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1 Академиялық және қызметтік тәжірбиесі: 

 

 1978-1979 жылы - Театр және көркемсурет институтының театр факультетінің 

вокал пәні ұстазы 

 1979 жылы - Музыкалық комедия  кафедрасының ұстазы (вокал пәні) 

 1987 жылы “Музыкалық комедия” кафедрасының меңгерушісі. 

 1996 жылы ҚР Білім беру ісінің үздігі. 

 1996-1997 жылдары - Шығармашылық және тәрбие жұмыстарының проректоры.  

 2003 жылы - Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық өнер академиясының 

шешімімен “Доцент” академиялық атағы беріледі. 

 2007 жылы - “профессор” академиялық атағы беріледі. 

 

2 Сабақ беретін пәні: 

 Вокал, жеке ән салу 

 

3 Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтері: 

 1983 жылы Ленинград қаласындағы ЛГТМИК институтының стажеры. 

Актерское мастерство “Режиссура рукаводители Товстоногов, Кацман А.И 

 1987 жылы Московская гос.Консерватория им. П.К.Чайковсккого. Концерт 

вокальной музыки в Рахманинском зале. Экзамен для поступления в заочную-

Аспирантуру по предмету “Сольное пение”  сдача Научного реферата на тему “ 

Роль народно-профессионального искусства Казахстан в подготовке актёров 

музыкальной комедии.  

 ГИТИС им.Луначарского участие в научной 1987 г.конференции по вокальному 

искусству. 

 1999-2000 г. Ташкентская гос.консерватория им.Ашрафи гос.театральный 

институт им.Уйгуня. Повешение квалификаций. 

 2003 год г. Устькаменогорск председатель жюри Республиканского конкурса 

Дельфийские игры. Мастер класс в музыкальном училище им. М.Р. 

Абдуллиных. 

 2012. Семей. Шәкәрім атындағы педагогоикалық университетінің музыка 

факультетінде шеберлік сағатын өткіздім. 



 2016-2018 жылдары Түркістан қаласының “А. Яссауи”атындағы “Қазақ-Түрік” 

университетінің музыка факультетінің Мемлекеттік емтихан комиссиясының 

төрағасы.  

 2016 жылы Шымкент қаласының опера театрының жас әншілерімен “Дауыс 

мүмкіншілігінің өсу әдістерінің игеру” тақырыбында 10 күндік дәріс өткізілді. 

 2018 жылы Қ.Р. Мемлекеттік қыздар педагогоикалық университетінде “Ән 

өнерінің дәстүрлі және классикалық жанрларындағы ерекшеліктері жайында 

лекция-сұхбат өткізілді. Мамыр айы. 

 1999 жылы Алматы қаласының “Ер Төстік”  балалар хорының солиисті ретінде  

Германия, Франция, Венгрияда концерттік сапар. 
  

4 Мақалалар: 

 

 1983 ж. Ленинградтың театр және кино институтының тәжірибесінен оқу-

әдістемелік жұмыстар. АГТКИ. Конференция. 

 1986 жыл.Москва ГИТИС  ұлттық музыкалық театрлар мамандарының 

тәрбилелеу мәселелері.  

 1987 жыл.Московская гос. Консерватория им П.И. Чайковского “Қазақ 

музыкалық театр мамандарын тәрбиелеудегі мәселелер”.  

 Бір бөлімді вокалдық концерт С.Рахманинов атындағы залда комиссия 

мүшелері: СССР халық әртістері: Архипова-төрайымы В. Атлантов, 

Н.Шпиллер, Е. Нестеренко, В. Яковлева.  

 1992 г.“Профессиональная гигиена Певца Актёра” научно-метод. конференция. 

АГТХИ.  

 Вокальный словарь.  

 Вокально-педагогические принципы профессора Шариповой Надии 

Абдрахмановны. 

 2017 жыл “Музыкалық театр әртісі” мамандандыру бағытындағы әншілік 

дауысты игеру мәселелері және ерекшеліктері.  

 

5 Марапаттар: 

 1997 жылы Білім беру саласының үздігі. 

 2000 жылы Мәдениет саласының қайраткері. 

 2017 жылы Мәдениет саласының үздігі төсбелгісі. 

 2019 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 75 

жылдығы төсбелгісі. 

 2020 жылы “ Халық алғысы” медалі. (Президенттің қолы) 

 2021 жылы Білім саласына қосқан айрықша еңбегі үшін Қ.Р. Тәуелсіздігіне 30 

жыл төсбелгісі. 

 .”BILIM ORKENIETI” ұлттық иновациялық ғылыми-зерттеу орталығының 

төсбелгісі.  

 Қазақстанның еңбек сіңірген педагогі төсбелгісі. 
 

6 Байланыс: 

 тел: +7 777 293 47 46 

 эл. почта: maksutzhunus@qmail.com 
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