
 

 Аты-жөні  

Ахметова Жазира Амирджановна 

Қызметі  

«Театр өнерінің тарихы мен теориясы» 

кафедрасының аға оқытушысы/ 

Дәрежесі /Степень / Degree 

Педагогика магистрі 

 

 

Академиялық және практикалық тәжірибе: 20 жыл 

Оқитын пәндері: Қазақ театрының тарихы, Әлем театрының тарихы. Театр менеджменті. 

Қуыршақ театрының тарихы, Костюм тарихы. 

 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет:  

А). Қызметі:  

* Алматы Мемлекеттік қуыршақ театрының әдебиет бөлімінің меңгерушісі (2015-2021) 

* Ж.Елебеков атындағы Республикалық Эстрада Цирк колледжінің оқытушысы. (2006-

2021 ж.ж.) 

 

B) Тележобалар:  

1/ Ұлттық телеарна жобасы «БІЛІМ БӘЙГЕСІ» ток шоу бағдарламасы. 2020 жыл. 

2/ «Ұлағатты ұрпақ» мәдени білім беру  жобасының лекторы. 2020/2021 ж 

3/ 2019-2021 ж.ж. «Қазақ радиосы» алтын қорына «Балаларға базарлық» жобасы аясында 

радиоспектакльде редактор. 

4/ Қазақстан ұлттық арнасы. «Дара жол» 2018 ж. С.Абуева. 

5/ Еларна «Фрэшман» ток шоу. 2021 ж 

6/ Абай тв. «Соңғы муза» ток шоу 2020-2021 ж.ж. 

 

G) Аударма жұмыстар: 

1/ Элена Быстрицкая «Кішкентай Бақаның үлкен оқиғасы» пьеса 

2/ Орыс халық ертегісі «Жеті лақ» 

3/ Орыс халық ертегісі «Күлше қыз» 

4/ Орыс халық ертегісі «Үйшік-Үйшік» 

5/ Тасбақа мен Гиена (Африка ертегісі) 

 

Мүшеліктер: 

1. Қазақстан Театр қайраткерлері Одағының мүшесі. 

2. Халықаралық театр сыншылары бірлестігінің мүшесі. 

3. Авторлар қоғамының мүшесі. 

B) Қазақстан жазушылар одағының Балалар әдебиеті /жобалар  

1. Қазақстан балалар әдебиетінің мүшесі 

2) Қазақстан Театр қайраткерлері одағының Қуыршақ театры филиалының председателі. 

3) Алматы Мемлекеттік қуыршақ театры көркемдік кеңестің мүшесі 

 



D) 2019 ж  Алматы қаласы. «Ұлттық тестілеу орталығы» ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің Техникалық және кәсіптік білім депертаментінің 2019 жылғы 8 ақпандағы 

№13-3/336 хатына сәйкес Жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының 61- тармағын Ұлттық 

біліктілік тест (ұстаздар үшін) ұлттық біліктілік тестілеуге арналған тестің авторы ретінде 

жұмыс жасады.  

3 кезең.  «Театр тарихы» пәні қазақ және орыс тілінде. 

 

Жарияланымдар (2021):  

1/ҚР журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар – 5 

2/ Авторы:Е.Жуасбек «Қазақ қуыршақ театры» Редакторы:Ж.Ахметова 

3/ Мемлекеттік қуыршақ театры «Фотоальбом» 2020 ж. Редактор. Ж.Ахметова  

Марапаттар: 

1. 2016 ж. Алматы қ. Басқарма басшысы .М.Ахетов Алғыс хат. 

2. 2017 ж Алматы қ. Басқарма басшысы .М.Ахетов Алғыс хат. 

3. 2018 ж ҚТҚО төрағасы Т.Жаманқұлов. Құрмет грамотасы 

4. 2018 ж Алматы қ. Басқарма басшысы .Х.Есенова. Құрмет грамотасы. 

5. 2018 ж Алматы қ. Басқарма басшысы .Р.Шимашева. Алғыс хат. 

6. 2019 ж ОКЖ директоры О.Кабиева. Алғыс хат 

7. 2019 ж Алтын кітап директоры С.Шүйіншали Алғыс хат. 

8. 2020 ж Алтын кітап директоры С.Шүйіншали Алғыс хат. 

9. 2021 ж Алматы қ. Басқарма басшысы .Ғ.Маилибаев. Алғыс хат. 

 

Сертификаттар: 

 2017 жыл. Сертификат. «Ұлттық өнерді оқытудағы педагогтердің кәсіби 

құзіреттілігін дамыту жолдары» 36 сағат. 

 2018 жыл. Сертификат.Т.Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясы. 

«Основные направления развития французского театра ХХ-ХХІ в.в»профессор 

Беатрис Пикон-Валлен. 36 сағат. 

 2019 жыл. Сертификат.І Международный театральный фестиваль. «TeART-

Кокше». В.Терещенко, Н.Амелиной. (Россия). 

 2019 жыл. Сертификат.Т.Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясы.  Лаша 

Чхартшвили (г.Тбилиси).  «Новейший Европеиский  театр» 72 сағат.  

 2019 жыл. Сертификат. Shota Rustaveli Georgian Theatre and Film State University. 72 

сағат. 

 2020 жыл Сертификат. Республикалық «Даму» педагогикалық – психологиялық 

даму орталығы. 72 сағат. 

 2020 жыл Сертификат.. «Талап» Оқу-тренингтік орталығы.  36 сағат. 

 2020 жыл. Сертификат. Т.Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясы. 

«Қазақстан театртану ғылымы: тарих, теория, тәжірибе». 30 сағат.  

 

Г) Жеке авторлық кітәбі 

• «Жазылмаған ертегі» 

•   «Жыр десте» 

• «Мәртебелі поэзия» 

• «Өлеңге әркімнің-ақ бар таласы» 

• «Жас толқын» 

• «Ай Нұры» 

 

Байланыс деректері: 8 747 184 0884, akbala1076@mail.ru  

mailto:akbala1076@mail.ru

