
 

 

Аты-жөні / ФИО / last name, first name 
  Жұмаш Арман Ысқақұлы 

Қызметі / Должность / Post 
Аға оқытушы, доцент 
Старший преподаватель, доцент 
Senior Lecturer, Associate Professor 

Дәрежесі / Степень / Degree 
Өнертану кандидаты, доцент 

 

 

Академиялық және практикалық тәжрибе:  

1991-1994 жж. «Қазақстан» телерадио компаниясы 

  «Шарайна» және «Таншолпан» бағдарламаларының бас режиссеры 

1994-1995 жж. Т.Жүргенов атындағы Қазақ мемлекеттік театр және кино институты 

«Сахна тілі» кафедрасының оқытушысы 

1994 – 2012 жж. Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

2012-2022 жж Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы  

Өнертану кандидаты, «Сахна тілі» кафедрасының доценті 

Оқитын пәндері: сахна тілі 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

"Зауал"-Аспазшы, 

"Әке"-Мас жолаушы, 

"Унесённые рельсом"-Ревизор, 

"Женатики"-Мас клиент, 

"Өгей жүрек"-Декан, 

"Бригада"-Майор полиция, 

"Махаббатым жүрегімде 2"-Ержан Ысқақұлы дәрігер, 

"Тоғжан"-Қайыржан (Судмед эксперт), 

"Тұмар"-Мұса шофер 

Жарияланымдар:   

Монографиялар, оқулықтар:  «Ұлттық театр өнеріндегі сахна тілі» 2021 ж 

Оқу құралы: Мұқам 

Оқу әдістемелік құрал: Көркем мәтінмен жұмыс істеу 



Оқу-құрал: Ұлттық театр өнері – сахналық тілдегі дикцияның орны мен маңызы 

Оқу-әдістемелік құрал: Сөздщің ұлттық театр өнеріндегі рөлі 

Марапаттар: «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 30 жыл» медалі 

Республикалық бірінші эстрада әншілері» конкурс лауреаты 

«20 В.Яхонтов ат. Халықаралық сөз шеберлері» байқауының лауреаты 

Байланыс деректері: +7 701 372 1604,  

                                            +7 707 372 16 04  

                                        arman_zhumash68@mail.ru 

 

 

 

Academic and practical experience 

1991-1994 Kazakhstan TV and radio company 

 Chief Director of the programs " sharaina "and " Tansholpan" 

1994-1995 T. Zhurgenov Kazakh State Institute of theater and cinema 

Teacher of the Department "stage language" 

1994 – 2012 International Kazakh-Turkish university named after H. A. Yassawi  

2012-2022 Kazakh National Academy of Arts named after T. K. Zhurgenov  

Candidate of art history, associate professor of the Department "stage language" 

Subjects taught: stage language 

Creative, research and innovation activities: 

Zaal-Cook, 

"Father" - drunk passenger, 

"Lost rails" - Auditor, 

"Married" - drunk client, 

"Steph heart" - Dean, 

"Brigade" - Major police, 

"My love is in my heart 2" -Yerzhan Iskakuly doctor, 

"Togzhan" - Kayyrzhan (Sudmed expert), 

"Talisman" - Musa shofer 

Publications: 

Monographs, textbooks: 

Awards: Medal" 30 years of independence of the Republic of Kazakhstan" 



Winner of the Republican contest " first pop singers 

"20 at V. Yakhontov. Winner of the international competition" masters of the word 

Contact:   +7 701 372 1604,  

                   +7 707 372 16 04 

                arman_zhumash68@mail.ru 

 

 

 


