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Академиялық және практикалық тәжірибе: 20 жыл 

Оқитын пәндері: Қайта өрлеу дәуіріндегі Еуропа театрының тарихы, Театр режиссурасын 

оқытудың педагогикалық принциптері, Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы, 

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет:  

А). Мүшеліктер: 

1. Қазақстан Театр қайраткерлері Одағының мүшесі. 

2. Халықаралық театр сыншылары бірлестігінің мүшесі. 

3. Халықаралық театр сыншылары ассоциациясының мүшесі (AICTM) 

4. «Studia Teatralne Europy Środkowo–Wschodniej» Варшавада шығатын журналдың 

редакциялық алқасының мүшесі. 

B) Республикалық жобалар (іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер, гранттық, 

бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру): 

1. «Қазақстанның заманауи мәдени үдерісіндегі фестивальдің халықаралық байланыс 

ретіндегі рөлі» ҚР ҒБМ БК 2015-2017 жылдарға арналған ғылыми зерттеу жобасының 

жетекшісі; 

2. «Мүмкіндігі шектеулі жандардың шығармашылығындағы өнердің ролі мен орны» ҚР 

ҒБМ БК 2015-2017 жылдарға арналған ғылыми зерттеу жобасының жетекшісі. 

C) Халықаралық және Республикалық театр фестивальдерінің қазылар алқасының 

мүшесі: (2019-2021) 

1. «Алтын сақа – 2019». Ғ.Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрының 

фестивалінің қазылар алқасының мүшесі. Алматы, наурыз 2019 ж. 

2. VII Халықаралық «Самғау» театр фестивалінің қазылар алқасының мүшесі. Астана, 

маусым, 2019 ж. 

3. Қазақстан ұлттық театрларының республикалық фестивалінің қазылар алқасының 

мүшесі. Қостанай, тамыз 2019 ж. 

4. Халықаралық Тбилиси театр фестивалінің Show-keys бағдарламасының эксперті. 

Тбилиси (Грузия), 2-6 қазан, 2019 жыл. 

5. «Қарашаңырақ -2020» театрішілік театр фестивалінің қазылар алқасының мүшесі. 

Алматы, 13 қараша-3 желтоқсан, 2020 ж. 

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

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

7. «ТеатрAll» Нұр-Сұлтан театр апталығы фестивалінде қазылар алқасының мүшесі. 

Нұр-Сұлтан қаласы. 28.10 – 1.11. 2021 ж. 

8. ТМД, Балтық және Грузия елдері достастығының халықаралық IV театр жастары 

форумының қатысушысы. Ташкент қаласы (Өзбекістан). 30.11-5.12.2021 ж. 

 

Жарияланымдар (2016-2021):  



БҒСБК (ККСОН) журналдарында жарияланған  ғылыми мақалалар – 13 

Нөлден төмен емес импакт-фактор журналында, индекстелген Scopus, Web of Science 

базаларында жарияланған мақалалар – 1 

Нөлден төмен емес импакт-факторы Ресейлік ғылыми сілтеме көрсеткіші (РИНЦ) 

(www.elibrary.ru) журналдарында жарияланған мақалалар – 1 

Алыс-жақын шетелде жарияланған ғылыми мақалалар – 11 

Шетелде жарық көрген халықаралық конференцияның ғылыми мақалалар – 11 

Жинақта жарық көрген халықаралық конференцияның ғылыми мақалалар – 28 

ҚР журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар – 30 

 

Монографиялар, оқулықтар:   

1 Қазіргі қазақ театры: тарихи спектакльдер Монография. – Алматы: Т.Жүргенов ат. ҚҰӨА, 

2015. 212 б.; 

2. Әлем театрының тарихы. Екінші басылым. «Өлке» баспасы, – Алматы, 2016 ж. – 328 б.; 

3. Қазақстанның заманауи театр үдерісіндегі фестивальдің халықаралық мәдени байланыс 

ретіндегі ролі. Ұжымдық монография // Жалпы редакциясын басқарған А.С.Еркебай. – 

Алматы: «Print Express», 2017. 402 с.; 

4. Мүмкіндігі шектеулі жандар шығармашылығындағы өнердің ролі мен орны. –Ұжымдық 

монография // Жалпы редакциясын басқарған А.С.Еркебай. – Алматы, Print-Express. – 2017. 

– 194 б.; 

5.    Жалпытүркілік дәстүрлер аспектісіндегі қазақ өнері. Научная монография. – Алматы, 

Print-Express. – 2017. – 412 б.; 

6. Жастардың ұлттық сана-сезімін қалыптастырудағы көркемөнердің рөлі. Ұжымдық 

монография. – Алматы: Service Press, 2020. – 366 б.. 

 

Марапаттар: 

1. Дарынды жас ғалымдарға арналған мемлекеттік стипендия (2006-2008) 

2. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі гуманитарлық ғылымдар 

саласындағы 2008 жылдың үздік жұмыстары үшін жас ғалымдарға арналған М.Әуезов 

атындағы сыйлық. Диплом 

3. «Еңлікгүл-2013» (Үздік театртанушы) Қазақстан театр қайраткерлері одағының кәсіби 

сыйлығының иегері. 27.03.2013 ж. 

 4. «Сахнагер – 2019» (Үздік театр сыншысы) Ұлттық театр сыйлығы иегері. 17.12.2019 ж. 

 

Байланыс деректері: 8 777 247 0706, aerkebaj@bk.ru  
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