
 

Академиялық және практикалық тәжрибе: 2021 жылдан бастап Т.Қ.Жүргенов 

атындағы ҚҰӨА-да «Театр өнері» факультеті, «Сахна тілі» кафедрасында оқытушылық 

қызмет атқарады. 

Оқытатын пәндері: «Монологпен жұмыс І,ІІ», «Сахна тілі ІІ»; «Сахна тілі негіздері І,ІІ»; 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

2017 ж. Республикалық «Театр фестивалінде» «Қыз Жібек» саунддрамасында Басты рөл 

сомдап, бас жүлдеге ие болды. 

2017 ж. Халықаралық Румыния Мемлекетінде, Тырговиште қаласында өткен театр 

фестивалінде «Қыз Жібек» саунддрамасында басты рөл сомдап, «Ең үздік Дала спектаклі» 

номинациясына ие болды. 

2018 ж.Облыстық «Ең үздік кітап оқитын колледж» байқауы. І дәрежелі диплом. «Ромео 

мен Джульетта» көрінісінің режиссері, жетекшісі 

2019 ж.Республикалық «Киелі бесік» байқауы, Гран-при. «Актерлік өнер» мамандығының 

студенттеріне жетекші. Қойылым режиссері. 

2019 ж.Колледжішілік «Жалында, жұлдыз, жарқыра» атты байқауы, «Бремен 

музыканттары» тобына жетекшелік етті. І дәрежелі диплом,  

2019 ж. «Облыстық Оралхан Бөкей атындағы көркемсөз оқу шеберлері» байқауы. І 

дәрежелі диплом. Еркінбекқызы Ақеркеге жетекші,  

2019 ж. «Еңбек.Бизнес.Жастар» атты қалалық форумда, «Киелі шаһарым Таразым!» атты  

көрініс қойып ұйымдастыруына атсалысты.  

2019 ж. Халықаралық «Silkway stars» фестиваль-байқауы, «Естай Хорлан» 

композициясының режиссері. І дәрежелі диплом.   

2019 ж.Облыстық «Сөз атасы, Сөз сарасы Абай» атты көркемсөз оқу байқауы, Қосубақ 

Әлібекке жетекші, Гран-при иегері; сонымен қатар, Елеуова Аяулымға жетекші ІІ 

дәрежелі диплом.  

2020 ж.Облыстық «Шерхан Мұртаза оқулары» байқауы Абраманова Аякөзге жетекші, І 

дәрежелі диплом. 

 

Аты-жөні: Абенова Асем Ермахановна 

ФИО:  Абенова Асем Ермахановна  

last name, first name:Abenova Assem Ermakhanovna 

Қызметі:Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА «Сахна тілі» кафедрасының 

оқытушысы. 

Должность:Преподаватель кафедры «Сценическая речь» в КазНАИ 

им.Т.К.Жургенева 

Post:  Lecturer of the Department of "Stage speech" at Kazakh National 

academy of Art  named after T.K.Zhurgenev 

Дәрежесі:Оқытушы, педагог-модератор 

Степень: Преподаватель, педагог-модератор 

Degree:  Lecturer, teacher-moderator 

Атағы:  

Звание:  

Title:   



2020 ж.Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай Семей қаласының М.Әуезов 

атындағы педагогикалық колледжінің ұйымдастыруымен өткен Республикалық Саундтрек 

байқауында Нұрышова Аружан Гран-приге ие болды, ал  Абай оқуларында Дәлібаева 

Шұғыла ІІІ дәрежелі диплоға ие болды, аталмыш білімгерлерге жетекші,  

2020 ж. Қалалық «Оралхан Бөкей оқулары» байқауында Нұрышова Аружанға жетекші, 

Гран-при,  

2021 ж. Абай атындағы Жамбыл облыстық гуманитарлық колледжінің, «Актер және 

хореография» кафедрасының апталығында «Қазіргі заманғы театр өнерінің өзекті 

мәселелері» атты онлайн конференцияны ұйымдастырушы, модератор болды. Сонымен 

қатар, апталықтағы «Актер шеберлігінен» шебер-сыныпты ұйымдастырушы және 

модератор болды. 

06. 2021 ж. «Актерлік өнер», «Драма театрының артисі» мамандығының дипломдық 

спектакліне жетекшілік етіп, Н.Келімбетовтың «Үміт үзгім келмейді» спектакліне 

режиссер болды. 

11.2021 ж. «Prime» жеке мектебі балаларына «Король Лев» қойылымын қойып, режиссер 

болды 

12.2021 ж. ҚР-ның Тәуелсіздік күніне орай Ш.Уәлиханов атындағы жеке мектептің 

оқушыларына Ж.Молдағалиевтың «Мен қазақпын!» атты көрінісін сахналады 

Сертификаттары: 

- Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, «Оқу үрдісінде Smart технологиясын 

пайдалану» атты онлайн режиміндегі әдістемелік курс (72 с). 2018ж. 

- «Жас ғалым -2019» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына мақала 

жазғаны үшін сертификат. 2019ж. 

- «Оқытушылардың IT-құзыреттілігін арттыру» 36 с. «Талап» 2019ж. 

- «Арнайы пәндерді (модульдерді) CLIL, TBLT әдістемелері және BOPPPS моделін 

қолдана отырып ағылшын тілінде оқыту» 72 с. «Талап» 2020 ж. 

- Interlingua ағылшын орталығында Upper-Intermediate деңгейін меңгергені жайында 

сертификат. 2021 ж. 

 

Жарияланымдар: 

   «Жас ғалым – 2019» атты жас ғалымдар, студенттерге және 

    оқушыларға арналған VII Халықаралық ғылыми-практикалық оконференция. -       Тараз. – 

2019. –№ 2. - 1 жарияланым;  

«Наука и образование в современном мире: Вызовы ХХІ века» атты ІІІ Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция. -  Нұр-Сұлтан. – 2019.- Б.62-65. – 1 жарияланым;  

ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және Ғылым саласындағы бақылау Комитеті 

ұсынған журналдарда: «ПМУ хабаршысы». – Павлодар. – 2020. - №1. – Б.189-197 – 1 

жарияланым. 

Марапаттар: 



2019 ж.-«Облыстық Жас маман-2019»  атты байқауының ІІІ дәрежелі диплом иегері,  

2019 ж.-Республикалық «Дарынды балаларға -талантты ұстаз» атты жас мамандар 

байқауы, ІІ дәрежелі диплом,  

2018 ж.-«Білім беру жүйесін дамыту мен жетілдіруге қосқан үлесі және студенттерді 

оқыту мен тәрбиелеудегі жетістіктері үшін» колледж директоры атынан диплом,  

2019 ж.-«Мұғалімдер күні» мерекесіне орай, Жамбыл облысы әкімдігінің білім 

басқармасынан «Білім беру жүйесін жетілдіруге қосқан үлесі және жас жеткіншектерді 

тәрбиелеудегі жетістіктері үшін» Құрмет грамотасы,  

2019 ж.-«Еңбек.Бизнес.Жастар» атты қалалық форум ұйымдастыруына және көрініс 

қойып атсалысқаны үшін «Техникалық және кәсіптік білім беру» орталығының  

басшысынан Алғыс хат,  

2019 ж.-Халықаралық «Silkway stars» фестиваль-байқауы, «Естай Хорлан» 

композициясының режиссері. І дәрежелі диплом.  Жетекшілік үшін Алғыс хат 

2020 ж.Тараз Мемлекеттік педагогикалық университетінің қоғамдық іс-шараларына 

белсене араласып, шығармашылық тәжірибесін ұштастыра білгені үшін Алғыс хат.  

2020ж. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған колледж бен қалалық әкімшілік 

бірлескен мерекелік концертінің режиссері сценарий авторы. Тараз қаласының әкімі 

А.Қарабалаевтан Алғыс хат,  

2020 ж.-«Ұстаздар күні» мерекесіне орай Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық жоғары 

колледжінің директоры атынан Құрмет грамотасы,  

2020ж. - Республикалық онлайн «Үздік жас маман 2020» байқауы І дәрежелі диплом. Нұр-

султан  

 

Байланыс деректері:байланыс тел: 87084887544 

Почта: Aabenova94@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Academic and practical experiencе Since 2021, Lecturer of the Department of "Stage speech" 

at the Faculty of Theater Arts, at Kazakh National academy of Art  named after T.K.Zhurgenev 

Subjects taught: "Stage speech II"; "Fundamentals of stage speech I, II"; "Technique of stage 

speech I, II"; "Work on the monologue I,II" 

Creative, research and innovation activities: 

In 2017, she played the main role in the sound drama "Kyz Zhibek" at the republican "Theater 

Festival" and received the Grand Prix. 

In 2017, at the international theater festival in the Romanian state, Targoviste played the main 

role in the sound drama "Kyz Zhibek" and received, together with colleagues, the nomination 

"Best Open Space Performance". 

2018 regional competition "The best reading college". Diploma of the I degree. Director, director 

of the scene "Romeo and Juliet" 

2019 Republican contest "Sacred Cradle", Grand Prix. The head of students of the specialty 

"Acting". The director of the play. 

In 2019, the Intra-College competition "Zhalynda, zhuldyz, zharkyra" was held, which was 

headed by the group "Bremen Town Musicians". Diploma of the I degree. The head of the group. 

2019 regional competition "Masters of artistic reading named after Oralkhan Bokey". Diploma 

of the I degree. Head, Yerkinbekkyzy Akerke  

twothousandnineteen "Labor.Business.Youth", at the city forum "Sacred city of Taraz!" took part 

in the organization, and also staged a scene.  

twothousandnineteen International festival-competition "Silkway stars", director of the 

composition "Estai Horlan". Diploma of the I degree.   

2019 regional art reading contest "Abai's Innermost edifications", the head of the student 

Kosubak Alibek, the winner of the Grand Prix; also the diploma of the II degree, the head of 

Eleuova Ayaulym.  

2020 regional competition "Sherkhan Murtazin readings" head Abramanova Ayagoz, diploma of 

I degree. 

In 2020, at the republican soundtrack competition organized by the M. Auezov Pedagogical 

College of Semey, Aruzhan received the Grand Prix for the 175th anniversary of Abai 

Kunanbayuly Nuryshova, and in Abai readings Dalibayeva Shugyla was awarded a diploma of 

the III degree. Director and director of scenes and programs. 

2020 at the city competition "Oralkhan Bokei readings" head Nuryshova Aruzhan, Grand Prix. 

Director 

In 2021, she was the organizer, moderator of the online conference "Actual problems of modern 

theatrical art" at the week of the department "Actor and Choreography" of the Zhambyl Regional 

Humanitarian College named after Abai. In addition, she was the organizer and moderator of a 

master class on "Acting" during the week. 



06.2021. directed the diploma performance of the specialty "Acting", "Actor of the Drama 

theater", became the director of the play "I don't want to lose hope" by N.Kelimbetova. 

11.2021 In the private school "Prime" she staged the play "The Lion King" for children and was 

the director 

On 12.2021, on the Independence Day of the Republic of Kazakhstan, a musical and dramatic 

composition by Zh. Moldagaliev "I am Kazakh!" was staged for students of the private school 

named after Sh. Ualikhanov. 

Certificates: 

- Al-Farabi Kazakh National University, online methodological course "using Smart 

technologies in the educational process" (72 hours). 2018 

-Certificate for writing an article for the International Scientific and Practical Conference "young 

scientist-2019". 2019 

- "Improving the IT competence of teachers" 36 p. "Talap" 2019 

- "Teaching of special disciplines (modules) in English using CLIL, TBLT and BOPPPS models 

"72 h."requirement " 2020 

- Certificate of mastering the Upper-Intermediate level in the English center Interlingua. 2021 

Publications: 

Young scientists"young scientist - 2019", students and 

    VII International Scientific and Practical Conference for schoolchildren. - Taraz. - 2019. - No. 

2. - 1 publication;  

III International Scientific and Practical Conference "Science and Education in the modern 

world: Challenges of the XXI century". - - Nursultan. - 2019. - pp. 62-65. - 1 publication;  

In journals recommended by the Committee for Control in the Field of education and Science of 

the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan: "Bulletin of PSU". - 

Pavlodar. - 2020. - No. 1. - pp. 189-197-1 publication. 

Awards:  

2019-the diploma of the THIRD degree of the regional competition"Young professionals-2019" ,  

2019-the Republican contest of young specialists "gifted children-talented teacher", a diploma of 

the SECOND degree,  

2018-diploma from the Director of the College" for contribution to the development and 

improvement of education and achievement in the education of students",  

2019-the holiday"Day of the teacher", the Honorary diploma of the Department of education of 

akimat of Zhambyl region "for contribution to the improvement of education and achievement in 

the education of the younger generation" ,  

2019-"Labor.Business.A letter of thanks from the head of the Center for Technical and 

Vocational Education for participating in the organization and holding of the city forum " 

2019-International festival-competition "Silkway stars", director of the composition "Estai 

Khorlan". Diploma of the I degree.  Thank you letter for the guidance 



2020. letter of thanks from Taraz State Pedagogical University for active participation in public 

events, the ability to combine creative experience.  

2020. director of the script of a joint festive concert of the college and the city administration 

dedicated to the 175th anniversary of Abai Kunanbayuly. Letter of thanks from Akim of Taraz 

A. Karabalaev, 

2020 - Certificate of Honor on behalf of the director of the Zhambyl Higher Humanitarian 

College named after Abai for the holiday "Teacher's Day", 

2020 - Republican online contest "Best Young specialist 2020" diploma of the I degree. Nur-

Sultan 

Contact: 87084887544 

Mail: Aabenova94@mail.ru 

 

 

 


