
 
Ая Қалиева 

Ая Калиева   

Aya Kaliyeva 

 

Эстрадалық вокал кафедрасының доценті  

Доцент кафедры «Эстрадный вокал» 

Senior Lecturer (Docent) of the department of «Pop vocal» 

 

Мұғалім, музыкатанушы, композитор. Педагогика ғылымдарының кандидаты, Іскерлік 

басқару магистрі. Қазақстанның білім беру ісінің құрметті қызметкері. Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері.  

 

Педагог, музыковед, композитор. Кандидат педагогических наук, Мастер делового 

администрирования. Почетный работник образования Казахстана. Заслуженный деятель 

Казахстана. 

 

Teacher, musicologist, composer. Candidate of Pedagogical Sciences, Master of Business 

Administration. Honorary Worker of Education of Kazakhstan. Honored Worker of 

Kazakhstan.  

 

09.1995-09.2004  

П. И. Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжі. Теория мұғалімі. 

Алматинский музыкальный колледж им. П. И. Чайковского. Преподаватель 

теоретических дисциплин. 

Almaty College of Music named after P. I. Tchaikovsky. Theoretical teacher. 

 

09.1997-09.2004  

П. И. Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжі. Теориялық пәндері 

кафедрасының меңгерушісі. 

Алматинский музыкальный колледж им. П. И. Чайковского. Заведующая отделением 

теоретических дисциплин. 

Almaty College of Music named after P. I. Tchaikovsky. Head of the Department of 

Theoretical Disciplines. 

 

09.2002-11.2007  

Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы. Эстрадалық өнер кафедрасының 

аға оқытушысы.  

Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова. Старший преподаватель 

кафедры «Эстрадное искусство». 

Kazakh National Academy of Arts. T. Zhurgenova. Senior Lecturer Department of Variety Art  

 

 



11.2007 – по настоящее время  

Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы Музыка өнері факультетінің 

доценті. 

Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова.  Доцент кафедры 

«Эстрадный вокал».  

Kazakh National Academy of Arts. T. Zhurgenova Associate Professor of the Faculty of 

Musical Art. 

 

09.2004-08.2009  

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы «Эстрадалық өнер», «Музыкалық 

аспаптар», «Эстрадалық оркестр аспаптары» кафедрасының меңгерушісі. 

Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова. Заведующая кафедрой 

«Эстрадное искусство», «Музыкальные инструменты», «Инструменты эстрадного 

оркестра». 

Kazakh National Academy of Arts. T. Zhurgenova Head of the Department «Variety Art», 

«Musical Instruments», «Variety Orchestra Instruments» 

 

09.2005 — 08.2006  

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы Театр өнері және эстрада 

факультеті деканының орынбасары. 

Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова. Заместитель декана 

факультета «Театральное искусство и эстрада» 

Kazakh National Academy of Arts. T. Zhurgenova. Deputy Dean of the Faculty «Theatrical 

Art and Variety» 

 

08.2009-09.2010  

Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы Музыка өнері факультетінің 

деканы. 

Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова Декан факультета 

«Музыкальное искусство». 

Kazakh National Academy of Arts. T. Zhurgenova. Dean of the Faculty of Musical Art. 

 

09.2010-10.2015  

П. И.Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжі Директоры 

Алматинский музыкальный колледж им. П. И. Чайковского. Директор. 

Almaty College of Music named after P. I. Tchaikovsky. Director. 

 

10.2015-11.2018  

А. В. Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесі Директоры.  

Алматинское хореографическое училище им. А. Селезнева. Директор 

Almaty choreographic school named after A. Selezneva. Director. 

 

11.2018-12.2018  

Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы. Директор м.а.:  

Казахская государственная филармония им. Джамбыла. и.о. Директора 

Kazakh State Philharmonic named after Jambyl. Director. 

12.2018-02.2021  

Абаи ̆атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры Директоры. 

Казахский национальный театр оперы и балета им. Абая. Директор. 

Kazakh National Theater of Opera and Ballet named after Abay. Director. 



Орта және жоғарғы деңгейлер үшін музыкалық және теориялық пәндер бойынша 

монографиясы, 40 типтік бағдарламалардың, 20 оқу-әдістемелік және ғылыми 

жұмыстардың, 60 ғылыми және публицистикалық мақалалардың авторы, Қазақстан 

мәдениетіне арналған 10 монографияның құрастырушысы және бас редакторы  

 

Автор музыкальных произведений в жанрах симфония, балет, камерная музыка.  

Автор монографии, 40 типовых программ по музыкально-теоретическим дисциплинам 

для среднего и высшего звеньев, 20 учебных и учебно-методических работ, 60 научных 

и публицистических статей, составитель и главный редактор 10 монографий по культуре 

Казахстана.  

 

Author of musical works in the genres of symphony, ballet, chamber music.  

Author of monograph, 40 standard programs in musical and theoretical disciplines for middle 

and higher levels, 20 educational and educational-methodological works, 60 scientific and 

journalistic articles, compiler and editor-in-chief of 10 monographs on the culture of 

Kazakhstan  

 

Қазақстанның еңбек сіңірген қаи3раткері (2015) 

Іскерлік әкімшілік магистрі (МВА, 2015) 

Педагогика ғылымдарының кандидаты (2008) 

Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері (2012) 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған медалі (2012) 

«За заслуги в культуре и искусстве» медалі (Россия, 2012) 

Қазақстан Конституциясының 20 жыллғадығына арналған медалі (2015)  

Ы. Алтынсарин төсбелгісі (2017) 

Астананың 20 жылдығына арналған медалі (2018) 

«За заслуги в развитии культуры и искусства» Үкіметаралық марапаты (2018) Абайдың 

175 жылдығына арналған медалі (ТЮРКСОй, 2020)  

 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері (2015) 

Мастер делового администрирования (2015) 

Кандидат педагогических наук (2008) 

Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері (2012)  

Юбилеин̆ая медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2012) 

Медаль «За заслуги в культуре и искусстве» (Россия, 2012) 

Юбилеин̆ая медаль «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015) 

Нагрудныи3 знак «Ы. Алтынсарин» (2017)  

Юбилеин̆ая медаль «Астана 20 жыл» (2018) 

Межправительственная награда «За заслуги в развитии культуры и искусства» (2018) 

Юбилеин̆ая медаль Абай-175 жыл (ТЮРКСОй, 2020)  

 

Honored Worker of the Republic of Kazakhstan (2015) 

Master of Business Administration (МВА, 2015) 

Candidate of Pedagogical Sciences (2008) 

Honorary Worker of Education of the Republic of Kazakhstan (2012) 

Anniversary medal «20 years of Independence of Kazakhstan Қазақстан» (2012) Medal «For 

merits in culture and art» (Russia, 2012) 

Anniversary medal «20 years of the constitution of Kazakhstan (2015) 

Medal «Y. Altynsarin» (2017) 

Anniversary medal «Astana 20 years» (2018) 



Intergovernmental award «For merits in the development of culture and art» (2018) 

Anniversary medal "Abay 175 years" ((TURKSOY, 2020)  

 


