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«Актер шеберлігі және режиссура» кафедрасының аға оқытушысы 

 Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 

 

 

 

 
 

 

1.Академиялық және қызметтік тәжірбиесі: 

• 1994-1996 жж. KazTV «Таңғы блок» шығармашылық тобының редакторы, «Қазақстан» 
республикалық телерадио корпорациясы, Алматы 

• 1996-1997 жж. сахналық сөйлеу, эстрада және цирк колледжінің оқытушысы 

• 1998-2000 жж «Дизайн студиясы» шығармашылық тобының директоры. «Қазақстан 
телерадиосы» республикалық корпорациясының Алматы орталығы. 

• 2000 жылдан бастап Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының «Музыкалық 

театрдың актерлік шеберлігі және режиссура» кафедрасының оқытушысы, кейін аға 
оқытушы-доценті.  

 

2. Сабақ беретін пәні: 

• Актерлік шеберлік 
 

3. Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтері: 

• «Волейболдан Президент кубогының» белсенді қатысушысы (2000 ж.) 1-ші жүлденің иегері 
(2003), 

• «Халықаралық президенттік және ұлттық ат спортының» белсенді қатысушысы (2014 ж.) 

• Қазақстан Республикасы сарайындағы Президенттік оркестрдің концерттік 
бағдарламалары. Н. Тілендиев атындағы «Отырар сазы» фольклорлық-этнографиялық 

оркестрі.   Халық ақындары Сүйінбай Аронұлының, Жамбыл Жабаевтың, Н.Тілендиевтің, 

Ш.Үмбеталиевтің және Қазақстан Республикасының көптеген жазушылары мен 

ақындарының салтанатты кештері. 
• Көптеген республикалық халықаралық спорттық іс-шараларда Қазақстан Республикасы ат 

спорты одағының мүшесі ретінде. 

• Алматы қаласы Алатау ауданында жыл сайынғы ұлттық ат спорты жарысының 
қожайыны. 

• Футбол ойындары мен бокс жарыстарына комментатор. 

• Жаппай мерекелік шараларда Ақжол-99. 

• Қала мерекелері (1998-2008). 
• А.Сатаевтың «Ағайындылар» («Ағайындылар») фильміндегі мектеп директоры. 

• Басты рөл – Мирас, «Рымшыл адам» («Ырымшыл адам») фильмінде. 

• Д.Манабаевтың «Кек» («Кек») фильміндегі басты кейіпкердің трюктері. 
• 1998 жылдан бері «Хабар» телеарнасы мен «Бірінші Еуразия» арнасының «Қазақфильм» 

дубляж цехында 4000-ға жуық рөлдер мен сериалдарға дубляж жасаған. 

• ОРТ телеарнасының директоры ретінде көптеген актерлерді дайындады. 
• Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай Абай атындағы ҒАТОБ 

театрында және Ғ.Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театрында спектакльдер қойды. 

4. Мақалалар: 



 - 

5. Марапаттар: 

 Қала алаңында «Ер есімі ел жүрегінде («Ер есімі – ел есінде») қойылымын қойғаны үшін 
«Генералдар кеңесінің» шешімімен «Отан қорғаушы» төсбелгісімен марапатталған. 

 Іле – Алатау мемлекеттік ұлттық саябағында Қазақ хандығының 550 жылдығын 

сахналағаны үшін алғыс хат. 

 Жамбыл Жабаевтың 150 жылдығына арналған «Халықаралық байқауды» 

ұйымдастырғаны үшін дипломмен және төсбелгімен марапатталды. 

 ҚР Еңбек сіңірген қайраткері 
 

7. Байланыс: 

тел:  +7 707 5421888, +7 (701)1114768 

эл. почта: Tokeev__ergalym@mail.ru 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


