
 

Жұбаева Балапан Кеңесқызы 

«Жеке ән салу» кафедрасының доценті 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 

 

 

Академиялық және қызметтік тәжірбиесі 

 1991 жылдан АБАЙ атындағы ҚНТОБ солисті 

 М.И.Глинка атындағы Халықаралық вокалистер байқауының лауреаты. М.И.Глинка. 

1991 ж 

 Күләш Байсейітова атындағы Республикалық байқаудың лауреаты. Күләш Байсейітова 

1991 ж 

 Итальяндық әндер байқауының Гран-при лауреаты 2001ж 

Сабақ беретін пәні: 

 Жеке ән салу 

 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтері:  

 Опера сахнасында 30 -жуық  қазақ,орыс , батыс-европа композиторларының  

шығармаларынан басты партияларды сомдады 

 «Споемте друзья» атты жеке концерті .2004ж 

 «Әуелейді ән көңіл» атты жеке концерті 2005 ж 

 XII ТЮРКСОЙ опера күндеріне арналған фестиваль-концерті  

 (Мерсин, Гирне, Стамбул) 2009 ж. 

 «Аве-Мария»  жеке концерті  (ҚР-ның еңбек сіңірген қайраткері, органист 

Г.Несіпбаевтың сүйемелдеуімен .2009 ж.) 

 Балапан Жұбаеваның  жеке концерті .2012 ж. 

 XY ТЮРКСОЙ опера күндеріне арналған фестиваль-концерті (Стамбул-Гирне  2012 г 

 XXY дүниежүзілік классикалық музыка фестивалі (Беларусь, Брест) 2013 ж 

 Дж.Вердидің 200 жылдығына арналған дүниежүзілік опера фестивальі  2013 ж. 

 В. Барсова және М. Максакова атындағы XIII дүниежүзілік вокалистер фествалі 

(Астрахань, Ресей) 2014ж. 

 Б.Жұбаеваның жеке концерті 2015ж 

 

Мақалалар: 

 «О педагогике Розы Джамановой» КСРО Халық артисі Роза Жаманованың 90 жасқа 

толуына арналған Х Республикалық студенттік пәндік олимпиадасының дөңгелек 

үстелінің мақалалары.  Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы  2018ж. 

 « Қазақтың жарқылдаған бір жұлдызы еді». «Адами капитал: интеллектуалды ұлт 

қалыптастырудың рухани негіздері» АТТЫ Республикалық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары. Т. Жүргенов атындағы ҚҰӨА. Алматы 2018г. 



 Оқу әдістемесі «Жас әншілерге арналған орыс және шетел ән-романстары»

 «Универсал пресс медиа» ISNM 979-0803854-35-1 Қазақстан, Алматы 2016 ж. 

 «Қазақстан композиторларының КСРО  халық артисі  Р.Жаманованың даусына арнап 

жазған романстары» «Универсал пресс медиа» ISBN 978-601-265-301-4 Қазақстан, 

Алматы 2018 ж. 

 

Марапаттау 

 ҚР еңбек сіңірген әртісі 2013ж 

 Халықаралық TURKSOY ұйымының медалі 2014ж 

 Тәуелсіздктің 20 жылдығына арналған медаль 2011ж 

 Абай атындағы опера және баллет театрының 80 жылдығына арналған медаль 2014 

 
 
 

 

 
Байланыс: 
 

 тел: +7 7753318410 

 эл. почта : b.zhubaeve@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:b.zhubaeve@mail.ru

