
 

 

Академиялық және практикалық тәжірибесі: 18 ж., 29 ж.  

– 1993 жылы Қ.Құжамьяров атындағы Мемлекеттік республикалық ұйғыр музыкалық 

комедия театрына балет әртісі болып жұмысқа қабылданды. 

– 1994 жылы Ж.Елебеков атындағы республикалық эстрада-цирк колледжіне 

«Хореография» мамандығы бойынша оқуға түсті.1997 жылы аталған колледжді үздік 

дипломмен бітіріп, «Халық би ансамблінің әртісі» біліктілігі берілді. 

– 1999 жылы Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер академиясының режиссер 

мамандығы бойынша білім алып, 2004 жылы «Режиссер-хореография» біліктілігі берілді. 

-2004 жылы Қазақ ұлттық өнер академиясының «Хореография» факультетіне «Шығыс 

биінің композициясы» пәні бойынша оқытушы болып қабылданды. Қәзіргі таңда  «Сахна 

пластикасы және дене шынықтыру» кафедрасының театр өнері факультетінде қызмет етіп 

жүр. 

Оқитын пәндері: «Классикалық би», «Халық биі», «Тарихи және тұрмыстық 

би»,«Заманауи би», «Пьесадағы пластика», «Спектаклдегі қойылым» 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

- Ш. Айтматов "Шыңғысхан бұлты" (музыкалық театр әртісі) курс шебері А. Оразалы 

(2019 жыл) 

 - У. Гаджибеков "Аршин мал алан" (музыкалық театр әртісі) курс шебері А. Оразалы 

(2019 жыл) 

- Н. Гоголь "Женитьба" (музыкалық театр әртісі) курс шебері Г. Аманжанова (2019 жыл) 

- "Қыз Жібек" (музыкалық театр әртісі) курс шебері Г. Аманжанова (2019 жыл) 

 

 

Бахарова Гюльназ Гуламдуловна  

 

Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА доценті.  

РҚ мәдениет саласының үздігі 



 - Ф. г. Лорка "Берналды Альба үйі" (музыкалық театр әртісі) курс шебері Г. Аманжанова 

(2019 жыл) 

-  У. Шекспирдің "Жазғы түн ұйқысы" (драма театры және кино әртісі) курс шебері Т. 

Жаманқұлов (2020 жыл) 

ҚР спектакльдерін пластикалық безендіру: 

-Ф. Г. Лорка transforma сахнасында "Берналда Альбаның үйі" премьерасы қоюшы 

режиссер Г. Аманжанова 2019 жыл 

 -Талдықорған драма театрының "Достар серти"мюзиклі. Б. Римова қоюшы режиссер Е. 

Нұртазин 2019 жыл 

-Әбу Насыр Әл Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына 2-ші ( курс шебері А. Маемиров) 

және 1-ші студенттермен пластикалық безендіру 

атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының "музыкалық драма әртісі" курстарының 

(курс шебері Б.Айтжанов) Т. Жүргенов 29 қаңтар 2020 жыл 

"Jana gasyr" театры. А. Әшімова спектакльдерді пластикалық безендіру: 

 -М. Әуезов "Қаракөз" 2020 ж. 

-И. Миччи "арыстан патшасы" музыкалық қойылымы 2020 ж 

 -К. Голдони "Айлакер өмір" 2020 ж. 

-И. Штраус "Жарқанат" 2021 ж. 

-Қ Сатыбалдин "АЯГӨЗ АРУ" 2021 ж. 

Жарияланымдар:  

XVI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары қазіргі заманғы 

еуропалық ғылым - 2020 30 маусым - 7 шілде 2020 4-Том экономикалық ғылымның 

философиясы Мемлекеттік басқару тарихы 
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Монографиялар, оқулықтар:   

Марапаттар: 

-Қазақстан Республикасы Мәдениет және Спорт Министрлігі «Мәдениет саласының 

үздігі» төсбелгісі 

-Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 3 шілдедегі жарлығы бойынша 

«Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл» Қазақстан мерекелік медаль 
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