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Темірхан Ләйла Әбсұлтанқызы/Темирхан 

Лайла Абсултановна/Temirkhan Layla 

Absultanovna 

Қызметі / Должность / Post 
Оқытушы/Преподаватель/teacher 

Дәрежесі / Степень / Degree 

Атағы / Звание / Title 

Өнер магистрі/магистр искусств/master of Arts 

 

Академиялық және практикалық тәжірибе:  

2016-2019 жж.РМҚК «Қазақконцерт» мемлекеттік концерттік ұйымы «Astana -Musical» 

мемлекеттік театр артисі және труппа меңгерушісі қызметі. 

2020-2021 жж. Нұр-Султан қаласы әкімдігінің «Музыкалық жас көрермен театры» артисі . 

2019 жылдан бастап Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер академиясы «Сахна тілі» 

кафедрасының оқытушысы. 

Оқитын пәндері: Сахна тілі,Сахна тілі негіздері І. 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет:    

 4 курс «Музыкалық драма театры» артистерімен Қасым Аманжоловтың 110 жылдығына 

арналған «Барым да,бақытым да-осы өлеңім» атты поэтикалық қойылым өтті. Түсірілім. 

ABAY TV арнасы. 

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің  «Музыкалық жас көрермен театрында» өткен «Абай-

Тоғжан» спектакльінде Ұлжан рөлі. 

4 курс «Музыкалық театр артисі» білім алушыларымен «Ғашық-жүрек» поэтикалық- 

музыкалық қойылым қойылды. 

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің  «Музыкалық жас көрермен театрында» өткен «Шәмші» 

мюзиклінде Шәмшінің анасы Сақыпжамал рөлі. 

Жарияланымдар: Международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире» автор статьи  «Чистота языка телевидение и сцен -

чистота души» 

Монографиялар, оқулықтар:   

Марапаттар: 

Байланыс деректері: ltemab@mail.ru  

                                         87024599970 
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Academic and practical experience:  

2016-2019 State concert Organization of RSE" Kazakhconcert "state theater artist and head of 

the troupe" Astana-Musical". 

2020-2021 Artist of the "musical theater of young spectators" of the Nur-Sultan City akimat . 

Since 2019, she has been a teacher of the "stage Language" Department of the Kazakh National 

Academy of Arts named after T. Zhurgenov. 

Subjects taught: Stage language, fundamentals of Stage language I. 

Creative, research and innovation activities: The artists of the 4th year "Musical and Drama 

Theater" held a poetic performance "Barym da,bakytym da-osy olenim", dedicated to the 110th 

anniversary of Kasym Amanzholov. Shooting. ABAY TV channel. 

The role of Ulzhan in the play "Abay-Togzhan", held in the "musical theater of the young 

spectator" of the Nur-Sultan City akimat. 

Students of the 4th Year "Artist of musical theater" staged a poetic and musical performance 

"Gashyk-zhurek". 

The role of Shamshi's mother Sakypzhamal in the musical "Shamshi", which took place in the 

"musical theater of the young spectator" of the Nur-Sultan City akimat. 

Publications: International scientific Conference "Actual scientific research in the modern 

world" author of the article "Purity of language television and scenes - purity of the soul" 

Monographs, textbooks: 

Awards: 
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