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Академиялық және практикалық тәжірибе: 

Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры: балет әртісі, педагог-репетитор. 

А. Селезнева атындағы Алматы Хореографиялық Училищесі: арнайы пәндер оқытушысы. 

Ж. Елебеков атындағы республикалық эстрада-цирк колледжі, оқытушы. 

Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы «Хореография педагогикасы» 

кафедрасының доценті. 

 

Оқытатын пәндері: 

«Тарихи-тұрмыстық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі»,  «Тарихи-тұрмыстық биді 

оқыту негіздері», «Тарихи-тұрмыстық би композициясы», «Хореографиялық мұра», 

«Классикалық бидің тренажы» 

 

Білім: 

1976-1984 ж. – А. В. Ваганова атындағы Ленинградтық хореографиялық академиялық 

училищесі (Орыс балет академиясы, Санкт-Петербург қаласы)  

Мамандығы «Балет әртісі». 

2. Т. Қ. Жүргенов ат. Қазақ Мемлекеттік өнер академиясы. 

1997-2001 ж. ж. «Педагог-хореограф» мамандығы. 

 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметі:  
2004 ж. – Санкт-Петербургтегі Мариин театрында тағылымдама 

2011 ж. – Н.А.Римский-Корсаков ат. Санкт-Петербург Мемлекеттік консерваториясында   

біліктілікті арттыру  

2014 ж. – А.Я. Ваганова ат. Орыс балеті академиясы Санкт-Петербург (Ресей) «А Я. 

Ваганова әдістемесін сақтау және дамыту» 

2016 ж. – Қайта құру мәселелері бойынша IX жыл сайынғы конференцияға Қатысты XIII-

XX ғасырлардағы еуропалық Тарихи билер. А.Я. Ваганова ат. Орыс балеті академиясы 

Санкт-Петербург қ. 

2017 ж. – Мәскеудегі Үлкен театрда тағылымдама 

2018 ж. – «А. Я. Ваганова атындағы Орыс балеті академиясыда» біліктілігін арттыру (Ресей, 

Санкт-Петербург қ.,) 

 2022 ж. -  Мәскеу Мемлекеттік хореография академиясында біліктілікті арттыру (Ресей, 

Мәскеу қ.)  

               

   Мастер-кластар:              

 2022 ж. мамыр – Халықаралық ERASMUS бағдарламасы бойынша Рим Ұлттық би 



академиясының студенттеріне «Хореографиялық мұра» пәні бойынша мастер-класс 

(Италия, Рим қ) 

      

Басылымдары: 

Соңғы уақытта 10 мақала жарық көрді, оның ішінде КОКСОН РК , РҒДИ журналдарында, 

халықаралық конференциялар материалдарының жинақтарында жарияланған 

басылымдарда 

 

Монографиялар, оқулықтар:  

«I тарихи-тұрмыстық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі» пәні бойынша оқу-

әдістемелік құрал ISBN 978-601-265-324-3 

 

Марапаттар: 

Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері 

 

Байланыс деректері:  
Email: arb1984aigul@mail.ru. 

 +7 7777015047 
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