
 

Академиялық және практикалық тәжрибе:  

Оқитын пәндері: «Сахна тілі»; «Сахна тілі негіздері І,ІІ» «Сахна тілі техникасы І,ІІ»; 

«Актердің рөлдегі және мәтінмен жұмыс жасау І,ІІ» 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

Актёрлық жұмыстары барысында 30 дан астам қосалқы рөлдерді сомдады.  

Студенттерге арналған "Дем мен дауыс" оқу әдістемелік кітабын Профессор М. 

Абзелбаевпен бірге шығарған (2014жыл).  

Халықаралық бірнеше фестивальдарда қатысып,лауреат атанды(Араб елі Каирде 

2001жылы,Ресей Федерация Екатеринбург қаласы 2011жылы,Қазақстан Республикасы 

Алматы қаласы 2013 жылы)  

Республикалық көптеген фестивальдарға қатысты.  

Тарихи қазақ фильмдеріне қатысты (Қазақ хандығы,Орбұлақ шайқасы,Балуан Шолақ және 

т.б) С.Мұқанов театрында 40-тан астам спектакльдерде ойнаған.  

Олардың қатарында:  

Володин «Қос жебе» - Шешен  

Р.Мұқанова «Мәңгілік бала бейне» - Пысқай  

Д.Исабеков «Алладиннің сиқырлы шамы» -Таңғұт 

М.Жұмабаев «Батыр Баян» - Қанай би  

Т. Ахтанов «Күшік күйеу»- Бекболат 

М.Әуезов «Еңлік-Кебек»- Есен  

Д.Исабеков «Жау жүрек» - Ақылбай 

Марапаттар:  

2011ж, Тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай мерекелік медаль; 

2005ж,Республикалық Фестивальда үздік ер бейнесі; 

 

Аты-жөні: Чукиров Ербол Естаулетұлы 

 ФИО:   Чукиров Ербол Естаулетұлы 

 last name, first name: Chukirov Yerbol Yestauletuly 

Қызметі: Т.Жүргенов атындағы «Сахна тілі» кафедрасының 

оқытушы. 

Должность: Преподаватель кафедры «Сценическая речь» КазНАИ имени 

Т.Жургенева 

Post: : Teacher of the Department of "Scenic speech" KazNAI named 

after T.Zhurgenev 

Дәрежесі: Оқытушы 

Степень: Преподаватель 

Degree:  Teacher 

Атағы: ҚР «Дарын» сыйлығының иегері 

Звание: Обладатель премии «Дарын» РК 

Title:  Winner of the "Daryn" Award of the Republic of Kazakhstan 



2006ж, Қазақстан театр қайраткерлер одағының төрағасы Жуасбековтың алғыс хатымен 

марапатталдым; 

2004ж, Солтүстік Қазақстан облысының әкімінің бірінші дәрежелі сыйлық ақысымен 

марапатталдым; 

2004ж, Ұлы жазушы С.Мұқановтың 110 жылдық мерейтойына орай Сәкен Сері 

Жүнісов атындағы сыйлықпен марапатталдым; 

Байланыс: 

моб.т 87009929190  

почта: echukirov@gmail.com 

 

Academic and practical experience:  

Subjects studied: "stage language"; "fundamentals of Stage language I, II ""Stage language 

technique I, II"; "acting in a role and working with text I, II" 

Creative, research and innovation activities: 

During his acting work, he played more than 30 supporting roles.  

He published the educational and methodical book "Dem and voice" for students together with 

Professor M. Abzelbayev (2014).  

He participated in several international festivals and became a laureate(Arab country in Cairo in 

2001, Russian Federation in Yekaterinburg in 2011, Republic of Kazakhstan in Almaty in 2013)  

Participated in many Republican festivals.  

He participated in historical Kazakh films (the Kazakh Khanate,the Battle of Orbulak,Baluan 

Sholak, etc.), played in more than 40 performances at the S. Mukanov theater.  

Among them are:  

Volodin "double arrow" - Chechen  

R. Mukanova "Eternal Child video" - Pyskai  

D. Isabekov "the magic lamp of Aladdin" - Tanut 

M. Zhumabayev "Batyr Bayan" - Kanay bi  

T. Akhtanov "puppy husband" - Bekbolat 

M. Auezov "Enlik-Kebek" - Yesen  

D. Isabekov "Zhau zhurek" - Akylbay 

Awards:  

2011, Jubilee Medal dedicated to the 20th anniversary of Independence; 

2005, Best Male Image at the Republican Festival; 

In 2006, I was awarded a letter of thanks from the chairman of the Union of theatrical figures of 

Kazakhstan Zhuasbekov; 

https://e.mail.ru/compose?To=echukirov@gmail.com


In 2004, I was awarded the first degree award of the Akim of North Kazakhstan region; 

In 2004, in honor of the 110th anniversary of the great writer S. Mukanov, I was awarded the 

Saken Seri Zhunusov prize; 

Contacts: 

the mob.t 87009929190  

email address: echukirov@gmail.com 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


