
 
 

Сапарова ШаҺаризада Әмірқызы 

«Жеке ән салу» кафедрасының оқытушысы 

ҚР мәдениет саласының үздігі 

 

 

1 Академиялық және қызметтік тәжірибе: 

 1999-2003жж. Д.Нүрпейісова атындағы академиялық ұлт-аспаптар оркестрінің 

жоғарғы дәрежелі әншісі. 

 2004-2005жж. К.Бәйсейітова атындағы Ұлттық опера және балет театрының хор 

әртісі. 

 2005-2009жж. Абай атындағы мемлекеттік опера және балет театрының хор әртісі. 

 2009-2018жж. М.Өскінбаев атындағы Маңғыстау облыстық филормониясы, 

симфониялық оркестрдің жоғары дәрежелі әншісі. 

 2009-2018жж. Маңғыстау өнер колледжі, Жеке ән салу бөлімінің меңгерушісі, жеке ән 

салу, вокалдық ансамбль  пәнінің оқытушысы. 

 2018-2020жж. Елебеков атындағы Республикалық эстрада цирк колледжі, жеке ән салу 

пәнінің оқытушысы. 

 2019 жылдан бастап «Жеке ән салу» кафедрасының оқытушысы. 

2 Сабақ беретін пәндері: 

 Жеке ән салу 

 Дауыс түзу негіздері 

3 Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтері: 
 

 2012 ж. Беларусь халық әртісі Наталья Гайданың шеберлік классы 

 2014 ж. Мasterclass di canto lirico tenuta dal soprano Micaela Garozi. 

 "Педагогическая психология" Сертификат № 0129 Алматы, 24.02-07.03.2020г. Аль-

Фараби ат. Қазақ Ұлттық  университеті. 72 сағат 

 «Вокалдық өнер» «Авторлық курс» Сертификат №872-2021ПК. Алматы,15.04.2021-

24.04.2021ж Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық Консерваториясы, 72 сағат 

 «Академиялық ән салу» Халықаралық шеберлік-класс Сертификат №07/2017 

Алматы, 22.02-02.03.2017 жыл П.Чайковский атындағы музыкалық колледж, 72 

сағат 

 2017 ж. ЕХРО-да симфониялық және Абыл Тарақұлы ат. ұлт-аспаптар оркестрімен 

өнер көрсетті. 

4. Конкурстары:  

 2001ж. Халықаралық Шабыт фестивальінің дипломанты. 

 2012ж. «ЖасStar» халықаралық жас оперетта орындаушылар конкурсының 

дипломанты, Қарағанды қ. 



 2017 ж. ҚР халық әртістері К.Кенжетаев пен Ш.Бейсекова атындағы Халықаралық 

әншілер байқауының лауреаты, I-ші орын.Алматы қ. 

 2009ж. Қыз Жібек спектакльінде Жібек,  Қарлығаш рольдері. Н.Жантурин 

ат.Музыкалық драма театры, режиссері: Ғ.Есимов. 

 

5 Концерттер : 

 2010 ж. Қуаныш Жантұрған мен Сапарова Шаһаризаданың симфониялық оркестрмен 

жеке концерті.  

 2013 ж. “Серпер” Республикалық фольклорлық ұлт аспаптар оркестрлерінің фестивалі, 

Астана қ. 

 2014 ж Абыл Тарақұлы ат. ұлт-аспаптар оркестрімен «Бұлбұл» атты жеке концерті. 

 2015 ж. Вокалдық музыка кеші  

 2015 ж. 11 ақпан. Маңғыстау облыстық филармониясының есептік концерті 

 2016 ж. Вокалдық кеш.   

 2017 ж. 11 наурыз.Камералық музыка кеші.   

 2018 ж. 28 ақпан. Вокалдық кеш. 

 2018ж 30 сәуір «Виолончель – душа моей души» симфониялық оркестрмен Адиль 

Бестембековтың концерті.    

 «Әндер мен жылдар» концертінде 2020ж. 18 қаңтарда   жеке өнер көрсетті. 

Бағдарламалық концерт Хабар арнасынан берілді. 

 Қазақстан Республикасы «Bilim-orkenieti»  ұлттық инновациялық   ғылыми-                                                                                     

зерттеу  орталығы,    «ҚР үздік педагогтарының Ұлттық сыйлығы» Республикалық 

байқауынан 1 орын, және төсбелгі, куәлік берілді. Өмірбаян мен материалдар жинақ 

кітапқа енгізілді. 

6 Мақалалар: 
 

 Қазақстанның жоғары мектебі /Высшая школа Казахстана №4/28/2019 

                  Тақырыбы: «Мәдениет және өнер оқу орындарында инновациялық                  

технологияларды енгізу ерекшеліктері»  

 Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. ISSN 1728-7804 

Жетібай Р.Қ., Сапарова Ш.Ә. Ж.Нәжімеденов әңгімелерінің тақырыптық және 

идеялық ерекшелігі....2021ж №2 /76 

 ҚР ЖОО арасында өткен Республикалық  СҒЗЖ конкурсында  Жарылкасынова 

Анельдің «Вокал педагогикасы мен вокалды оқытудың кейбір аспектілері»  

Ғылыми жобасына жетекшілік етті. II орын. 

  «Современная наука.XXI век: научный, культурный ИТ контекст» I 

Халықаралық Ғылыми практикалық конференциясында  «СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕТОДЫ ВОКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ»  тақырыбында мақала жазып, лауреат 

атанды. МАНО. 20.01.2021. Омск. РФ. 

 

7  Марапаттар:  

 2011ж. Маңғыстау облысы әкімінің Қ.Көшербаевтың «Алғыс хаты».  

 2014ж. Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Б.Нұрғазиеваның «Алғыс хаты»  

 2017ж. Маңғыстау облысы әкімі Е.Тоғжановтың Алғыс хаты.         

 ҚР Мәдениет саласының үздігі 2022 г. 

 



8  Байланыс: 

 тел: +7 707 330 19 68 

 эл. почта: shaha-soprano@mail.ru  
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