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Оқитын пәндері: "Америка киносының тарихы" (ағылшын және орыс тілдерінде), "Азия 
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Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 
–Ғылыми кеңесші және жетекші 8D02184 – Режиссура, 7м02195-өнертану мамандықтары 

бойынша 1 докторант және 1 магистрант. 

- "Ауыл хаус" толық метражды көркем фильмін жоспарлаушы 2021  

- "Патриоттар уақыты" толық метражды көркем фильмін жоспарлаушы 2021  
- " Аналық Сезім 1-2" сериясының екінші режиссері "31" телеарнасы 2019-2020  

- "Мен осындамын" толық метражды көркем фильмінің/сериясының екінші режиссері, реж. 

Светлана Петричук 2019  
- "Көшбасшы жолы: әлем эпицентрінде" жоспарланған толық метражды көркем фильмі, реж. Ақан 

Сатаев 2017-2018  

- "Маусым соңы" дипломдық қысқаметражды фильмінің директоры, реж. Жаннат Алшанова 2017 - 
"По любви" киножобасының директоры және жоспарлаушысы, реж. 2017 Гольцев Александр  

- "Дауа" ток-шоуының атқарушы продюсері "Қазақстан" ГТРК 2016  

- "Сталкер" киномектебі жанындағы "Сталкер" балалар кинолагері жобасының жетекшісі 2015  

- "Weinstein company" Televition ТВ сериалы Netflix "Марко Поло" 2014  
- "қазақша шектеу" режиссердің екінші ассистенті "Moviq production" көркем фильмі, 2013 - 

режиссер Қайыржан Орынбеков 

- "кенже“ режиссердің екінші ассистенті Қазақфильм "киностудиясы" Office 111-T "- мен бірлесіп 
көркем фильмін түсірді, режиссері Ермек Тұрсынов 2013  

- Екінші режиссер " Үй болу қиын " ТВ сериал, ромком "Достар" 2012  

- продюсердің көмекшісі "OnlyOneTV" Нью-Йорк 2011  

- екінші режиссер, кастинг директоры  сериал, ситком "Күрдастар" "mg Productions" 2010  
- Режиссердің көмекшісі "KoBura", "байрам фильмс" Ресей, сериал ТВ Ресей Өзбекстан 

тапсырысы бойынша ТРК "Көшенің шуақты жағында" Валерий Усков-режиссер 2010 

 - Кастинг директор "Eurasia Film Productions" Алматы ТВ сериал "Астана - любовь моя"; 
"Періштеге хат "көркем фильмі 2007-2009  

-" Eurasia Film Productions "продюсерінің ұйымдастырушысы, ассистенті Астана "Eurasia" 

халықаралық кинофестивалі 2008 
- Кастинг директоры "Satayfilm" студиясының "Рекитир" көркем фильмі режиссер Ақан Сатаев 

2006 
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