
 

 

 

Иманғалиев Әсет Иманғалиұлы/  Имангалиев Асет 

Имангалиевич/  Imangaliyev Asset Imangaliyevich 

Ұстаз, аға магистр 

Магистр, Старший преподаватель  

Master's degree, senior lecturer 

Аға оқытушы/ Старший преподователь/  Senior lecturer 

«Серпер»  жастар сыйлығының лауреаты/ Лауреат 

молодёжной премии Союза Молодёжи Казахстана 

«Серпер»/  Laureate of the youth award of the Union of Youth 

of Kazakhstan "Serper" 

 

 

Академиялық және практикалық тәжрибе:  

ҚазҰӨА 14 жыл  

театрда 19 жыл 

Оқитын пәндері: Сахна тілі 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет:  

1998 - 2001 М Толебаев атындағы колледжде актер шеберлігі мамандығы  

1999 ж дан 2001 ж аралығында Семейде “Дариға-ай” театрының ашылуына үлес қосқан 

және сол театрда актер  

2002-2006 Жургенов ат ҚазҰӨА “Актер эстрада миниатрюра “мамандығы.  

2017-2019 С.Демирел университеті «Педагогика» мамандығғғыыында магистратура 

2006 бастап Ғ Мусірепов  театрда актер қызметінде. 

 “Ақан сері Ақтоқты “ Жалмұқан рольі. 

“Мен ұмытылмаймын(Мұқағали) “ Мұқағали рольі. 

“Қозы көрпеш Баян сұлу” Қодардың рольі. 

“Телғара-жас Абай” Қодардың ролі. 

“Қаргөз” Жалбайдың рольі. 

“Тағдыр тақтасы” Асанәлі Ашімовтің рольі 

“Құлагер” Аққаның ролі 

Т.б Бұл театрдағы ролдер 

 

Кинода :  

“Жаужүрек мың бала” Қолбасшының рольі. 

“Әке серті” Мұхтар рольі. 

“Қара шаңырақ” Секең рольі. 

“Күләш” Ж Шаниннің рольі. 

“Ән аға” Мұқағалидің рольі.  

“Асанәлі” Асанәлі Әшімовтің рольі 

“Сулейман тауы” Полаттың рольі (Қырғызстан,Россия ) 

“Қазақ хагэндығы. Алтын тақ.” Уәзір рольі 

 

Спектакльдерде    30-дан аса басты және қосалқы рольдер,  

20-ға жуық кинотусірілімдер,  

2 телебағдарламалардың жүргізушісі. 

Марапаттар: «Серпер»  жастар сыйлығының лауреаты 

Байланыс деректері: 8 702 290 20 80 

 



 

Академический и практический опыт:  
КазНАИ 14 лет  

Театр 19 

 

 

Academic and practical experience: KazNAA for 14 years, in the theater for 19 years 

Subjects taught: Stage language  

Creative, research and innovation activities:  

1998-2001 M. Tolebayev college, specialty acting skills  

From 1999 to 2001, he contributed to the opening of the Dariga-AI  

Theater in Semey and was an actor in the same theater  

2002-2006 Zhurgenov KazNAI specialty “variety Miniaturist actor".  

2017-2019 S. Demirel University Master's degree in pedagogy  

Since 2006, G. Musrepov has been working as an actor in the theater.  

The role of Zhalmukan “ akan Seri Aktokty". 

 “ I'm not forgotten(Mukagali) " the role of Mukagali.  

The role of Kodar in” Kozy korpesh Bayan Sulu".  

The role of Kodar” telgar-young Abay".  

The role of Zhalbay” kargoz".  

The role of asanali Ashimov in” the throne of fate"  

The role of Akka " kulager” "I don't know," he said.  

In the cinema :  

The role of the Commander” Zhauzhurek MYN Bala".  

The role of Mukhtar” father's vow".  

The role of  ”Kara shanyrak".  

The role of zh Shanin” Kulyash".  

The role of Mukagali  “An Aga".  

The role of Asanali Ashimov in “Asanali”  

The role of Polat in” Mount Suleiman " (Kyrgyzstan,Russia ) “Kazakh Hagen. Golden throne.” 

The role of the eunuch 

there are more than 30 main and minor roles in the performances,  

more than 20 films,  

the host of 2 TV shows. 

Awards: Laureate of the youth award of the Union of Youth of Kazakhstan "Serper" 

Contact: 8 702 290 20 80 

 

 

 

 


