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Академиялық және практикалық тәжрибе:  Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚҰӨА- да 2018 

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

атқарады. 

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

Дауыс  қою негіздерінің тренингі (сахна тіл), «Сахна тілі техникасы»; «Драматургиялық 

мәтінмен жұмыс жасау»; Әдеби мәтіндермен жұмыс жасау (сахна тілі); 

 «Шешендік өнер»; «Монологпен жұмыс», «Сахна тілі өнері», «Рөлдің мәтінімен жұмыс 

жасау» 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

2.11.2018 ж. «Қазақ театрындағы сөз өнерінің маңызы»Т.Қ.Жүргеновтің 120 жылдығына 

арналған «Жүргенов оқулары» атты ғылым апталығында «Үздік постерлік баяндама» 

2019ж. Алматы қаласы Қоғамдық даму басқармасының қолдауымен қазақтың көрнекті 

әдебиет өкілдері С.Сейфуллин, І.Жансүгіров,  Б.Майлиннің туғанына 125 жыл толуына 

орай ұйымдастырылған «Үш байтерек» шығармашылық кешіне студенттерді дайындады.  

2019ж. Рухани жаңғыру бағдарламасының аясында «Қала күні» мерекесіне орай , 

«Алматы – мәңгі жүрегімде» атты әдеби-өнер бәйгесінде әділқазы мүшесі болды. 

19.10.2019 «Жастар жаққан жұлдыз» атты Республикалық байқауында әділқазы мүшесі 

болды. 

2020 ж.«Сахна тіліндегі көркемсөзге үйретудің негіздері» әдістемелік құрал. Т.Жүргенов 

атындағы ҚҰӨА-сы, ISBN.978-601-265-382-3 

Жарияланымдар:  

10.10.2016 ж. 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-

7.163-166 б. 

5.03.2017ж. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми журналы 

(Мемлекеттік тіркеу: №9875-Ж 09.02.2009ж. 

Халықаралық тіркеу: ISSN 2073 – 333Х, Париж наурыз) 50-52б. 



20.10.2017ж. Театр сыншысы, профессор Әшірбек Сығайдың 70 жылдығына арналған 

«Қазақстандағы заманауи театр өнерінің даму жолдары» Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. –Алматы: «Принт экспресс», 2017.-301б. 

ISBN 978-601-80687-1-3 

2017ж. Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Fundamental and 

applied science – 2017». Volume 6:. Sheffield. Science and education LTD – 84p 

19.11.2018 ж. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері А.Б.Құлбаевтың 70 жылдық  

мерейтойына арналған «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында заманауи 

театр өнерінің даму тенденциялары» атты ХҒПК. 221-227б. 

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

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

конференцияға қатысып, мақаласы жарияланды. 

Монографиялар, оқулықтар:   

Марапаттар: 

Байланыс деректері: 87473909573 

 

Academic and practical experience Since 2018, she has been a teacher of the Department of 

"Stage Speech" of the Faculty of "Theatrical Art" at the Kazakh National academy of Art named 

after T.K.Zhurgenov. 

Subjects taught: "Stage speech"; "Fundamentals of voice production I, II"; "Fundamentals of 

stage speech I,II"; "Training of the basics of voice production (stage speech), "Technique of 

stage language"; "Work on dramatic text"; "Work on literary text (stage speech); "Oratory"; 

"Work on monologue", "Stage art"; "Work on the text of the role". 

Creative, research and innovation activities: 

2.11.2018 “The best poster report” at the science week “Zhurgenov oqulary” The meaning of the 

art of the word in the Kazakh theater”, dedicated to the 120th anniversary of T.K. Zhurgenov. 

2019 With the support of the Public Development Department of the city of Almaty, she 

prepared students for the creative evening "Ush Baiterek", organized on the occasion of the 

125th anniversary of the birth of outstanding Kazakh writers S. Seifullin, I. Zhansugirov, B. 

Mailin. 

2019 She was a member of the jury of the literary and artistic competition "Almaty - forever in 

my heart" on the occasion of the "City Day" within the framework of the "Rukhani Zhangyru" 

program. 

10.19.2019 She was a member of the jury of the Republican contest "Young Star". 

2020 "Fundamentals of teaching speech in stage language", methodological guide. KAZNAI 

them. T. Zhurgenova, ISBN, ISBN.978-601-265-382-3 

Publications: 

10.10.2016 RNTK "My native language is my heritage", dedicated to the 50th anniversary of the 

career of the honored worker of Kazakhstan, "excellent student of education", academician Kok, 



professor of the Higher Attestation Commission Dariga Turankulova. ISBN 978-601-8792-23-7. 

pp.163-166р. 

5.03.2017 International scientific journal "Science and Life of Kazakhstan" (State registration: 

No. 9875-Zh 09.02.2009 

International registration: ISSN 2073 – 333X, Paris, March) pp. 50-52. 

2017ж. Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Fundamental and 

applied science – 2017». Volume 6:. Sheffield. Science and education LTD – 84p 

11/19/2018 MNPC “Trends in the development of modern theatrical art in the framework of the 

implementation of the program “Rukhani Zhangyru”, dedicated to the 70th anniversary of the 

Honored Worker of Kazakhstan A. B. Kulbaev. 221-227  

10/25/2019 participated in the International scientific and practical conference "Actual problems 

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

in the field of art" 

Monographs, textbooks: 

Awards: 

Contact:  87473909573 

 

 

 


