ұйымдастыру  және 

мониторинг» қызметінің басшысы, «Сахна тілі»  кафедрасының 

профессоры 

 

1 Академиялық және практикалық тәжрибе: 

 1987 жылдан бері Ғ. Мүсірепов  атындағы  Қазақ  мемлекеттік  академиялық  

балалар  мен  жасөспірімдер  театрының актрисасы 

 2008 жылдан  бері Т. Жүргенов  атындағы  Қазақ  ұлттық  өнер  академиясының 

оқытушысы, доцент 

2 Оқитын пәндері: 

 Сахна тілі 

3 Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет:  

 «Ақ боз үй» Сырға рөлі. Реж. Б.Елубаев. «Қазақфильм», 2021 ж. 

 «Шырақшы» Көрші рөлі. Реж. Е.Турсынов. «Қазақфильм», 2020 ж. 

 «Обучение Адемокки» Ана рөлі. Реж. А.Ержанов. «Қазақфильм», 2020 ж. 

 «Томирис» Саврамат бақсысы рөлі. Реж. А.Сатаев. «Қазақфильм», 2019 ж. 

 «Бала ғашық» Мектеп директоры рөлі. Реж. Б.Елубаев. «Қазақфильм», 2019 ж. 

 «Қазақ хандығы: Алмас қылыш» Күтуші рөлі. Реж. Р.Әбдіраш. «Қазақфильм», 2018 ж.  

 «Аманат» Ғалым әйел рөлі. Реж. С.Нарымбетов. «Қазақфильм», 2015 ж. 

4 Жарияланымдар:  

 Адам капиталын бағалау көрсеткіші ретіндегі стратегиялық психология. ҚазҰУ 

Хабаршысы №2 (57), 2016 ж. 

 Religious sects: Reasons for their influence on youth. European Journal of Science and 

Theology, August 2017, Vol. 13, No. 4. 

 Қимыл-әрекет пен сөз әрекетінің үйлесуі. «Заманауи театр өнерінің даму 

тенденциялары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары. Алматы, 19 қараша 2018 ж. 

 Шешендік өнерді оқытудың әдістемелік негіздері (колледж, ЖОО). «Мектеп – 

колледж – ЖОО – жоғары оқу орнынан кейінгі өнер саласындағы үздіксіз білім беру 

бағдарламаларын жетілдірудің өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-

әдістемелік конференциясының материалдары. Алматы, 25 қазан 2019 ж. 

 Драматургиядағы монологпен жұмыс. «Заманауи театр өнерінің өзекті 

мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары. Алматы, 2021 ж. 

5 Монографиялар, оқулықтар:   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2


 «Кәсіби тәжірибе және әдістемелік нұсқаулар бағдарламасы» әдістемелік құралы. 

Алматы, 2016. 56 стр. 

 Сахна тілі. Монолог. Жоғары оқу орындарының театр өнері факультеттері 

студенттеріне арналған оқу құралы. Алматы: «Арда», 2021, 176 б. + 16 б., 

жапсырма. 

6 Марапаттар: 

 ҚР Президентінің 08.12.2006 ж. жарлығы бойынша «Ерен еңбегі үшін» медаліне  ие  

болды 

 ҚР Президентінің 09.12 2013 ж. жарлығы бойынша «Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері» атағына ие болды 

 ҚР Президентінің 29.11.2016 ж. жарлығы бойынша «Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік медалімен марапатталды 

7 Байланыс деректері:  

 тел: +7 705 189 64 51 

 тел: +7 775 658 96 64 

 эл. почта: kbelzhanova@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


