
 

 

Жаманқұлов Тұңғышбай Қадырұлы 

 «Актер шеберлігі және режиссура» кафедрасының оқытушысы, 
Қазақстанның халық артисі, ҚР Мемлекеттік және Жастар 
одағы сыйлықтарының лауреаты, ВАК профессоры. 

 

1 Академиялық және қызметтік тәжірибесі: 

● 1969 - 1973 жж.. – Құрманғазы атындағы Қазақ Мемлекеттік өнер институтында 

оқып, КСРО халық артисі Х,Бөкееваның шеберханасын үздік дипломмен бітірген. 

● 1970 ж.Қазақтың Мемлекеттік академиялық М.Әуезов атындағы театрдың 

труппасына актер болып қабылданды. 

● 1979 жылдан бүгінгі күнге дейңн Т.Жүргенов атындағы Ұлттық өнер 

академиясының актер шеберлігі және режиссура кафедрасының оқытушысы, 

доценті,ВАК прфессоры.актерлық курстың көркемдік жетекшісі. 

● 1993 - 2001 жж. Қазақтың М.Әуезов атындағы Мемлекеттік Академиялық драма 

театрының директоры – Көркемдік жетекшісі. 

● 1975 жылдан бүгінгі күнге дейін Қазақстан Театр қайраткерлері Одағының мүшесі, 

Одақ Төрағасы. 

● 1980 жылдан Қазақстан киноматографистер Одағының мүшесі. 

2 Сабақ беретін пәні: 

● Актер шеберлігі 

3 Шығармашылық, ғылыми зерттеу және инновациялық қызметтері: 

● 2001-2007 жыл, ҚР Ғылым Академиясының М.Әуезов атындағы әдебиет пен өнер 

институтының ізденуші қызметкері ретінде «Шешендік өнердің актер шеберлігіне 

ықпалы» тақырыбында кандидаттық диссертация жазып, абыроймен қорғап 

шықты. 

● Театр сахнасында 40 - қа таяу, кино өнерінде 30 - дан астам рольдер атқарды. 

● Режиссер-қоюшы ретінде М.Әуезов театрында Карло Гоццидің «Турандот 

ханшайым», М.Ғапаровтың «Тұзды шөл», Шахимарденнің «Томирис», Қ.Ысқақ пен 

Шахимарденнің «Қазақтар», Ү.Гаджибековтың «Аршин мал алан», Ш.Мұртазаның 

«Ай мен Айша» қойылымдарын, 

Н.Бекежанов атындағы Қызылорда облыстық драма театрында Т.Ахтановтың 

«Ант», Х.Бөкеева атындағы Батыс Қазақстан облыстық драма театрында 

Д.Исабековтың «Бонапарттың үйленуі», А.Тоқпанов атындағы Жамбыл облыстық 

драма театрында Ш..Мұртазаның «Тұрар. Сталинге хат»және В.Шекспирдің 

«Гамлет», І.Омаров атындағы Қостанай облыстық және Шығыс қазақстан драма 

театрларында Қ.Ысқақ пен Шахимарденнің «Қазақтар»спектакльдерін сахналады.  

4 Мақалалар:  

 «НАЗ» атты 23 баспа табақтық әдеби-көркем, «СӨЗ» атты әрқайсысы 22 баспа табақтан          

тұратын 2 томдық және «ШЕР» атты 21 баспа табақтық мақалалар мен интервьюлер 

жинақталған       4 кітаптың, 25 тен астам ғылыми мақалалардың авторы. 



 Режиссер мен актердің суреткерлік тандемінің маңызы 
 

5 Марапаттар: 

● 1979 ж. Ленинград қаласында өткен YI Бүкілодақтық эстрада артистерінің 

конкурсының дипломанты. 

● 1980 ж. Қазақстан Жастар одағы сыйлығының лауреаты. 

● 1982 ж. Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген артиі 

● 1992 ж. ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты.  

● 1992 ж. ҚР Халық артисі 

6 Контактные данные: 

● тел: +7 701 730 8200 
● эл. пошта: t.al.tarazi@mail.ru 
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