
 

 

Асқарова Ботакөз Бауыржанқызы 

"Актер шеберлігі және режиссура" кафедрасының 

оқытушысы 

 

 

1 Академиялық және практикалық тәжірибе: 

• 2006-2008 жж. ансамбльдің әртісі 

• 2009-2022 жж. шоу-жобалар директоры, мерекелер 

• 2009-2022 жылдары «Қазақстан» РТРК, «Астана», «31 арна» дубляждық актрисасы. 

• 2017-2022 жж. «Шоу және бұқаралық қойылымдар режиссері» курсының мастер. 

 

2 Оқыту пәндері: 

• Негізгі режиссерлік дағдылар. 

•Актерлік шеберлік 

• Өндіру 

• Шешендік өнер 

• Актердің рөлдегі жұмысы 

• Режиссердің актермен жұмысы 

• Сценарий жазу 

• Өнер менеджменті 

• Шоу жобасымен жұмыс істеу 

• Сахналық құрылғылар (сценография) 

• Компьютерлік графика 

• Орнату негіздері 

 

3 Шығармашылық, зерттеу және инновациялық қызмет: 

• 50-ден астам режиссерлік жобалар, театрландырылған қойылымдар, конференциялар, 

шоу концерттер, форумдар. Ең маңыздысы: 

1. 2008-2014 жылдар аралығында «Астана қаласы күні» 

2. 2010-2016 жылдар аралығында «Наурыз» Алматы, Астана қ 

3. 2010 жылдан бастап «Титандар шайқасы» ҚҚК жобасы режиссердің көмекшісі 

4. 2010 жылдан бастап «Титандар шайқасы» ҚҚК жобасы режиссердің көмекшісі 

5. 2012-2013 жылдардан бастап «Хабар» телеарнасында «Қазақшаң қалай» телехабары. 

6. 2012-2014 жж. «Қазақстан РТРК» «Пай-пай шоу» ойын-сауық, әзіл-оспақ телешоуы. 

7. 2013-2017 жылдар аралығында Muzzon EMA телеарнасының жүлдесі (режиссерлік 

және қоюшы топ) 

8. 2013-2014 жж. Love sensation музыка фестивалі (режиссерлік және продюсерлік топ) 

9. 2014-2016 жж. «Наурыз джем» студенттік шығармашылық жұмыстар фестивалі 

(режиссер және қоюшы топ) 

10. 2014 жылдан бастап «Хабар» агенттігі «Агент Z» сериалының кастинг-директоры. 



11. 2015-2016 жылдардан бастап «Қазақстан» РТРК» және «НТК» телеарналарына 

пранк және скетч-видеолар түсіру. 

12. 2009-2019 жж. жарнама, әлеуметтік роликтер мен клиптер түсіру. 

13. 2014-2016 жж. тапсырыс бойынша жоба бойынша қоюшы режиссер және кастинг 

директоры. Қазақстан Республикасының білім сауық және қазақ тілінде оқыту «Таза 

қазақша» телебағдарламасы 1-2 маусым «НТК» телеарнасының хабарында. 

14. «KUNLUN FIGHT» (Ережесіз жекпе-жек) жобасы бойынша режиссерлік топта 

ұйымдастырушы және режиссердің көмекшісі ретінде жұмыс Алматы 2014-Астана 

2015 ж. 

15. «Астана Экспо-2017» жастар спорт фестивалі 

16. 2015-2017 жж. «Aktau Open Fest» музыка және спорт фестивалі Ақтау қ. 

17. «Cola KAZAKHSTAN» фестивалі Алматы 2015 ж 

18. «Бастау» халықаралық IV, V-VI кинофестивалінің қоюшы режиссері (студенттік 

фильмдер фестивалі). 

19. 2017 ж. Алматыда «Футзалдан» Республикалық чемпионат режиссер-продюсер 

20. Алматыда шаңғы трамплиндері бойынша VI Республикалық қысқы Универсиаданың 

ашылуының қоюшы режиссері: 

• Гала-концерт Студенттер сарайы 

• Спорт сарайының марапаттау рәсімі. Республика сарайындағы эстрада әртістерінің 

есеп беру концерттерінің жетекшісі Балуан Шолақ 

21. «Yolki Akim» режиссер-продюсері, Алматы 2016-2017. Өткізілетін орны: Республика 

сарайы және Мемлекеттік білім беру кешені. Цирк 

22. 2008-2017 жж. директордың көмекшісі және «Алма-Ата менің алғашқы 

махаббатым» ретро фестивалін ұйымдастырушылар тобында жұмыс істеді. 

23. «Наурыз 2019» «Ой Қарағай» өткізу орны: «Орман ертегісі» тау курорты. 

24. 2019 жылы академиялық платформа ЮНЕСКО-ның және Қазақстан Республикасы 

Президенті қорының қолдауымен актерлік шеберлік пен шешендік өнер бойынша 

шеберлік сабақтарын өткізеді. 

25. 2021 жылы – спорттық-сауықтыру шараларын өткізу жөніндегі директорлық топ 

құрамында «Қанат Ислам» бокс кеші. 

26. ЮНЕСКО Қорынан, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Қорынан 

балаларға, оқушыларға және студенттерге «актерлік және сахналық сөйлеу» бойынша 

шеберлік сабақтарын өткізу. 

27. «Халықаралық ықпал етушілер форумы» 

28. «Қазақстан» РТРК ақпараттық қолдауымен BBC арнасына арналған фильмнің 

тұсаукесері. 

29. Халықаралық кинорежиссерлердің форумы Түркия, Стамбул 2022 ж. 

 

Тағылымдама 

• 2019 жылы 2 апталық тағылымдамадан өтті, ЮНЕСКО Қорының және Қазақстан 

Республикасы Тұңғыш Президентінің Қорының қолдауымен академиялық платформада 

«Актерлік өнер және шешендік өнер» бойынша шеберлік сабақтарын өткізді. 

• 2022 жылы «Актерлік өнер, сөйлеу техникасы» пәндерін бейімдеу тақырыбы бойынша 

«Инклюзивті балаларға арналған» қорында кураторлық жұмыс жүргізді. 

• 2022 жылы Түркияда, Стамбулда өткен кинорежиссерлердің халықаралық форумында 

шеберлік сыныбынан өтті. 

• Шота Руставели атындағы Грузия мемлекеттік театр және кино университеті 

02.2021 (онлайн) 

• Каролина өнер университетінің шеберлік сыныбы 2018 ж 

• «Авторлық құқық шоу индустриясының негізі ретінде» курсына қатысты. 

• «М.Чехов әдісі: жаттығулардан бейнеге дейін» шеберлік сыныбы 72 сағат (онлайн) 



• Ресей Федерациясының Барнаул өнер университеті. Режиссура негіздері 72 сағат. 2021 

(желіде). 

 

4 Жарияланымдар: 

• «Халықаралық ғылыми-практикалық конференция» халықаралық ғылыми-көпшілік 

журналындағы «Педагогикадағы режиссуралық дағдыларды қолдану принциптері» 

ғылыми жарияланымы 2020 ж. 

• «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми-көпшілік журналындағы 

«Директорлық курсты, қашықтықтан оқытуды оқыту әдістемесі» ғылыми басылымы 

2022 ж. 

 

5 Марапаттары: 

• Халықаралық би байқауларының лауреаты (Мәскеу, Сочи, Украина) Құрмет 

грамоталарының иегері 

• Қазақстан Республикасы Білім министрлігінің Құрмет грамотасы 

• ЮНЕСКО Қорының және Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Қорының 

дипломының иегері 

• Халықаралық спорт федерациясының «Универсиада 2017» медалі. 

 

6 Байланыс мәліметтері: 

• тел: +7 7027415558 

• электрондық пошта.:mbb_1121 

 

 

 


