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1. Академиялық және қызметтік тәжірбиесі:  
28 - жыл. 

 

2. Сабақ беретін пәні: 
Цирк режиссурасы, Сахна қозғалысы I-II, Акробатика, гимнастика, цирк өнерінің 

жанрлары, цирк кәсіпорындарындағы қауіпсіздік техникасы.   
 

 

3. Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтері:           

 

Италия, 2011 ж. қараша - Милан – UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO-да  PhD 

докторантура бойынша ғылыми тағылымдама;  

          АҚШ (Нью-Йорк), 2013 ж., қаңтар-ақпан  – COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY 

OF NEW YORK-та  PhD докторантура бойынша ғылыми тағылымдама;                     Италия, 

2015 ж., қараша - Милан – әлем кеңістігінде цирк өнерінің проблемалары бойынша 

халықаралық конференцияға қатысу, «UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO»;     
 

4. Мақалалар: 
 

    Цирк, хореография және театр өнерлері мәселелері бойынша 15-тен астам ғылыми 

мақалалар мен жарияланымдардың авторы. 

Қазақ циркінің 45-жылдығына арналған альбом кітаптары тұжырымдамасының авторы 

(2015 ж.). 

«Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» кітап – альбомы басылымының 

шығармашылық тұжырымдамасының авторы (2018 ж.). 

 

5. Марапаттар: 
 

1991 жылы «Балалар циркі күлкіге қызмет етеді» I Бүкілодақтық балалар циркі өнерінің 

конкурсында жасаған трюктерінің күрделілігі мен әртістігі үшін жюри жоғары бағалады 

және  I –сыйлық лауреаты атанды. 

1992 жылы Король циркіне (Брюссель, Бельгия) «Преодоление» («Еңсеру») жаңа нөмірімен 

гастрольде Бельгия Мәдениет министрінің  «Оскар Цирка» жүлдесімен марапатталған.   

 1993 жылы II Халықаралық цирк конкурсінде Верона (Италия) қаласында «Қола жұлдыз» 

марапатын иеленген.  

 1996 жылы VIII-жастар, Халықаралық цирк конкурсінде Монте-Карлода  «Әуе балы» 

нөмірімен өнер көрсеткен. Ханзада Монако Ренье III төрағалық еткен кәсіби жюри 

конкурстың жоғары марапаты -  «Алтын кубокпен» марапаттаған.  



 1999 жылы ҚХР VII-ом Учао қ. Халықаралық цирк конкурсінде  – Қытай Мәдениет 

министрінің «Күміс жолбарыс» және «Алтын медаль» марапаттарын иеленді. 

 2001 жылы III Халықаралық цирк конкурсінде Латина (Италия) қаласында – күміс 

марапатты жеңіп алды. 

 2006 жылы Алматы қ. әкімі И. Тасмағамбетовтың № 332 Құрмет грамотасымен 

марапатталды. 

 2008 жылы  XI «Шабыт» халықаралық жастар шығармашылығы фестивалінде (Астана қ.) 

«Хореографтың үздік жұмысы үшін» номинациясында Д. К. Досбатыров Гран-примен 

марапатталды. 

  2008 жылы белсенді режиссёрлық жұмыстары мен жаңа қойылымдары үшін (көбінесе 

«Одинокий Призрак» спектаклі үшін) Д. К. Досбатыровқа «Серпер» Қазақстан Жастар 

Одағы сыйлығының лауреаты атағы берілді. 

2010 жылы «Ярмарка идей» («Мұраттар жәрмеңкесі»)                                         I-Бүкіләлемдік 

цирк режиссурасының фестивалінде Санкт-Петербург қаласында лауреат атанды. 

2010 жылы «Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті қоры» сыйлығының 

лауреаты атанды.  

 2013 жылы сапа дипломымен (Diploma di Merito) және Еуропалық ғылыми-өнеркәсіптік 

палатаның «Алтын медалімен» марапатталған. 

 2014 году – «Азия жаңғырығы» VII халықаралық фестивалінің Гран-при иегері. 

 

6. Байланыс: 
Тел. 87015556559 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


