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"Жеке ән салу"кафедрасының профессоры 

Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының 
профессоры 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 

 

 

1 Академиялық және практикалық тәжірибесі: 

 2002 жылдан Т. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА оқытушысы, профессоры 
 
2 Оқытатын пәндері: 

 Дауыс түзу негіздері, Дауыс түзу, Жеке ән салу, Вокал 
 
3 Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметі: 

 «Атамекен» әні, концерт «Алматым жүрегімде», 2021 ж. 

 «Туған жер» әні, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Алмас Ахметбектің 
творчестволық кеші, 2021 ж. 

 «Қайда сол бір мәңгі жас» әні, "Құрмет" орденінің иегері Тлеубек Қожанұлының 
творчестволық кеші, 2021 ж. 

 «Шағала», «Ерке құсым» әндері, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Секен 
Тұрысбековтың «Ұлы дала» концерті, Талды-Қорған қаласы, 2021 ж. 

 «Құсни-Қорлан» әні, «Тұрсынхан Әбдірахманова-100 жыл» концерті, 2021 ж. 

 «Ауылым» әні, Гала-концерт «Алатау алабында», дәстүрлі өнер театры «Алатау», 
Талды-Қорған қаласы, 2020 ж. 

 «Қарағым-ай», «Күндер-ай» әндері, «Сазген сазы» фольклорлық этнографиялық 
ансамблімен концерт, 2020 ж. 

 «Ауылым әнім» әні, «Наурыз-2019» концерті, «Сазген сазы» фольклорлық 
этнографиялық ансамблі, 2019 ж. 

 «Зәуреш» әні, «Студенттердің қоштасу әні» әндері, «Отырар сазы» фольклорлық 
этнографиялық оркестрінің концерті, Атырау қаласы, 2018 ж. 

 «Ауылым әнім» әні, «Көктем вальсі» әндері, «Отырар сазы» фольклорлық 
этнографиялық оркестрінің концерті, 2018 ж. 

 «Жас қазақ», «Журавли» әндері, «День Победы» концерті, 2017 ж. 

 «Сөнбейді әже шырағың» әні, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық оркестрімен 
концерт, 2016 ж. 

 «Қазақ хандығына 550-жыл» концерті, «Қазақ елі» алаңы, Астана қаласы, 2015 ж. 

 Гастрольдік сапарлар, ШҚО, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық оркестрімен 
«Қазақ хандығына 550-жыл» концерті, 2015 ж. 

 «Падиша өнер, самғай бер әуелетіп!» жеке концерті, Республика сарайы, 2015 ж. 

 «Вечер классического романса» жеке концерті, Жамбыл атындағы Қазақ 
мемлекеттік филармониясы, 2013 ж. 

 «Аяулы менің мекенім!» жеке концерт, «Сазген сазы» фольклорлық этнографиялық 
ансамблі, ШҚО, Өскемен, Зайсан қалалары, 2012 ж. 

 «Әлі есімде» жеке концерт, «Сазген сазы» фольклорлық этнографиялық ансамблі, 
Абай атындағы Қазақ ұлттық академиялық опера және балет театры, 2010 ж. 



 «60 лет День Победы» жеке концерті, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 
оркестрі және Бақытжан Байқадамов атындағы Мемлекеттік хор каппелласының 
сүйемелдеуімен, Республика сарайы, 2005 ж. 

 «Романс кеші» жеке концерті, "Қазақстандағы Ресей жылына" арналған, 2003 ж. 

 Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық оркестрі және Бақытжан Байқадамов 
атындағы Мемлекеттік хор каппелласының сүйемелдеуімен М.Әуезов атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында өткен жеке концерті, 2002 ж. 

 Қазақстанның мәдениет күндері: Стамбул-2003, Санкт-Петербург-2003, АҚШ-
Туссон-2005, КХР-Үрімжі-2006, Манғолия-Улан-Батыр-2007, Австрия-Вена-2006-2007, 
Украина-Одесса-2007, Стамбул-2007-2010, КХР-Пекин-Шанхай-2010 және т.б. 

 Концерттер: Абай-150 жыл, Жамбыл-150 жыл, М.Әуезов-100 жыл, Қарасай батыр-
400 жыл, Наурыз-10 жыл-Москва қ. 

 
4 Жарияланымдар: 

 «Академиялық мәнерде ән айту ерекшеліктері», «Художественное образование» 
сериясы, Вестник-№2(47), 2016 ж. 
 

5 Монографилар, оқулықтар: 

 Қазақстан композиторларының романстар жинағы, Оқу құралы-«Мерей»-2016 ж. 

 Гүлжиһан Ғалиева. Кітап-альбом. Алматы, «Томирис-21»-2017 ж. 
 
6 Марапаттар: 

 03.12.2001 ж. ҚР Президентінің Жарлығымен «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 10 жыл» медальмен марапатталған 

 25.08.2005 ж. ҚР Президентінің Жарлығымен «Қазақстан Конститутциясына 10 
жыл» медальмен марапатталған 

 20.06.2008 ж. ҚР Президентінің Жарлығымен «Астана 20 жыл» медальмен 
марапатталған 

 05.12 2011 ж. ҚР Президентінің Жарлығымен «Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері» құрметті атақ берілді 

 24.01.2013 ж. «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері»  
төсбелгімен марапатталған  

 29.11.2016 г. ҚР Президентінің Жарлығымен «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 25 жыл» медальмен марапатталған 

 02.12.2021 ж. ҚР Президентінің Жарлығымен «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 30 жыл» медальмен марапатталған. 

 
7 Байланыс деректері: 

 тел: +7 701 742 29 39 

 эл. почта: dalel-uash@mail.ru 
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	 «Падиша өнер, самғай бер әуелетіп!» жеке концерті, Республика сарайы, 2015 ж.
	 «Вечер классического романса» жеке концерті, Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы, 2013 ж.
	 «Аяулы менің мекенім!» жеке концерт, «Сазген сазы» фольклорлық этнографиялық ансамблі, ШҚО, Өскемен, Зайсан қалалары, 2012 ж.

