
 

 

Оренбургский Артур Александрович 

Қызметі: Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА «Эстрадалық окестр 

аспаптар»  кафедасының профессоры  

Должность:  профессор кафедры «Инструменты эстрадного 

оркестра» КазНАИ им.Т.Жургенова 

Post: professor of the Department "Variety Orchestra Instruments" of 

T. Zhurgenov KNAA 

Атағы: Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері / Звание: 

Заслуженный Деятель Казахстана/ Title: Honored Worker of 

Kazakhstan 

 

 

Академиялық және практикалық тәжрибе: 

1) Жоғары оқу орнының педагогикалық өтілі-16 жыл.  

2)  1985-1990 жж. Рудный музыкалық колледжінің дирижерлық және хор бөлімі, хор 

дирижері, оқытушы 

3)  1990-1996 Алматы мемлекеттік консерваториясы. Құрманғазы «Композиция», 

композитор, ұстаз 

4) 2006 жылдан қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық өнер академиясы. Т.Жүргенова. 

Оқитын пәндері: Оркестрлік сынып, Ансамбль, Джаз ансамбльдеріне аранжировка, Компьютерлік 

өңдеу, Компьютерлік ноталық музыкалық редакторлар, Джаз импровизациясының негіздері. 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

5В040800 – «Эстрадалық өнер» мамандығы бойынша «Ансамбль» пәні бойынша XIV 

Республикалық пәндік олимпиада. 1-дәрежелі диплом. 

Алексей Каменскийдің «Болат ұрпақ» деректі фильмінің музыкасы 2020 (Мерген – Қазақфильм). 

Орыс академиялық драма театрының спектакліне арналған муз. Лермонтов (Қазақстан, Алматы): 

«Менің әкем - Питер Пан» (2020 ж. реж. Д. Скирта). 

 «Қыз Жібек» мюзиклі Орал 2021 (реж. Е. Нұртазин). 

 «Роза Бағланова» мюзиклі Астана – мюзикл 31 наурыз 2022 жыл (реж. Е. Нұртазин) 

«Скрипка мен оркестрге арналған концерт» (әлемдік премьера) Қазақ мемлекеті. Оларға 

филармония. Жамбыл, Алматы, 9 сәуір 2022 жыл. Скрипка партиясы – ҚР еңбек сіңірген қайраткері 

Аида Аюпова, дирижері – Маттиас Манаси (Германия), Мемлекеттік симфониялық оркестрдің 

симфониялық оркестрі. 

Жарияланымдар:  

1. А.Оренбургский «Орнатудың негізгі элементтері. Шағын шығармадан оркестрге «Алматы – 2007. 

102 бет. ISBN 9965-755-40-x 



2.А.Оренбургский «Практикалық джаз гармониясы». Алматы – 2012 ж.71 б. ISBN 978-601-265-088-4 

3. А.Оренбургский «Альт-саксофон мен фортепианоға арналған соната». Алматы – 2007 .35 бет. 

ISBN 9965-755-41-8 

4.А.Оренбургский «Фортепианоға арналған пьесалар». Алматы -2012 -40 б. ISBN 978-601-265-087-7 

Мақалалар: «Джаз гармониясының эволюциясы», «Аспаптық ансамбль сыныбында оқушылардың 

шығармашылық әлеуетін ашу» Алматы 2010. Мәдениет және өнер университеттері әлемдік білім 

беру кеңістігіне жол ISBN 978-601-265-021-1. Көптеген музыкалық басылымдар. 

Оқулықтар: «Импровизацияның бастапқы курсы» оқу құралы 

Байланыс деректері: +77478223014 

 

 

 

 

 


