
 

 

Зарина Құрманбаева  

Жеке мәліметтер: 06.05.1989 

 Ағымдағы мекенжайы: Алматы, Алғабас-1, 5/4 

тұрғын үй, 76 пәтер 

 тел.: 87051884551 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388878471  

Instagram: https://www.instagram.com/zarinakurmanbaeva/  

Білім: 

 2011-2013 Қазақ ұлттық өнер академиясы. Т. к. Жүргенова (Қазұа) өнер 

магистрі, мамандығы: "Эстрадалық өнер /Эстрадалық вокал" 2007-2011 Қазақ 

ұлттық өнер академиясы. Т. к. Жүргенова (Қазұа) Бакалавр, мамандығы: 

"Эстрадалық өнер / Эстрадалық вокал " 2007 – "Superstar KZ"мегажобасының 

қатысушысы 2001 – 2006 №2 Балалар музыкалық мектебі, флейта сыныбы 

1996 – 2007 әр түрлі деңгейдегі №3 жалпы орта білім беретін мектеп Жұмыс 

тәжірибесі: 2015-2018 "live band touch"жеке орындаушысы 2014-2019 Қазақ 

ұлттық өнер академиясының шығармашылық бөлімінің меңгерушісі. Т. Қ. 

Жүргенова 2014-2015 "Up&Down"концерттік тобының солисі 2014 – қазіргі 

уақытқа дейін–Қазақ ұлттық өнер академиясының "эстрадалық-музыкалық 

өнер" факультетінің "Эстрадалық вокал" кафедрасының оқытушысы. Т. Қ. 

Жүргенова 2013– қазіргі уақытқа дейін-Алматы музыкалық колледжінің 

оқытушысы. П. И. Чайковский 2013-2014 "К7"концерттік тобының солисі 

2011-2013 LIVE ban жеке орындаушысы 

Менің профилім:  

Мен "эстрадалық вокалды оқыту әдістемесі", "эстрадалық-вокалдық 

орындаушылық өнер тарихы" (2014-2015) пәндері бойынша білім беру 

модельдерін бағдарламашы-жобалаушымын, сондай-ақ "эстрадалық вокалды 

оқыту әдістемесі", "орындаушылық өнер тарихы", "педагогикалық 

дайындық", "физиология және дауыс гигиенасының негіздері" пәндері 

бойынша оқу материалдарын әзірлеушімін"(2013-2014). Сонымен қатар, мен 

"эстрадалық өнер" мамандығы, "Эстрадалық вокал" мамандығы студенттеріне 

арналған кәсіби тағылымдамадан өту бойынша Анықтамалық нұсқаулық 

әзірлеп, шығардым және Қазақ ұлттық өнер академиясының альбом-кітабын 

әзірлеуге және пысықтауға қатыстым. Т. К. Жүргенова. 

Жобалар: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388878471
https://www.instagram.com/zarinakurmanbaeva/


  Халықаралық, ұлттық және қалалық іс-шаралар мен концерттердің әкімшісі 

және директоры: * "Бастау" студенттік фильмдер мен киномектептердің 

халықаралық кинофестивалі (2015, 2016, 2018); * халық әртісі, еңбек сіңірген 

өнер қайраткері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Ораз Әбішевтің 100 

жылдығын мерекелеу; * 2016 жылы Қазақстан Республикасының 6-шы қысқы 

Ұлттық Универсиадасының салтанатты ашылуы, қорытынды концерті; * 

Қазақ ұлттық көлік және коммуникация академиясының 85 жылдығы; * 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Инженерлік академиясының 25 жылдығына 

арналған жалпы жиналыстың ресми ашылуы; * Қазақ ұлттық өнер академиясы 

ректорының жылдық есебі. Т. К. Жүргенова (2016, 2017, 2018); * 

Қазақстанның Тәуелсіздік күніне орай Эфиопия мен Сербиядағы Қазақстан 

Елшілігінде концерт-қабылдау (2017) * Футзалдан ұлттық студенттер лигасы 

2017; • "Наурыз Фест-2018"; * Сарайда "Онер уайлт келбети" атты үлкен 

концерт "ЛОТ" әуекомпаниясының 20 жылдығына және Варшава-Астана 

тікелей рейсінің ашылуына орай Шопен атындағы халықаралық әуежайда 

Флешмоб; * Қазақстанның Тәуелсіздік күніне орай Чехиядағы (Прага) 

Қазақстан Елшілігінде концерт-қабылдау (2018 ж.) -Қазақстанның 

Венгриядағы Елшілігінде (Будапешт) Қазақстанның Тәуелсіздік күніне 

арналған концерт-қабылдау (2018) 

 

 

 

 


