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«Актер шеберлігі және режиссура» кафедрасының 

оқытушысы 

– Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан 

Жастар Одағы сыйлығының лауреаты, «Құрмет» орденінің 

иегері ҚҰӨА-сы «Актер шеберл шеберлігі және режиссура» 

кафедрасының доценті. 

 

 

 

 

 

1 Академиялық және қызметтік тәжірбиесі: 

• 1993 жылдан Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма   

театрының актеры. 

• 2011 жылдан бастап Қазақ Ұлттық Өнер Академиясының мұғалімі. 

•          2011 – 2012  жылдары Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 

драма   театрының директорының орынбасары. 

•          2014 – 2015 жылдары Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ Мемлекеттік 

Академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының көркемдік жетекшісі. 

•          2015 – 2018 жылдары Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 

драма   театрының бас директоры 

• 2020 – 2022  жылдары Алатау дәстүрлі өнер театрында көркемдік жетекшісі. 

 

2 Сабақ беретін пәні: 

• Актерлік шеберлік 

 

3 Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтері: 

 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойына орай қойылған 

«Керей мен Жәнібек» қойылымының ұйымдастырушысы 

 2017 жылы Дулат Исабековтің 75 жылдығына орай Лондон қаласында 

ұйымдастырылған фестивальде «Жаужүрек» спектаклінде басты роль 

«Балуан Шолақты» сомдады 

 2017 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 26 жыл толуына орай 

Жапонияның Токио қаласында өткен халықаралық концерттің 

ұйымдастырушысы 

 2020 жылы Педагогика және психология журналы «Заманауи театрдағы 

актер тұлғасы» атты ғылыми мақала. 

 2020 жылы «Полигон» фильмі Олжас Сүлейменов ролі. 

 2020 жылы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналып қойылған 

режиссерлық жұмыс «Абай-Тоғжан» музыкалық драмасы.(Алатау дәстүрлі 

өнер театры.) 

 2021 жылы «Актер шеберлігінің негіздері». Оқу құралы 

 

 

4 Мақалалар: 
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5 Марапаттар: 

1.Қазақстан Республикасының Президентінің 2007 жылғы 7 желтоқсандағы Жарлығы 

бойынша «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» құрметті  атағы берілді, куәлік № 

4202; 

2. Звание лауреата премии союза молодежи Казахстана присвоено: Ерлану Билалову за 

постановку спектакля «Махаббат дастаны» по пьесе Г.Мусрепова  «Қозы Көрпеш – 

Баян Сұлу» и высокое актерское мастерство; 20 декабрь 2002 г. 

3. Қазақстан Республикасының Президентінің 2016 жылғы желтоқсанның 5-дегі 

Жарлық бойынша «Құрмет» орденімен наградталды 

4. Қазақстан Республикасының Президентінің 2015 жылғы 5 тамыздағы Жарлығы 

бойынша «Қазақстан Конституциясына  20 жыл» мерекелік медалімен наградталды, 

куәлік № 08500. 

5. Ауғаныстан соғысы ардагерлері ұйымдарының «Қазақстан ардагерлері» 

қауымдастығы  «Бауыржан Момышұлы Намыс» төс белгісімен марапатталды. 

6. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің қоры сыйлығының лауреаты.  

7. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат Министрлігі мен ҚР мәдениет пен 

өнерді қолдаудың мемлекеттік қорымен Мәдениет қайраткері құрмет белгісімен 

марапатталды. №1289 

8. Erlan Bilalov  Unlu Turk oyku ve tiyatro yazar Haldun Taner’in dogumunun 100 yil anisina 

 

 

6 Байланыс: 

тел: +7 701 750 50 56 

эл. почта: erlan.bilalov.71@mail.ru 
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