
 

ФОТО 

Арзиев Зуфар Зунунович 

«Музыкалық театр» кафедрасы 

Доцент 

Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің үздігі (1998ж.) 

 

Академиялық және практикалық тәжрибе: 1979 – 2022 ж.ж.  Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-сы 

«Музыкалық комедия», «Эстрадалық өнер», «Жеке ән салу», «Музыкалық театр» кафедраларының 

жетекші концертмейстер, оқытушы, аға оқытушы,  доцент.  

Оқитын пәндері: фортепиано 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

 Студенттерді Республикалық және Халықаралық орындаушылық шеберлік 

байқауларына (конкурс, фестиваль) қатыстыру, дайындау: 

1. Рыскелдинова Жанель, (АМТ, I курс) - Гран – При.  III Халыкаралық  «EURASIA  PIANO  FORUM» 

атты фортепиано байқауы. Астана қ. ҚазҰӨУ, 2017 ж. 

2. Абдолдаева Ақерке, (АМТ, II курс) - лауреат, 1 орын.  IV Халыкаралық  «EURASIA  PIANO  

FORUM» атты фортепиано байқауы. Астана қ. ҚазҰӨУ, 2018 ж.  

3. Рымбаев Мади, (АМТ, I курс) - Гран – При. V Халыкаралық  «EURASIA  PIANO  FORUM»  атты 

фортепиано байқауы. Нур-Султан қ. ҚазҰӨУ, 2019 ж.  

4. Тулегенова Жансулу, (АМТ, I курс) - лауреат, 1 орын.  V Халыкаралық  «EURASIA  PIANO  

FORUM» атты фортепиано байқауы. Нур-Султан қ. ҚазҰӨУ, 2019 ж.  

 5. Ақшабаев  Жасқанат, («Эстрада вокалы», I курс) - Гран – При. Республикалық  «Болашақ 

жұлдыздары» атты фортепиано байқауы., Алматы қ., 2020 ж. «Нұрлы жастар» қалалық  қоғамдық 

қорының  демеушілігімен.  

 6. Тұрсынхан Әлі, («Эстрада вокалы», I курс) - лауреат, 1 орын.  Халықаралық  «Сырым бар 

жүрегімде» атты фортепиано байқауы., Алматы қ., 2020 ж. «Нұрлы жастар» қалалық  қоғамдық 

қорының  демеушілігімен.  

7. Әлімжанов Ернар, (АМТ, I курс) - лауреат, 1 орын.  VI  Халыкаралық  «EURASIA  PIANO  FORUM»  

атты фортепиано байқауы. Нур-Султан қ. ҚазҰӨУ, 2021 ж.  

 8. Игілік Нұрайым, (АМТ, II курс) - Гран – При.  Республикалық  «Көктем гүлі - Әз Наурыз» атты 

фортепиано байқауы., Алматы қ., 2021 ж. «Нұрлы жастар» қалалық  қоғамдық қорының  

демеушілігімен.  

 9. Анель Жарылқасын, (АМТ, I курс) - Гран – При.  Республикалық  «Көктем гүлі - Әз Наурыз» атты 

фортепиано байқауы., Алматы қ., 2021 ж. «Нұрлы жастар» қалалық  қоғамдық қорының  

демеушілігімен.  

 10. Алтынбек Маликахан, (АМТ, I курс) - Гран – При.  Республикалық  «Көктем гүлі - Әз Наурыз» 

атты фортепиано байқауы., Алматы қ., 2021 ж. «Нұрлы жастар» қалалық  қоғамдық қорының  

демеушілігімен.  



 11. Рахманқұл Нұртай, (АМТ, I курс) - Гран – При.  Республикалық  «Көктем гүлі - Әз Наурыз» атты 

фортепиано байқауы., Алматы қ., 2021 ж. «Нұрлы жастар» қалалық  қоғамдық қорының  

демеушілігімен.  

12. Ғани Ильхам, (АМТ, I курс) - лауреат,1 орын.  Республикалық  «Көктем гүлі - Әз Наурыз» атты 

фортепиано байқауы., Алматы қ., 2021 ж. «Нұрлы жастар» қалалық  қоғамдық қорының  

демеушілігімен.  

13. Алтынбек Маликахан - Рахманқұл Нұртай (АМТ, I курс), «Ансамбль» номинациясы  бойынша - 

Гран – При. Халықаралық  «Көктем гүлі - Әз Наурыз» атты фортепиано байқауы., Алматы қ., 2021 ж. 

«Нұрлы жастар» қалалық  қоғамдық қорының  демеушілігімен.  

Республикалық және Халықаралық байқаулардың (конкурс, фестиваль) қазылар 

алқасының тұрақты төрағасы және мүшесі ретінде белсенді қатысқаны және 

жоғары кәсібилігі үшін құрмет және алғыс грамоталары: 

1. Халыкаралық «Волшебный путь искусства» атты жас музыканттардың фортепиано байқауы.                            

«SOLO»ақпаратты -кеңес беру өнер орталығының демеушілігімен.Алматы - Санкт-Петербург қ. 2016 

ж.                                           

2.Республикалық «Созвездие талантов» атты онлайн қашықтан өтетін жас музыканттардың фортепиано 

байқауы. «SOLO» ақпаратты - кеңес беру өнер орталығының демеушілігімен. Алматы қ., 2016 ж. 

3. III Халыкаралық «EURASIA PIANO  FORUM» атты фортепиано байқауы. Астана қ.ҚазҰӨУ, 2017 ж. 

4. IV Халыкаралық «EURASIA PIANO FORUM» атты фортепиано байқауы. Астана қ.ҚазҰӨУ, 2018 ж.» 

5. V Халыкаралық «EURASIA PIANO FORUM» атты фортепиано байқауы. Астана қ.ҚазҰӨУ,2019 ж.  

6.  Халықаралық  «Сырым бар жүрегімде» атты фортепиано байқауы., Алматы қ., 2020 ж. 

7.  Республикалық  «Болашақ жұлдыздары» атты фортепиано байқауы., Алматы қ., 2020 ж.  

8.VIХалыкаралық «EURASIA PIANO FORUM»атты фортепиано байқауы.Нур-Султанқ.ҚазҰӨУ,2021 

ж. 

9.  Республикалық  «Көктем гүлі - Әз Наурыз» атты фортепиано байқауы., Алматы қ., 2021 ж. 

 Халықаралық ғылыми және шығармашылық жобаларға қатысу: 

Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер Академиясының шығармашылық 

шараларына қатысу: 

 

Жарияланымдар:         

 1. Оқу-әдістемелік құрал. «Фортепианоға арналған пьесалар» 

(Абай шығармаларынан), авторлық өндеу. Алматы қ. (жұмыс 

жазу процессінде), Маусым, 2022 ж. 

  2.   Мақала.«Абай әндерінің фортепианолық аранжировкалары: 

«Фортепианоға арналған пьесалар» жинағы негізіндегі техника 

мен интерпретация жұмыстарының ерекшеліктері».  (Абай 

шығармаларынан),  Сәуір, 2022 ж. (Жоғары аттестау 

комиссиясы, Ресей)  ( жұмыс жазу процессінде) 

3. Мақала.«Фортепиано пьесалары топтамасының өзектілігі». 

«Фортепианоға   арналған пьесалар» (Абай шығармаларынан). 

Абай   шығармашылығын Қазақстанда және одан тыс жерлерде  

насихаттау. Маусым, 2022 ж. (Жоғары аттестау комиссиясы,  



Қазақстан)  (жұмыс жазу процессінде) 

 

4.   Әдістемелік құрал. «Ф. Шопеннің №7 Прелюдия мысалындағы       

фортепиано сабақтарындағы музыкалық бейне құбылысы»  ISBN   

9965-13-349-2  Алматы, 2007 ж. 

5.   Оқу-әдістемелік құрал. «Фортепиано сыныбында студенттердің 

музыкалық тәрбиелеу негіздері» ISBN 9965-630-83-6 Алматы, 

2008 ж. 

6.   Мақала. «В.А. Моцарттың вариациялық циклдері». А.Қ. Жұбанов 

пен Л.А. Хамидидің 115 - жылдығына арналған Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция.VII Халыкаралық «EURASIA 

PIANO FORUM» атты фортепиано байқау  аясында өткен. 

Астана қ., ҚазҰӨУ, 29 наурыз, 2021 ж. 

7.  Мақала. Preservation, development and integration of the cultural 

heritage o Hungary and Kazakhstan. ISBN 978-615-5251-93-1. 

«Intercultural relations of Kazakhstan and Hungary» 

(«Мәдениетаралық қарым-қатынастар. Қазақстан мен Венгрия») 

Будапешт, 2020ж. 

8..   Мақала. «Уақыт байланысы:өткен заманның ұлы ойшылдарының 

идеялары және қазіргі музыкалық білім». Әль-Фарабидің 1150 -

жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция. VI Халыкаралық «EURASIA PIANO FORUM» атты 

фортепиано байқау аясында өткен. Астана қ., ҚазҰӨУ, 29 cәуір, 

2020 ж. 

9.  Мақала.Халықаралық ғылыми – зерттеу журналы. "Еуразиялық 

Ғалымдар Одағы" Туралы «Қазақ композиторларының  

шығармашылығындағы полижанр туралы» Мәскеу қ. (Ресей) 

ISSN 2411–6467. Негізін қалаушы және шығарушы: "Еуразиялық 

Ғалымдар Одағы" (БТЖ) № 2 (59) / 2019 (2 бөлігі). Ұсынған 

РИНЦ, Мәскеу қ. (Ресей),  Импакт – факторы 1. 2019 ж. 

10.   Мақала. «С.Прокофьевтің әлемдік музыка өнеріндегі мәні мен 

ролі». Жастар жылына арналған Халықаралық ғылыми- 

практикалық конференция. V Халыкаралық «EURASIA PIANO 

FORUM» атты фортепиано байқау аясында өткен. Астана қ., 

ҚазҰӨУ, 27-31 наурыз, 2019 ж. 

11. Мақала.Халықаралық ғылыми-көпшілік журналы. «Қазақстанның 

ғылымы мен өмірі». «Шығармашылық университеттердің 

отандық білім беруді дамыту жағдайында жетекші халықаралық 

оқыту әдістерінің тәжіребесі» г. Астана (Қазақстан) ISSN 2073 – 

333Х. Негізін қалаушы және шығарушы: «Қоғамдық қоры 

Құқықтық миссиясы» Халықаралық Қазақстандық 

криминологиялық клубы. Халықаралық ғылыми журнал, БҒСБК 

ұсынған. Журнал индексті (ИНЦ) ғылыми дәйексөздер қатарына 

қосылады.  № 1 (2019) Арнайы шығарылым. 

12. Мақала.«Central Asisn Journal of Art Studies», «Орталық – Азия 

өнер журналы» «Н.А.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры 

тұжырымдамалық жұмысындағы идеология мен мәдениетке 

прагматикалық көзқарастық ерекшелігі» Алматы ж. ISSN 2414 - 

4177- 03. Индексі 74892 Негізін қалаушы және шығарушы:: Т.Қ. 



Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер Академиясы.  № 1, 2019  

Ұсынған ЖАК Алматы (Қазақстан)  

13. Мақала.Ғылыми – сараптамалық журналы. «Қазақстанның 

жоғары мектебі». «Отандық білім беруді дамыту контекстіндегі 

оқыту әдістемесін жетілдіру» ISSN 2413 - 5488. Индексі 76088. 

Негізін қалаушы және шығарушы: ҚР БҒМ Болон процесі және 

академиялық ұтқырлық орталығы» ҚР БҒМ № 4 (28) / 2019   

Нұрсұлтан қ., 2019 ж. 

14.   Мақала.Халықаралық ғылыми-көпшілік журналы. «Қазақстанның 

ғылымы мен өмірі» «Қазақстан пианистік мектебінің әдемі 

жартысы» Астана қаласы ISSN 2073 – 333Х.  Негізін қалаушы 

және шығарушы:  «Құқықтық миссиясы» «Қоғамдық қоры.  

Халықаралық Қазақстан криминологиялық клубы. Халықаралық 

ғылыми журнал, БҒСБК ұсынған. Журнал индексті (ИНЦ) ғылыми 

дәйексөздер қатарына қосылады.  № 2 (57), 2018ж. 

15.  Мақала. Халықаралық ғылыми журнал. «Modern science «The use 

of video–lessons as a method of information and communica 

technologies implementation at «Compulsory piano» classes at T. K. 

Zhurgenov Kazakh Nationail Academy of arts»  «Бейне сабақтар 

тәсілі ретінде ақпараттық - коммуникациялық технологияларды 

еңгізу бойынша Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер 

Академиясында «Жалпы фортепиано» мамандығы бойынша 

сабақтарындағы қолдану тәсілдері»  Ұсынған РИНЦ,  Мәскеу қ. 

(Ресей), Импакт – факторы 0.004  ISSN 2414 – 9918. Негізін 

қалаушы және шығарушы:: «Strategic Studies Institute» LLC 

Ғылыми-ақпараттық баспа орталығы «стратегиялық зерттеулер 

Институты», 2018 ж.  

 

 

Монографиялар, оқулықтар:  

 Бірлескен ұжымдық монография.                                                                                                           

«Қазіргі әлемнің мәдениетаралық байланыстары - Венгрия және Қазақстан жаhандану әлемінде»                       

«Мәдениетаралық қарым-қатынастар. Қазақстан мен Венгрия», №1, 11.05.2020 ж.  

Марапаттар: Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің үздігі (1998ж.) 

Байланыс деректері: 
 

тел:  +77083584668 

эл. почта:  zufar.arziev_rezk65@mail.ru 
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