
 

 

 
 

 
 

Сияз Мамырбай 

«Жеке ән салу» кафедрасының оқытушысы 

 

 

 

1) Академиялық және қызметтік тәжірбиесі: 

 1987 жылдан Қазақ мемлекеттік Жамбыл атындағы филармонияның артисі 

 1989 жылдан Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының оқытушысы 

 1995 жылдан "Бутя Жамбыл" ӨТБ директоры 

 1998 жылдан "ШНОС" ААҚ; "Алматы OIL" ЖШС; "Артек" ЖШС; "Гелиос"ЖШС Алматы 

филиалдарының директоры 

  2001 жылдан бастап ATS Group; "Property development" компаниясы ЖШС; "TS  

 Engineering" ЖШС; Қуат корпорациясының директоры 

  2008 жылдан "B ПЛЮС" ЖК; "Trans scania" ЖШС директоры 

  2017 жылдан жеке вокал студиясының жетекшісі 

 2019 жылдан Т. Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық Академиясының оқытушысы 

2) Сабақ беретін пәні: 

 Жеке ән салу 

 Дауыс қою әдістемесі 

 Вокал 

3) Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтері: 

  11 жылдан астам оқытушылық қызмет 

 Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде "Өнер Жастан" 

Студенттік театрын ұйымдастыруға қатысу 

  "Өнер Жастан" студенттік театрының опералық спектакльдеріне қатысу: 

Е.Брусиловский "Қыз Жібек", А. Қ. "Жұбанов, Л.Хамиди “Абай" 

  Жас орындаушылардың Республикалық байқауына қатысу 

4) Мақалалар: 

  "Dogma" халықаралық ғылыми-қоғамдық журналының №1 (15) 2021 шығарылымында 

“Вокалдық шығармаларды орындауда резонаторды дұрыс пайдалану дағдыларын 

қалыптастырудың маңыздылығы" ғылыми жарияланымы 

  "Жүйеленген вокалдық педагогикалық репертуар" хрестоматиясы (шығалыру 

сатысында)  

5) Марапаттар: 



 Республикалық XIII студенттік пәндік Олимпиадасына студенттерді дайындағаны үшін 

ректор А. Ж. Абдуалиевтің алғыс хаты - 2020 

  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің вице-министрі Қ. А. 

Ерғалиевтің алғыс хаты – ҚР ЖОО студенттері арасындағы Республикалық жыл 

сайынғы ғылыми-зерттеу жұмыстарының конкурсында үздік ғылыми-зерттеу 

жұмысының жетекшісі болғаны үшін - 2021 

  Республикалық XIV студенттік пәндік Олимпиадасына студенттерді дайындағаны 

үшін ректор А. Сатыбалдының алғыс хаты - 2022 

 "Жеке сабақ барысында білім алушылармен қарым - қатынастың педагогикалық 

психологиялық ерекшеліктері" тақырыбы бойынша 72 сағат көлемінде біліктілікті 

арттыру курсынан өту бойынша сертификат - 2020 

  Біліктілікті арттыру курсынан өту бойынша сертификат "цифрлық сауаттылық 

негізінде Онлайн оқыту: мүмкіндіктер және практикада қолдану" - 2021 

  Біліктілікті арттыру шеңберінде "Вокалдық өнер" мамандығы бойынша "Авторлық 

курс" бағдарламасы бойынша оқығаны үшін сертификат - 2021 

  "ҚР ЖОО арасында студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының жыл сайынғы 

республикалық конкурсында" 1 орын алған студент Түсіпбекова Айгерімнің "Халық 

әндеріндегі орфографиялық заңдылықтар" ғылыми - зерттеу жұмысына басшылық 

еткені үшін сертификат - 2021 

  Студенттерді Республикалық XIII студенттік пәндік олимпиадаға дайындағаны үшін 

сертификаттар: 

❖ 2 дәрежелі дипломдар - Түсіпбекова Айгерім (классикалық шығармалар 

номинациясы бойынша), Тұржанова Диана (патриоттық және кеңестік кезеңдегі 

әндер номинациясы бойынша) - 2021 

❖ 3 дәрежелі і дипломдар - Абдрахманов Бауыржан (ретро әндер номинациясы 

бойынша), Ахмет Өркен (халық әндері номинациясы бойынша) – 2021 

 Студентті Республикалық XIV студенттік пәндік олимпиадаға дайындағаны үшін 

Сертификат:  

2 дәрежелі диплом – Серік Алинур (патриоттық және кеңестік кезеңдегі 

әндер номинациясы) - 2022 

❖ 3 дәрежелі диплом - Нұрланбек Жасар (патриоттық және кеңестік кезеңдегі 

әндер номинациясы) - 2022 

6) Байланыс: 

  тел: +7 701 222 45 47 

 эл. почта: msiyaz@inbox.ru 
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