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Академиялық және практикалық тәжрибе: 36 жыл 

Оқитын пәндері: 

Дыбыстық жабдық. Музыкалық акустика. Студиялар мен залдардың акустикасы. 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

«Три брата», «Охотник;  «Жол»;  «Құрақ көрпе»;  

 « Стриж»; «Әурелен», «Дүние жарық»,   « Аллажар»,  «Жамбыл» және басқаларында 

дыбыс режиссері. 

Жарияланымдар:  

1.Студенттердің дипломдық жұмыстарына методикалық ұсыныстар. 

5В040600 «Режиссура»  мамандандыру «Кино және ТВ дыбыс режиссурасы», 

«Музыкалық дыбыс режиссурасы». 

2.Студенттердің мамандықтары бойынша кәсіби тәжірибесіне методикалық ұсыныстар. 

5В040600 «Режиссура» мамандандыру «Кино және ТВ дыбыс режиссурасы», «Музыкалық 

дыбыс режиссурасы». 

3.Мақала "Акустикалық интерферометрдегі конденсацияланған ортадағы ультрадыбыстық 

сіңіру коэффициентін зерттеу "" Известия НАН РК. Физика-математика сериясы". 

ISSN 2518-1726( Online), ISSN 1991-346x (Print) (бірлескен автор) 

4. "Кинематографтың дыбыстық кеңістігін талдау туралы" халықаралық ғылыми-

практикалық конференция "қоғамдық қайта құру дәуіріндегі Экономика, Құқық және 

мәдениет" Санкт_петербург гуманитарлық университеті 2015ж (бірлескен авторлықта) 

5. "Коммуникативтік жоспарлар: кадрдағы сөз ""қоғамдық өзгерістер дәуіріндегі 

Экономика, Құқық және мәдениет" Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 

Санкт-Петербург Гуманитарлық Университеті 2015ж. (бірлескен авторлықта) 



6. "Есту гигиенасы "халықаралық ғылыми-практикалық конференция" Мажарстан және 

Қазақстан киносы мен теледидарының қазіргі даму тенденцияларына сәйкес жаһандану 

үдерісіне интеграциясы " ҚазҰӨА Алматы қ., 2015ж.; (бірлескен авторлықта). 

7. "Өнер саласындағы үздіксіз білім беру жүйесінде білім алушылардың біліктілігін 

сертификациялау – колледжден бейіндік магистратураға дейін" / / Халықаралық ғылыми-

әдістемелік конференция 

"Үздіксіз білім беру бағдарламаларын жетілдірудің өзекті мәселелері: 

Мектеп – колледж – ЖОО-өнер саласындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білім " - ҚР, 

Алматы, 2019, қазан; (бірлескен авторлықта). 

8. "Қашықтықтан оқыту-студенттер жақындай түсті" / / МНПК "Ғылым және 

инновациялар: жаңалықтар, проблемалар мен жетістіктер", 1150-жылдығына арналған 

әл-Фарабидің көрнекті ойшылы-ҚР, Алматы қ., 2020, сәуір; (бірлесіп авторлықта). 

9. "Ұлы Отан соғысы басты назарда 

"Каз фильма"// "Қазақстан Ұлы Далада" халықаралық ғылыми-теориялық сырттай 

конференциясы 

Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 75 жылдығына арналған (1939-1945) және Ұлы Отан 

соғысындағы (1941-1945)-ҚР, Нұр – сұлтан Қ., 2020, мамыр; (бірлескен авторлықта). 

Монографиялар, оқулықтар:   

Марапаттар: Құрмет грамотасы ҚР 

Байланыс деректері:8-705-410-42-38 

 

 

Академический и практический опыт:36 лет 

Преподаваемые дисциплины: Звуковое оборудование, Музыкальная акустика, Акустика 

студий и залов 

Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

Звукорежиссер игровых фильмов «Три брата», «Охотник;  «Жол»;  «Күрак көрпе»;  

 « Стриж»; «Аурелен», «Дүние жарык»,   « Аллажар»,  «Жамбыл» и др. 

Публикации:  

1. Методические рекомендации по дипломной работе для студентов специальности 

5В040600 «Режиссура» специализации «Звукорежиссура кино и ТВ», «Музыкальная 

звукорежиссура» 

 2.Методические рекомендации по проф. практике для студентов специальности 5В040600 

«Режиссура» специализации «Звукорежиссура кино и ТВ», «Музыкальная 

звукорежиссура» 



3. Статья «Исследование коэффициента ультразвукового поглощения в конденсированных 

средах на акустическом интерферометре» «Известия НАН РК. Серия физико-

математическая». 

ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print) (в соавторстве) 

4. «К вопросу об анализе звукового пространства кинематографа» Международная научно-

практическая конференция «Экономика, право и культура в эпоху общественных 

преобразований»  Санкт_Петербургский Гуманитарный университет 2015г(в соавторстве) 

5. «Коммуникативные планы: речь в кадре» Международная научно-практическая 

конференция «Экономика, право и культура в эпоху общественных преобразований», 

Санкт_Петербургский Гуманитарный университет 2015г.(в соавторстве) 

6. «Гигиена слуха» Международная научно-практическая конференция «Интеграция 

венгерского и казахстанского кино и телевидения в процесс глобализации в соответствии 

с современными тенденциями развия» КАЗНАИ г.Алматы, 2015г.; (в соавторстве). 

7.  «Сертификация квалификаций обучающихся в системе непрерывного образования в 

области искусства – от колледжа до профильной магистратуры»// Международная 

научно-методическая конференция 

«Актуальные проблемы совершенствования программ непрерывного образования: 

школа – колледж – вуз – послевузовское образование в    сфере искусства» - РК, Алматы, 

2019, октябрь; (в соавторстве).  

8. «Дистанционное обучение – студенты стали   ближе»//МНПК «Наука и инновации: 

новости,   проблемы и достижения», посвященная 1150-летию  

  выдающегося мыслителя Аль-Фараби – РК, г.Алматы,   2020, апрель; (в соавторстве).  

  9. «Великая Отечественная война в фокусе «Казахфильма»//Международная научно 

теоретическая    заочная конференция«Казахстан в Великой 

Отечественной войне», посвященной 75-летию Победы во Второй мировой войне (1939–

1945) и Великой Отечественной войне (1941–1945) – РК,г.Нур-Султан, 2020, май; (в 

соавторстве). 

Монографии, учебники:   

Награды: Құрмет грамота  РК 

Контактные данные: 8-705-410-42-38 

 

 

Academic and practical experience: 36 years 

Subjects taught: Sound equipment. Musical acoustics. Acoustics of studios and halls. 

Creative, research and innovation activities: 

Sound producer of fiction films ‘Three brothers’, ‘Hunter’. ‘Road’, ‘Kurak Korpe’. ‘Swift’, 

‘Aurelen’, ‘Duniye zharyk’, ‘Allazhar’, ‘Zhambyl’, etc.  

Publications: 



1. Methodical recommendations on diploma work for students of specialization 5В040600 

‘Direction’, of specialization ‘Sound production of film and TV’, ‘Musical sound production’.  

 2.Methodical recommendations on professional practice for students of specialization 5В040600 

‘Direction’, of specialization ‘Sound production of film and TV’, ‘Musical sound production’.  

3. Article "Investigation of the coefficient of ultrasonic absorption in condensed media on an 

acoustic interferometer" " Izvestiya NAS RK. Physics and mathematics series". 

ISSN 2518-1726 (Online), ISSN 1991-346X (Print) (co-authored) 

4. "On the issue of analyzing the sound space of cinema" international scientific and practical 

conference "Economics, law and culture in the era of social transformation" Saint Petersburg 

University of the Humanities 2015(co-author) 

5. "Communication plans: speech in the frame" international scientific and practical conference 

"Economics, law and culture in the era of social transformation", Saint Petersburg University of 

the Humanities 2015.(co-authored) 

6. "hearing Hygiene" international scientific and practical conference "Integration of Hungarian 

and Kazakh cinema and television in the process of globalization in accordance with modern 

trends of development" KAZNAI Almaty, 2015; (co-authored). 

7. "Certification of qualifications of students in the system of continuing education in the field of 

art-from College to specialized master's degree" / / international scientific and methodological 

conference 

"Current problems of improving continuing education programs: 

school-College – University-postgraduate education in the field of art" - Kazakhstan, Almaty, 

2019, October; (co-authored). 

8. "Distance learning-students have become closer" / / MNPK "Science and innovation: news, 

problems and achievements", dedicated to the 1150th anniversary 

outstanding thinker al-Farabi-Kazakhstan, Almaty, 2020, April; (co-authored). 

9. " The Great Patriotic war in focus 

"KAZ of the movie»//International scientific and theoretical correspondence conference " 

Kazakhstan in the great 

Patriotic war", dedicated to the 75th anniversary of victory In world war II (1939-1945) and the 

great Patriotic war (1941-1945) – Kazakhstan,Nur-Sultan, 2020, may; (co-authored). 

Monographs, textbooks: 

Awards: Kurmet diploma of the Republic of Kazakhstan 

Contact: 8-705-410-42-38 

 

 

 


