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Академиялық және практикалық тәжрибе: 7 жыл 

Оқитын пәндері: «Әлем музыкасының тарихы», «Музыкалық нысандарды талдау», «Оркестр 

партитурасын оқу», «Киномузыкасының тарихы мен теориясы» т.б. 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: бірқатар симфониялық, 

камералық-аспаптық және вокалдық шығармалардың, сондай-ақ ғылыми мақалалардың авторы, 

Еуразиялық мәдениет қорының шығармашылық бағдарламаларының директоры. 

Жарияланымдар: импакт-факторы бар журналдарда (Scopus, Thomson Reuters); ҚР Білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитеті мен РФ Жоғары аттестаттау комиссиясы ұсынған 

басылымдарда; республикалық және халықаралық ғылыми конференциялардың (оның ішінде 

АҚШ-та, Ресейде, Францияда) материалдары бойынша мақалалар жинағы 20-ға жуық 

жарияланымы бар. 

Марапаттар: «Классикалық музыка» номинациясы бойынша «Дарын» мемлекеттік жастар 

сыйлығы (2019), Мәдениет және спорт министрі А.Райымқұлованың Алғыс хаты (2019), Білім 

және ғылым министрі Е.Сағадиевтің Алғыс хаты (2017).). 

Байланыс деректері: danara.mussakhan@gmail.com 

 

 

Академический и практический опыт: 7 лет 

Преподаваемые дисциплины: «История мировой музыки», «Анализ музыкальных форм», «Чтение 

оркестровых партитур», «История и теория киномузыки и др. 

Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: автор ряда симфонических, 

камерно-инструментальных и вокальных произведений, а также научных статей, директор 

творческих программ Евразийского Фонда культуры.  

Публикации: имеет около 20 публикаций в журналах с импакт-фактором (Scopus, Thomson 

Reuters); изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки РК и 

Высшей аттестационной комиссии РФ; сборниках статей по материалам республиканских и 

международных научных конференций (в т.ч. США, России, Франции). 



Награды: Государственная молодежная премия «Дарын» в номинации «Классическая музыка» 

(2019), Благодарственное письмо Министра культуры и спорта А.Раимкуловой (2019), 

Благодарственное письмо Министра образования и науки Е.Сагадиева (2017). 

Контактные данные: danara.mussakhan@gmail.com 

 

 

Academic and practical experience: 7 years 

Subjects taught: “History of World Music”, “Analysis of Musical Forms”, “Reading Orchestral Scores”, 

“History and Theory of Film Music, etc. 

Creative, research and innovation activities: author of a number of symphonic, chamber-instrumental and 

vocal artworks, as well as scientific articles, director of creative programs of the Eurasian Cultural 

Foundation. 

Publications: has about 20 publications in journals with impact factor (Scopus, Thomson Reuters); 

journals recommended by the Committee for Control in Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan and the Higher Attestation Commission of the Russian Federation; collections of articles on 

materials of Republican and International scientific conferences (including USA, Russia, France). 

Awards: “Daryn” State Youth Prize in the nomination “Classical Music” (2019), Letter of Gratitude from 

the Minister of Culture and Sports A.Raimkulova (2019), Letter of Gratitude from the Minister of 

Education and Science Y.Sagadiev (2017). 

Contact: danara.mussakhan@gmail.com 

 

 

 

 


