
 

Айдана МҰРАТҚЫЗЫ 

Кафедра 

Театр өнерінің тарихы мен теориясы 

Лауазымы 

Оқытушы 

Дәрежесі 

Магистр 

Атағы - 

Білімі 

Бакалавриат, өнер академиясыЖүргенов көшесі 2012 

Магистратура, Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Абай көшесі 2015. 

 

Ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет (немесе оқытылатын пәндер): Ұлыбритания 
драматургиясы, Драма теориясы, Қазіргі Қазақстан драматургиясы 

 

Монографиялар мен оқулықтар: 

1. "Қазақ киноэкранындағы мүмкіндігі шектеулі жандардың бейнесі" жобасы бойынша 
"Мүмкіндігі шектеулі жандардың өміріндегі өнердің орны мен рөлі". 

2. "Қазақ сахна өнерінің шеберлері" жобасы бойынша киноға еңбегі сіңген тұлғалардың 
портреттері"; 

3. "Ғылым қазына" іргелі зерттеулердің ғылыми жобасы (шығарушы редактор); 

4. "Театр өнеріндегі инновациялық инновациялар" жобасы бойынша "Қазақ драма 
театрларындағы инновациялық үдерістер"; 

 

Марапаттар: - 

 

Байланыс 

8 701 279 86 81 

Alaman_ktd@mail.ru 

 



 

Айдана МҰРАТҚЫЗЫ 

Кафедра 

История и теория театра 

 

Должность 

Преподователь 

Степень 

Магистр 

Звание: - 

Образование 

 Бакалавриат, Академия искусств им.Жургенова 2012 

 Магистратура, Казахский национальный педогогический университет им. Абая 2015.  

 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность (или преподаваемые дисциплины): 
Драматургия Великобритании, Теория драмы, Драматургия современного Казахстана 

 

Монографии и учебники:  

1. «Образ людей с ограниченными возможностями на казахском киноэкране «по проекту» место и 
роль искусства в жизни людей с ограниченными возможностями". 

2. «Портреты заслуженных лиц в кино по проекту "Мастера казахского сценического искусства"; 

3. Научный проект фундаментальных исследований» Ғылым қазына " (выпускающий редактор); 

4. «Инновационные процессы в казахских драматических театрах» по проекту»инновационные 
инновации в театральном искусстве"; 

 

Награды: - 

 

Конактные данные:  

8 701 279 86 81 

Alaman_ktd@mail.ru 

 



 

Aidanа MURATKYZY 

Department 

History and theory of theater 

 

Post 

Teacher 

 

Degree 

Master 

 

Title: - 

 

Education 

Bachelor's degree, Academy of Arts named afterZhurgenova 2012 

Master's degree, Kazakh National Pedagogical University named after Abai 2015. 

 

Research and innovation activities (or disciplines taught): Dramaturgy of Great Britain, Drama theory, 
Dramaturgy of modern Kazakhstan 

 

Monographs and textbooks: 

1. "The image of people with disabilities on the Kazakh cinema screen " according to the project "the 
place and role of art in the lives of people with disabilities". 

2. "Portraits of honored persons in the cinema according to the project "Masters of Kazakh stage art"; 

3. Scientific project of fundamental research "Gylym Kazyna" (editor-in-chief); 

4. "Innovative processes in Kazakh drama theaters" under the project "Innovative innovations in 
theatrical art"; 

Awards: - 

Contact details: 

8 701 279 86 81 

Alaman_ktd@mail.ru 


