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 «Музыкалық театр» кафедрасының оқытушысы 

Қазақ КСР Халық әртісі, Қазақ CСР еңбек сіңірген өнер қайраткері, 
профессор 

 

 
 
 

 
 

1 Академиялық және қызметтік тәжірбиесі: 
 

 1965 -1967 ж.— Қазақ мемлекеттік драма театрының қоюшы-режиссері. М.Әуезов. 
• 1968—1971 ж.  Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен 
жасөспірімдер театры режиссеры. 

 1971—1991 ж. Семей облыстық музыкалық драма театрының бас режиссеры. 

 1994—1997 ж. Қазақстан Республикасы Білім және мәдениет министрлігінің, мәдениет 

басқармасы, мәдениет министрінің орынбасары.  

 1997—2001 ж. Қазақстан Республикасы Білім, мәдениет және спорт министрлігінің 

Мәдениет комитетінің төрағаның орынбасары. 

 2001—2013 ж. М.Әуезов атындағы Қазақ ұлттық академиялық драма театрының 

көркемдік жетекші. 

 2013 ж- қазіргі уақытқа дейін М.Әуезов атындағы Қазақ ұлттық академиялық драма 

театрының директор кеңесшісі. 

 
2 Сабақ беретін пәні: 
• Актер шеберлігі I / II 
 
3 Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтері: 
 
• Режиссер ретінде 50-тен астам спектаклдер қойды. Олардың қатарында: 

 «Абай»М. Әуезов 

 «Айман — Шолпан» М. Әуезов; 

 «Ревизор» Н. В. Гоголь; 

 «Жұп» Н. В. Гоголь; 

 «Сыған серенадасы» И. Сапарбай; 

 «Үміт үзбей» Н. Келімбетов 

 «Обсессивті» Д. Исабеков; 

 «Ұлы мен ұры» Т. Әбдік 

 «Балуан Шолақ» Д. Исабеков; 

 «Анна Каренина» Л. Толстой 
 
4 Марапаттар: 
 
- 1975 (3 желтоқсан)—Қазақ CСР-інің еңбек сіңірген өнер қайраткері. 

 1988 (25 мамыр)- Театр өнерінің дамуы мен қалыптасуына қосқан үлесі үшін Қазақ 



КСР Халық әртісі. 

 2004 – «театр» саласындағы қосқан үлесі үшін «Платиналы Тарлан» 
номинациясындағы «Тарлан» тәуелсіз жалпы ұлттық сыйлығының иегері. 

 2006 (8 желтоқсан) – «Парасат» орденінің иегері. 

 2011 (24 қазан) - Алматы облысының Құрметті азаматы.  

 2011 (13 желтоқсан) – «Жыл адамы -  Алтын адам» ұлттық сыйлығының иегері. 

 2013 (28 қараша) -  «мәдениет пен өнерді дамытуға сіңірген еңбегі үшін» Құрмет 
белгісінің иегері . 

 2014 (13 желтоқсан)—2 дәрежелі «Барыс» орденінің иегері. 

 Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің алғыс хаты. 

 2021 (2 желтоқсан) -  1 дәрежелі "Барыс" орденінің иегері. 

 «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» медалі (2001). 

 «Астанаға 10 жыл» медалі (2008). 

 «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» медалі (2011). 

 «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл» медалі (2015). 

 «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» медалі (2016). 

  
5 Байланыс: 
тел:  +7 701 755 18 69 
эл. почта:  
 
 
 

 


