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1 Академиялық және қызметтік тәжірбиесі: 

 2003 жылдан бастап, М. Әуезов ат. ОҚМУ қызмет, ғылыми дәрежесі-п.ғ.к., 

доцент,  

 2010 жылдан бастап, «Режиссура және актерліқ өнер» кафедрасының 
меңгерушісі.  

 1990-1996ж Қазақконцертте «сөз сөйлеу жанрының» артисі. 

 1996-2002жж. Құрманғазы атындағы Академиялық оркестрде «сөз сөйлеу 

жанрының» артисі. 

 2003 жылдан бастап. М.Әуезов атындағы ОҚМ - п.ғ.к., доцент. «Актер шеберлігі 

және режиссура» кафедрасының меңгерушісі  

 1990-1996 жж. «Сөз сөйлеу жанрының» артисі.  

 1996-2002 жж. Құрманғазы атындағы академиялық оркестрде «сөз сөйлеу 

жанрының» артисі.  

 1990-1996 жж. қазақ концертінде «сөз жанрының» әртісі. 

 1996-2002 жж Құрманғазы академиялық оркестрінде – «сөз сөйлеу жанрының 
артисі» . 

 2003 жылдан М.Әуезов атындағы ОҚМУ академиялық дәрежесі – өнертану 

ғылымының кандидаты, доцент, 

 2010 жылдан режиссерлік және актерлік өнер кафедрасының меңгерушісі.  

 2003-2010 жж. М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Режиссер және режиссура» 

кафедрасының меңгерушісі  

 2017 жылдан Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 
оқытушысы. 

 

2. Сабақ беретін пәні: 
• Актерлік шеберлік 

3 Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтері: 

 Аймақаралық орталықтың сертификаты. 2009ж «Кредиттік технологияларды оқытуда 

студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру» жоғарылату курсы. 

 2012ж. Қазақстандық психологтар қауымдастығының  жоғарылату курсының куәлігі «Қазіргі 

заманғы білім беру кеңістігінде мұғалімнің инновациялық белсенділігін дамытудың басым 
бағыттары». 

 

4 Мақалалар: 
 1. «Студенттерге музыкалық білім берудегі педагогикалық әдістемелер Қазақстанның 

ғылымы мен өмірі (Халықаралық ғылымы көпшілік журналы) No4 (60) 2018 104-106 б. 

2. «Қазақ киносының музыкасын оқу-тәрбие үрдісінде пайдалану» Қазақстанның ғылымы мен 
өмірі (Халықаралық ғылымы көпшілік журналы) No3 (59) 2018, 259-262 б. 

3. Оқыту процесінде тұлғаның құндылық бағдарлар жүйесінің қалыптасу ерекшеліктерін 

зерттеу және оның кәсіби таңдау мотивациясына әсері Ғылымдар мен зерттеулердің 



мультидисциплинарлық журналы, Италия 107-112бет 

4. Қазақ отбасылық дәстүріндегі театр элементтері. CAZSSR-NIL HALYK ARTISI, KAZSSR 
MEMLEKTIK SIYLYYNIN IERI НЕРМАХАН ЖАРИННИК 90-ЖЫЛДЫҚ МЕРНАЛҒАН 

"ҚАЗЫРҒЫ ЗАЯШЫ САЯСЫЯ ЖЕНІКТІГІЦАЯ ЫНЕРМАЛЫҚ" Атта 

IIIЛӘЛІМАЛЫҚААЛЫЙ " 2018 жылғы 24 қыркүйек 
5 «Қазақ киносының музыкасын оқу үрдісінде пайдалану» Қазақстан ғылымы мен өмірі No3 

(59) 2018 (ВАК); 259-262 б. 

6. «Мұғалімнің педагогикалық және идеялық мәдениеті» Қазақстан ғылымы мен өмірі 

2018 жылғы № 4 (61) (ВАК); 60-62 б. 
7. «Оқушыларға музыкалық білім берудегі педагогикалық әдістемелер Қазақстанның ғылымы 

мен өмірі 

2018 жылғы № 4 (61) (ВАК); 60-62 б. 
8. Жас мамандардың мансабын құру мәселесіндегі психологиялық аспектілер. Қазақстан 

ғылымы мен өмірі No6 (66) 2018 (ВАК); 147-150 

9. Отандық және шетелдік теориядағы «Педагогикалық техника» терминінің мазмұны. 

Қазақстан ғылымы мен өмірі No7 (72) 2018 (ВАК); 97-99 
10. «Оқу үрдісіндегі қазақ киносының музыкасы» «ХХІ ғасыр музыкалық өнері: мәселелері мен 

шешімдері» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 5.11.2018 Ташкент қ-сы, 

Өзбекстан 
11. «Нұрғыса Тілендиев - түрік тілдес халықтардың музыкалық мәдениетіндегі ұлы тілге». V 

Халықаралық түркі әлемі зерттулері симпозиумдары. Қараша, 2018 жыл Алматы 

12. "Қазақтың жанұялық салт-дәстүріндегі театр элементтері" ҚазССР-ның ХАЛЫҚ 
ӘРТІСІ, ҚазССР МЕМЛЕКЕТТІК СЫЙЛЫҒЫНЫҢ ИЕГЕРІ НҰРМҰХАН ЖАНТӨРИННІҢ 90-

ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНА АРНАЛҒАН "ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ САЯСИ ЖӘНЕ МӘДЕНИ 

КЕҢІСТІКТЕГІ ӨНЕР МЕН БІЛІМ" АТТЫ ІІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ 

КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫ 24 сәуір 2018 және. 
13. ЖОО-да болашақ мұғалімнің педагогикалық техникасын қалыптастыруда театр 

педагогикасының элементтерін пайдалану. ҚР еңбек сіңірген қайраткері, ҚР Ұлттық 

жаратылыстану академиясының академигі, өнертану кандидаты, профессор, өнер 
академиясының іргетасы қалаушылардың бірі, «Театр өнері» факультетінің деканы 

А.Б.Құлбаевтың 70 жылдық мерейтойына арналған «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге 

асыру аясында заманауи театр өнерін дамыту тенденциялары» Халықаралық ғылыми-
практикалық конференция материалы, 109-112 б. Алматы 2018 ж. 

14. «Оқыту процесінде тұлғаның құндылық бағдарлары жүйесінің қалыптасу ерекшеліктерін 

және оның кәсіби таңдау мотивациясына әсерін зерттеу» Понте, Италия, Флоренция, 

(Scopus) Кантар 2018, 107-112 б. Монография 
1. ЖОО теориясы мен тәжірибесінде болашақ мұғалімнің педагогикалық техникасын 

қалыптастыру 

Монография 2020 
 

5. Марапаттар: 

- 

6. Байланыс: 
тел: +7 7014250123 

эл. почта: karabalin.80@mail.ru 

 
 

 

 
 

 

 


