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 Академиялық және практикалық тәжрибе: 36 жыл 

Оқитын пәндері: 

 Костюм стилистикасы 

 Әлемдік көркем мәдениетінің стилдері 

 Фильмнің көркемдік шешімі 

 Фильмнің бейнелеу шешімі.  

 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 
 «Казақфильм» Ұлттық компаниясының тапсырысы бойынша: 

1. «Махамбет семсерi» - Көркем фильм. Реж. Сламбек Тауекел. 

(Костюм үлгiлерi жөнiндегi қоюшы-суретші). 

2. «Прыжок Афалины» - Көркем фильм.Реж. Элдор Оразбаев (Мәскеу). 
(Костюм үлгiлерi жөнiндегi қоюшы-суретші). 

3. «Жерұйық» - Көркем фильм.               Реж. Сламбек Тауекел. 

(Костюм үлгiлерi жөнiндегi қоюшы-суретші). 
4. «Кішкентай» - Көркем фильм.            Реж. Данияр Саламат. 

(Костюм үлгiлерi жөнiндегi қоюшы-суретші). 

5. «Встречная проверка» - Көркем фильм. Реж. Дархан Кожахан. 

(Костюм үлгiлерi жөнiндегi қоюшы-суретші) 

6. Деректi фильмдер, әлеуметтік роликтер, клиптер, көркем-анимациялық телесериалдар. 

Тренингтер, семинарлар, курстар: 

1. Шеберлік дәріс курсы.Азербайжан Республикасы Мәдениет және Туризм министрлігінін 

жанындағы ғылым секторының менгерушісі, саясаттану ғылымдарынын кандидаты Асиф 

Усубалиевтің (Баку к.) жургізген «Мәдени саясаттың заманауи сұранысы мен әлеуеті: Азербайжан 

Республикасының тәжірибесі негізінде» шеберлік дәрістер курсы. Сертификат №385, 23-24 сәуір, 

2015 ж. 

2. Курс. 2016 жылғы қаңтардың 25-30 аралығында "Режиссура" мамандығы бойынша өткізілген 36 

сағат колеміндегі біліктілікті арттыру курсы тыңдалды. Сертификат № 000404, 06.02.2016ж. 

3. Конференция. «Еуразиядағы өнер және мәдениет тарихы» Үшінші ұлтаралық конференция: 

«Шығыс-Батыс» жоғары білім беру және біліктілікті арттыру қауымдастығының бас директоры 

Наталья Хаас. Вена, Австрия, 25 сәуір 2015 ж. (сертификаты бар) 

4. Дөңгелек үстел. 1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңистің 70 жылдық мерейтойына 

арналган «Кирилло-Мефодиев оқулары» дөнгелек үстелі. Алматы, 22.05.15 ж. (сертификаты бар) 

5. Конференция. Батыс Венгрия университеті және «SAVARIA» университеті орталығымен 

ЮНЕСКО-ның 70 жылдығына орай, бірлесіп өткізілген халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция: «Қазақ және венгер киносы мен телевизиясы: өзін тану, заманауилық және тарихи 

мұра». Алматы, 26-27 наурыз, 2015 ж. (сертификаты бар) 

6. Конференция. "Филология, өнертану және мәдениеттану маселелері: ғылыми пікірталас" XL-XLI 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Мәскеу, 08.10.2015 ж. (сертификаты бар) 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/


7. Конференция. Санкт-Петербург гуманитарлық университеті профсоюздарының 90-жылдық 

мерейтойына арналган "әлеуметтік өзгерістер дәуіріндегі экономика, құкық және мәдениет " 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Алматы, 29 қантар, 2016 ж. (сертификаты 

бар) 

8. Конференция. Ораз Әбішевтің туғанына 100-жыл толуына арналган "Казіргі кезеңдегі 

кинематограф пен телевизия. Улттык және ғаламдық өзгерістер аясында: маселелер, 

тенденциялар, перспективалар" халыкаралык ғылыми-практикалык конференциясы. Алматы, 21-

22 сауір, 2016 ж. 

9. Семинар. Елисей сарайының (Париж) бас кеңесшісі Графиня Мари де Тилли және дипломды 

имиджмейкер Белла Сат-Мырза- ның өткізуіндегі "Сәнділік және стиль" сән семинары. Астана, 

қазан, 2016 ж.  (сертификаты бар) 

10. Семинар. «Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА-да кредиттік оқыту технологиясын жетілдіру» 

тақырыбы бойынша оқу бөлімінің әдістемелік семинары.   22 желтоқсан, 2014 ж. (сертификаты 

бар) 

11. Халықаралық ғылыми-практикалық конфереренция «Қазақстан Республикасында халықаралық 

білім беру жобаларын енгізудің тарихы, мәселелері және перспективаларын әр қырынан зерттеу» 

22.10.2018ж. (сертификат бар) 

12. 2.04.- 14.04.2018ж. аралығында 72 сағат көлемінде  «Дизайн және өнер» мамандығы бойынша 

біліктілікті көтеру курсы тыңдалды. Куәлік №8311-14.04.2018ж. 

13. Семинар 2 сағат, 31.10.2019ж. Қаз.ҰӨА. «CIarivate Analytics» ресурсы бойынша, ғылыми 

зерттеулер үшін. 

14. Certificate for participation in the “3 central Asian int. forum on quality assurance in education” 4-5 

October 2019   IAAR 

15. «Музыкалық және орындаушылық ойын-сауық жобасын ашу және өндіру» бойынша біліктілікті 

арттыру курсы туралы сертификат. 36 сағат көлемінде, 22.04.2019ж.  

№206 Қаз. ҰӨА 

16. «Қашықтықтан оқыту элементтерін білім беру процесіне енгізу» «Фоксфорд» онлайн мектебі, 

Москва,  28.03.2020ж. 36 сағат.Сертификат № 3870013-7893 

17. «Білім беруді сандық жүйеге ауыстыру»  «Цифровая трансформация образования» Алматы қ., 

Абай атындағы ҚазҰПУ, НПО «Ойын түріндегі білім»  23.06.2020 ж. бастап 29.06.2020 ж. дейін 
72 сағат. Сертификат 29.06.2020 ж 

18. «Жоғарғы оқу орны оқытушысының психологиялық-педагогикалық қызметі»   «Психолого-

педагогическая деятельность преподавателя высшего учебного заведения» г. Липецк, «Заманауи 

білім беру технологиялары» Бүкілаймақтық ғылыми білім беру орталығы.  (ООО «ВНОЦ» 

СОТех» www.centrobrazovanija. ru с26.07.2020ж. по 07.08.2020ж. 72 сағат. Куәлік № 

650223450199, 29/91493 

19. Ш. Руставели атындағы Грузия мемлекеттік кино және театр университеті. Тблиси- Алматы, 

онлайн 15.02.2021 ж.бастап 27.02.2021 ж. дейін, on the theme «NEW TECHNOLOGY IN FILM 

DIRECTING» «Кинорежиссурадағы жаңа технологиялар тақырыбы» 72 сағат. Сертификат 

27.02.2021 ж 
20. "Қазіргі заманғы Болгар киносының Шығармашылық тенденциялары" біліктілікті арттыру 

сертификаты  72 сағат 29.04-13.05 2022 ж. № 92 қаз ҰӨА  

Жарияланымдар: 

1. Мақала. «Фильмді тартымдылығы – костюмнен басталады» атты мақала «APRIORI. 

Гуманитарлық ғылымдар сериясы, №3, 2015» электрондық ғылыми журналында жариялаланды. 

Ресей, Краснодар, 19.05.2015 ж. 

2. Мақала. «Қазақфильм» киностудиясы шығармашылығындағы соғыс жаңғырығы» атты мақала 

XL-XLI Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары жинағында 

жарияланды. Мәскеу қаласы, 10.08.2015 ж. 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%99%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D3%99%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA/
http://www.centrobrazovanija/


3. Мақала. «Тарихи фильмдер туралы мәселеге орай». Санкт-Петербургтағы халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция жинағында жарияланған. 29.01.2016ж. РИНЦ. ISBN 978-601-

7073-58-9. 

4. «Казақ тілі және ұлттық мәдениет» Қазақстандағы ғылым және өмір. №2 (56) 2018ж. ISSN 2073-

333Х 

5. Мақала. «Интернаука», 2018ж. «(Ұлттық мәдениеттің өзекті мәселелері», Мәскеу. 09.04.2018ж. 

РИНЦ. ISSN 2542-0348 №14 (48). 

6. Мақала. Т.Жүргеновтың туғанына 120 жыл толуына. «Кино ажарын киім ашады». Алматы 

қаласы,1-2 қаңтар, 2018ж. ISBN 978-601-265-242-0. 

7. Мақала. О. Әбішевтің туғанына 100 жыл толуына. «Қазақ халқының рухани мәдениетінің 

кинематографияда көрініс табуы». Алматы қаласы. 21-22 сәуір, 2016ж. ISBN 978-601-... 

8. Статья. Республикалық ғылыми-практикалық конференция «Тарихи сана және жастар». Мақала: 

«Ұлттық құндылықтарды жаңғырту» Алматы қаласы, 8 қараша, 2019ж. ISBN 978-601-7934-29-8 

9. Мақала. «Таспада таңбаланған тарих» Санкт-Петербургтағы алықаралық ғылыми-практикалық 

конференция жинағында жарияланған. 15.02.2020ж. РИНЦ. ISBN 978-5-7310-4848-4. 

10.«Қазіргі заман ғылымының көкейтесті мәселелері және оны шешу жолдары» Ғалымдардың 

Еуразиялық Одағы. «Ұлттық киноның ерекшеліктері» Ресей, Мәскеу.   РИНЦ. 23.05.2020ж. №04 

(73)2020 

11. Мақала. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының 33 – ші халықаралық байқауы - 28.02.2021 ж. ОНР 

бүкілресейлік ғылыми-зерттеу әзірлемелері қоғамы ПТСАЙНС №58357142992 Лауреат I ст. (1-

дәрежелі Лауреат)   «Өнертану және ТВ» бойынша ғылыми мақалалар номинациясында 

ұсынылған " Таспада таңбаланған тарих" жұмысы үшін.  

12. Мақала. "Инновация. Ғылым. Білім" "Салт-дәстүрлер - ұлттық киноның нысаны" РИНЦ № 

185-03 / 215 26.03.15, 05.06.2021 www.innovjourn.ru 

13. Мақала. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Заманауи деңгейдегі кинематограф 

пен телевидение. Ұлттық және жаһандану контексіндегі өзгерістер» Камал Смаиловтың 90 

жылдығына. 

14. Статья: «Заңғайыр тұлға» Сарыарқа газеті № 29.04. 2022ж. 

Монографиялар, оқулықтар: Студенттерге арналған «Кино және ТВның кәсіби тілі» 

терминологиялық сөздігі: «Мәлім де беймәлім 333 сөз» кітап-оқулық құралы басылып 

шығарылды. Көлемі 9.8 баспа табақ. Алматы қаласы, 2020ж. 158 бет. ISBN 798-601-224-942-8. 

Марапаттар:  
1. Қазақстан кинематографистер одағы – «Алғыс хат». 

2. «Голд Синема» дубляж студиясы – «Құрмет грамотасы» 
3. Т. Жургенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер академиясы – «Қурмет грамотасы».  

4. Т. Жургенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер академиясы - «Алғыс хат».  

5. Т. Жургенов атындағы Қазақ Ұлттық Өнер академиясы - «Алғыс хат». 

Байланыс деректері:8-707-208-00-36 

 


