
 

 

Аты-жөні: Нұрпейіс Бақыт Кәкиқызы 

Қызметі: «Театр өнерінің тарихы мен 

теориясы» кафедрасының профессоры 

Дәрежесі: Өнертану докторы (2012 ж.) 

Атағы: Профессор (БҒСБК) 2021 ж.  

 

Академиялық және практикалық тәжірибе: 34 ж. 

Оқитын пәндері:  «Мамандыққа кіріспе», «Театр сыны», «Театр сыны бойынша семинар», 

«Қазіргі театртанудың методологиялық мәселелері», «Қазақстандағы қазіргі театрдың 

мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу семинары».  

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

1. Ә.Өмірзақованың 100 жылдығына арналған Қазақстан драма театрларының ХХVІІ 

республикалық фестивалінің қазылар алқасының мүшесі. Семей қаласы, 21-25 қыркүйек, 

2019 ж.  

2. «Қарашаңырақ -2020»  театр фестивалінің қазылар алқасының мүшесі. Алматы қаласы, 

М.Әуезов атындағы Ұлттық драма театры.  13 қараша-3 желтоқсан, 2020 ж. 

3. Ә.Сығай атындағы «Сын - шын болсын» І Республикалық театр фестивалінің қазылар 

алқасының мүшесі. Қарағанды қаласы, 11-16 қазан, 2021 ж. 

4. Т.Айтқожанов атындағы І-Республикалық «Бес қару» театр фестивалінің қазылар 

алқасының мүшесі. Талдықорған қаласы.   5-6 қараша, 2021 ж.  

5. «Қарашаңырақ -2021» театр фестивалінің қазылар алқасының мүшесі. М.Әуезов 

атындағы Ұлттық драма театры. Алматы қаласы. 7-11 желтоқсан, 2021 ж.  

Диссертациялық кеңестердің, шығармашылық Одақтар мен ассоцациялардың, 

бірлестіктердің, комиссиялардың, комитеттердің жұмысына қатысуы:    

    Театр қайраткерлері Одағының мүшесі. (2004 ж.). 

    Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 6D040000 Диссертациялық     

    Кеңесі төрағасының орынбасары. (2012 ж.) 

    Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Театр өнері» жөніндегі  

    көркемдік кеңесінің мүшесі. (2014 ж.);  

    Халықаралық театр сыншылары ассоцациясының мүшесі.  (2017 ж).  

    Халықаралық  театр сыншылары бірлестігінің мүшесі.  (2019 ж.). 

 

Жарияланымдар:  

ҚР БҒМ БҒСБК журналдарда жарық көрген мақалалар - 20. 

Шетелдік ғылыми журналдарда жарық көрген мақалалар - 6 

Шетелде жарық көрген халықаралық конференция жинағына басылған ғылыми мақалалар 
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Қазақстан Республикасында өткізілген халықаралық және республикалық ғылыми-

теориялық, ғылыми-практикалық конференция жинақтарында -21 

ҚР журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар -32 

 

Монографиялар, оқулықтар:   

Жеке монографиялар: 

1.Қазақ театр режиссурасының қалыптасуы мен даму кезеңдері (1915-2005). Монография.– 

Алматы:  «Каратау КБ» ЖШС, «Дәстүр», 2014 ж. 27,3 б.т. (520 б.). 

2.Сахна шеберлері. Монография.– Алматы, «TOO Universal Print Media», 2018 ж. 17,75 б.т. 

(284 б.).   

Ұжымдық монографиялар: 

1. Қазақша–орысша, Орысша–қазақша терминалогиялық сөздік. Мәдениет және өнер. 

13 000-ға жуық термин. (Жауапты редактор) –Алматы, «Қазақпарат» баспа корпорациясы, 

2014 ж.  34.5 б.т. (552 б.) 

2.  Қазақ сахнасының шеберлері. –Алматы, «Принт Экспресс» баспасы, 2017 жыл.  20,25  

      б.т. (320 б.).  

Жеке оқулық: 

Шетел театрының тарихы.– Алматы, «TOO Universal Print Media», 2018 ж. 8.75 б.т. (168 б.). 

Бірлескен авторлармен оқулық: 

Әлем театрының тарихы. (Жауапты редактор)–Алматы: Өлке, 2016. 20,5 б.т. (326 б.). 

Оқу-әдістемелік құрал (бірлескен автормен) 

On the subject film screening and discussion – I (Көрсетілімдік семинар) атты оқу-әдістемелік 

нұсқаулық ағылшын тілінде. (Д.Әмірбековамен бірігіп жазған).  –Алматы, «TOO Universal  

Print  Media», 2018 ж. 4,3 б.т. (70 б.) 

 

Марапаттар: 
1. Қазақстан Республикасының тәуеліздігіне  20  жыл» мерекелік медалінің иегері.    

                                                                                              10.11.2011 ж.  

2. ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері. 29.12.2011 ж.   

3. «Сахнагер-2017» («Үздік театртанушы») Ұлттық театр сыйлығының иегері.  

4. «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы»  атағының иегері. 2017 ж.  

5. «Құрмет» орденінің иегері.  

 

Байланыс деректері: 
Мекен-жайы: Алматы қаласы 

Телефоны: 8-727-2-62-63-12 

E – mail: bakytn_70 @ mail.ru 

 

 

 

 


