
 

Академиялық және практикалық тәжрибе:Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚҰӨА- да 2009 

жылдан бастап «Театр өнері» факультеті, «Сахна тілі» кафедрасында оқытушылық қызмет 

атқарады. 

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

«Монологпен жұмыс І,ІІ» 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

2013 ж.«Әке асқар тау»  телесериалы, Дәрігер Мәншүк  рөлі 

2014 ж. «Махаббат жасқа қарайма?» телесериалы, Қаз почта қызметкері- Марал  рөлі 

2014 ж .«Әйел құмарлығы» сериалы, Маржан рөлі 

2015 ж.«Судебные Дело» сериалы, дизайнер Мадина рөлі 

2015 ж. «Ажырасқандар»  сериалы, Шолпан рөлі 

2015 ж. «Қожайын» сериалы, Гүлбахрам рөлі 

2015 ж. «АяулыАрман» сериалы, Сайда  рөлі 

2015 ж. «Q – елі» комдиялық сериалы,  Анар рөлі 

2015 ж. «Ауқатты отбасы» сериалы, Әмина рөлі 

2016 ж. «Жібек» сериалы, мейірбике Ляззат рөлі 

2016 ж. «Көкжалдар» сериалы, Зауре рөлі 

2016 ж. «Айман – Шолпан» 100 сериалық телесериал, Бас мейірбике Балнұр рөлі 

2016 ж. «Бастық боламын» комедиялық сериал, Гүлзира рөлі 

2016 ж. «Саған сенемін» сериалы, Қарлығаш рөлі 

2017 ж. «Анажүрегі» сериалы, Ана рөлі 

2017 ж.  «Ән -  аға» сериалы, М.Мақатаевтың жары Лашын рөлі 

 

Аты-жөні: Наремгенова Айгүл Амангелдіқызы 

ФИО:Наремгенова Айгуль Амангелдиевна 

last name, first name:NaremgenovaAigul Amangeldievna 

Қызметі:Т.Қ.Жүргенов атындағы КазҰӨА «Сахна тілі» 

кафедрасының меңгерушінің орынбасары, оқытушы. 

Должность: Заместитель заведующей кафедры «Сценическая речь» 

в КазНАИ имени Т.К.Жургенева, преподаватель 

Post:  Deputy Head of the Stage Speech Department at  Kazakh National 

academy of Art named after T.K.Zhurgenev, lecturer 

Дәрежесі: доцент 

Степень: доцент 

Degree: docent 

Атағы:ҚР «Мәдениет саласының үздігі» 

Звание:  «Отличник культуры» РК 

Title:"Excellence in Culture" of the Republic of Kazakhstan 

 



2017 ж. «Красный уровень» сериалы, Бахабис әйел рөлі 

2018 ж.  «Томирис» тарихи фильм, Дат бәйбішесі рөлі 

2019 ж. «Жібек» сериалы, Сәуле рөлі 

2019 ж. «Құсайыновтар әулеті» сериалы,  Мұғалім рөлі 

2019 ж. «Оралу» сериалы, Мұғалім рөлі 

2020 ж.  «Тәлім – тәрбие» Ана рөлі 

2020 ж.  «Қанатсыз құстар», Гаухар рөлі 

2020 ж.1 желтоқсан Тұңғыш Президент күніне орай  Zoom бағдарламасы бойынша «Тұлға 

және өнер» атты поэзия марафоның  4 курс «Музыкалық театр артисі» 

мамандандыруының білім алушысы Шералиев Шымболатты жүргізушілікке дайындады. 

23.12.2020 ж. «Адал» продакшнің ролигіне түсті, мектеп директоры және әкім 

орынбасары рөлдерін сомдады. 

2021 ж.    «Сарай сыры» тарихи сериалы, Саудагер рөлі 

2021 ж.    «Ақ жауын» сериалы, Шаштаразшы рөлі 

2021 ж. «Өсекшілер» сериалы, Гуля рөлі 

2021 ж.  «Туысқандар» сериалы, Сәуле рөлі 

              2021 ж. «Мир без дверей» сериалы, суретші Мадина рөлі. 

14.26.03.2021 ж. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл. Елбасы 

Н.Назарбаевтың “Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру мақаласы аясында 

ұйымдастырылған  “Театр - руханият көзі” атты шығармашылық онлайн поэзиялық  

концертіне 3 курс “Драма театры және кино артисі” білім алушыларын дайындады. 

2022 ж.  «Тоғжан» сериалы, Бану рөлі 

Жарияланымдар: 

2010 ж. «Шешендік  өнердің  қазақ театрындағы  өзектілігі» мақаласы 

2010 ж. «Мақал - мәтелдердің сахна тіліндегі орны» мақаласы 

10.10.2016 ж. «Батырлар жыры» атты мақаласы. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 

«Білім беру ісінің үздігі», ҚҰЖға академигі, ЖАК профессоры Дариға Тұранқұлованың 

шығармашылық еңбек жолының 50 жылдығына орай өткізілген «Ана тілім – іңкәрім» 

атты РҒТК,  ISBN 978-601-8792-23-7.97-100 б. 

28.03.2017 ж. «Тіл ұстартудағы жыңылтпаштың маңызы». «Қазіргі дәуірдегі театр 

өнері.Теория және тәжірибе» ХҒПК.Алматы. ISBN 978-601-265-209-3. 123-127 б. 

19-21.11.2018 ж. «Тіл техникасы» Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 

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

жүзеге асыру аясында заманауи театр өнерінің даму тенденциялары» ХҒПК. 156-160 б. 

ISBN 978-601-218-323-9 

25.10.2019 ж. «Үзбей білім беруді дамытудың өзекті мәселелері:мектеп, колледж, ЖОО- 

ЖОО  - дан кейінгі өнер саласында білім беру» Халықаралық ғылыми – практикалық 



конференциясына «Мектептен кейін келген болашақ актерлардың тілін ұстартудың кейбір 

мәселелері» (Мектеп – ЖОО) атты мақала. 

26-27.04.2021г.Украина, г.Переяслав ХХІ Международной научной конференций 

«Актуальные научные исследования в современном мире», «Чистота языка телеведения и 

сцен - чистота души» 

2021 ж. №4 (176) сәуір айында «Мәдениет» журналына «Жас өнер мамандарының  табиғи 

сөйлеу және дауыс мүмкіндіктерін дамыту» атты мақаласы шықты. 

 

Монографиялар, оқулықтар: 

2015 ж. «Қазақ   фольклорының  сахналық  тіл   мәдениетін      дамытуға  ықпалы» атты 

оқу-әдістемелік құралы 

2016 ж.  «Кәсіби тәжірибе және әдістемелік нұсқаулар бағдарламасы», оқу-әдістемелік 

құрал ISBN 978-601 – 265-213-0.56 б. 

2018 ж. «Кәсіби бағдарлау әдістемелік құралы» атты оқу-әдістемелік құралы, 

Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚҰӨА - сы 

Марапаттар: 

2003 ж. Н.Сац атындағы Республикалық жастар мен балаларға арналған қойылымдар 

фестивалінің лауреаты 

2004 ж. Ақтау қаласының әкімшілігінің «Актер шеберлігі» үшін (Алғыс хат) 

2018 ж. Алматы қаласы, ішкі саясат басқармасының қолдауымен ұйымдастырылған «Тіл-

татулық тірегі» атты баайқаудың әділқазы мүшесі (Алғыс хат) 

2018 ж. Т.Жүргенов атындағы ҚҰӨА- ның ректорының «Алғыс хат» 

2019 ж. «Нұрлы Жастар» Халықаралық, Республикалық көркемсөз байқауының әділқазы 

мүшесі (Алғыс хат) 

2019 ж. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында өткен «Алматы – мәңгілік жүрегімде» 

атты әдеби –өнер  бәйгісінің бас қазы міндетін атқарғаны үшін,  Алматы қаласы, Әуезов 

ауданының әкімінің атын «Алғыс хат» 

2019 ж. Мәдениет министрлігінің атынан «Құрмет грамотасы» 

2019 ж. «Самға» Республикалық балалар, жасөспірім өнер байқауының әділқазы мүшесі» 

(Алғыс хат) 

2020 ж. Талдықорған қаласы, «Жарқын болашақ» Республикалық қазақ тілі 

олимпиадасының қазылар мүшесі (Алғыс хат) 

2020 ж. ҚР Мәдениет саласының үздігі 

Байланыс деректері:байланыс тел: 87026619811 

Почта: Aiko-8080@mail.ru 

 

 

 

 



Academic and practical experience: Since 2009, Deputy Head of the Stage Speech Department 

at  Kazakh National academy of Art named after T.K.Zhurgenev, lecturer 

Subjects taught: "Stage speech II"; "Fundamentals of stage speech I, II"; "Technique of stage 

speech I, II"; "Work on the monologue I,II" 

Creative, research and innovation activities: 

2013 TV series "Father", the role of doctor Manshuk 

2014. "Does love look at age?" TV series, KAZ the postman-the role of Maral 

2014. The series "Women's passion", the role of Marzhan 

2015. TV series "Court cases", the role of designer Madina 

2015 The TV series "Divorced", the role of Sholpan 

2015 TV series "The Host", the role of Gulbakhram 

2015 The series "Dream", the role of Side 

2015, Comedy series "Q - eli" The role of Anar 

2015. TV series "Wealthy family", the role of Amina 

2016 TV series "Zhibek", the role of nurse Lyazzat 

2016 TV series "Wolves", the role of Zaure 

2016 100-episode TV series "Ayman-Sholpan", the role of the chief nurse Balnur 

2016 comedy series "I will be the boss", the role of Gulzira 

2016 TV series "I believe in you", the role of Karlygash 

2017.  The series "Mother's Heart", the role of the mother 

2017. The TV series "Musical Brother", the role of M. Makataev's wife Lashyn 

2017, the TV series "Red Level", the female role of Bahabis 

2018 historical film "Tomiris", the role of the Danish "baibishe 

2019 TV series "Zhibek", the role of Saule 

2019 TV series "The Kusainov Dynasty", the role of a teacher 

2019 TV series "The Return", the role of the teacher 

2020 TV series "Mentoring", the role of the mother 

2020 "Wingless Birds", the role of Gauhar 

On December 1, 2020, on the Day of the First President under the Zoom program, Sheraliev 

Shymbolata, a 4th-year student, prepared for the performance of the poetry marathon 

"Personality and Art"  

On December 23, 2020, she starred in a production video "Adal" as a school principal and 

deputy akim. 



2021 historical series "The Secret of the Palace", the role of the merchant 

2021 The series "White Rain", the role of a hairdresser 

2021 TV series "Gossips", the role of a Ghoul 

2021 The TV series "Relatives", the role of Saule 

2021 The series "A world without doors", the role of the artist Madina. 

14.26.03.2021. 30 years of independence of the Republic of Kazakhstan. To the creative online 

poetic concert "Theater is a source of spirituality", organized within the framework of the article 

by Elbasy N.Nazarbayev” A look into the future: modernization of public consciousness", 

prepared 3rd-year students in the specialty "Actor of drama theater and cinema. 

2022 TV series "Togzhan", the role of Banu 

Publications: 

2010 Article "The relevance of oratory in the Kazakh theater" 

2010 Article "The significance of proverbs and sayings in stage speech" 

10.10.2016 Article "Batyrlar zhyry". RNTC "Ana tilim - inkarim", dedicated to the 50th 

anniversary of the creative path of the Honored Worker of Kazakhstan, "Excellent student of 

education", academician of the Koc, Professor of the Higher Attestation Commission Dariga 

Turankulova, ISBN 978-601-8792-23-7.97-100 P. 

28.03.2017. "The meaning of linguistics". "Theatrical art in the modern era.Theory and practice" 

MNPC.Alma-Almaty. ISBN 978-601-265-209-3.pp. 123-127. 

19-21.11.2018 MNPK "Trends in the development of modern theatrical art within the framework 

of the implementation of the program "Rukhani zhangyru" dedicated to the 70th anniversary of 

the Honored Worker of Kazakhstan A. B. Kulbayev" "Speech technique". pp. 156-160 ISBN 

978-601-218-323-9 

25.10.2019 at the International Scientific and Practical Conference" "Actual problems of the 

development of continuing education:school, college, university - postgraduate education in the 

field of art" an article was published on the topic: "Some problems of maintaining the language 

of future actors who came after school " (School – University). 

26-27.04.2021 Ukraine, Pereyaslav, XXI International Scientific Conference "Actual scientific 

research in the modern world", "Purity of the language of television and scenes-purity of the 

soul". 

In April 2021, No. 4 (176) in the magazine "Culture" published an article "Development of 

natural speech and voice capabilities of young art professionals". 

Monographs, textbooks: 

2015 school-methodical competition «Influence of Kazakh folklore on the development of scenic 

language culture» 

2016 "Program of professional practices and methodological guidelines", teaching-

methodological department ISBN 978-601 - 265-213-0.p. 56 



2018 teaching-methodical set "Methodical set according to proforientations", Punish them. T. K. 

Gjurgenova 

Awards: 

2003 laureate of the Republican festival of performances for children and youth named after. N. 

Sats 

2004 For "Acting skills" of the administration of the city of Aktau (letter of thanks) 

2018 member of the jury of the baaykau "Tіl-tatulyk tiregi", organized with the support of the 

Department of Internal Policy of Almaty (letter of thanks) 

2018 "Letter of thanks" from the rector of KazNAI named after. T. Zhurgenova 

2019 Member of the jury of the International, Republican contest of the art word "Nurly Zhastar" 

(letter of thanks) 

2019 "Letter of thanks" named after the akim of the Auezov district of Almaty city for the 

performance of the duties of the protagonist of the literary and art competition "Almaty -

mangilik zhuregimde", held in the framework of the program "Rukhani zhangyru" 

2019 "Certificate of Honor" from the Ministry of Culture 

"2019 Member of the jury of the republican competition of children's and youth art "Samga" 

(letter of thanks) 

2020 Taldykorgan, member of the jury of the Republican Olympiad in the Kazakh language 

"Zharkyn bolashak" (letter of thanks) 

2020 "Excellence in Culture" of the Republic of Kazakhstan 

Contact details: cell phone: 87026619811 

Mail: Aiko-8080@mail.ru 

 

 


