
 

 

Аты-жөні: Турдалиева  Бакытжан Какиевна 

Қызметі:  «Оқу үдерісін ұйымдастыру  және 

мониторинг» қызметінің басшысы, «Сахна тілі»  

кафедрасының профессоры  

Дәрежесі: Өнер магистры (2012 ж.) 

Атағы: Профессор (АК) 2015 ж.  

 

Академиялық және практикалық тәжірибе: 18 ж. 

Оқитын пәндері:  Сахна тілі  І, Сахна тілі  ІІ, Сахна тілі негіздері І, Сахна тілі негіздері ІІ, 

Сахна тілінің техникасы I, Сахна тілінің техникасы IІ, Монологпен жұмыс I, Монологпен 

жұмыс IІ, Спектакльдегі мәтінмен жұмыс І, Спектакльдегі мәтінмен жұмыс ІІ. 

 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

1. Әмірхан Балқыбектің туғанына 50 жыл толуына арналған «Қасқыр құдай болған кез» атты 

әдеби –сазды кешке ақын өлеңдерінен, жазбаларынан композииция 4.11.2019 ж. 

2. Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай  Жолдасбеков ат. Студенттер сарайында  өткен 

концертке 2 курс «Кино және театр» мамандандыруының студентттері Абай өлеңдерінен 

композиция 22.11.2019 ж..  

3.  Е.Жақыпбековтың   «60 қарай асықтың неге ғұмырым» атты еске алу кешінде  ақын 

өлеңдерінен композиция  11.02.2020 ж. 

4.Ақын Маралтай Ыбраев пен  Ғалам Жайлыбаймен  кездесу кеші. Ақындардың жаңа 

поэмаларынан композиция 12.04.2021 ж. 

 

Академиялық кеңестердің, комиссиялардың жұмысына қатысуы:    

    Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының академиялық кеңесінің мүшесі, 

оқу-әдістемелік кеңестің мүшесі, академияның мониторинг жүргізетін топтың комиссия 

мүшесі, білім беру бағдарламаларын жаңарту жөніндегі жұмыс тобының және сараптамалық 

кеңес құрамының мүшесі, Қазақстан театр қайтаркерлері одағының мүшесі. 

 

Жарияланымдар:  

Халықаралық және республикалық  ғылыми – тәжірибелік конференцияларда 

жасалынған  мақалалар:  

-«Сахна тілі -актер шеберлігінің бір бөлігі»   Венгрия 2016 ж. 

-«Сөйлеу мәдениетін қалыптастыру» Алматы  2016 ж.  

-«Мәтінмен жұмыс істеу ерекшеліктері»  Венгрия  2017 ж. 

- «Сахна өнерінің басты құралы –сөз»    Украина 2017 ж. 

 

Авторлық ұжым /мақала/: 

-«Кәукен Кенжетаев – Қазақ өнерінің алыбы» авторлық ұжым: Б.К.Нұрпейіс, Б.К.Турдалиева 

халықаралық ғылыми – көпшілік  журнал /ВАК/ №6 (50). 13. 2017 ж 

-«Шешендік өнерді оқытудың әдістемелік негіздері» (Мектеп – колледж – ЖОО) 

халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция Турдалиева Б., Бельжанова К. Алматы.2019 

ж. 

-«Драматургиядағы монологпен жұмыс»   Турдалиева Б., Бельжанова К. Алматы. 2021 ж. 

 



Оқулықтар:   

«Сахна тілі негіздері» (оқу құралы) 2015 ж. 

 

Ұжымдық жұмыстар: 

-Сахна тілі бойынша қазақ тілінде  тест сұрағын авторлық ұжымда дайындалды (ҰТО)  ҚР 

Білім және ғылым министрлігі, 

-«Сөз сөйлеу жанрының артисі» білім беру бағдарламасы бойынша жасалынған модульдік 

білім беру бағдарламасының  авторлық құрамының  мүшесі,  

-Сахна тілінің оқу –әдістемелік кешені құрастырылды.  

  

Фильмография: 

1.  2011 ж. режиссер Д.Өмірбаевтың «Студент» көркем фильмі  /Франция. Канн 

кинофестиваліне қатысып, Торонто, Пусан, Токио қалаларында көрсетілді. 

2. «Әр үйдің оты басқа» /Жұлдыз болғым келеді/ телесериал /хабар/ 2014 ж.  

3."Аяулы арман" телесериал  реж.А.Дранникова 2015 ж. 

4. «Сырты бүтін» /Мейірімге қанбаған бала/ телесериал.  Астана каналы.2015 ж. реж. 

Еспенбетов Ж.  

5. «Оралу» реж. Д.Тулегенов.  Телесериал (Қазақстан ТВ), 2018 ж. 

6. «Тоғжан» сериалы  . Реж. Б.Кенішбай және А.Сахаман /Б.Шибикеев 2021ж. 

7. «Құмалақшы» сериал  Қ.Мұстафин 2021ж.  

 

Халықаралық және республикалық  байқаулар мен олимпиадаларда  жүлделі 

орындарға ие болған студенттер 2011-2022 ж: 

Жұбанаев Нышанбек, Жанабеков Олжас, Меруерт Нұролла, Жүнісов Бағлан, Байсерік 

Бахтияр, Маметеков Елшат, Жәнібек Әшімжан, Данияр Жетпісов. 

 

Марапаттар: 

1. ҚР Президентінің 2011 жылы 10 қарашадағы  жарлығы бойынша   «Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл” мерекелік медалдің, куәлік  № 04786; 

2. ҚР Президентінің  2016 жылы 29 қарашадағы жарлығы бойынша   «Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл” мерекелік медалдің,  куәлік № 23924;   

3. ҚР Президентінің  2021 жылы 2 желтоқсандағы жарлығы бойынша   «Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл” мерекелік медалдің, куәлік № 21412;   

4.«Құрмет грамотасы». ҚР Мәдениет және спорт министрінің   21.05.2021  ж. 

 

 

 

 

Байланыс деректері: 

Мекен-жайы: Алматы қаласы 

Телефоны: 8-727-272-63-62 

E – mail: bakitzhan_66@ mail.ru 

 

 


