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Білім: 

1. АЛМАТЫ ХОРЕОГРАФИЯЛЫҚ УЧИЛИЩЕСІ. Селезнева. 

1972-1977жж.мамандығы "халық би ансамблінің әртісі". 

2.Қазақ мемлекеттік театр және кино институты.Жүргенов. 

1994-1999 ж. ж. "Режиссер-хореограф" мамандығы. 

3. Корея Республикасының мемлекеттік ұлттық театры. 

1992 ж. тағылымдама (Сеул. Корея Республикасы) 

Академиялық және практикалық тәжірибе: 

Мемлекеттік Республикалық академиялық корей театры муз. комедиялар. бас 

балетмейстер; 

Мемлекеттік. Академиялық би театры Р. К. қоюшы балетмейстер. 

Атындағы республикалық эстрада-цирк колледжі. Ж. Елебекова, оқытушы, хореография 

бөлімінің меңгерушісі. 

.АЛМАТЫ ХОРЕОГРАФИЯЛЫҚ УЧИЛИЩЕСІ. А. Селезнева, арнайы пәндер 

оқытушысы. 

Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы "Хореография педагогикасы" 

кафедрасының профессоры,"Хореография педагогикасы" кафедрасының меңгерушісі 

Оқытатын пәндері: 

1. Халықтық-сахналық бидің копозициясының негіздері. 

2. Халықтық-сахналық би композициясы 

3. Әлем халықтарының билері 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

Мемлекеттік және халықаралық деңгейдегі 30 –дан астам әлеуметтік маңызы бар іс-

шаралардың, оның ішінде «Конституция күні», «Қазақстан халықтары Ассамблеясы» 

сияқты іс-шаралардың режиссер-балетмейстері болып табылады», «Ұлттық бірлік күні», « 

Қазақстанның Корея Республикасына мәдениет күндерінің ашылуы (Сеул 2010ж. ) ЕҚЫҰ-

ның 6 - сессиясының ашылуына арналған салтанатты концерт, ШЫҰ-ға мүше 

мемлекеттердің өнер фестивалі, ЕурАзЭҚ халықтары мәдениеті фестивалі («Шанхай 

ынтымақтастық ұйымы «мемлекет басшыларының 10-шы мерейтойлық саммитінің» 

ашылуына арналған салтанатты концерт, Р. К.Тәуелсіздігінің 20-жылдығы мен 25-

жылдығына арналған салтанатты концерт, ЕурАзЭҚ елдерінің саммитіне арналған 

Концерт, «Қазақ хандығының 550 жылдығына» арналған Концерт, Өзбекстанда 2018 

жылғы ҚР Мәдениет күндерінің ашылуы және т. б.). 

ҚР Мемлекеттік академиялық би театрының труппасына 6 балет қойылды. 

Мемлекеттік Республикалық академиялық корей театры муз.комедиялар. 

«Шабыт», «Әнші балапан» (Астана), «Бозторғай», «Күншуақ», «Айналайын» 

халықаралық фестивальдері мен конкурстарының лауреаттарын, дипломанттарын 

дайындады .(Алматы), «Сәуір көктемі» (Пхеньян. КХДР) 2001 ж., «Би жылы» , «хан 

миндек». (Сеул. Корея Республикасы)1999 ж., «Фомгет» (Анкара, Стамбул, Анталья 

Турция)2010,2011 ж. «Берег дружбы» (Варна. Болгария) 2012 ж. «Париж жұлдыздары» 



(Париж. Франция) 2013 ж., «Жерорта теңізінің жұлдыздары» (Бенидорм. 2014ж., «Viva 

Italia» Римини, Италия.2015ж.., Барселона (Испания ) 2018, Паралиа (Греция ) 2019. 

Басылымдары: соңғы уақытта 9 мақала жарық көрді, оның ішінде ҚР КОКСОН 

журналдарында , импакт-факторы нөлдік емес журналдарда, халықаралық 

конференциялар материалдарының жинақтарында. 

Монографиялар, оқулықтар: 1. «Әлем халықтарының билері» пәні бойынша оқу-

әдістемелік құрал.ISBN 978-601-265-201-7 

2. Оқу-әдістемелік құрал «Кәсіптік бағдар беру жұмысы» Алматы. «Goodprint» 

Баспаханасы 2018.-60 Б.ҚазҰӨА ОӘК ұсынған. Т. Жүргенов (20.03.2018 ж. № 5 

хаттама)ISBN 978-601-765-312-0 

3. «Түркі халықтарының дәстүрлі би мәдениеті» ұжымдық монографиясы. Алматы: 

«Мир» ИД, 2021. -308 Б. авторлар: Молдахметова А.Т., Жумасеитова г. Ж., Саитова г. Ю., 

Кензикев Р. В. мақала «бакстың би пластикасы қазақ би шығармашылығының даму 

парадигмасы ретінде». 

Марапаттар: 

1. ІІ дәрежелі «Достық» ордені. 2008ж. 

2. «Сахнагер» ұлттық театр сыйлығының 2017ж. «Үздік балетмейстер - 2017ж.» 

номинациясы бойынша лауреаты 

3. «Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығы» мерейтойлық медалі 2016ж. 

4. «ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы» мерейтойлық медалі 2016. 

5. «Қазақ хандығының 550 жылдығы» мерейтойлық медалі 2015ж. 

6. Театр сыйлығының лауреаты. Ким Дина 2010ж. 

Байланыс деректері: Email: kim.larisa@inbox.ru. +7 7772301917 

 

 

 

 


