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Преподаватель 
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Teacher 

 

Академиялық және практикалық тәжрибе: 

4 жыл – актриса; 

9 жыл – оқытушы. 

Оқитын пәндері: 

«Сахна тілі» 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

1992-2002 жылдары Қазақстан Республикасы облыстық театрларында актриса болып жұмыс істеді; 

1976, 1979 - Қазақфильмнің көркем фильмдеріне түскен; 

05.05.2020 жылы Онлайн концерт  9 Мамыр – Ұлы Жеңіс күні мерекесіне орай Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» мақаласы аясында ұйымдастырылған «Сөз 

өнері дертпен тең» атты шығармашылық онлайн поэзиялық концертке «Қуыршақ театрының артисі», 

«Драма театры және кино артисі» білім алушыларын дайындап, қатыстырды. 

Жарияланымдар:  

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

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

Марапаттар: 

 19.03.2021 ж. Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары білім алушылар арасында өткен 

онлайн ХІІІ Республикалық студенттік пәндік олимпиадасына өнерлі жастардың қатысуына үлес 

қосып және білім алушы жүлделі орынға ие болғаны үшін сертификатпен марапатталды. 

Байланыс деректері: 87019998947 

 

 

Academic and practical experience 

Subjects taught: 
Creative, research and innovation activities: 

1992-2002 she worked as an actress in the regional theaters of the Republic of Kazakhstan; 

1976, 1979 - acted in feature films of Kazakhfilm; 

05/05/2020 Prepared students "Puppet Theater Artist", "Drama Theater and Cinema Artist" for a creative 

online poetry concert, organized as part of the article of the Head of State Nursultan Nazarbayev "Looking 



into the future: modernization of public consciousness", timed to coincide with the celebration of May 9 - 

Great Victory Day 

Publications: 

"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 / 

Awards: 

03/19/2021 Awarded a certificate for the 3rd place and for the contribution of the participation of talented 

youth in the XIII Republican Student Subject Olympiad among students of higher educational institutions of 

the Republic of Kazakhstan. 

Contact: 87019998947 

 

 

 


