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Академиялық және практикалық тәжрибе: 

7 жыл - актриса; 

50 жыл – оқытушы. 

Оқитын пәндері:  

«Сахна тілі» 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

1965-1972 жылдары Қазақстан Республикасының облыстық театрларында актриса болып жұмыс істеді; 

1976-2018 жылдары Қазақстан Республикасының барлық облыстық театрларында сахна актерлерінің , 

теледидар мен радио дикторларының, колледждердің біліктілігін арттырды. 

1975, 1976, 1979, 1982, 1986, 1988, 2017ж. - Қазақфильмнің көркем фильмдеріне, КТК телеарнасы 

жобасының сериалына түскен. 

1981-1986 ж. ж. – Яхонтов атындағы қөркем сөз оқу байқауының қазылар алқасының тұрақты мүшесі., 

Санкт-Петербург қ.; 

1992 ж. - Ярославль қаласында өткен халықаралық фестивальде баяндама жасалынды; 

2003ж. - С. Сейфуллиннің 100 жылдығына арналған шығармашылық кеш ұйымдастыру; 

2015 ж. Г.Галиева атындағы Халықаралық көркем сөз оқу байқауының төрағасы.  

2015 ж. Мақатаевтың поэзиясының 85 жылдығына арналған қалалық әндер мен өнер байқауының 

қазылар алқасының төрағасы; 

2015ж. "Менің қарттарым тірі ме" Қазақ радиосың бағдарламасына қатысты; 

2015ж."Сіз жастардың өнерге деген ұмтылысын қалай бағалайсыз?» тақырыбы бойынша Қазахстан 

теледидар бағдарламағасына қатысты. 

Жарияланымдар:  

«Асыл сөздің айбары»/1995 ж./ 

 «Сөз баптаған  бапкер»/ 2010 ж./ 

«Сауатты сөйлеу көрегендіктің белгісі»/2011 ж./  

 «Толғау – жырлармен жұмыс жасау ерешеліктері»/2011 ж./ 

«Сахна тілін дамытудағы жырдың маңызы»/2015 ж./ 



«Біз қалай сөйлеп жүрміз?»/2015 ж./ 

«Қазақ театр өнеріндегі сахна тілі»/2018 ж./ 

 «Сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға қажетті өзекті мәселелер әдістемесі»/ 2019 ж./  

«Сахна тілін дамытудағы қанатты сөздермен жұмыс істеу ерекшеліктері»/ 2021 ж. / 

Монографиялар, оқулықтар: 

"Театр институтында дикция және орфоэпиямен жұмыс істеу ерекшеліктері" ғылыми-әдістемелік 

әзірлемесі/ 1985 ж./ 

"Дикция және дауыс" ғылыми-әдістемелік әзірлемесі/ 2008 ж./ 
"Сахналық сөйлеу" оқу қуралы /2019 ж./ 
Марапаттар: 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің «Құрмет» грамотасы; 

«Ыбырай Алтынсарин» төс белгісі иегері; 

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына 75 жыл мерекелік төс белгісі иегері; 

Алғыс хаттармен және грамоталармен марапатталған.  

Байланыс деректері: 87019992501 

 

 

Academic and practical experience: 

7 years-actress; 

50 years of teaching experience. 

Subjects taught: 
 "Stage speech" 
Creative, research and innovation activities: 

In 1965-1972 she worked as an actress in regional theaters of the Republic of Kazakhstan; 

1976-2018 In all regional theaters of the Republic of Kazakhstan, she conducted advanced training for actors 

in stage speech, television and radio announcers, and colleges. 

1975, 1976, 1979, 1982, 1986, 1988, 2017 - starred in Kazakhfilm feature films, in the series of the project of 

the KTK TV channel. 

1981-1986 - Permanent member of the jury of the competition of readers named after Yakhontov in St. 

Petersburg; 

1992 - presentation with a report at the international festival in Yaroslavl; 

2003 - Organization of a creative evening dedicated to the 100th anniversary of S. Seifullin 

2015 Chairman of the International Art Reading Competition named after G. Galiyeva, organized by the 

Variety and Circus College named after Zh. Elebekov and the Nur Otan Party 

2015 Chairman of the jury of the city competition of songs and art, dedicated to the 85th anniversary of 

M.Makataev's poetry; 

2015 Participation in the program "Are my old people alive"; 

2015 Participation in the program on the topic "How do you assess the desire of young people for art." 

Publications: 

"Connoisseur of the precious word" /1995/ 

"Education and ability to work on the word" / 2010 / 

"Competent speech is a sign of farsightedness" / 2011 / 

"Features of working with tolgau-zhyrau" / 2011 / 

"The meaning of the poem in the development of stage language" / 2015 / 

“How do we say?”/2015/ 

 "Stage speech in the Kazakh theatrical art" / 2018 / 

  "Methodology of actual problems necessary for the formation of a culture of speech" / 2019 / 

"Features of working with winged words in the development of stage language" / 2021 / 

Monographs, textbooks:  

Scientific and methodological development "Peculiarities of work on diction and orthoepy at the theater 

institute"/1985/ 



Scientific and methodological development "Diction and voice"/2008/ 

Textbook "Stage speech"/2019/ 

Awards: 

Honorary diploma "Kurmet" Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan; 

Cavalier of the badge "Ibray Altynsarin", 

Breastplate in honor of the 75th anniversary of the Kazakh National Conservatory Kurmangazy; 

Awarded with letters of thanks and diplomas. 

Contact details: 87019998501 

 


