
   

 

Аты-жөні:  

Мухсиынова (Мусрали) Меруерт 

Жақсыбекқызы  

ФИО: Мухсиынова (Мусрали) Меруерт 

Жақсыбеккызы  

last name, first name: Mukhsiynova Meruyert 

Zhaksybekkyzy 

Қызметі: «Эстрадалық вокал» кафедрасының аға 

оқытушысы  

Должность: Старший преподаватель кафедры 

«Эстрадный вокал». 

Post teacher of the department of "Pop vocal". 

Дәрежесі:  

Степень:  

Degree:  

Атағы: 

Звание: 

Title:  

 

Академиялық және практикалық тәжірибе: Педагогикалық жұмыс өтілі 13 жыл 2009 

жылдан Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚҰӨА-сында жұмыс істеуде,  2011-2016 жылдары П. 

Чайковский атындағы АМК  эстрадалық вокал оқытушысы болып жұмыс істеген.  

Оқитын пәні: Эстрадалық вокал.  

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет:  

Кинодағы рольдері: 

2008 ж. Орталық Азия елдерінің халықаралық фестиваліне Ақсарай мюзикл-театрмен 

қатысу. Алматы қ. 

2012-2013 жж. Шығармашылық және де эстрадалық вокал дәріс алу бойынша 

гастрольдік әрі біліктілікті арттыру турлары: Кельн (Германия), Берлин (Германия),, 

Мюнхен (Германия), Париж қ., (Франция), Салоники қ. (Греция), Алжир қ. (Оңтүстік 

Африка), Бельгия, Люксембург, Тбилиси қ. (Грузия), Мәскеу қ. (Ресей), Молдова 

Республикасы, Киев қ. (Украина), Львов қ. (Украина) және Қазақстанның барлық 

қалалары бойынша. 

2015 ж. ЭКСПО-2015 көрмесіне Қазақстан Елінің атынан қатысу, Италия, Милан. 

2017 ж Junior Eurovision-да құрметті іріктеу қазылар алқасының мүшесі Киев, Украина,. 

2016-2017жж. Қазақстан телеарнасында «Ән салады мамандар» жобасының музыкалық 

редакторы.  

2017 ж. «Алматы моя первая любовь» фестивалінің музыкалық редакторы. 

2018 ж. Сейдолла Бәйтерековтің шығармашылық кешіне арналған  концерттің 

музыкалық редакторы.  

2019 ж. "Бал Әлем" республикалық балалар фестиваль-байқауының музыкалық 

продюсері. 
Авторлық әндерге түсірілген 7 бейнебаян «Моя Страна», «Достар», «Танго», «Исповедь», 
«Наедине», «Айтылмаған сыр», «Однажды и навсегда».  

Репертуарда 20 авторлық әндері бар.  



Халықаралық байқауларға дайындауда үлкен тәжірибесі бар. Оған дәлел келесі 
шәкірттерінің жетістіктері: 

1. Кенешқалиев Б. Халықаралық конкурс, Гран При  (2019ж. Литва, Паланга қ.), 
Халықаралық конкурс, Гран При  «Морской узел» (2019ж. Ресей, Анапа қ.) 
почетное «Славянский базар» Халықаралық конкурс, III иегері (2020 ж., Беларусь, 
Витебск қ.). 

2. Ашықбаев Ж. «Kaзан – Music ЙОРТ» V Халықаралық музыкалық орындаушылар 
байқауының I орын иегері (2021 ж. Қазан қ.), «На крыльях музыки» атты VIII 
эстрада-джаз халықаралық конкурс фестивалінің II орын иегері (2021 ж. Самара 
қ.), «Shymkent Music Festival» халықаралық конкурс фестивалінің II орын иегері  
(2021 ж. Шымкент қ.). 

3. Батталиева А. Роза Бағланованың 100 ж. арналған республикалық «Ақмаңдайлым» 
әншілер конкурсының III орын иегері (2022 ж. Қызылорда қ.), 
Батырхан Шөкеновтың 60 ж.арналған «Отан Ана» III республикалық әншілер 
конкурсының I орын иегері (2022 ж. Қызылорда қ.), «Түркістан дауысы  - 2022» 
жас орындаушылар байқауының Гран При иегері (2022 ж. Түркістан қ.). 
 
 

 

Жарияланымдар:  

- «К вопросу о творческой индивидуальности музыканта-исполнителя»  

 (2009 г. – Материалы международной конференции); 

- «Эстрадное искусство в развитии творчесекой индивидуаьности исполнителя – 

музыканта» (2012 г. Журнал «Ізденіс»); 

- «Профессиональная деятельность – как высшая форма исполнительской культуры 

эстрадного певца» (2017г. - Материалы международной научно-практической 

конференции); 

- «Эстрадалық вокалисттің ән айту мәдениетін, рухани танымын, көзқарасы мен 

шығармашылығын қалыптастыру» (2018 г. - Материалы международной научно-

практической конференции); 

- «Жас эстрадалық вокалистті концерттік орындаушылық қызметке баулу» (2018 г, №3. 

ВАК Журналы «Қазақстанның ғылымы мен өмірі»); 

- «Боз даланың бозторғайы - Кенен Әзірбаев» (2019 г.- Материалы международной научно-

практической конференции); 

- «Современное  музыкальное  искусство  эстрады  в  свете  проблемы  синтеза  искусств»  

(2019 г. – Материалы международной научно-методической конференции). 

- «Ценностные ориентации -важнейшее приоритетное качество исполнителя эстрадной 

музыки». (2022 г. – Материалы международной научно-методической конференции). 

 

Оқулықтар, оқу әдістемелік құралдар 

- «Эстрадалық әндердің жиынтығы» (2015г.); 

- «Кәсіби бағдарлау» (2018 г.); 

- «Эстрадалық вокалдың техникасы» (2020 г.). 

Марапаттар:  

- 2004ж. "Шабыт" халықаралық жас орындаушылар байқауының 1 орын лауреаты, 

Астана қ.,  

- 2008 ж "Үкілі Үміт" номинациясы бойынша мараппаталды. Қарағанды қ. 



- 2008 ж. Астана қаласының  10 жылдығына арналған "Жұлдыз" республикалық 

эстрадалық орындаушылар байқауында Гран-при. 

- 2010 ж. "Жастар"Республикалық сыйлығымен марапатталды. Астана қ. 

 

- 2014 г. Евразиялық премиясының «Вокал» номинациясы бойынша алтын медальмен 

мараппаталған.  

- 2015 ж. Милан қ. өткен ЭКСПО - да Еліміздің мәдени бағдарламасына белсенді 

қатысқаны үшін ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің Алғыс хатымен марапатталған. 

 

 

Байланыс деректері: 87014552777 

 

**************************************************************** 

Академический и практический опыт: Педагогический стаж работы 13 лет с 2009 года 

по сей день работает в Казахской национальной академии  им.Т. К. Жургенова, в 2011-

2016 годы работала в АМК им.П. Чайковского.  

Преподаваемая дисциплина: Эстрадный вокал 

Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность:  

2008 г. Участие в Международном фестивале стран Центральной Азии с Аксарайским 

мюзиклом-театром. Г. Алматы 

2010 г. награждена Республиканской премией "Жастар". Г. Астана 

2012-2013 гг. Гастрольные туры а также туры по повышению квалификации по 

эстрадному вокалу: Кельн (Германия), Берлин (Германия), Мюнхен (Германия), г. 

Париж, (Франция), г. Салоники (Греция), г. Алжир (Южная Африка), Бельгия, 

Люксембург, г. Тбилиси. (Грузия), г. Москва (Россия), Республика Молдова, г. Киев 

(Украина), г. Львов (Украина) и по всем городам Казахстана. 

2015 г. участие от Казахстана в ЭКСПО-2015, Италия, Милан. 

2017 г. почетный член отборочного жюри на Junior Eurovision Киев, Украина,. 

2016-2017гг. Музыкальный редактор проекта «Поющие специалисты» на телеканале 

Казахстан.  

2017 г. музыкальный редактор фестиваля "Алматы моя первая любовь". 

2018 г. музыкальный редактор концерта, посвященный творческому вечеру Сейдоллы 

Байтерекова.  

2019 г. музыкальный продюсер Республиканского детского фестиваля-конкурса" Бал 

Әлем". 
7 клипов на авторские песни «Моя Страна», «Достар», «Танго», «Исповедь», «Наедине», 
«Айтылмаған сыр», «Однажды и навсегда».  

В репертуаре имеется 20 авторских песен. 

 

Имеет большой опыт подготовки к международным конкурсам. Доказательством тому 

являются успехи следующих учеников: 

 

1. Кенешкалиев Бексултан международный конкурс, обладатель Гран-при (2019г. Литва, 

г. Паланга), Международный конкурс, обладатель Гран При «Морской узел» (2019г. 

Россия, г. Анапа) почетный Международный конкурс «Славянский базар», III обладатель 

Гран при (2020г., Беларусь, г. Витебск). 

2. Ашыкбаев Жасканат обладатель I места V Международного конкурса музыкальных 

исполнителей «Казан – Music ЙОРТ»  (г. Казань 2021 г.), II место VIII Международного 



фестиваля эстрадно-джазового конкурса «На крыльях музыки» (г. Самара 2021 г.), 

Международный конкурс «Shymkent Music Festival» II место фестиваля  

(2021 г. г. Шымкент). 

3. Батталиева Алмагуль обладатель III места республиканского конкурса певцов 

«Акмандайлым», посвященный 100 летию Розы Баглановой (2022 г. г. Кызылорда), 

Обладатель I места III Республиканского конкурса певцов «Отан Ана», посвященный 60 - 

летию Батырхана Шукенова (2022 г. г. Кызылорда), Гран-при конкурса молодых 

исполнителей «Түркістан дауысы-2022» (2022 г. г. Туркестан). 

 

Публикации:  

- «К вопросу о творческой индивидуальности музыканта-исполнителя»  

 (2009 г. – Материалы международной конференции); 

- «Эстрадное искусство в развитии творчесекой индивидуаьности исполнителя – 

музыканта» (2012 г. Журнал «Ізденіс»); 

- «Профессиональная деятельность – как высшая форма исполнительской культуры 

эстрадного певца» (2017г. - Материалы международной научно-практической 

конференции); 

- «Эстрадалық вокалисттің ән айту мәдениетін, рухани танымын, көзқарасы мен 

шығармашылығын қалыптастыру» (2018 г. - Материалы международной научно-

практической конференции); 

- «Жас эстрадалық вокалистті концерттік орындаушылық қызметке баулу» (2018 г, №3. 

ВАК Журналы «Қазақстанның ғылымы мен өмірі»); 

- «Боз даланың бозторғайы - Кенен Әзірбаев» (2019 г.- Материалы международной научно-

практической конференции); 

- «Современное  музыкальное  искусство  эстрады  в  свете  проблемы  синтеза  искусств»  

(2019 г. – Материалы международной научно-методической конференции). 

- «Ценностные ориентации -важнейшее приоритетное качество исполнителя эстрадной 

музыки». (2022 г. – Материалы международной научно-методической конференции). 

 

Учебники, учебно-методические пособия 

- «Сборник эстрадных песен» (2015г.); 

- «Профессиональная Профориентация» (2018 г.); 

- «Техника эстрадного вокала» (на каз.яз) (2020 г.). 

Награды:  

- 2004г. лауреат 1степени международного конкурса молодых исполнителей "Шабыт", г. 

Астана. 

- 2008 г. награждена в номинации "Үкілі Үміт". г. Караганда 

-2008 г. Гран-при республиканского конкурса эстрадных исполнителей "Жулдыз", 

посвященного 10-летию города Астаны. 

- 2010 г. награждена Республиканской премией "Жастар". г. Астана 

- 2014 г. награждена золотой медалью Евразийской премии в номинации "Вокал".  

- 2015 г. награждена Благодарственным письмом Министерства культуры и спорта РК за 

активное участие в культурной программе от имени нашей страны на ЭКСПО в г. Милан. 

Контактные данные: 87014552777 

*********************************************************************** 



Academic and practical experience: Teaching experience of 13 years from 2009 to the present 

day she works at the Kazakh National Academy named after T. K. Zhurgenov, in 2011-2016 

worked at the Tchaikovsky Almaty musical college. 

Subject taught: Pop vocal. 

Creative, research and innovation activity: 

2008 Participation in the International Festival of Central Asian Countries with the Aksaray 

Musical Theater. Almaty 

2010 awarded the Republican prize "Zhastar". Astana 

2012-2013. Tours and professional development tours in pop vocals: Cologne (Germany), Berlin 

(Germany), Munich (Germany), Paris, (France), Thessaloniki (Greece), Algeria (South Africa), 

Belgium, Luxembourg, Tbilisi. (Georgia), Moscow (Russia), the Republic of Moldova, Kiev 

(Ukraine), Lviv (Ukraine) and all cities of Kazakhstan. 

2015 participation from Kazakhstan in EXPO-2015, Italy, Milan. 

2017 Honorary member of the selection jury at Junior Eurovision Kiev, Ukraine,. 

2016-2017 Music editor of the project "Singing Specialists" on the Kazakhstan TV channel.  

2017 music editor of the festival "Almaty is my first love". 

2018 music editor of the concert dedicated to the creative evening of Seydolla Baiterekov.  

2019 music producer of the Republican children's festival-competition "Bal Alem". 

7 clips for the author's songs "My Country", "Dostar", "Tango", "Confession", "Alone", 

"Aitylmagan cheese", "Once and forever".  

There are 20 original songs in the repertoire. 

Has extensive experience in preparing for international competitions. The proof of this is the 

success of the following students: 

1. Keneshkaliev B. International competition, winner of the Grand Prix (2019 Lithuania, 

Palanga), International competition, winner of the Grand Prix "Sea Knot" (2019. Russia, Anapa) 

honorary International Competition "Slavic Bazaar", III winner of the Grand Prix (2020, Belarus, 

Vitebsk). 

2. Ashikbayev Zh. winner of the I place of the V International Competition of Musical 

Performers "Kazan – Music YORT" (Kazan 2021), II place of the VIII International Pop and 

Jazz Festival competition "On the wings of music" (Samara 2021), International competition 

"Shymkent Music Festival" II place of the festival  

(2021 Shymkent). 

3. Battalieva A. winner of the III place of the republican contest of singers "Akmandailym", 

dedicated to the 100th anniversary of Rosa Baglanova (2022 Kyzylorda), 

The winner of the I place of the III Republican contest of singers "Otan Ana", dedicated to the 

60th anniversary of Batyrkhan Shukenov (2022 Kyzylorda), the Grand Prix of the contest of 

young performers "Turkistan dauysy-2022" (2022 Turkestan). 

Publications:  

- "On the question of the creative individuality of a musician-performer" (2009 – Materials of the 

international conference); 



- "Pop art in the development of the creative individuality of the performer – musician" (2012 

Magazine "Izdenis"); 

- "Professional activity as the highest form of performing culture of a pop singer" (2017 - 

Materials of the international scientific and practical conference); 

- "Estradalyk vocalist an aitu madeniyetin, rukhani tanymyn, kozkarasy men shygarmashylygyn 

kalyptastyru" (2018 - Materials of the international scientific and practical conference); 

- "Zhas estradalyk vocalist concerttik oryndaushylyk kyzmetke baulu" (2018, No. 3. VAK 

Magazine "Kazakstannyn gylymy men omiri"); 

- "Boz dalanyn boztorgayy - Kenen Azеrbayev" (2019 - Materials of the international scientific 

and practical conference); 

- "Modern pop music art in the light of the problem of synthesis of arts"(2019 – Materials of the 

international scientific and methodological conference). 

- "Value orientations are the most important priority quality of a pop music performer." (2022 – 

Materials of the international scientific and methodological conference). 

 

Textbooks, teaching aids 

- "Collection of pop songs" (2015); 

- "Professional Career guidance" (2018); 

- "Pop vocal technique" (in kaz.language) (2020). 

Awards:  

- 2004. winner of the 1st degree of the international competition of young performers "Shabyt", 

Astana. 

- 2008 awarded in the nomination "Ukili Umit". Karaganda 

-2008 Grand Prix of the republican contest of pop performers "Zhuldyz", dedicated to the 10th 

anniversary of Astana. 

- 2010 awarded the Republican prize "Zhastar". Astana 

- 2014 was awarded the gold medal of the Eurasian Prize in the nomination "Vocal".  

- In 2015, she was awarded a Letter of Thanks from the Ministry of Culture and Sports of the 

Republic of Kazakhstan for active participation in the cultural program on behalf of our country 

at the EXPO in Milan. 

Contact details: 87014552777 

 


	Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет:
	Кинодағы рольдері:

