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1 Академиялық және практикалық тәжрибе: 

 1989 – 2020жж. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде  – оқытушы, аға 

оқытушы, доцент, профессор  

 2015 – 2020 ж.ж.  Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-сы  «Жеке ән салу», «Музыкалық театр» 
кафедраларының доценті (қосымша)  

 2021 жылдан Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-сы  «Музыкалық театр» кафедрасының  
профессоры  
 

2 Оқитын пәндері: 

 Фортепиано 

3 Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

Оқушыларды халықаралық орындаушылық шеберлік байқауларына дайындау 
- Аспаптарды орындауға арналған халықаралық байқау International competition «Grand Prix 

De Peinture Du Monde»  1-орын  (Смагулова М 3 курс ) 03.12.2021ж. Париж,Франция;  
- Аспаптарды орындауға арналған халықаралық байқау «International Cyprus arts festival» 2-

орын (Смагулова М 3 курс ) 12.12.2021ж. Кипр;  
- Аспаптарды орындауға арналған халықаралық байқау «International Arts Festival in London» 

1-орын (Смагулова М 3 курс ) 22.12.2021ж. Лондон; 
4 Жарияланымдар:  

      Нөлдік емес импакт-факторы бар журналдарда шығарылған ғылыми мақалалар тізімі 
- «MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL ENHANCEMENT OF SPECIAISTS» 
Modern pedagogical technologies in professional enhancement of speciaists ll Man in India. -
2017. - Vol. 97. - Iss. 2. -P.431-431; 
- Features of the professional activity of the pianist-concertmaster. ISSN 1567-214Х/ PalArch s 
Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology. – 2020. – Vol.17,Iss. 6. – P. 140-159; 

- Specific features of social competence development in the future music teachers working at 
universities // Intemational Joumal of Environmental and Science Education. -2016' - V. 11. - Iss. 
9. - P. 3001-3011; 

               Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға мақалалар: 
- О реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» /ISSN 2073-333Х Наука и 

жизнь Казахстана. №2 (77) 2019. ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журнал Астана 2019; 
             - Рухани құндылықтар мен табиғат құбылыстарының сабақтастығы/ Педагогика және өнер.  3 
(77)   
               2019; 

- О роли и формах самостоятельной работы студентов в кредитной системе обучения в 
творческом ВУЗе ISSN 2073-333Х/ Наука и жизнь Казахстана. №7 2020;  

 
Шетелдегі халықаралық конференциялар: 
-Some features of musical speech and mode organization of songs of the yakut epic-olonkho. 
ISBN: 978-605-7811-80-6/ Al-Farabi journal 7. Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi 1-2 Mayis 

 



2020, BURSA; 
 

 

VII Международная научно-практическая конференция. статья «Развитие 
этномузыкальной толерантности студентов творчес кой специональностей» Америка. 
Хьюстон. 24-26 ноябрь 2021г./ ISBN978-601-267-251-0 Regional Academy of Management 
2021-457p. UDC 005. BBS 65-290-2/; 
және 60 аса ғылыми еңбектер. 

 

   

5 Монографиялар, оқулықтар:   

 «Халық музыкасын оқыту үдерісінде пайдалану жолдары.  Оқулық, Алматы, 2018.  

6 Марапаттар: 

Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің құрметті қызметкері (05.02.2004ж.) 

7 Байланыс деректері: 

             тел: +77028777629 

            эл. почта: elmira629@mail.ru 
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