
 

 
 

1 Академиялық және қызметтік тәжірбиесі: 
 

•     1981 -1983 ж.  Қыздар Педагогикалық Институты, мұғалім 
 

•     1984 жылдан  бастап Т. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА, педагог 
  
•     1992-1995 ж. Абай атындағы Қазақ Ұлттық Опера және Балет театры, солист 
 
•     2003-2009 ж. Қазақ Ұлттық Консерваториясының мұғалімі 
 

2 Сабақ беретін пәні: 
 
• Академиялық вокал 
 

2 Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтері: 
 

• 1979 ж. К. Байсеитова атындағы Республикалық байқауында «Үміт» сыйлығының 
жүлдегері 
 
• 1987 ж. Ленинград қаласында тәжірибе алмасу дайындығы (Повышение квалификкции) 
• 1987 ж. Қазақстан өнерінің Эстониядағы мәдениет күндері (Таллин қ.) , РСФСР 
Сахалиннің радио фондысында қазақтың халық әндері және Қазақстан композиторларының 
шығармалары жазылып алынды  
• 1991 ж. Қазақ елінің Егемендігі алуына арналаған «Құтты болсын мерекең, Қазақ елі» 
әні жарық көрді (сөзі, әні Қ. Байқуатұлы) 

• 1991 ж. ««Халқымды аялаймын әніммен» радио-хабарының шығуы, авторы 

 О. Дөңқабақов 
• 1995 ж. А. Жұбанов және Л. Хамиди «Абай» операсында Жиреншенің ролі, С. 
Мұхамеджанов «Ахан сері» операсында Жалмұханның ролі сомдалды 

• 1995 ж. «И будут вечно звучать его песни над степью» атты халықаралық 
«Останкино 1» радиосында концерттік бағдарламаның шығуы, авторы Т. Журавлева  
• 1995 ж. бастап Абайдың 150 жылдығына арналған Концерттерге ат салысу  
• 1992, 1993, 1995 жылдары «Аралға көмек» атты концерттік тобымен концерттердің  
ұйымдастырылуы 
 
• 1996 ж. Семей қаласында М. Әуезовтың 150 жылдығына орай жеке концерт берілді 
және  «Мұхтар сүйген әндер» атты филльм-концерт түсірілді (Қаз телевидение) 

 •   2000 ж.  «Хабар 2» каналында «Есіңде ма сол бір кез» атты бағдарламаның 
шығуы 



 

•  1982 ж. Қ. Байқуатұлының орындауында «Байқуатұлы ән шырқайды» 7 фильм-
концерттер түсурілді. 1982 ж. Қазақ халық әндерінен, 1984ж. Қазақстан композиторларының 
шығармаларынан, 1987 ж. Орыс романстаоы, 1989 ж. Өткен жылдар әуендері, 1992 ж. Әлемдік 
классикалық шығармаларынан, 1995 ж. Абайдың 150 жылдығына байланысты «Абайдың ән 
мұрас»" атты фильм-концерт, 1996 ж. «Мұхтар сүйген әндер» атты фильм-концерт 
 

4 Мақалалар: 
 

•            Методикалық құрал «Актер мамандығы бойынша дауыс қоюдың негізі», РУМК, 
1987 ж. 
•.           Методикалық нұсқау «Әндегі орфоэпия» , РУМК, 1988 ж. 
•.           Методикалық құрал « Ән сабағы бойынша драма актерлеріне арналған 
программалық репертуар», РУМК, 1990 ж. 
•.            Журнал «Парасат», « Ән сиқырын сүйген ұғар» 1998 ж. 
 
•.            Оқу құралы «Машықтану», Т. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА  2002 ж. 
 
•.          Типтік оқу бағдарламасы (жоғары кәсіптік білім),  Т. Жүргенов атындағы ҚазУӨА 
2003ж.  
•.           Студенттерге электронды әдістемелік жұмыс ретінде құрастырылған «Кәусар 
мұра» бейнеальбомы 7 фильм-концерт 
•.           64 шығармадан тұратын 3 аудио CD, оның ішінде ариялар, романстар, қазақ, 
орыс және әлем композиторларының әндері 
•.         «Мәдениет: Қазақстан және Венгрия мәдениетіндегі қоғам, көшбасшылық және 
пән», «Венгрия мен Қазақстанның мәдени мұрасын сақтау, дамыту және 
интеграциялау» халықаралық ғылыми жобасы аясында жарияланған бірлескен 
ұжымдық монография, Савариа университетінің баспасы, 2017 ж. 
•.         Оқу құралы «Қазақтың классикалық ән шырқау мектебінің негізі», Т. Жүргенов 
атындағы ҚазҰӨА, 2019 ж.  
 
5 Марапаттар: 
 
•.          Мәдиниет саласының үздігі – 1989 г. Медалі  

•.        Құрманғазы атындағы ҚҰК «80 жылдық» медалі  
 

6 Байланыс: 

 тел: +7 7086037950 

 эл. почта: baykuatuly@mail.ru 
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