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1 Академический и практический опыт: 

 С 1987 года актриса ТЮЗа имени Г. Мусрепова 

 С 2008 года преподаватель, доцент КазНАИ имени Т. Жүргенова 

2 Преподаваемые дисциплины: 

 Сценическая речь 

3 Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

 «Ақ боз үй» роль Сырға. Реж. Б.Елубаев. «Казахфильм», 2021 г. 

 «Шырақшы» роль соседки. Реж. Е.Турсынов. «Казахфильм», 2020 г. 

 «Обучение Адемокки» роль матери. Реж. А.Ержанов. «Казахфильм», 2020 г. 

 «Томирис» роль жрицы Савраматов. Реж. А.Сатаев. «Казахфильм», 2019 г. 

 «Бала ғашық» роль директора школы. Реж. Б.Елубаев. «Казахфильм», 2019 г. 

 «Қазақ хандығы: Алмас қылыш» роль няни. Реж. Р.Әбдіраш. «Казахфильм», 2018 г. 

 «Аманат» роль ученой. Реж. С.Нарымбетов. «Казахфильм», 2015 г. 

4 Публикации:  

 Адам капиталын бағалау көрсеткіші ретіндегі стратегиялық психология. ҚазҰУ 

Хабаршысы №2 (57), 2016 ж. 

 Religious sects: Reasons for their influence on youth. European Journal of Science and 

Theology, August 2017, Vol. 13, No. 4. 

 Қимыл-әрекет пен сөз әрекетінің үйлесуі. «Заманауи театр өнерінің даму 

тенденциялары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары. Алматы, 19 қараша 2018 ж. 

 Шешендік өнерді оқытудың әдістемелік негіздері (колледж, ЖОО). «Мектеп – 

колледж – ЖОО – жоғары оқу орнынан кейінгі өнер саласындағы үздіксіз білім беру 

бағдарламаларын жетілдірудің өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-

әдістемелік конференциясының материалдары. Алматы, 25 қазан 2019 ж. 

 Драматургиядағы монологпен жұмыс. «Заманауи театр өнерінің өзекті 

мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары. Алматы, 2021 ж. 

5 Монографии, учебники:   

 «Кәсіби тәжірибе және әдістемелік нұсқаулар бағдарламасы» методическое 

пособие. Алматы, 2016. 56 стр. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2


 Сахна тілі. Монолог. Учебное пособие. Алматы: «Арда», 2021, 176 б. + 16 б., 

жапсырма. 

6 Награды: 

 Указом Президента РК от 08.12.2006 г. награждена медалью «Ерен еңбегі үшін» 

 Указом Президента РК от 09.12 2013 г. присвоено почетное звание «Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері» 

 Указом Президента РК от 29.11.2016 г. награждена медалью  «Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» 

7 Контактные данные: 

 тел: +7 705 189 64 51 

 тел: +7 775 658 96 64 

 эл. почта: kbelzhanova@gmail.com 

 

 

 


