
 

 

 
1. Академиялық және қызметтік тәжірибесі: 

 

1971-1979-АХУ-да оқыды.А. В. Селезнева. Классикалық би мұғалімдері Андосов К. Н. (2-

5 сыныптар), Накипов Д. Т., Джалилов А. М., Гомза А. Е. (6-8 сыныптар). 1979-1980 

жылдары. Абай.атындағы Опера  балет әртісі. 1980-1981-Литва Мемлекеттік академиялық 

опера және балет театры, Вильнюс (қазіргі Литва ұлттық опера және балет театры). Балет 

солисі. 

1982 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін әртүрлі оқу, театр, концерттік ұйымдарда педагог 

және кеңесші болып табылады. 1982-2006-а.в. Селезнев атындағы АХУ ерлер биінің 

педагогтары С. Ж. Космановтың, у. а. Мирсеидовтың және басқалардың шақыруымен 

театрдағы жұмысымен қатар оқушыларға ерлер биін орындау техникасы бойынша кеңес 

берді. Педагог-кеңесші. 1999 - "Ақжол" мектеп түлектерінің фестивалі. Алматы, Қазақстан. 

Екінші режиссер. 2000-"Миллениум-2000" жобасы. Республика Сарайы. Алматы, 

Қазақстан. Режиссер. 2005 жылы режиссер Жанат Хаджиевпен бірге музыкалық драма 

кафедрасының түлектеріне Л.Бернстайнның "Батыс тарихы" мюзиклін қойды. Педагог-

режиссер. 2006-2007 - АХУ им. А. Селезнева. Мұғалім-тәрбиеші. 2006-2008-Халықаралық 

балет әртістерінің фестивалі. Бішкек, Қырғызстан. Режиссер және мұғалім-тәрбиеші. 2008-

2011-Нұр-сұлтан қаласы әкімдігі мемлекеттік академиялық филармониясының "Шалқыма" 

халық би ансамблі. Мұғалім-тәрбиеші. 2009 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін.  

2021 жылдан бастап Т. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА сахна пластика және дене тәрбисі 

кафедрасының оқытушы  болып жұмыс істейді. 

 

 

2. Сабақ беретін пәні: 

 

Халықтық сахналық биі, Қазақ би негіздері. 

 

   

Асылгазинов Ерболат Бекенович 

 

Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА 

Қ.Р. Еңбек сіңірген аритсі 

 



 

3. Марапаттар: 

1983 жылы "Спартак" балетінде бас партияны орындағаны үшін республикалық 

"Жігер"фестивалінің лауреаты атанды.  

1989 жылы Малика Сабирова атындағы Халықаралық балет әртістері байқауының 

дипломанты болды. 

1992 жылы Сергей Диагилев атындағы I тәуелсіз халықаралық конкурста ГАТОБ жетекші 

балеринасымен дуэтте серіктестік үшін арнайы сыйлыққа ие болды.Абай Сәуле Әшімова, 

КСРО Халық әртісі Ольга Лепешинская атындағы арнайы сыйлықтың иегері. 

Сол 1992 жылы Якутск қаласындағы (Саха Республикасы, Ресей) "Солтүстік 

дивертисмент" халықаралық фестиваліне Филиппин балетінің жұлдызы, Халықаралық 

конкурстардың лауреаты Лисой Макухамен бірге "Док-Кихот" және "Корсар"балеттерінен 

pas-de-deux орындады.  

1992 жылы 27 тамызда Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Республика 

егемен мемлекет мәртебесін алғаннан кейін алғашқылардың бірі болып "Қазақстанның 

еңбек сіңірген әртісі" атағы берілді 

 

4. Байланыс: 

 

Тел. 87778530687 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


