
 

 

Исламбаева Зухра Усманбековна  

 

Өнертану кандидаты 

 

 

«Театр өнерінің тарихы мен теориясы» кафедрасының 

профессоры 

 

 
 

Туылған күні, айы, жылы: 26 мамыр 1975 жыл 

Білімі, мамандығы: Жоғары, театртанушы.  

Бакалавр – Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы (2000-2004) 

Аспирантура – Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы (2006-2009) 

Академиялық және практикалық тәжірибе: 17 жыл 

Оқитын пәндері: «Сын негіздері», «Қазақ театрының тарихы», «Бүгінгі әлемдік театрлық 

үдеріс», «Шығыс театры», т.б. 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

Қатысқан ғылыми және қолданбалы жобалар: 

1. Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ сахна өнері. 2007-2009 ж.ж. Жоба жетекшісі – 

өнертану докторы, профессор Б.Құндақбайұлы. 

2. Қазақ сахнасының шеберлері. 2008-2010 ж.ж. Жоба жетекшісі – өнертану докторы, 

профессор Б.Құндақбайұлы. 

3. Тәуелсіздік идеясы және театр өнері. 2009-2011 ж.ж. Жоба жетекшісі – өнертану 

кандидаты, доцент А.О.Мұқан. 

4. ХХ ғасыр әдебиетіндегі тәуелсіздік идеясының көркем шешімі. 2009-2011 ж.ж. Жоба 

жетекшісі – филология ғылымдарының докторы, академик С.С.Қирабаев. 

5. Ғылыми қазына. 2010-2012 ж.ж. Жоба жетекшісі – өнертану кандидаты, доцент 

А.О.Мұқан. 

6. Қазақ сахнасының аңызға айналған тұлғалары. 2015-2017 ж.ж. Жоба жетекшісі – 

өнертану кандидаты, доцент А.О.Мұқан. 

7. Рухани жаңғыру аясындағы көркем мәдениет. 2020-2022 ж.ж. Жоба жетекшісі – 

филология ғылымдарының докторы, академик С.А.Қасқабасов. 

Халықаралық және Республикалық театр фестивальдерінде қазылар алқасының 

мүшесі: 

1. «ART-ORDO» халықаралық театр фестивалінде сыншылар коллегиясының мүшесі. 

Бішкек қ. Қырғызстан Республикасы. 2015 ж. Анықтама. Сертификат. 

2. Халықаралық моноспектакльдер фестивалінде қазылар алқасының мүшесі. Тбилиси қ. 

Грузия. 2020 ж. Сертификат. 

3. М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының «Қарашаңырақ – 

2020» фестивалінде қазылар алқасының мүшесі. Алматы қ. Қазақстан Республикасы. 2020 

ж. Сертификат. 

Мүшеліктер:  
1. Қазақстан Театр қайраткерлері Одағының мүшесі (2004 ж.). 

2. Халықаралық театр сыншылары ассоциациясының мүшесі (IATC, 2017 ж.). 

3. ARTS ACADEMY журналының Редакциялық кеңес мүшесі (2017 ж.).  

4. Халықаралық театр сыншылары бірлестігінің мүшесі (IUTC, 2019 ж.).  

5. INTERNATIONAL JOURNAL OF VOLGA – URAL AND TURKESTAN STUDIES. 

Uluslararası İdil – Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi журналы Редакциялық алқасының 

мүшесі. Түркия (2019 ж.). 

 



Жарияланымдар (2017-2021 жж.):  

ҚР Білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті 

бекіткен журналдарда – 10 

Шетелдік ғылыми журналдар – 2 

Шетелдік ғылыми конферениялар – 3 

Республикалық конференция жинағы – 1 

Халықаралық конференция жинағы – 17 

Монографиялар, оқулықтар:   

Авторлық монографиялар: 

1. Терістік және шығыс өңірлердегі қазақ театрларының дамуы. Монография. – Алматы: 

«Тарих тағылымы», 2015. – 248 б. /15, 5 б.т./  

2. Ұлттық өнердің жауһарлары. Монография. – Алматы: Service Press, 2019. – 256 б. /16 

б.т./ 

Ұжымдық монографиялар: 

3. Preservation, development and integration of the cultural heritage of Hungary and Kazakhstan 

/ Сохранение, развитие и интеграция культурного наследия Венгрии и Казахстана. 

Совместная коллективная монография. – Szombathely, 2017. – С. 378. – 329-336 б.б. 

Марапаттар:  

 Қазақстан Театр қайраткерлері Одағы ұсынған «Еңлікгүл – 2011» Кәсіби сыйлығының 

«Үздік театртанушы» номинациясы бойынша иегері. Диплом. 2011 ж. 

 Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындары студенттерінің үздік ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына арналған республикалық конкурсты өткізуге белсенді атсалысқаны үшін  

берілді. ҚР Білім және ғылым министрі А.Саринжиповтен Диплом. 2015 ж. 

 Үздік курс жетекшісі. «Өнертану» факультетінің деканы Б.К.Нұрпейістен Диплом. 

2015 ж. 

 Қазақстан Театр қайраткерлері Одағының төрағасы Т.Қ.Жаманқұловтан. Құрмет 

грамотасы. 2016 ж. 

 Үздік ғылыми және шығармашылық жетістігі үшін марапатталды. «Өнертану» 

факультетінің деканы Б.К.Нұрпейістен Мақтау грамотасы. 2018 ж. 

 Қазақстан Педагогтар қауымдастығының «Тәуелсіз Қазақстанның үздік ұстаздары – 

2020» Республикалық байқауының қорытындысы бойынша «Педагогика саласының үздігі» 

атағының иегері. Куәлік № 0739. Диплом. Нұр-Сұлтан қ., 12.12.2020 ж. 

 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30-жылдығы қарсаңында жоғары кәсіби 

шеберлігі мен адал еңбегі, білім беру үдерісін ұйымдастыруға және жетілдіруге қосқан 

үлесі мен маңызды таьбыстары үшін марапатталды. «Өнертану» факультетінің деканы 

М.Б.Жақсылықованың Құрмет грамотасы. 2021 ж.  

Байланыс деректері: Тел: +7 777 277 1881, E-mail: zetta1975@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исламбаева Зухра Усманбековна  

 

Кандидат искусствоведения 

 

Профессор кафедры «История и теория театрального 

искусства» 

 

 

 

День рождения, месяц, год: 26 мая 1975 г. 

Образование, специальность: Высшее, театровед  

Бакалавр – Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова (2000-2004) 

Аспирантура – Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова (2006-

2009) 

Академический и практический опыт: 17 лет. 

Преподаваемые дисциплины: «Основа критики», «История казахского театра», 

«Современный мировой театральный процесс», «Театр Востока», и т.д. 

Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

Научные и прикладные проекты: 

1. Казахское сценическое искусство в годы Независимости. 2007-2009 гг. Научный 

руководитель – доктор искусствоведения, профессор Б.Кундакбайулы. 

2. Мастера казахской сцены. 2008-2010 гг. Научный руководитель – доктор 

искусствоведения, профессор Б.Кундакбайулы. 

3. Идея Независимости и театральное искусство. 2009-2011 гг. Научный руководитель – 

кандидат искусствоведения, доцент А.О.Мукан.  

4. Художественное решение идеи Независимости в литературе ХХ века. 2009-2011 гг. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, академик С.С.Кирабаев. 

5. Научное наследие. 2010-2012 гг. Научный руководитель – кандидат искусствоведения, 

доцент А.О.Мукан.  

6. Легендарные личности казахской сцены. 2015-2017 гг. Научный руководитель – 

кандидат искусствоведения, доцент А.О.Мукан.  

7. Художественная культура в рамках модернизации. 2020-2022 гг. Научный руководитель 

– доктор филологических наук, академик С.А.Каскабасов.  

Член жюри международных и республиканских театральных фестивалей: 

1. Член коллегии критиков на международном театральном фестивале «ART-ORDO». г. 

Бишкек. Республика Киргизстан. 2015 г. Справка. Сертификат. 

2. Член жюри Международного фестиваля моноспектаклей. г. Тбилиси, Грузия. 2020 г. 

Сертификат. 

3. Член жюри на фестивале «Қарашаңырақ – 2020» Казахского государственного 

академического театра драмы имени М. Ауэзова. г. Алматы. Республика Казахстан. 2020 г. 

Сертификат. 

Членство:  

1. Член Союза театральных деятелей Казахстана (2004 г.). 

2. Член Международной Ассоциации театральных критиков (IATC, 2017 г.). 

3. Член редакционного совета журнала ARTS ACADEMY (2017 г.).  

4. Член Международного объединения театральных критиков (IUTC, 2019 г.).  

5. Член редакционной коллегии журнала «Uluslararası İdil – Ural ve Türkistan Araştırmaları 

Dergisi». Туркия (2019 г.).  

Публикации (2017-2021 гг.):  

Журналы КОКСОН – 10 

Зарубежные научные журналы – 2 

Зарубежные научные конферении – 3 



Сборник республиканских конференции – 1 

Сборник международных конференции – 17 

Монографии, учебники:   

Авторские монографии: 

1. Развитие казахских театров в северных и восточных регионах. Монография. – Алматы: 

«Уроки истории», 2015. – 248 с. /15, 5 п.л./ 

2. Шедевры национального искусства. Монография. – Алматы: Service Press, 2019. – 256 с. 

/16 п.л./ 

Коллективные монографии: 

3. Сохранение, развитие и интеграция культурного наследия Венгрии и Казахстана. 

Совместная коллективная монография. – Szombathely, 2017. – С. 378. – 329-336 с. 

Награды: 

 Обладатель профессиональной премии «Енликгуль – 2011» от Союза театральных 

деятелей Казахстана в номинации «Лучший театровед». Диплом. 2011 г. 

 Присуждена за активное участие в проведении республиканского конкурса на лучшую 

научно-исследовательскую работу студентов высших учебных заведений Республики 

Казахстан. Диплом Министра образования и науки РК А.Саринжипова. 2015 г. 

 Лучший руководитель курса. Диплом декана факультета «Искусствоведения» 

Нурпеиса Б.К. 2015 г. 

 Почетная грамота председателя Союза театральных деятелей Казахстана 

Т.К.Жаманкулова. 2016 г. 

 Награждена за лучшие научные и творческие достижения. Почетная грамота от декана 

факультета «Искусствоведения» Нурпеиса Б.К. 2018 г. 

 Обладатель звания «Отличник педагогики» по итогам Республиканского конкурса 

Ассоциации педагогов Казахстана «Лучшие учителя Независимого Казахстана – 2020». 

Свидетельство № 0739. Диплом. г. Нур-Султан. 12.12.2020 г. 

 В канун 30-летия Независимости Республики Казахстан награждена за высокое 

профессиональное мастерство и добросовестный труд, вклад в организацию и 

совершенствование образовательного процесса и важные заслуги. Почетная грамота от 

декана факультета «Искусствоведения» М.Б.Жаксылыковой. 2021 г.  

Контактные данные: Тел: +7 777 277 1881, E-mail: zetta1975@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Islambayeva Zukhra Usmanbekovna 

 

Candidate of Art History 

Professor of the Department "History and Theory of 
Theatrical Art" 

 

 

Birthday, month, year: 26 маy 1975 y. 

Education, specialty: Higher, theater critic   

Bachelor – Kazakh National Academy of Arts named after T.K.Zhurgenov (2000-2004) 

Postgraduate study – Kazakh National Academy of Arts named after T.K.Zhurgenov (2006-2009) 

Academic and practical experience: 17 year. 

Subjects taught: «The basis of criticism», «History of the Kazakh theater», «Modern world 

theatrical process», «Theater of the East», etc. 

Creative, research and innovation activities: 

Scientific and applied projects: 

1. Kazakh stage art in the years of Independence. 2007-2009 y. Scientific supervisor – Doctor of 

Art History, Professor B.Kundakbayuly. 

2. Masters of the Kazakh stage. 2008-2010 y. Scientific supervisor – Doctor of Art History, 

Professor B.Kundakbayuly. 

3. The idea of Independence and theatrical art. 2009-2011 y. Scientific supervisor – Candidate of 

Art History, Associate Professor A.O.Mukan. 

4. Artistic solution of the idea of Independence in the literature of the ХХ century. 2009-2011 y. 

Scientific supervisor – Doctor of Philology, Academician S.S.Kirabaev. 

5. Scientific heritage. 2010-2012 y. Scientific supervisor – Candidate of Art History, Associate 

Professor A.O.Mukan. 

6. Legendary personalities of the Kazakh scene. 2015-2017 y. Scientific supervisor – Candidate 

of Art History, Associate Professor A.O.Mukan. 

7. Art culture in the framework of modernization. 2020-2022 y. Scientific supervisor – Doctor of 

Philology, Academician S.A.Kaskabasov.  

Member of the jury of international and republican theater festivals: 

 Member of the Board of Critics at the international theater festival «ART-ORDO». Bishkek. 

The Republic of Kyrgyzstan. 2015. Reference. Certificate.  

 Member of the jury of the International Festival of Solo Performances. Tbilisi, Georgia. 2020. 

Certificate. 

 Member of the jury at the festival «Karashanyrak – 2020» of the Kazakh State Academic Drama 

Theater named after M.Auezov. с. Almaty. The Republic of Kazakhstan. 2020. Certificate. 

Membership:  

 Member of the Union of Theatrical Figures of Kazakhstan (2004 y.). 

 Member of the International Association of Theater Critics (IATC, 2017 y.). 

 Member of the Editorial Board of ARTS ACADEMY magazine (2017 y.).  

 Member of the International Association of Theater Critics (IUTC, 2019 y.).  

 Member of the Editorial Board of the journal «Uluslararası İdil – Ural ve Türkistan 

Araştırmaları Dergisi». Turkia (2019 y.).  

Publications: (2017-2021 гг.):  

Journals CQAFЕS – 10 

Foreign scientific journals – 2 

Foreign scientific conferences – 3 

Collection of republican conferences – 1 

Collection of international conferences – 17 



Monographs, textbooks: 

Author 's monographs: 

1. Development of Kazakh theaters in the northern and eastern regions. Monograph. – Almaty: 

«History lessons», 2015. – 248 p.  

2. Masterpieces of national art. Monograph. – Almaty: Service Press, 2019. – 256 p. 

Collective monographs 

3. Preservation, development and integration of the cultural heritage of Hungary and Kazakhstan. 

Joint collective monograph. – Szombathely, 2017. – 378 p. 

Awards: 

 Winner of the professional award «Enlikgul – 2011» from the Union of theatrical figures of 

Kazakhstan in the nomination «Best theater critic». Diplom. 2011 y. 

 Awarded for active participation in the republican contest for the best research work of 

students of higher educational institutions of the Republic of Kazakhstan. Diplom of the Minister 

of Education and science of the Republic of Kazakhstan A.Sarinzhipov. 2015 y. 

 Best course leader. Diplom of the Dean of the faculty of «Art History» Nurpeis B.K. 2015 y. 

 Certificate of honor of the chairman of the Union of Theatrical Figures of Kazakhstan 

T.K.Zhamankulov. 2016 y. 

 Awarded for the best scientific and creative achievements. Certificate of honor from the dean 

of the faculty of «Art History» Nurpeis B.K. 2018 y. 

 The winner of the title «Excellent Pedagogy» according to the results of the Republican 

competition of the Association of Teachers of Kazakhstan «The best teachers of Independent 

Kazakhstan – 2020». Certificate № 0739. Diplom. c. Nur-Sultan. 12.12.2020 y. 

 On the eve of the 30th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan, she was 

awarded for high professional skills and conscientious work, contribution to the organization and 

improvement of the educational process and important achievements. Certificate of honor from 

the dean of the faculty of «Art History» M.B.Zhaksylykova. 2021 y.  

Contact: +7 777 277 1881, E-mail: zetta1975@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


