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1 Академиялық және қызметтік тәжірбиесі: 

 2002-2005 жж. Актриса, Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-ның "МЕН" 

эксперименттік театры.  

 2005-2007 жж. Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА,  Магистр академиялық 

дәрежесімен "Драма театрының режиссері" біліктілігі берілді 

  2005-2007 жж. Актриса, Ғ. Мүсірепов атындағы в атындағы Қазақ мемлекеттік 

академиялық балалар мен жасөспірімдер театры 

   

 2007-2009 жж. Актриса, Астана қаласының "ЖАСТАР" театры 

 2009-2010 жж. Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА , ЖООҒБ бөлімі, кіші ғылыми 

қызметкер 

 2009-2012 жж. Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА "Театр өнері" факультетінің 

"Актерлік шеберлік және режиссура" кафедрасының оқытушысы  

 2009-2012 жж. Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА 6D040600-Режиссура мамандығы 

бойынша философия докторы (PhD) академиялық дәрежесі берілді  

 2012-2013 жж. Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА "Театр өнері" факультеті 

деканының орынбасары.  

 2014 -2017 жж. Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА "Театр өнері" факультетінің 

"Актерлік шеберлік және режиссура" кафедрасының аға оқытушысы.  

 2015-2017 жж. Актриса, Б. Омаров атындағы "Жас сахна" театры.  

 2018-2020 жж. П. И. Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжінің  

"Эстрадалық вокал" бөлімінің "Актерлік шеберлік» пәннің оқытушысы.  

 2020-2021 жж.  Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің "Хореография 

және Арт-менеджмент" кафедрасының, "Өнер және менеджмент" институтының аға 

оқытушысы 

 2021 жылдың қыркүйек айынан бастап Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА "театр 

өнері" факультетінің "Актерлік шеберлік және режиссура" кафедрасының аға 

оқытушысы.  

 2022 жылдың қыркүйек айынан бастап Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА "театр 

өнері" факультетінің деканы.  

 

2 Сабақ беретін пәні: 

• Актердің рольмен және мәтінмен жұмысы І,ІІ 

• Актердің камера алдындағы жұмысы 

 

3 Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтері: 

 Алматы және Астана қалаларындағы театрларда 10-нан астам басты және қосалқы 



рөлдердің актерлік қызметі 

 Толық метражды фильмдер мен сериалдарда кастинг-директор ретінде кинода 

жұмыс істеу 

 Режиссерлік қызмет. Ең маңызды: 

1. "Жас Тұлпар" қозғалысының 50 жылдығы  

2. "Тұран" фольклорлық ансамблі ұйымдастырған қайырымдылық концерт 

3. Алматы қаласының Ардагерлер үйінде "9 мамыр" қайырымдылық концерті  

4. БЭЖ елдері шартына қол қоюға арналған халықаралық Концерт  

5. Халықаралық ән байқауы. Ш. Қалдаяқова, ашылу және жабылу салтанаттары  

 

4 Мақалалар: 

  

 

5 Марапаттар: 

 ҚР Білім және ғылым министрі Ж. Құлекеевтің құрмет грамотасы  

 

 Б. Щукин атындағы Театр институтының - театр жоғары оқу орындары арасындағы 

Халықаралық студенттік режиссерлік жұмыстар конкурсында "Драмалық үзінді" 

номинациясы бойынша III дәрежелі Диплом., Мәскеу қ. (Ресей)  

 

 Халықаралық мюзикл фестивалінің лауреаты, Дегу қаласы (Корея)  

 

 Өнер мектебінің директоры Б. Мұқажанованың Алғыс хаты, Астана қаласы  

 

 Медеу ауданының әкімі С. Мәкежановтың алғыс хаты  

 

 "Әлемдік білім беру кеңістігіндегі мәдениет және өнер ЖОО: Орыс-славян мәдени 

дәстүрлері және мәдениетаралық өзара іс-қимыл" алтыншы симпозиумына 

қатысушының дипломы, Мәскеу қ. (Ресей) 

 

 Ресей және Беларусь Халықаралық театр фестивальдерінің дипломанты 
 

 

6 Байланыс: 

тел: +7 7759119629 

эл. почта: Madinaakbarali@gmail.com    
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