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Академиялық және практикалық тәжірибе:  

алпы еңбек өтілі – 36 жыл, академияда-22 жыл 

Оқытатын пәндер: 

«Сontemporary биін оқытудың әдістемелік негіздері», «Сontemporary биінің педагогикалық 

негіздері», «Сontemporary биін оқыту әдістемесі», «Мodern, contemporary биінің 

практикумы», «Сontemporary биін оқытудың теориясы мен әдістемесі», «Классикалық 

отанның режиссурасы», «Халық-сахналық  биін оқытудың теориясы мен әдістемесі», 

«Мodern биін орындау шеберлігі» 

Білімі: 

1986 ж. – Алматы Хореографиялық Училищесі, «Би ансамблінің әртісі» біліктілігі;  

1999 ж. – Т.Жүргенов атындағы Мемлекеттік театр және кино институты «Режиссер-

хореограф» мамандығы. 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметі:  

1986 – 1988 ж. - «Қазақконцерт» концерттік бірлестігінде балет солисті; 

1988 – 1994 ж. – З.М. Райбаевтың басшылығымен қайта құрылған «Салтанат» мемлекеттік 

ән және би ансамблінің балет әртісі; 

1994 – 2007 ж. – Б. Аюхановтың жетекшілігіндегі Мемлекеттік академиялық би 

театрының солисті; 

1999 – 2007 ж. – Б. Аюхановтың жетекшілігіндегі Мемлекеттік академиялық би 

театрының режиссер-хореографы; 

1994 – 2020 ж. – А.В.Селезнева атындағы Алматы хореографиялық училищесінің 

оқытушысы; 
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2000 жылдан бастап Т.Жүргенов атындағы Мемлекеттік Ұлттық Өнер академиясында аға 

оқытушы; 

2000 – 2007 ж. – Неміс драма театрының актрисасы (Алматы); 

2007 ж. – «Gabbassov Sisters Company»  Қазіргі заман хореографиясының кәсіби труппасы; 

2009 ж. – Габбасовалардың би-театр студиясы; 

     Үлкен теориялық және практикалық педагогикалық жұмыс тәжірибесі бар. Габбасова 

Гульнарамен бірігіп 31-ден астам балет, драмалық спектакльдер мен кино би койылды. ҚР 

және шетелде біліктілікті арттыру курстарын өткізді. Модерн, контемпорари, джаз биі, 

Р.Лабан жүйесі, балетмейстер өнері бойынша Я. Малифант, У. Мак Грегор, Ян Пуш, П. 

Ноэль, М. Дикамп, Янг Ю Лин, А. и. Гурвич, в. ф. Кудашов сияқты әлемнің жетекші 

хореографтарынан мастер-класстар алды. 

Басылымдары: 

Дөңгелек үстелдер мен ғылыми конференциялардың қатысушысы, халықаралық ғылыми-

практикалық конференциялар жинақтарында, дөңгелек үстелдер материалдары 

жинақтарында 2 ғылыми мақаланың авторы. 

Монографиялар, оқулықтар:  

«Хореография педагогикасы» білім беру бағдарламасының студенттеріне арналған кәсіптік 

практика» оқу-әдістемелік құралының авторы. 

Марапаттар: 

Мәдениет қайраткері 

Байланыс деректері: 

kaznai_ballet@mail.ru, Gabbasov_Sisters@mail.ru  
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