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Мазмұны 

 

 

 
     Миссия және құндылықтар  

 Қысқартулар 

     Стратегиялық бағыттар: 

 Академиялық артықшылық: жеке тұлғаға бағытталған білім беру және хореография мен мәдениет саласындағы онлайн білім беру, өмір 

бойы оқыту  

 Шығармашылық қызмет: Академияның шығармашылық жетістіктерін әлемдік қоғамдастықтың тануы, жастарды елдің мәдени және 

әлеуметтік-экономикалық дамуына тарту. 

 Зерттеу және инновациялар: ғылыми құзыреттілікті күшейту, білім, шығармашылық және инновациялық зерттеулерді біріктіру үшін 

жағдай жасау.  

 Ресурстар: IT инфрақұрылым мен материалдық-техникалық базаның сапасын арттыру, қаржы көздерін әртараптандыру, Академияның 

қоғамдық және мәдени өмірге ықпал ету саласын кеңейту.  
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Миссия 

Біздің миссиямыз: хореография және мәдениет саласындағы білім беру процесін әлемдік стандарттар деңгейінде іске асырамыз және 

түлектерді тез өзгеретін әлемде өзін-өзі табысты іске асыру дағдыларымен қамтамасыз етеміз. 

 

Бағдар 

Қазақ ұлттық хореография академиясы – Қазақстанның хореографиялық өнерінің мұрасын, жақын және алыс шет елдердің өнері мен 

мәдениетінің шығармашылық сан алуандығын біріктіретін халықаралық ғылыми-шығармашылық білім беру хабы. 

 

Құндылықтар  

Адалдық және ашықтық. Біз адалдық пен ашықтықты барлық жағынан қолдаймыз. Академиялық ортадағы адалдықты қолдаймыз. Заманауи 

білім мен іскерліктерді толық игеруді қолдаймыз. 

Құрмет және қолдау. Біз әрбір адамның қадір-қасиетіне, пікіріне, пайымына, дүниетанымына құрмет көрсетеміз. Жақсы серіктестік пен өзара 

көмекті дамытуды қолдаймыз. 

Жауапкершілік. Біздің ортақ игілігіміз әрқайсымыздың жауапкершілігіне байланысты екендігін түсінеміз. 

Жетілдіру. Біз қол жеткен жетістіктерімізбен тоқтап қалмаймыз. Өзіміздің дамып тереңдей түсумізді басқарамыз, жанымыздағы адамдарды 

өзін-өзі жетілдіруге ынталандырамыз және әрқайсысының жетістіктеріне шын жүректен қуанамыз. 

Командалық рух. Сахнада жеке өнер көрсетіп, командада жұмыс істейміз. Бәріміз бірлесіп Қазақ ұлттық хореография академиясының және 

мемлекетіміздің табысты болуын қамтамасыз ете аламыз. 
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Қысқартулар 

 
ББ білім беру бағдарламасы IELTS  (International English Language Testing System) – ағылшын тілін 

білуді бағалаудың халықаралық жүйесі 

ТжКБ техникалық және кәсіптік орта білім беру TOEFL (Test of English as a Foreign Language) –  ағылшын тілін шет тілі 

ретінде білетінін тексеруге арналған тест 

ОПӘҚЦБ  оқу процесін әдістемелік қамтамасыз ету және цифрландыру бөлімі 

 
MOODLE 

 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) –  

модульдік объектіге бағытталған динамикалық оқыту ортасы -

оқытуды басқару жүйесі (виртуалды оқыту ортасы), онлайн 

оқыту үшін сайттар құруға мүмкіндік беретін веб-қосымша 

НЗМ Назарбаев Зияткерлік мектептері ЖОЖ жұмыс оқу жоспары  

КБМК 

 

кәсіптік білім беру мектеп-колледжі ХӨП хореография өнерінің педагогикасы 

ПОҚ профессор-оқытушылар құрамы  ӘБП әкімшілік-басқару персоналы 

ҚР БҒМ Білім және ғылым министрлігі Қазақстан Республикасы ҚР МСМ  

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі 

ХЫББҚ  халықаралық ынтымақтастық бөлімі және баспасөз қызметі ҚББАС қосымша білім беру және біліктілікті арттыру секторы 

LLL  (Life Long Learning)  

өмір бойы білім алу, яғни үздіксіз білім беру 
ЕҚ Еңбекақы қоры 

КҚСП  концерттік қызмет және сахналық практика бөлімі ЖІК  жастар істері жөніндегі комитет 

АҚ акционерлік қоғам БНҚ бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру  

ҒЖООКБАБ 

 

ғылым, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және аккредиттеу 

бөлімі 
БҒСБК Білім және ғылым саласында сапаны бақылау комитеті 

СҒЗЖ студенттің ғылыми-зерттеу жұмысы МҒЗЖ магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

ДҒЗЖ докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы СҒҚ студенттік ғылыми қоғам 

ШЖҚ РМК  Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 

кәсіпорын 
KPI 

 

тиімділіктің негізгі көрсеткіштері 

НААР/IAAR Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (АРТА) 

(Independent Agency for Accreditation and Rating) (IAAR)  
ОӘК оқу-әдістемелік кеңес 

БА 

 

біліктілікті арттыру ГҚ гранттық қаржыландыру  

ҚБ құрылымдық бөлімше ҚЭН қаржы-экономикалық негіздеме 

АЖ  ақпараттық жүйе  ИТБ инженерлік-техникалық бөлім 
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1-стратегиялық бағыт. Академиялық артықшылық. 
 

 

1-мақсат: Дәстүрлі және қашықтықтан білім беруді біріктіру арқылы отандық және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті 

хореографиялық өнер мен мәдениет саласындағы жоғары білікті мамандарды даярлау. 

1.1-міндет. Білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету 

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар: қолданыстағы барлық ББ - 13 

ТжКБ - 2 

Бакалавриат – 6 (6B02111 Балетмейстер өнері; 6B02104 Спорттық бал биінің педагогикасы; 6B02110 Хореография өнерінің педагогикасы 

(ДД); 6B02101  Хореография өнерінің педагогикасы ; 6B02107 Өнертану; 6B02106 Арт-менеджмент) 

Магистратура – 3 (7M02108 Хореография; 7M02106 «Арт-менеджмент»; 7M02107 Өнертану) 

Докторантура PhD – 2 (8D02108 Хореография; 8D02107 Өнертану ) 

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші: 

Барлық ББ Болон процесі орталығының білім беру бағдарламаларының тізіліміне енгізу; мамандарды көп деңгейлі даярлау жүйесінде ББ 

жетілдіру (ББ, бакалавриат, магистратура, докторантура); мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алып жұмысқа орналасқан түлектер 

94% 

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  
Орындау мерзімі  Аяқталу нысаны  

1. Жұмыс берушілердің қатысуымен бакалавриат пен магистратураның 

барлық ББ және траекториялары бойынша модульдік білім беру 

бағдарламаларын жетілдіру 

Декандар,  

кафедра 

меңгерушілері, 

Кауапова А. 

2021 ж. қыркүйек  

- 2022 ж. мамыр 

Бөлімшелердің ақпараты 

2. Білім беру бағдарламаларының мазмұнын бағалауға бағытталған 

семинарларды (1), оқу-әдістемелік материалдарды (3), оқытудың 

инновациялық әдістерін тарату семинарларын (4) ұйымдастыру. 

Кауапова А. 

2021 ж. қыркүйек  

- 2022 ж. мамыр 

ОПӘҚЦБ ақпараты 

3. Әдістемелік базаны уақтылы жаңарту мақсатында мектеп-колледж 

педагогтерінің НЗМ семинарларына қатысуын ұйымдастыру (ең аз - 2). 

Кокшинова С.Ю. 2021 ж. қыркүйек  

- 2022 ж. мамыр 

КБМК ақпараты  

4. Бастауыш және орта білім беру мектеп-колледжінің жалпы білім беру 

пәндері бойынша сабақ сапасын бақылауды ұйымдастыру.  

Кокшинова С.Ю. 2021 ж. қыркүйек  

- 2022 ж. мамыр 

КБМК ақпараты 

5. ҚР БҒМ талаптарына сәйкес педагогикалық шеберлікті жетілдіру бойынша 

ПОҚ біліктілігін арттыруды ұйымдастыру. 

Мансурова Л.М. 2021 ж. қыркүйек  

- 2022 ж. мамыр 

Бөлімдердің ақпараты 

6.  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру білім алушыларының 

білім беру бағдарламасына қанағаттанушылығына сауалнама жүргізу. 

Косиди М.С. 2022 ж. наурыз Ақпарат  
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1.2-міндет.  Көптілді білім берудің қолайлы экоортасын дамыту 

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:  көптілділік элементтері бар пәндер саны - 9%    

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші: 

«Балет әртісі», «Спорттық бал биінің педагогикасы» ББ-да ағылшын тілінде пәндерді іске асыру; ағылшын тілін меңгерген студенттер мен 

педагогтардың санын арттыру 

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  

Орындау 

мерзімі  
Аяқталу нысаны  

1. Ағылшын тілінде дәрістер, шеберлік сыныптарын өткізу үшін шетелдік 

және қазақстандық оқытушыларды шақыру 

Жұмағұл А.Н. Жыл бойы ХЫББҚ ақпараты 

2. Академия базасында студенттер, магистранттар және ПОҚ үшін тілдік 

курстар ұйымдастыру, студенттер, магистранттар, ПОҚ үшін ағылшын 

тілінде онлайн-қарым-қатынас клубын құру 

Жұмағұл А.Н. 2021 ж. қыркүйек  

- 2022 ж. мамыр 

ХЫББҚ ақпараты 

3.  Білім алушылар мен ПОҚ-ның IELTS немесе TOEFL халықаралық 

үлгідегі тіл бойынша тестілеуге қатысуы үшін мотивациялық жағдайлар 

жасау 

Жұмағұл А.Н. 2021 ж. қыркүйек  

- 2022 ж. мамыр 

ХЫББҚ ақпараты 

4.  ПОҚ үшін тілдік тағылымдамаларды ұйымдастыру бойынша жұмыс, 

ПОҚ ағылшын тілін меңгеру деңгейін анықтау бойынша тұрақты 

мониторинг жүргізу 

Жұмағұл А.Н. 2021 ж. қыркүйек  

- 2022 ж. мамыр 

ХЫББҚ ақпараты 

5. ПОҚ қызметін бағалаудың рейтингтік жүйесіне шет тілін меңгеру 

индикаторларын енгізу 

Саттар М. 

Абдрасилова Д.С. 

Жұмағұл А.Н. 

2021 ж. қыркүйек  

- 2022 ж. мамыр 

HR бөлімінің ақпараты 

6.  Қолданыстағы ББ-да көптілді оқыту элементтерін пайдалану 

мониторингі 

Кауапова А. 2021 ж. қыркүйек  

- 2022 ж. мамыр 

ОПӘҚЦБ ақпараты 

7. Erasmus+ халықаралық бағдарламалары, академиялық ұтқырлық, 

тағылымдамалар және т.б. туралы ақпараттандыру мақсатында 

студенттермен, магистранттармен жүйелі кездесулер өткізу. 

Жұмағұл А.Н. 2021 ж. қыркүйек  

- 2022 ж. мамыр 

ХЫББҚ ақпараты 

8. Академия кітапханасында Scopus, Springer, Web of Science, Science Direct 

ресурстарын пайдалану бойынша оқыту семинарын өткізу. 

Аймбетова У.У. 

Мухаметжанова А.Т. 

2021 ж. 4-тоқсан Деректер базасының 

сайттарына кірушілер 

туралы ай сайынғы есеп 

9. Бакалавриат мамандықтары пәндерінің ағылшын тіліндегі 

оқулықтармен және оқу-әдістемелік құралдармен кітаппен қамтамасыз 

етілуін талдау. 

Аймбетова У.У. 

Кауапова А. 

2022 ж. 3-тоқсан Кітапхананың,  ОПӘҚЦБ 

ақпараты 
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1.3-міндет.  Цифрлық білім беру ортасын енгізу 

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:   

MOODLE (30%), Platonus (100%) бағдарламаларының мүмкіндіктерін пайдалану, деректерді жинау және талдау процестерін 

автоматтандыру мақсатында Академия бағдарламаларын интеграциялау, жаңа электрондық білім беру ресурстарын белсенді игеру (70%) 

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші: 

дамыған цифрлық экожүйе, білім берудің барлық деңгейлері бойынша қашықтықтан оқытуды іске қосуға дайындықпен дәстүрлі және аралас 

форматтардағы білім беру қызметі 

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  

Орындау 

мерзімі  
Аяқталу нысаны  

1. Аралас/қашықтықтан оқытуды қолдануға мүмкіндік беретін ББ және 

пәндерді анықтау 

Абдрасилова Д.С., 

Кауапова А., 

Тургинбаева А.Н. 

Досжан Р.К. 

2021 ж. 

 30 қыркүйекке 

дейін   

ОПҰЖҚ ақпараты 

2. Оқу жылы ішінде бейне контентті дайындау бойынша жұмыс көлемін 

педагогтармен келісу.  

Кауапова А., 

Тургинбаева А.Н. 

Досжан Р.К. 

2021 ж. 

1 қазанға дейін   

ОПҰЖҚ,   ОПӘҚЦБ 

ақпараты  

3. Оқу-әдістемелік бейнеконтент құру үшін ПОҚ сабақтарын жазуды 

ұйымдастыру 

Кауапова А.  2021 ж. 

қыркүйек – 

2022 ж. мамыр 

ОПӘҚЦБ ақпараты 

4. Жабық түрде пайдалануға арналған қашықтықтан оқытудың оқу-

әдістемелік материалдар банкін құру үшін шетелдік және/немесе 

шақырылған ПОҚ-мен жұмысты ұйымдастыру. Авторлық құқықты сақтау 

бойынша жұмысты қарастыру. 

Жұмағұл А.Н. 

Алиева Г.Ж. 

Бакаева Ш.М. 

Кауапова А. 

2021 ж. 

қыркүйек – 

2022 ж. мамыр 

КҚСПБ ақпараты  

5. Кітапхана сайтында жабық академиялық бейне кітапхананы жүйелі 

түрде толықтыру бойынша жұмысты ұйымдастыру (емтихандар, шеберлік 

сыныптары, бейне сабақтар материалдары) 

Алиева Г.Ж. 

Аймбетова У.У.  

 

2021 ж. 

қыркүйек – 

2022 ж. мамыр 

КҚСПБ ақпараты 

6. Қашықтан жұмыс істеу үшін Moodle платформасының мазмұнын 

толтыруды ұйымдастыру 

Кауапова А.  2021 ж. 

қыркүйек – 

2022 ж. мамыр 

ОПӘҚЦБ ақпараты 

7. 2020-2021 оқу жылы ОЖЖ пәндерінің электрондық оқу-әдістемелік 

әдебиетпен қамтамасыз етілуіне мониторинг жүргізу. 

Аймбетова У.У. 2021 ж. 4-тоқсан Кітапхана ақпараты 

Жүйелі негізде цифрлық мәдениетті тәрбиелеу бойынша оқыту 

семинарларын өткізуді ұйымдастыру. 

Кауапова А. 2021 ж. 

қыркүйек -  

ОПӘҚЦБ ақпараты 
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2022 ж. мамыр 

1.4-міндет. Отандық және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті түлектерді даярлау мақсатында орындаушылық өнер мен 

мәдениеттің әлемдік үрдістерін ескере отырып, білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңғырту 

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:   

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің екі дипломдық білім беру бағдарламаларын іске асыру – 1, дуальді оқытуды 

қамтитын бағдарламаларды іске асыру – 1. 

Тікелей нәтижелердің көрсеткіші:  Хореография академиясының жоғары халықаралық тартымдылығы 

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  
Орындау мерзімі  Аяқталу нысаны  

1. Әріптес жоғары оқу орындарымен кіріс және шығыс ұтқырлық бойынша 

(оффлайн, онлайн, аралас) ынтымақтастық ұйымдастыру 

Жұмағұл А.Н. 2021 ж. қыркүйек -  

2022 ж. мамыр 

Бөлімшелердің ақпараты 

2. Дуальді оқыту қағидаттарына негізделген оқу процесін ұйымдастыру Абдрасилова Д.С. 2021 ж. қыркүйек -  

2022 ж. мамыр 

Бөлімшелердің ақпараты 

3. Дуальді оқытуға шығарылған пәндер бойынша оқу жұмыс жоспарын 

және бағдарламаларды/силлабусты әзірлеу. 

Кокшинова С.Ю. 

Тургинбаева А.Н. 

2021 ж. қыркүйек -  

2022 ж. мамыр 

КБМК, деканаттың 

ақпараты  

4. Дуальді оқытуды ұйымдастыру арқылы бакалавриат және үлгідегі білім 

алушылардың қанағаттану дәрежесін анықтау бойынша сауалнама жүргізу. 

Косиди М.С. 2022 ж. мамыр  Ақпарат  

 

5. Бакалавриат, магистратура мамандықтары бойынша ҚР басқа жоғары 

оқу орындарының ПОҚ мен білім алушыларын студенттік онлайн-

дебаттарға, конференцияларға және басқа да іс-шараларға тарту. 

Токкожина Д.К. 

Мухамеджанова 

А.Т., Досжан Р.К. 

Тургинбаева А.Н. 

2021 ж. қыркүйек -  

2022 ж. мамыр 

Бөлімдердің ақпараты  

1.5-міндет.  Білім беру бағдарламаларында білім алушылар контингентін ұлғайту   

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:   

Білім алушылардың орташа жылдық контингентін 570 адамға дейін ұлғайту: 

Тікелей нәтижелер көрсеткіші (жалпы контингентке сандық арақатынас %): 

Бастауыш мектеп (1-3 сынып) – 18% 

Кәсіптік білім беру мектеп-колледжі (1-саты, 4-9 сынып) - 40%  

Кәсіптік білім беру мектеп-колледжі (2-саты, 1-3 курс) - 16% 

Бакалавриат - 21% 

Магистратура – 4% 
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Докторантура – 1% 

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  

Орындау 

мерзімі  
Аяқталу нысаны  

1. 2022 жылға арналған ұсыныстар және ұсынымдармен 2021 жылғы 

қабылдау науқанының сапасына талдау жасау. 

Кауапова А. 2021 ж. 4-тоқсан   Ақпарат  

2. Нұр-Сұлтан қаласының, Ақмола облысының және Қазақстан өңірлерінің 

мәдениет колледждерінің оқушылары мен студенттері арасында кәсіби  

бағдар беру сипатындағы тұрақты іс-шараларды қоса отырып, 2021-2022 

оқу жылына арналған кәсіби бағдар беру жұмысының жоспарын әзірлеу 

және бекіту. 

Кауапова А. 2022 ж. 1-тоқсан Ақпарат 

3. Instagram, Facebook қосу арқылы кәсіби бағдар беру материалдарын 

(триплеттер, роликтер) әзірлеу  

 

Кауапова А. 

Баспасөз қызметі  

2022 ж. 1-тоқсан Ақпарат 

4. Бакалавриатқа, магистратураға, докторантураға түсуді ұйымдастыру 

мақсатында Академия түлектері арасында; докторантураға түсу үшін 

ағылшын тілі бойынша емтиханға дайындалу мақсатында педагогтар 

арасында кәсіби бағдар беру жұмысын жүргізу 

 

Кауапова А., 

кафедра 

меңгерушілері  

2022 ж. 1-тоқсан Бөлімшелердің ақпараты 

2-мақсат: Халықаралық ынтымақтастықты дамыту, халықаралық білім беру кеңістігіне кірігу   

2.1-міндет. Білім алушылардың халықаралық академиялық ұтқырлығын арттыру (оның ішінде қашықтықтан оқыту форматында)  

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:   

Халықаралық академиялық ұтқырлық бағдарламаларына тартылған студенттер саны, адам – 10 

Шетелде екі дипломды бағдарламалар бойынша білім алушылар саны - 2 

Хореография академиясында оқитын шетелдік студенттер саны -10  

Тікелей нәтижелер көрсеткіші: 

Академия студентінің жоғары бәсекеге қабілеттілігі, шет тілін меңгерудің үздік деңгейі 

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  
Орындау мерзімі  Аяқталу нысаны  

1. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы шеңберінде шетелдік білім 

алушыларды тарту бойынша жұмысты ұйымдастыру. 

Жұмағұл А.Н. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ХЫББҚ ақпараты  

2. Қолданыстағы ұтқырлық бағдарламалары бойынша Хореография Жұмағұл А.Н. 2021 ж. қыркүйек - ХЫББҚ ақпараты  
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академиясының білім алушыларымен және педагогтарымен жұмысты 

ұйымдастыру 

2022 ж. мамыр 

3. Қазан мемлекеттік мәдениет институтымен Академияның ББ бойынша 

екі дипломдық оқытуды ұйымдастыру (1 бағдарлама - ХӨП). 

Абдрасилова Д.С. 

Жұмағұл А.Н. 

Тургинбаева А.Н. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ЖОО-мен шарт, оқу 

нормативтік 

құжаттамасымен жұмыс 

4. Дәстүрлі және қашықтықтан форматта шетелдік білім алушылар үшін 

қысқа мерзімді оқыту бағдарламаларын ұйымдастыру. 

Кокшинова С.Ю. 

Жұмағұл А.Н. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ХЫББҚ ақпараты  

5. Шетелде оқу бағдарламаларын ұйымдастыру бойынша ақпараттық 

күндер өткізу (оның ішінде қашықтықтан оқыту): консультация, 

конкурстық іріктеу, әріптес ЖОО-ның халықаралық бөлімімен хат-хабар. 

Жұмағұл А.Н. 

Абдрасилова Д.С. 

Тургинбаева А.Н. 

Досжан Р.И. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ХЫББҚ ақпараты  

6. Эразмус+ (Рим би академиясымен жоба) компоненті бойынша әріптес 

жоғары оқу орындарының санын арттыру 

Жұмағұл А.Н. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ХЫББҚ ақпараты  

7. Әріптес жоғары оқу орындарын (Bilateral Agreements) академиялық 

ұтқырлық бағдарламасына тарту бойынша жұмыс. 

Жұмағұл А.Н. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ХЫББҚ ақпараты  

8. Студенттерді ағылшын тіліне оқытуды ұйымдастыру, тілдік оқыту 

курстарын іздеу. 

Жұмағұл А.Н. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ХЫББҚ ақпараты  

9. Қысқа мерзімді негізде (оның ішінде қашықтықтан) шеберлік сыныбын  

жүргізу үшін шетелдік мамандарды тарту. 

Жұмағұл А.Н. 

Кокшинова Д.С.  

Тургинбаева А.Н. 

Досжан Р.К. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Бөлімдердің ақпараты  

2.2-міндет.  Білім беру бағдарламаларын отандық және халықаралық рейтингтерде ілгерілетуді қамтамасыз ету     

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:   

Консорциумдар шеңберіндегі келісімдер саны - 2 

Шетелдік әріптес ұйымдармен жасалған келісімдер мен шарттардың саны - 35 

Шетелдік әріптестердің қатысуымен өткізілген халықаралық конференциялар, симпозиумдар, дөңгелек үстелдер, ғылыми семинарлар саны 

- 10 

Тікелей нәтижелер көрсеткіші: 

Қазақ ұлттық хореография академиясы халықаралық алмасу бағдарламалары үшін ашық 

Іс-шаралар Жауапты 

орындаушы  

Орындау мерзімі Аяқталу нысаны 

1. Институционалдық және мамандандырылған аккредиттеулерін Косиди М.С. 2021 ж. қазан   Аккредиттеу 



 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Мәдениет комитетінің «Қазақ ұлттық хореография 

академиясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының 2021 – 2022 оқу жылына 

арналған жылдық жұмыс жоспары 

Код: 03-01 

Басылым: 1 

11 бет 26 беттен 
 

 

ұйымдастыру және өткізу  АРТА/IAAR  - 2021 ж. 

желтоқсан  

сертификаттары  

2. Рим қаласының (Италия) Ұлттық би академиясының Эразмус+ жобасына 

қатысу. 

Жұмағұл А.Н. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ХЫББҚ ақпараты  

3. Тарту университетінің Эразмус + жобасына қатысу (Эстония, Тарту). Жұмағұл А.Н. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ХЫББҚ ақпараты  

4. Британдық Кеңестің Эразмус+ жаңа халықаралық жобаларын әзірлеуге 

қатысу. Зерттеу жобалық өтінімдерін дайындау. 

Жұмағұл А.Н. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ХЫББҚ ақпараты  

5. Қолданыстағы халықаралық шарттардың белсенділігіне мониторинг 

жүргізу. 

Жұмағұл А.Н. 2022 ж.  ХЫББҚ ақпараты 

6. 2021-2022 оқу жылында қашықтықтан ынтымақтастық бойынша іс-

шаралар туралы халықаралық бөлімдердің басшыларымен онлайн 

келіссөздер жүргізу.  Онлайн шеберлік сабақтарын өткізуге көптеген 

мамандарды тарту. 

Жұмағұл А.Н. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ХЫББҚ ақпараты  

7. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша әріптес жоғары оқу 

орындарының (Bilateral Agreements) санын арттыру. 

 

Жұмағұл А.Н. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ХЫББҚ ақпараты  

3-мақсат: Кадрларды тарту және дамыту, өмір бойы оқыту үшін қолайлы жағдайлар жасау 

3.1-міндет.  Академияның кадрлық іргетасын құру және ұлғайту   

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:   

Біліктілікті арттырудан өткен штаттық қызметкерлердің жалпы санынан қызметкерлердің үлесі, % - 10 

Біліктілікті арттырудан өткен штаттық ПОҚ-тың жалпы санынан ТжКБ педагогтарының үлесі, % - 4 

Біліктілікті арттырудан өткен штаттық ПОҚ жалпы санынан ЖОО педагогтарының үлесі, % – 6 

Тікелей нәтижелер көрсеткіші: 

Қазақ ұлттық хореография академиясы – кәсіби кадрлармен жоғары деңгейде қамтамасыз етілген жоғары шығармашылық жоғары оқу орны 

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  
Орындау мерзімі  Аяқталу нысаны  

1. Құрылымдық бөлімшелердің ақпараты негізінде Академия 

қызметкерлерін оқытудың 2022 жылға арналған жоспарын әзірлеу және 

бекіту. 

Мансурова Л.М. 2021 ж.  

4-тоқсан 

ҚББАС ақпараты  

2. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымымен Жұмағұл А.Н. 2021 ж.  ҚББАС ақпараты 



 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Мәдениет комитетінің «Қазақ ұлттық хореография 

академиясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының 2021 – 2022 оқу жылына 

арналған жылдық жұмыс жоспары 

Код: 03-01 

Басылым: 1 

12 бет 26 беттен 
 

 

ынтымақтастық жөніндегі шартқа қол қою. Мансурова Л.М. 4-тоқсан 

3. Академия әдіскерлерінің жас педагогтарды ішкі оқытуды өткізуі. Кокшинова С.Ю. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Құрылымдық 

бөлімшелердің ақпараты  

4. Академияның ПОҚ, ӘБҚ LLL (LifeLong Learning) бағыты бойынша, 

оның ішінде хореографияның жаңа бағыттарын дамыту үшін оқытуды 

ұйымдастыру 

 

Мансурова Л.М. 

Жумагул А.  

Тургинбаева А.Н. 

Досжан Р.К. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ҚББАС ақпараты 

5. Шетелдік мамандарды шақыру арқылы Қазақстанның басқа 

ұйымдарының мамандары үшін Академияның шеберлік сыныптарын 

(оның ішінде онлайн) ұйымдастыруы және өткізуі. 

Мансурова Л.М. 

 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ҚББАС ақпараты 

6. Академия қызметкерлерін бағалаудың белгіленген рәсіміне сәйкес ЕТҚ 

бойынша жұмыс сапасы, нәтижелілігі және үнемділігі болған кезде 

Қазақстан Республикасындағы ұлттық және мемлекеттік мерекелерге 

есепті кезең (тоқсан, жыл) үшін жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы 

төлеу. 

Козжанова Ш.Б. 

Саттар М.  

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Сыйақы төлеу туралы 

бұйрық 

 

7. Персоналдың тұрақтамауын талдау. Саттар М. тоқсан сайын Бөлімнің ақпараты  

3.2-міндет.  Жұмыскерлерге әлеуметтік қолдау көрсетуге бағытталған іс-шаралар жүйесін жүргізу    

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:   

Корпоративтік мәдениетті нығайтуға бағытталған іс-шаралар өткізу – 8 

Жұмыскерлерді әлеуметтік қолдау жөніндегі бағдарламаны іске асыру, оның ішінде: 

Материалдық көмек көрсету – 20 адам 

Қызметтік тұрғын үй беру – 60 пәтер 

Жұмыскерлерді жұмыс орнына және үйге тасымалдауды қамтамасыз ету – 55 адам 

Тікелей нәтижелер көрсеткіші:   

Еңбек ұжымындағы қолайлы климат, ынталандырылған қызметкерлер 

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  
Орындау мерзімі  Аяқталу нысаны  

1. Қызметкерлердің берген өтініштері негізінде Қазақ ұлттық хореография 

академиясы қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу қағидаларына сәйкес 

қызметкерлерге материалдық көмек көрсету. 

Саттар М. қажеттілігі 

бойынша 

қызметкерге 

материалдық көмек 

көрсету туралы бұйрық 

2. Академияның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес қызметкерлерге 

қызметтік тұрғын үй беру. 

Тұрығын үй 

комиссиясы  

қажеттілігі 

бойынша 

Тұрғын үй 

комиссиясының 



 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Мәдениет комитетінің «Қазақ ұлттық хореография 

академиясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының 2021 – 2022 оқу жылына 

арналған жылдық жұмыс жоспары 

Код: 03-01 

Басылым: 1 

13 бет 26 беттен 
 

 

2-СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ. Шығармашылық қызмет. 

 

 

ақпараты 

3. Жұмыскерлерді еңбек демалыстарына жіберген кезде сауықтыру 

жәрдемақысын демалыс кестесіне сәйкес төлеу.  

Саттар М. қажеттілігі 

бойынша 

еңбек демалысын беру 

туралы бұйрық 

Қызметкерлерді жұмыс орнына және үйге тасымалдауды қамтамасыз ету. Успанов Б.Ш. қажеттілігі 

бойынша 

Шарт  

Сынақтар мен емтихандарды дайындау және тапсыру, дипломдық 

жұмысты (жобаны)дайындау және қорғау үшін ақылы оқу демалыстарын 

беру 

Саттар М. 

Козжанова Ш.Б. 

қажеттілігі 

бойынша 

оқу демалысын беру 

туралы бұйрық 

2.1-мақсат: Қазақ ұлттық хореография академиясы балет мектебінің әлемдік кәсіби қоғамдастыққа кірігуі  

2.1.1-міндет.  Білім алушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту және Академияның шығармашылық қызметінің нәтижелерін 

халықаралық мәдени кеңістікке ілгерілету   

2021-2022 оқу жылына нысаналы индикаторлар:   
Жылына республикалық және халықаралық шығармашылық конкурстарға, турнирлер мен фестивальдерге қатысқан колледж 

оқушыларының, студенттердің саны – 40 

Бір жыл ішінде колледж оқушылары мен академия студенттері қатысқан іс- шаралар саны (халықаралық/ республикалық шығармашылық 

конкурстар, турнирлер мен фестивальдар) – 15 

Академия базасында ұйымдастырылған халықаралық/республикалық шығармашылық конкурстар мен фестивальдардың саны – 1 

Колледж, бакалавриат және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру оқушыларының халықаралық / республикалық шығармашылық 

конкурстарда, фестивальдар мен турнирлерде алған жүлделі орындарының саны – 20 

Академияның білім алушылары/ педагогтары жасаған хореографиялық қойылымдардың (балеттердің, фрагменттердің, концерттік 

нөмірлердің) саны – 30 

Академия білім алушыларының/педагогтарының қатысуымен өткізілген спектакльдер саны - 20 

Академияның білім алушылары/педагогтары өткізген концерттердің, өнер көрсетулердің саны (оның ішінде онлайн) – 20 

Тікелей нәтижелер көрсеткіші:  Қазақ ұлттық хореография академиясы - әлемдік хореографиялық білім берудің танымал бренді    

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  
Орындау мерзімі  Аяқталу нысаны  

1. Хореография академиясы базасында «Temps lie» халықаралық 

фестивалін ұйымдастыру және өткізу. 

Көркемдік кеңес 2021 ж. қараша Фестиваль (онлайн)  



 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Мәдениет комитетінің «Қазақ ұлттық хореография 

академиясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының 2021 – 2022 оқу жылына 

арналған жылдық жұмыс жоспары 

Код: 03-01 

Басылым: 1 

14 бет 26 беттен 
 

 

 

2. Халықаралық конкурстар мен фестивальдарға қатысу (әлемдегі 

эпидемиологиялық жағдайға байланысты). 

Көркемдік кеңес 2021 – 2022 оқу ж. 

2-жартыжылдығы  

Конкурс 

3. Сахналық практика концерттері: 

Ұстаздар күні, Тәуелсіздік күні, 8 наурыз, Наурыз, Жеңіс күні мерекелеріне 

арналған; 

Классикалық хореография нөмірлерін қарау (сынып жұмыстары). 

Алиева Г.Ж. 

Кокшинова С.Ю. 

Токкожина Д.К. 

Тургинбаева А.Н. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Академияның оқу 

театрында өнер көрсету 

 

4. Қайырымдылық концерттер. 

 

Алишева А.Т. 

Тургинбаева А.Н. 

Досжан Р.К. 

жыл бойы  Концерт  

5. «Жұлдыздармен би» би байқауы. Моисеев Е.С. 

Кензикеев Р.В. 

2022 ж. сәуір Конкурс 

6. Жас хореографтар байқауы Кайыр Ж.У. 2021 ж. желтоқсан Конкурс 

7. Есеп беру концерті. Дипломдық жұмыстарды қорғау (КБ мектеп-

колледжі. Режиссура). 

Көркемдік кеңес 2022 ж. мамыр-

маусым 

Концерт 

8. Концертмейстерлік шеберлік және фортепиано  бөлімінің  концерттері 

(оның ішінде онлайн). 

 

Бданова А.С. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Концерт 

9. Классикалық мұраның, халықтық, ұлттық және заманауи репертуардың 

нөмірлерін қою. 

Алиева Г.Ж. 

 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Академия репертуарына 

нөмірлерді енгізу 

2.2-мақсат: Кәсіптік оқыту процесінде оқушылардың белсенді азаматтық ұстанымын тәрбиелеу   

2.2.1-міндет. «Рухани жаңғыру» қоғамдық сана бағдарламасының міндеттерін жүзеге асыру  

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:   

ЖІК өткізген іс-шаралар саны – 24 

ЖІК қызметімен қамтылған студенттердің үлесі – 32% 

Студенттердің жалпы санынан тәрбие іс-шараларымен қамтылған студенттердің үлесі – 90% 

Факультет білім алушыларының/ педагогтарының қатысуымен өткізілген шығармашылық кездесулер, көрмелер, іс-шаралар саны – 26 

Тұрғын үй корпусында өткізілген шығармашылық іс-шаралар саны – 26 

Тікелей нәтижелер көрсеткіші: Қазақ ұлттық хореография академиясының түлегі – бірнеше тілді меңгерген, тұрақты рухани-

шығармашылық өсу процесінде жүрген  әлеуметтік жауапты және патриоттық, тұлға.  

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  
Орындау мерзімі  Аяқталу нысаны  



 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Мәдениет комитетінің «Қазақ ұлттық хореография 

академиясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының 2021 – 2022 оқу жылына 

арналған жылдық жұмыс жоспары 

Код: 03-01 

Басылым: 1 

15 бет 26 беттен 
 

1. ЖІК шеңберінде еріктілер клубының қызметін ұйымдастыру. Токкожина Д.К. 

ЖІК төрағасы  

2021 ж. қыркүйек Онлайн жиналыс 

2. Рухани жаңғыру шеңберінде ана тілінде сөйлейтіндерді  тарта отырып, 

тіл клубын құру. 

Жұмағұл А.Н. 2021 ж. қыркүйек  Клубтың жұмысы 

Академия сайтындағы 

ақпарат   

3. Рухани жаңғыру аясында «Тіл қазына» ұлттық ғылыми-практикалық 

орталығы» АҚ қызметкерлерін шақырумен онлайн дәрістер ұйымдастыру. 

Токкожина Д.К. 

Рашитова Р.М. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Конкурс.   Академия 

сайтындағы ақпарат   

4. Дұрыс тамақтану және салауатты өмір салтын насихаттау бойынша іс-

шаралар өткізу. 

Латышева Н.М. 2021 ж. қараша 

 

Онлайн - семинар 

5. Экологиялық тәрбие аясында «Жасыл марафон» жалпықалалық 

сенбілікке қатысу. 

Алишева А.Т. 

Токкожина Д.К. 

Тургинбаева А.Н., 

Досжан Р.К. 

Кокшинова С.Ю. 

2022 ж. сәуір Дәріс.  Академия 

сайтындағы ақпарат   

6. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында Академия студенттерінің 

балалар үйлерінде, қарттар үйлерінде және басқа да әлеуметтік нысандарда 

«Би – ой мен жан құбылысының қозғалысы» қайырымдылық концерттері 

(2). 

Алишева А.Т. 

Токкожина Д.К. 

Тургинбаева А.Н., 

Досжан Р.К. 

Кокшинова С.Ю, 

ЖІК төрағасы 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Концерттер.  Академия 

сайтындағы ақпарат   

7. «Рухани жаңғыру» аясында «Book Crossing» кітап көрмесін 

ұйымдастыру және өткізу. 

Аймбетова У.У. 

 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Көрме.  Академия 

сайтындағы ақпарат   

8. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне арналған 

салтанатты онлайн-іс-шараны ұйымдастыру және өткізу. 

Токкожина Д.К. 

Тургинбаева А.Н. 

Досжан Р.К. 

Кокшинова С.Ю. 

2021 ж. қараша  Онлайн-концерт.   

Академия сайтындағы 

ақпарат   

9. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған салтанатты 

онлайн іс-шара. 

Алишева А.Т. 

Токкожина Д.К.  

Тургинбаева А.Н., 

Досжан Р.К. 

2021 ж. 

желтоқсан 

 

Іс-шара. Академия 

сайтындағы ақпарат     

10. Наурыз мейрамын мерекелеуге арналған іс-шараларды ұйымдастыру 

және өткізу. 

Алишева А.Т. 

Токкожина Д.К. 

Алиева Г.Ж. 

2022 ж. наурыз Іс-шара. Академия 

сайтындағы ақпарат     



 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Мәдениет комитетінің «Қазақ ұлттық хореография 

академиясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының 2021 – 2022 оқу жылына 

арналған жылдық жұмыс жоспары 

Код: 03-01 

Басылым: 1 

16 бет 26 беттен 
 

 

3-СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ. Зерттеулер мен инновациялар. 

 

Тургинбаева А.Н. 

Досжан Р.К. 

Кокшинова С.Ю. 

11. «Uncover - 2021»  жастар шығармашылық жобасы. Досжан Р.К., 

Токкожина Д.К. 

2022 ж. наурыз Іс-шара. Академия 

сайтындағы ақпарат     

12.  Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс күніне арналған мерекелік іс-шара. 

 

Токкожина Д.К. 

Рашитова Р.М. 

Тургинбаева А.Н. 

Досжан Р.К. 

Кокшинова С.Ю. 

ЖІК төрағасы 

2022 ж. мамыр Іс-шара.  Академия 

сайтындағы ақпарат     

13.  Академия студенттерінің түлектермен және жұмыс берушілермен 

кездесуі. 

Жаныбекова Л.К. 

Токкожина Д.К. 

2022 ж. мамыр Дөңгелек үстел.   

Академия сайтындағы 

ақпарат     

14. «Алтын ұя» жатақханасында жастардың мемлекеттіліктің негіз 

қалаушы құндылықтарын құрметтеуін қалыптастыру, азаматтық өзін-өзі 

танытуды ынталандыру бойынша жүйелі іс-шаралар (26). 

Рашитова Р.М. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Іс-шара.  Академия 

сайтындағы ақпарат     

15. Білім алушылар мен студенттер арасында бейәлеуметтік 

құбылыстардың алдын алу бойынша іс-шаралар 

 

Токкожина Д.К. 

 

2021-2022  

оқу жылы 

Іс-шара. Академия 

сайтындағы ақпарат     

16. Спорттық-сауықтыру іс-шаралары. 

  

Токкожина Д.К. 

Ахметов Е.К. 

2021-2022 оқу 

жылы 

Іс-шара.  Академия 

сайтындағы ақпарат     

17. Психологтың жұмысы  Алишева А.Т. 

Токкожина Д.К. 

2021-2022 оқу 

жылы  

Іс-шара.  Академия 

сайтындағы ақпарат     

18. Республикалық БАҚ-та жарияланымдар мен мақалалар (эсселер, 

баяндамалар, мақалалар) шығару. 

Баспасөз қызметі 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Мақалалардың баспа-

таңбасы 

3.1-мақсат:  «Шығармашылық – білім – ғылым» үздіксіз тұжырымдамасын іске асыру  

3.1-міндет.   Өнер саласында қолданбалы зерттеулер жүргізуді ұйымдастыру 

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:   

Жүзеге асырылып жатқан ғылыми жобалар (ГҚ) – 1 



 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Мәдениет комитетінің «Қазақ ұлттық хореография 
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арналған жылдық жұмыс жоспары 

Код: 03-01 

Басылым: 1 

17 бет 26 беттен 
 

 

Академия базасында орындалатын қаржыландырылатын білім беру және зерттеу жобалары – 2  

Іске асырылып жатқан халықаралық ғылыми жобалар – 2 

Тікелей нәтижелер көрсеткіші: 

Хореография академиясы – Қазақстанның ғылыми-шығармашылық ой орталығы 

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  

Орындау 

мерзімі  
Аяқталу нысаны  

1. 2021-2022 оқу жылына қазақ биінің ғылыми-шығармашылық 

зертханасының жұмысын ұйымдастыру.  Әлеуметтік желілерде қазақ би 

зертханасы жұмысының нәтижелерін таныстыру.  

Ізім. Т.О. 

 

2021ж. қыркүйек Зертхананың Instagram, 

Facebook желілеріндегі 

ақпараты 

2. Қазақ би зертханасының базасында қаржыландырылатын «Қазақ 

хореографиялық өнеріндегі дәстүрлер мен заманауи үрдістер» ғылыми 

жобасын іске асыру (жетекшісі - Ізім Т.О.) 

Ізім. Т.О., зертхана 

қызметкерлері  

 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Зертхананың Instagram, 

Facebook желілеріндегі 

ақпараты 

3. Қазақстанның хореографиялық өнері бойынша ұжымдық 

монографиямен жұмыс. 

 

Ізім Т.О. 

Кульбекова А.К. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Зертхананың ақпараты   

4. «Қазақ биін оқыту әдістемесі» тақырыбында республикалық семинар 

өткізу 

 

Ізім Т.О.  

Садыкова А.А. 

Шамшиев А.Ш. 

2022 ж. сәуір Зертхананың ақпараты   

5. Мектеп-колледж және бакалавриаттың білім беру бағдарламалары үшін 

оқу бағдарламасын дайындау 

Садыкова А.А. 

Шамшиев А.Ш. 

Тати А.А. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Зертхананың ақпараты   

6. «Өнер LAB» ғылыми-шығармашылық зертханасының жұмысын 

ұйымдастыру. «Өнер LAB» зертханасының жұмыс нәтижелерін әлеуметтік  

желілерде таныстыру.  

Ізім Т.О. 

Кульбекова А.К. 

Тати А.А. 

Садыкова А.А. 

Шамшиев А.Ш. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Зертхананың Instagram, 

Facebook желілеріндегі 

ақпараты 

7. «Өнер LAB» зертханасының базасында «Қазақстанның хореографиялық 

өнері: тұлғалар, спектакльдер, ұжымдар» мемлекеттік қаржыландырудың 

ғылыми жобасын іске асыру (жетекшісі - Джумасеитова г. Т.) 

Джумасеитова Г.Т. 

Зертхана 

қызметкерлері  

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Зертхананың Instagram, 

Facebook желілеріндегі 

ақпараты 

8. «Өнер LAB» зертханасының базасында қаржыландырылатын «Астана 

Опера» театры: спектакльдер мен жасаушылар, бейнелер мен 

орындаушылар» ғылыми жобасын іске асыру (жетекшісі - Джумасеитова Г. 

Джумасеитова Г.Т. 

Зертхана 

қызметкерлері 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Зертхананың Instagram, 

Facebook желілеріндегі 

ақпараты 
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Код: 03-01 

Басылым: 1 

18 бет 26 беттен 
 

 

 

 

Т.) 

9. Академия ПОҚ-ның қазақстандық университеттердің ГҚ/БНҚ ғылыми 

жобаларының жұмыс топтарына қатысуы 

Мухамеджанова А.Т. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ҒЖООКБАБ ақпараты  

3.1.2-міндет. Халықаралық ғылыми-зерттеу қызметін кеңейту 

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:   

Академия ПОҚ қатысатын халықаралық ғылыми жобалардың саны – 2 

Академия құрамына кіретін Халықаралық ғылыми қауымдастықтардың саны – 2 

Академия базасында халықаралық конференциялар, дөңгелек үстелдер саны – 7  

Тікелей нәтижелер көрсеткіші: 

Қазақ ұлттық хореография академиясы – халықаралық қоғамдастыққа танымал білім беру және ғылыми бренд 

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  

Орындау 

мерзімі  
Аяқталу нысаны  

1. Эразмус + халықаралық жобаларына қатысу. 

 

Жұмағұл А.Н. 

факультеттер 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ХЫББҚ ақпараты 

2. Әріптес жоғары оқу орындарымен бірлескен ғылыми жобалар құру. Мухамеджанова А.Т. 

 Жұмағұл А.Н. 

Тургинбаева А.Н. 

Досжан Р.И. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ХЫББҚ,  ҒЖООКБАБ  

ақпараты  

3. «Ұлы даланың ұлы тұлғалары» халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясын ұйымдастыру және өткізу  

Мухамеджанова А.Т. 2021 ж. қазан ҒЖООКБАБ  ақпараты 

3.2-мақсат: ПОҚ ғылыми-зерттеу әлеуетін арттыру. 

3.2.1-міндет. Профессор-оқытушылар құрамының тұрақты зерттеу мәдениетін қалыптастыру.    

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:   

Академияның ПОҚ-ның Scopus және Web of Science (Clarivate Analytics) деректер қоры басылымдарында 2021-2022 оқу жылындағы 

жарияланымдарының жалпы саны – 7 

БҒССБК – 6 тізбесіндегі қазақстандық журналдардағы мақалалар 

«Arts Academy» журналындағы мақалалар – 12 

Монографиялар - 1 

ҚР Әділет министрлігінде Зияткерлік меншікке мемлекеттік тіркеуді алған туындыларды – 6 

Тікелей нәтижелер көрсеткіші: 
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Басылым: 1 
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Академия ПОҚ ғылыми дәйексөз келтіру деңгейінің жоғарылығы 

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  

Орындау 

мерзімі  
Аяқталу нысаны  

1. Scopus және Web of Science (Clarivate Analytics) деректер базасында 

мақалалар жазу және басып шығару бойынша ғылыми топтар 

(педагогтарды, докторанттарды, магистранттарды қоса алғанда) құру 

Мухамеджанова 

А.Т., зертханалардың 

жетекшілері 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Ақпарат  

2. ПОҚ-тың уақытылы кәсіби дамуы үшін жағдай жасау (біліктілігін 

арттыру, шетелдік оқу орындарында оқу, ғылым кандидаты ғылыми 

дәрежесін алу үшін диссертация қорғау) 

Факультеттердің 

декандары 

Мансурова Л.М. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Бөлімдердің ақпараты  

3. «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грантын алу үшін 

конкурстарға, ҚР БҒМ, ҚР МСМ жобалық конкурстарына оқытушыларды 

хабардар ету және қатысуға дайындау 

Мухамеджанова А.Т. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ҒЖООКБАБ  ақпараты 

4. ПОҚ-ны халықаралық ғылыми жобаларға қатысуға және әлемдік ғылыми 

қауымдастықтарға белсенді мүшелікке тарту 

 

Мухамеджанова 

А.Т., Жұмағұл А.Н. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ҒЖООКБАБ  ақпараты 

«Arts Academy» журналы авторларының жұмыстарын импакт-факторы 

жоғары журналдарда, шетелдік басылымдарда дәйексөз келтіру саясатын 

жүзеге асыру. 

Жунусов С.К. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ҒЖООКБАБ  ақпараты 

3.3-мақсат: Студенттердің, магистранттардың, докторанттардың (СҒЗЖ/ МҒЗЖ/ДҒЗЖ) ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту. 

3.1.3-міндет.  СҒЗЖ/ МҒЗЖ/ДҒЗЖ жұмысын күшейту  

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:   

Академиядан СҒЗЖ конкурстарына қатысушылар саны - 11% 

Республикалық және халықаралық студенттік конференциялар мен олимпиадаларға қатысушылар саны – 11% 

Магистранттар мен докторанттардың республикалық және халықаралық ғылыми жобаларға қатысуы – 8% 

Академия докторанттарының Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index және Arts and Humanities Citation Index Web of 

Science базасына кіретін немесе Scopus 25 және одан жоғары базасы бойынша CiteScore бойынша процентильмен халықаралық журналда 

мақала жариялаған жарияланымдарының саны - 2 

Тікелей нәтижелер көрсеткіші: Бакалавриат студенттері мен магистранттардың ғылыми шығармашылық белсенділігінің артуы. Докторлық 

диссертацияларды уақытында қорғау.  

Іс-шаралар Жауапты Орындау мерзімі  Аяқталу нысаны  
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орындаушы  

1. Докторлық кеңестің қызметін ұйымдастыру Мухамеджанова А.Т. 2021 ж. желтоқсан 

–  2022 ж. қаңтар 

ҒЖООКБАБ  

ақпараты 

2. СҒҚ қызметін жүйелі негізде ұйымдастыру Мухамеджанова А.Т. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ҒЖООКБАБ  

ақпараты 

3. Science cafe ұйымдастыру және өткізу (дәріс-концерттер, әңгімелесулер, 

таныстырулар, пікірталастар). 

Мухамеджанова А.Т. әр 4-ші жұма  ҒЖООКБАБ  

ақпараты 

4. «Digital to Science» ғылыми бейнероликтер мен фотосуреттердің 

шығармашылық байқауы. 

Жунусов С.К. 

 

2021 ж. қазан –

желтоқсан  

ҒЖООКБАБ  

ақпараты 

5. «Хореография» ББ студенттері командасын Республикалық пәндік 

олимпиадаға қатысуға дайындау. 

Тургинбаева А.Н. 2022 ж. ақпан - 

наурыз 

Олимпиадаға қатысу 

6. Қазақ ұлттық хореография академиясының студенттері мен 

магистранттарының ЖОО ішіндегі ғылым апталығын ұйымдастыру және 

өткізу. 

Мухамеджанова А.Т. 2022 ж. сәуір ҒЖООКБАБ  

ақпараты 

7.  2 курс магистранттары арасында «Үздік постерлік баяндама» байқауы. Мухамеджанова А.Т. 2022 ж. сәуір ҒЖООКБАБ  

ақпараты 

8. Магистранттар мен докторанттардың ғылыми жұмыстарының 

нәтижелеріне ашық талқылау жүргізу 

Мухамеджанова А.Т. 2021 ж. қазан - 

2022 ж. мамыр 

ҒЖООКБАБ  

ақпараты 

9. Студенттер мен магистранттардың СҒЗЖ конкурстарына, 

конференцияларға, олимпиадаларға қатысуын ұйымдастыру және 

ақпараттандыруды жүйелеу. 

Мухамеджанова А.Т. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ҒЖООКБАБ  

ақпараты 

10. Факультеттерде студенттердің ғылыми белсенділігінің индикаторларын 

енгізу: Академиядан СҒЗЖ конкурстарына қатысушылар саны – 11%; 

республикалық және халықаралық студенттік конференциялар мен 

олимпиадаларға қатысушылар саны – 11%; магистранттар мен 

докторанттардың республикалық және халықаралық ғылыми жобаларға 

қатысуы – 8% 

Тургинбаева А.Н. 

Досжан Р.К. 

2021 ж. қыркүйек ҒЖООКБАБ  

ақпараты 

11. Оқытудың көптілді экоортасын құру жөніндегі іс-шараларды жүйелі 

негізде жүргізу 

Мухамеджанова А.Т., 

Жұмағұл А.Н., 

деканаттар 

2021 ж. қыркүйек 

 

 

Ақпарат 

12. Магистранттармен, докторанттармен шетелде ғылыми 

тағылымдамадан өту мүмкіндіктері туралы ақпараттық жұмыс 

Мухамеджанова А.Т., 

Жұмағұл А.Н., 

деканаттар 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Ақпарат 
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4-СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ. Ресурстар. 

 

 

1-мақсат: Қазіргі жағдайда Академияның білім беру ортасын цифрландыру 

1-міндет. Цифрлық ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту 

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:   

Дәрісханалық қорды мультимедиялық жабдықпен жабдықтау – 100% 

Қашықтықтан білім беру технологияларын іске асыру мақсатында оқу дәрісханаларын, балет залдарын, зертханаларды қазіргі заманғы 

цифрлық жабдықтармен жарақтандыру – 91% 

Ақпараттық қауіпсіздікті енгізу және дамыту – 50% 

Бейнебақылау жүйесін дамыту – 100% 

Электрондық оқу-әдістемелік материалдар контентін жазу (курстар, оқулықтар, оқу құралдары және т.б.) – 5% 

Тікелей нәтижелер көрсеткіші:  

Педагогтар мен білім алушылардың дамып келе жатқан цифрлық мәдениеті, компьютерлік жабдықтар мен перифериялық құрылғылардың 

жаңғыртылған паркі 

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  
Орындау мерзімі  Аяқталу нысаны  

1. Бағдарламалық жасақтама лицензияларын сатып алу. Ақас А.Н. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ИТБ ақпараты 

2. Бейне-конференц-жүйені пайдалана отырып, Академияның бизнес-

процестерін өткізу үшін техникалық жағдайларды ұйымдастыру. 

Ақас А.Н. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ИТБ ақпараты 

3. 1С жүйесін қайта тіркеу және қайта құрылымдау: ШЖҚ РМК шеңберінде 

құжат айналымы 

Кауапова А. 

SW-инженерлер 

2021 ж. қыркүйек ОПӘҚЦБ ақпараты 

4. KPI есептеуді автоматтандыру 

 

Кауапова А. 

SW-инженерлер 

2021 ж. қазан – 

желтоқсан  

ОПӘҚЦБ ақпараты 

5. Академия процестерін цифрландыру қажеттілігі бойынша 2022 жылға 

арналған бюджеттік өтінім жасау 

Кауапова А. 

 

2021 ж. 

желтоқсан  

ОПӘҚЦБ ақпараты 

6. Оқу-әдістемелік материалды және білім алушылар контингентін 

MOODLE платформасының білім беру кеңістігіне жүктеу, бағдарламаны 

тестілеуден өткізу. 

Кауапова А. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ОПӘҚЦБ ақпараты 

7. Оқу процесінде цифрлық бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану 

және интерактивті оқу контентін өз бетінше әзірлеу бойынша оқыту 

Кауапова А. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ОПӘҚЦБ ақпараты 
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семинарларын жүйелі түрде өткізу. 

8. Цифрландыру және оқу процесін ұйымдастырудың тиімділігін арттыру 

мақсатында «Platonus» ақпараттық жүйесінің функционалдық 

мүмкіндіктерін кеңейту (ТжКБ, бакалавриат, магистратура және 

докторантура деңгейінде). 

Абдрасилова Д.С. 

Кауапова А. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Ақпарат  

9. «Платонус» АЖ-да білім алушылар контингентінің қозғалысы бойынша 

қосымша функцияларды сатып алу және орнату  

Кауапова А. 

SW-инженерлер 

2022 ж. қаңтар ОПӘҚЦБ ақпараты 

10. Қосымша функциялардың нысандарын пысықтау және оларды 

«Платонус» АЖ-да толық функционалдылыққа дейін жеткізу 

Кауапова А. 

SW-инженерлер 

2022 ж. ақпан -

маусым 

ОПӘҚЦБ ақпараты 

11. Оқу курстарының бейнедәрістерін жасауға үйрететін семинарлар 

ұйымдастыру (мультимедиалық сыныпта). 

 

Кауапова А. 2021 ж. қазан, 

қараша 

ОПӘҚЦБ ақпараты 

12. Тұсаукесерлер, бейнедәрістер, бейне-, аудиоматериалдар енгізе 

отырып, оқытылатын пәндер бойынша электрондық оқу және оқу-

әдістемелік құралдарын жасауға кірісу (әр факультетке 2-ден). 

Кауапова А. 

Тургинбаева А.Н. 

Досжан Р.К. 

2021 ж. қазан - 

2022 ж. сәуір 

ОӘК-де алдын ала 

қорытындыларды 

талқылау (сәуір 2022) 

13. Бейне-конференц-жүйені пайдалана отырып, шетелдік әріптес жоғары 

оқу орындарымен іс-шаралар өткізу (3 іс-шара). 

Жұмағұл А.Н. 

Мухамеджанова 

А.Т. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Бөлімшелердің ақпараты 

14. Қосымша білім беру бағдарламалары бойынша бейне курстарды 

жазуды ұйымдастыру (бөгде тыңдаушыларға арналған ПК) 

Мансурова Л.М. 

Алиева Г.Ж. 

 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ҚББАС ақпараты  

15. ТжКБ, бакалавриат, магистратура, докторантура ББ арналған  

оқытушылардың бейнематериалдарын жазуды ұйымдастыру. 

Кауапова А. 2021 ж.  

желтоқсан - 

2022 ж. мамыр 

ОПӘҚЦБ ақпараты 

16. Хореография академиясы кітапханасының архивтік қорын Академия 

педагогтары мен оқушыларының бейне қойылымдарымен, шақырылған 

педагогтар дәрістерінің, шеберлік сыныптарының бейнематериалдарымен 

толықтыру. 

Алиева Г.Ж. 

Аймбетова У.У. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Кітапхана ақпараты  

2-мақсат: Білім беру процесінің сапасын қамтамасыз ететін материалдық-техникалық базаны нығайту 

2.1-міндет. Академияның энергиялық тиімді қаржылық-материалдық базасын құру 

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:   
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Академия бюджеті – 668 883 мың т. 

Мемлекеттік бюджеттің барлығы – 639 094 мың т. 

Мемлекеттік тапсырыс (оның ішінде стипендиямен қамтамасыз ету) – 268 648 мың теңге. 

1-9 сынып бойынша мемлекеттік тапсырма – 370 446 мың т. 

Тікелей нәтижелер көрсеткіші:  

Бизнес-процестің әрбір қатысушысының қаржылық-материалдық жауапкершілігінің жоғары деңгей 

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  
Орындау мерзімі  Аяқталу нысаны  

1. Оқу процесін дәрісханалық және басқа да үй-жайлармен қамтамасыз ету 
Успанов Б.Ш. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Оқу процесіне 100% 

дайындық 

2. Қалдықтарды жинау, кәдеге жарату, қайта өңдеу бойынша қалалық 

ұйымдармен жұмысты ұйымдастыру 
Успанов Б.Ш. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Шарттар  

3. Қолданыстағы санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес 

медициналық блоктың жұмысын ұйымдастыру 

Успанов Б.Ш. 

Латышева Т.М. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Шарттар мен лицензиялар  

4. Инновациялық ғылыми-зерттеу қызметін жандандыру Мухамеджанова 

А.Т. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Жаңа қаржылық тартымды 

жобалар 

5. Қаржы қаражатын үнемдеуге бағытталған құрылымдық бөлімшелердің 

қызметін оңтайландыру 

Құрылымдық 

бөлімшелердің 

басшысы 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

ҚЭН талдамасының 

нәтижелері  

2.2-міндет. Кітапхана қорын дамыту және сақтау 

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:   

Академияның кітапхана қоры – 61 000 кітап 

Шетелдік ғылыми-техникалық ақпарат дерекқорына жазылу – 5 

Оқырмандар мәдениетінің деңгейін арттыруға бағытталған іс-шаралар – 35. 

Тікелей нәтижелер көрсеткіші:  

Хореография академиясының білім алушыларының оқу мәдениеті жоғары  

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  
Орындау мерзімі  Аяқталу нысаны  

1. Кітап қорын толықтыру жұмыстары Аймбетова У.У. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Кітапхана қорын 2500 

данаға толықтыру 



 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Мәдениет комитетінің «Қазақ ұлттық хореография 

академиясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының 2021 – 2022 оқу жылына 

арналған жылдық жұмыс жоспары 

Код: 03-01 

Басылым: 1 

24 бет 26 беттен 
 

 

2. Электрондық каталогты кеңейту бойынша жұмыс 

 

Аймбетова У.У. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Сайттағы ақпарат 

3. Электрондық кітапхана мен репозиторийді толықтыру Аймбетова У.У. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Сайттағы ақпарат 

4. Шетелдік ғылыми-техникалық ақпараттық деректер базасымен жұмыс  Аймбетова У.У. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Сайттағы ақпарат 

5. Білім беру мекемелерімен шарттар бойынша жұмыс Аймбетова У.У. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Сайттағы ақпарат. 

Совместные мероприятия  

6. Кітапханада ағартушылық сипаттағы іс-шаралар өткізу. Байланыс іс-

шараларын өткізу ("Библиосумерки","ReadХ") 

Аймбетова У.У. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Сайттағы ақпарат 

7. Кітапхана қызметін цифрлық трансформациялау. Электрондық 

кітапхананың толық дамуы үшін сервердің домендік жадын кеңейту 

Аймбетова У.У. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Сайттағы ақпарат 

2.3-міндет. Білім алушыларды әлеуметтік және материалдық қолдаумен қамтамасыз ету 

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:   

Тұрғын корпусында  тұру – 100% 

Академияның бос уақытты өткізу қызметіне тартылған білім алушылардың үлесі – 85% 

Тікелей нәтижелер көрсеткіші:  

Академия түлегі – адамгершілік, сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарастағы тұлға 

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  
Орындау мерзімі  Аяқталу нысаны  

1. Жеңілдікпен тамақтандыруды қамтамасыз ету 

 

Токкожина Д.К. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

42 адам 

2. Тегін тамақпен қамтамасыз ету Токкожина Д.К. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

2 адам 

3. Киім-кешекпен қамтамасыз ету (киім, аяқ киім, жұмсақ инвентарь) Токкожина Д.К. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

2  адам 

4. Қоғамдық көлікте жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз ету Токкожина Д.К. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

10  адам 

5. Арнайы пәндер үшін формамен қамтамасыз ету: 

- купальниктер, футболкалар/футболкалар, шорттар; 

- пуанттар (туфля); 

- жұмсақ балет аяқ киімі (МБО). 

Кокшинова С.Ю. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

 

200 адам  

160 адам  

15  адам 



 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Мәдениет комитетінің «Қазақ ұлттық хореография 

академиясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының 2021 – 2022 оқу жылына 

арналған жылдық жұмыс жоспары 

Код: 03-01 

Басылым: 1 

25 бет 26 беттен 
 

 

 

6. Спорт формасымен қамтамасыз ету  Кокшинова С.Ю. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

100 адам 

7. Студенттерге арналған ректор гранты  Абдрасилова Д.С. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

2 адам 

3-мақсат: Академияның орнықты дамуы мақсатында қосымша қаржы көздерін тарту 

3.1-міндет. Қосымша білім беруді дамыту және ілгерілету 

2021-2022  оқу жылына нысаналы индикаторлар:   

Қосымша білім беру және біліктілікті арттыру секторының қызметінің нәтижесінде кіріс бөлігі - 4 904 мың т. (2021 ж.), 16 360 мың т. 

(2022 ж.) 

Тікелей нәтижелер көрсеткіші:  

Қосымша қаржы қаражатын тарту есебінен Академияның орнықты қаржылық дамуы 

Іс-шаралар 
Жауапты 

орындаушы  
Орындау мерзімі  Аяқталу нысаны  

1. 2022-2023 оқу жылына арналған қашықтықтан білім беру 

бағдарламаларын ұйымдастыру жөнінде ұсыныс әзірлеу 

Абдрасилова Д.С. 

Кауапова А. 

Факультеттердің 

декандары 

2021 ж. 29 қазан  Ғылыми кеңеске қызметтік 

хат  

2. 2022-2023 оқу жылында қашықтықтан білім беру бағдарламаларын 

ақылы негізде іске асыруға кірісу 

 

Абдрасилова Д.С. 

Кауапова А. 

Факультеттердің 

декандары 

2021 ж. қараша Ғылыми кеңес шешімі  

3. Студенттер мен педагогтар арасында кәсіпкерлік және бизнес ортаны 

дамытуға бағытталған жобалық қызметті ұйымдастыру 

Факультеттердің 

декандары 

Мухамеджанова А.Т. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Қаржы инвестициялары 

4. Академияның ғылыми-инновациялық жобалары есебінен бөгде 

ұйымдардың қаражаттарын тартуды ұйымдастыру 

Мухамеджанова А.Т. 2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Қаржы инвестициялары 

5. Академияның бұқаралық ашық онлайн курстар платформаларындағы 

ақпараттық өкілдігін кеңейту 

Кауапова А. 

Мухамеджанова А.Т. 

Факультеттердің 

декандары 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Әлеуметтік желілердегі 

ақпарат 

6. Академиялық оқу бағыты бойынша шетелдік студенттерді тарту Жұмағұл А.Н. 2021 ж. қыркүйек - Қаржы инвестициялары 



 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Мәдениет комитетінің «Қазақ ұлттық хореография 

академиясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының 2021 – 2022 оқу жылына 

арналған жылдық жұмыс жоспары 

Код: 03-01 

Басылым: 1 

26 бет 26 беттен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 ж. мамыр ХЫББҚБ  

7. Академия базасында біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру 

(кемінде 3) 
Мансурова Л.М. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Қаржы инвестициялары 

ҚББАС  

8. Авторлық біліктілікті арттыру курстарын жазылуды ұйымдастыру (4-

тен кем емес) 
Мансурова Л.М. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Академия сайындағы 

ақпарат   СДОПК 

9. Балалар үшін үйірме жұмысын ұйымдастыру, оқыту процесінің 

рентабельділігін қамтамасыз ету (сағатына кемінде 260 сағат) 
Мансурова Л.М. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Қаржы инвестициялары 

ҚББАС 

10. Біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыруға көптеген 

педагогтарды тарту (5-тен жоғары), ұсынылатын шеберлік 

сыныптарының спектрін ұлғайту 

Мансурова Л.М. 
2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Қаржы инвестициялары  

ҚББАС 

11. Танымал әлеуметтік желілерде Академияның ақпараттық өкілдігін 

кеңейту 
Баспасөз қызметі 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Әлеуметтік желілердегі 

ақпарат 

12. Қаржыландырудың қосымша сыртқы көздерін тарту бойынша 

жұмысты ұйымдастыру 

Мансурова Л.М. 

Жұмағұл А.Н. 

Мухамеджанова А.Т. 

2021 ж. қыркүйек - 

2022 ж. мамыр 

Қаржы инвестициялары 

Шығармашылық, академиялық, ғылыми-инновациялық белсенділікті 

көтермелеу индикаторларын енгізе отырып, рейтинг бағдарламасын 

әзірлеу 

 

Саттар М. 

 

2021 ж. қазан – 

2022 ж. мамыр 

Ғылыми кеңес шешімі 


