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Экран өнері режиссура 

кафедрасының профессоры 

  
 

 

Академиялық және практикалық тәжрибе:  

• жалпы еңбек өтілі 50 жыл, педагогикалық өтілі 28 жыл 

• 1974-1978 жж. – Торғай облыстық музыкалық драма театрының 2 санатты актрисасы 

• 1979 -1983 жж. - Қазақстан балалар мен жасөспірімдер театрының 2 санатты актрисасы 

• 1983 – 1998 жж - Қазақстан балалар мен жасөспірімдер театрының 1 санатты актрисасы 

• 01.06.1998 ж - Жоғары санатты актриса. Олар Казкинофабрика. Ш.Айманова, «Киноактер» агенттігі 

• 1996 - 2005 жж – Т.Жүргенов атындағы Қазақ мемлекеттік театр және кино институтының «Сахна 

қозғалысы» кафедрасының оқытушысы. 

• 30.11.2007 ж. – Т.Жүргенов атындағы Қазақ мемлекеттік театр және кино институтының «Сахна 

пластикасы» кафедрасының доценті ғылыми атағы. 

• 27.06.2009 ж. – Т.Жүргенов атындағы Қазақ мемлекеттік театр және кино институтының «Сахна 

қозғалысы» кафедрасының профессоры ғылыми атағы. 

• 06.03.2012 – Т.Жүргенов атындағы ҚАЗ ҰАИ біліктілікті арттыру бөлімінің меңгерушісі. 

• 2013 жылдан бастап – Т.Жүргенов атындағы ҚАЗ ҰАИ «режиссерлік экран өнері» кафедрасының 

профессоры. 

Оқитын пәндері: 

• Актерлық  шеберлік 

• Режиссердің актермен жұмысы  істеуі 

• БАҚ тілі мен стилi I 

• Режиссердің түсіретін топпен жұмысы 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

• Кинематографистер одағының мүшесі – 1996 (11176) 

• Театр қайраткерлері одағының мүшесі 1976 (No161) 

• Тоқсаныншы және 2000-шы жылдардың басындағы «Балкон», «Тот, кто нежнее», сондай-ақ 

«Абай», «Қозы-Көрпеш - Баян-Сұлу» фильмдерінде басты рөлдерді сомдаған. «Қайсар», «Жас 

аккордеоншының өмірбаяны», «Заманай», «Перекресток» (телехикая), «Волшебный спонсор», т.б. 

• Актриса ТМД киностудияларының фильмдерінде ойнаған ондаған рөлдерді сомдаған: 

- «Түркіменфильм»: «Жеке елші», «Ажал аңғары», «Менің інім сенің ағаң» фильмдерінде; 

«Қырғызфильм»: «Қадір сағаты», «Манас» фильмдерінде; 

- «Тәжікфильм»: м «Бес ізімен», «Екі көктемде»; «Әзербайжанфильм»: «Қарамағлы», «Каралло» 

фильмдерінде; 

- «Мосфильм»: «Караван» фильмінде; «Ленфильм»: «Жабайы дала», «Иттер», «Германия», 

«Қала, су қоймасының иттері-2 бөлім» фильмдерінде, 

- «Таллинфильм»: «Тыныс», «Толқындар жағада өледі» фильмдерінде; 

- «Беларусьфильм»: «Аңшы», «Күдікті нөл»; 



- «Гүлдер жыламайды», Пернегуль рөлі. Канал Хабар; 

- «Пропавшие», Москва. Канал Россия. Сайна рөлі, 

- сонымен қатар киностудияда. А.Довженко. Оның жүздеген дубляждалған рөлдері, ондаған 

телешоулары бар. 

• Барлығы 60-тан астам театр рөлдері мен 70-тен астам кино рөлдері ойналды.  

Жарияланымдар:  

 Типовая учебная программа « Мастерство актера I» по специальности 5В040600 – Режиссура - ( 

6кредитов) 270 часов 2010 

 Типовая учебная программа SВ 3213 «Сценический бой»  по специальности 5В040700 – актерское 

искусство 2 кредита (90часов) – 2010 

 Типовая учебная программа  OSD(I) 1208 Основы сценического движения I 2010  (6 кредитов) 270 

часов 2010   

 Типовая учебная программа OSD (II) 2209 Основы сценического движения II 2010 (6 кредитов) 270 

часов 2010 

 Типовая учебная программа по специальности 5В040700 – актерское искусство – 4 кредита (180 

часов) 2010 «Сценический бой» (2 п.л), 2004 г   

 Силлабус по дисциплине «Основы сценического движения» 2007 г 

 

Монографиялар, оқулықтар:   

 Методика преподавания курса «Сценическое движение». Учебное пособие. - 2008 г 

 Методика преподавания курса «Сценическое фехтование». Учебное пособие. 2008 г№  

 Электрондыќ оқу-әдистемелік құралы «Сахна сайыстарыныѕ негіздері» Алматы 2008 ж. 

 Электронное методическое пособие «Сценическое движение»,  2008 

 Электронное методическое пособие «Сценическое фехтование»,  2008   

 Методика преподавание курса «Сценическое фехтование», 2009 

 Учебно-методический комплекс дисциплины для специальности 5В040600 «Режиссура». 

Специализация «Режиссура ТВ, 2018 

 Учебно-методический комплекс дисциплины для специальности 5В040600 «Режиссура». 

Специализация «Режиссура анимационного фильма», 2018 

 Учебно-методический комплекс дисциплины для специальности 5В040600 «Режиссура». 

Специализация «Режиссура игрового кино», 2018 

 Учебно-методическое пособие для специальности 5В040600 «Режиссура». Специализация 

«Режиссура ТВ, 2018 

 Учебно-методическое пособие для специальности 5В040600 «Режиссура». Специализация 

«Режиссура анимационного фильма», 2018 

 Учебно-методическое пособие для специальности 5В040600 «Режиссура». Специализация 

«Режиссура игрового кино», 2018 

 Учебно-методическое пособие «Сахна сайысының негіздері», Алматы, 2022 

 Сборник методических трудов: Мастерство актера. Сценическое движение. – Алматы, 2022 

 

Марапаттар: 

• Ригадағы Гран-при (Жас аккордеоншының өмірбаяны» 1996 ж 

• Парижде фестивальдің бас жүлдесі. Джордж Садуглия 1996 ж 

• «Жылдың үздік актрисасы» – 2002 ж 

• Мәдениетті дамытуға қосқан үлесі үшін Алматы қаласының «Алтын кітабына» енгізілді -2002 

• Гран-при «Прощай Гүлсары» Еуразия 2008 ж 

• Үздік әйел рөлі үшін «Құлагер» сыйлығы – 2008 ж 

• «Өнерге қосқан үлесі үшін» медалімен марапатталған - 2008 ж 

• «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің үздігі» куәлігін беру кезінде сыныптық біліктілік 

берілді 2009 ж. 

• Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы медалімен марапатталды (10.11.2011 ж.) 

• Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы медалімен марапатталды (02.12.2021) 

• «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» құрметті атағы берілді (21.05.2022г.) 

•  

•  



Байланыс деректері: 

 тел: 8-777-830-54-45.  

 e-mail: johntransy@gmail.com 

 

 


