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1 Академиялық және қызметтік тәжірбиесі: 
 

• 2012 жылдан бастап М. Әуезов атындағы Қазақ Мемлекеттік академиялық 
театрында режиссер. 
• 2019-2022 жылдары «Театр өнері» факультетінің деканы 
 
2 Сабақ беретін пәні: 
 
• Музыкалық театрдың режиссурасы I / II 

 Актер шеберлігі I / II 
 
3 Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтері: 
 
• Режиссер ретінде 20-тен астам спектаклдер мен театрландырылған қойылымдар 
қойды. Олардың қатарында: «Қыз Жібек», «Лир патша», «Жетім тағдыр», «Шағала», «Ұлы 
мен ұры» - Т.Әбдіков, «Қас қағым» - Ж.Ерғалиев, «Бөшке» - Иран Ғайып, «Адам дауысы» - 
Ж.Кокто, «Махаббат мұнарасы» - М.Кенжетаев, «Мениң билән муңлашқин» - Г.Насирова, 
«Қарагөз» - М.Әуезов. 
4 Мақалалар: 
 

 Нұрсұлтан Е. Қазақ сахнасындағы шетел пьесаларының бүгінгі интерпретациясы // -
Алматы: ҚазҰУ хабаршысы. -№4. (53), 2015. 

 Нұрсұлтан Е. Шекспир шығармаларын қазақ сахнасына шығарудағы ізденістер 
(Қ.Қасымовтың режиссурасының негізінде) // ЮНЕСКО-ның 70 жылдық мерейтойына 
арналған «Қазақ және венгр кинотеатры және теледидар: өзін-өзі тану, қазіргі 
заман және тарихи мұра» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 
материалдары. -Алматы: ҚазҰӨА, 2015. –Б. 277-280. 

 Нұрсұлтан Е. Қазақ сахнасындағы «Гамлет» трагедиясын интерпретациялаудағы 
жаңа тендециялар // «XX-XXI ғасырдың басындағы өнертанудың мәселелері» 
халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары.  –Алматы: 
ҚазҰӨА, 2016. –Б. 340-343. 

 Sultanova Z.S., Yeshmuratova A.K., Nursultan Y., Kabdiyeva S.D.,  Zhuasbek Y.T., World 
Classics in Kazakh Theater at Early Stage of Development // International Journal of 
Environmental and Science Education. Vol 11, 2016. P.4967-4975. 

 Нурсултан Е. Произведения Ч.Айтматова в интерпретации режиссера Т.Теменова // 
Materials of the XII International scientific and practical conference «Areas of scientific 
thought». Sheffield, 2016. C. 67-70. 

 Нұрсұлтан Е. Н.В.Гоголь драматургиясының қазіргі қазақ сахнасындағы ерекшеліктері  
// Қазақстанның ғылымы мен өмірі. -№1 (43), 2017. -Б. 30-33. 

 Нұрсұлтан Е. Қазақ сахнасындағы Т.Уильямстың пьесаларының қойылу деңгейі // 
Қазақстанның ғылымы мен өмірі. -№3 (46), 2017. –Б. 49-52. 



 Нұрсұлтан Е. А.П. Чеховтың «Апалы-сіңлілі үшеу» пьесасының бүгінгі сахналық 
интерпретациясы // «Рухани жаңғыру контекстіндегі заманауи кино өнері» 
Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. –Алматы: 
ҚазҰӨА, 2018. -442 б.  

 Maxim A., Yerkebay A., Nursultan Y., Modern interpretations of shakespearian tragedies // 
Opcion. -2019.  –V.35. –Iss.89. –P. 114-134.  

  
 
5 Марапаттар: 
 

1. Оқушылар арасындағы I облыстық ақындар айтысының жеңімпазы (2003, Қызылжар қ.) 
2. «Тараз–дебют» жас режиссерлер  байқауында француз драматургі Жан Коктоның 

«Адам дауысы» шығармасымен «Гран-при» жүлдесінің иегері (2012, Тараз қ.) 
3. Қырғызстанда өткен V Халықаралық “ARD ORDO” театр фестивалінің «Гран-при» иегері 

(2015, Бішкек қ.) 
4. Тәжікстанда  өткен IV халықаралық «Нигохи Нав» (Жаңа көзқарас) театр фестивалінің 

бас жүлдегері (2016, Душанбе қ. ) 
5. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай ұйымдастырылған «Мәңгілік ел» 

театрландырылған қойылымының жоғары деңгейде өтуіне белсене қатысқаны үшін 
медальмен марапатталды (2015, Астана) 

6. Қ.Сүгірбеков  атындағы I Республикалық жас режиссерлердің форум фестивалінің 
«Гран-При» жеңімпазы (2017, Астана) 

7. Ә.Молдабековтың 80-жылдығына арналған «Театр көктемі – 2018» фестивалінің «Қыз 
Жібек» спектаклімен «Үздік қойылым» номинациясының иегері (2018, Алматы) 

8. Арменияда өткен ТМД, Грузия, Балтық елдерінің жас театр қайраткерлерінің III 
Халықаралық Театр форумына У.Шекспирдің «Лир патша» трагедиясымен  арнайы 
диплом иегері (2018, Ереван) 

9. Ж. Ерғалиевтің «Жетім тағдыр » атты психологиялық пьесасын сахналағаны үшін  ҚР 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Қоры сыйлығының лауреаты  (2015) 

10. Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер 
театрының «Шағала» спектаклімен (автор А.П.Чехов) «Жылдың үздік қойылымы» 
номинациясы бойынша Сыншылар жүлдесімен марапатталды (2021) 
 

6 Байланыс: 
 
тел: +7 775 244 9507 
эл. почта: yeliknursultan@gmail.com 
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