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«Побег от смерти», 2009 г. (дипломная работа) – док.-игровой фильм - роль режиссера 

«Возвращение в А», 2010 г. - полнометражный сложно-постановочный художественный 3D фильм  

режиссера Егора Михалкова-Кончаловского - роль студента 

и др. 
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Награды:  

• Медаль Лауреата Международного фестиваля искусств FOMGED Стамбул, Турция (2003).  

• Призер международных и студенческих кинофестивалей (II Алматинского студенческого 
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Academic and practical experience: 12 year (11 аcademic) 

 

Subjects taught: Methodology and methods of research in the field of art, The main directions of the 

development of cinematography, the director's work with performers and the director's production 

group, Research Work of a Graduate student. 

 

Creative, research and innovation activities: NIRS, MOP, feature and documentary films 

FILMOGRAPHY 
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Director: 

“Election. Electronic vote”, 2004, (“Habar” channel) – news story 

“No worry”, 2007 – participant of second Almaty student film festival “Didar” (2007), participant of 

fourth International film festival “Eurasia” (Almaty, 2007) – doc.film 

“Children of revolution”, 2007 – first place on second Almaty student film festival “Didar” in nomination 

“Documental film” (2007), participant of fifth Almaty international film festival “Shaken`s stars” (2007) –

doc.film 

“Kings` valley”, 2007 – doc.film 

“Impotence”, 2007 – doc.film 

“Escape from death”, 2009 (diploma work) – doc. feature film 
“Camera, action!”, 2010 – film about film “Returning to A” director Yegor Mikhalkov –Konchalovski 

“Lottery”, 2012 –film about film “Lottery” director Damir Manabai 

“False alarm”, 2013 (“Habar” channel, telealmanac “Man of labour”) – feature film 

“Burabai - residence of Santa Clause”, 2014 (TV channels of Republic of Kazakhstan) – commercial 

 

Assistant of director: 

“Returning to A”, 2010 – full-length complex feature first 3D film in Republic of Kazakhstan, director 

Yegor Mikhalkov-Konchalovski 

 

Actor: 

“Learn Kazakh language”, 2008, (TV channels in Kazakhstan) – commercial 

“Teleplay Baibol” 2008, (TV channels in Kazakhstan) – commercial 

“Escape from death”, 2009 (diploma work) – doc. Feature film – role of a director  

“Returning to A”, 2010 – full-length complex feature 3D film of director Yegor Mikhalkov-Konchalovski – 

role of a student 

and etc. 
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Awards:  

 Medal winner of the International festival of arts FOMGED Istanbul, Turkey (2003).  

 Winner of international film festivals and student (II Almaty student film festival "DIDAR" (2007), the IV 

International film festival "Eurasia" (Almaty, 2007), V Almaty international film festival "Shaken's Stars" 

(2007).  

 Diploma of the winner II Almaty student film festival "DIDAR" for the film "Children of the revolution" - 

first place in the category "Documental film" (2007). 
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