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Лауазымы: доцент, кафедра меңгерушісі 

Ғылыми дәрежесі:  

филология  ғылымдарының  кандидаты, доцент.  Қазақстан  

Республикасы  Президентінің «Болашақ» халықаралық 

стипендиясының иегері 

Білімі  

2001-2004 ж. Ж.Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетін қазақ тілі 

мен әдебиеті мамандығы бойынша оқып, бітірген 

2006-2008 ж. Ж.Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті, 

филология магистрі 

2014-2016 ж.  АУ. Баишев университетін шет тілі: екі шет тілі  мамандығы 

бойынша оқып, бітірген. 

2008-2010 ж. Дарынды балаларға арналған Қазақ-түрік лицей-интернаты,  қазақ 

тілі мұғалімі 

2010-2013 ж. Қазақ-Орыс Халықаралық университетінде аға оқытушы 

2010-2013 ж. Қазақ-Орыс Халықаралық университетінде филология 

кафедрасының меңгерушісі және аудармашысы 

2013-2016 ж. С.Баишев университетінде филология кафедрасының меңгерушісі 

және аудармашысы 

2016-2019 ж. Қазақ-Орыс Халықаралық университетіндегі "Гуманитарлық 

ғылымдар" кафедрасының меңгерушісі 

2020 ж. С. Баишев университетінде қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының 

меңгерушісі  

Ғылыми 

ізденістері 

Тіл білімі, түркітану, аударма ісі 

Соңғы 5 жылдағы негізгі басылымдар 

 1) Связь лексического фонда казахского языка с лексикой 

среднетюркского языка. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» 

Халықаралық ғылыми журнал №9/2 2019 ISSN 2073-333Х.  

2) Көне қыпшақ жазба ескерткіштерін зерттеудің өзекті мәселелері. 

ҚазҰПУ Хабаршысы, №4. 2019, ISSN 1728-8657. 

 3) Ж.Нәжімеденов поэзиясының көркемдік ерекшеліктері. ҚазҰПУ 

Хабаршысы, №5. 2020, ISSN 1728-8657.  

4) Лингвистикада неологизмдерді зерттеудің негізгі бағыттары. 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі.Халықаралық ғылыми журнал 

№1/2 2020, ISSN 2073 – 333Х.  

5) Сөздіктердегі «Жұлдыз» атауының лексика-семантикалық сипаты  

Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал 

№9/2 2019, 247-251б.  ISSN 2073-333Х.  

6) Stylistic and culture of speech. ISBN 978-9965-884-59-7, Aktobe, 



2018 -162 стр.  

7) Comparative analysis of precious stones names (Russian, English and 

Kazakh languages). Учебно-методическое пособие. С.Бәйішев 

ат.Ақтөбе  университетінің баспаханасы, 2018, 68 б.-Университет 

баспасы ISBN 978-9965-07-422-6  Актобе, 2017, -96стр.  

8) Ортағасыр жазба ескерткіштері тіліндегі фразеологизмдердің 

тілдік ерекшеліктері (XIV ғ) Оқу құралы. С.Бәйішев ат.Ақтөбе  

университетінің баспаханасы, 2018, 68 б.  

9) Латын жазулы қазақ әліпбиі – тіл табиғатына сай болуы қажет The 

Europe and the Turkic World: Science Engineering and Technology 

Materials of The V International Scientific-Practical Conference. May 6-

8, 2020. 

 

Марапаттаулар мен сыйлықтар  

  40-қа жуық сертификаттары, құрмет грамоталары және алғыс 

хаттары бар. 2013 ж. "Президентпен бірге болашақты бірге құрамыз" 

облыстық слетінде әкімнің "Жас Ғалым" сыйлығының иегері болып 

табылады. Құрмет грамотасы. Рухани және адамгершілік жолында 

қол жеткізген табыстары үшін тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік 

дамуына қосқан зор үлесі үшін оның гүлденуі. Қазақстанның Білім 

және ғылым министрі Е.Сағадиев, 2017. 

 

Оқытатын пәндер 

Ғылыми - зерттеу негіздері, лингвистикалық   ғылыми-зерттеу технологиялары, 

қыпшақтану 

Біліктілікті арттыру 

2017 ж. «Стратегический и инновационный менеджмент социальной сферы», 

курс дистанционного обучения, Alcid De Gasperi Uniyersity of 

Euroregional Economy in Jozefow, 11-18 марта 2017 г. 

26.03-07.04. 2018 «ҚР-да инклюзивті білім беру: практикалар мен перспективлар». 

Қазақ-Орыс Халықаралық Университеті. 72 акд.сағ. 

22.10-3.11.2018 «Оқу үрдісіндегі сандық технологиялар».  Еуразия гуманитарлық 

институты жанындағы «ЕАГИ Білім» оқу- әдістемелік орталығы.72 

акд.сағ. 

1.07-15.07.19 «Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда инновациялық әдістерді 

қолдану», Баишев университеті Кадрлар біліктілігін жоғарлату және 

қайта даярлау институты. 72 акд.сағ. 

2019 ж. «Менежмент в образовании», Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Баишев университета, 22 ноября 2019г. 

23.01 – 7.02. 2020 «Жаппай онлайн курстар: құру, өрлету және қолдану», Баишев 

университеті Кадрлар біліктілігін жоғарлату және қайта даярлау 

институты. 

28.09-10.10.2020 «Тіл теориясы мен тарихы, тіл білімінің жаңа бағыттары, оқыту 

әдістемесі», Абай ат. Қазақ ұлттық педагогикалық университеті.72 

акд.сағ.72 акд.ч. 

27.01-7.02.2020 «Новые направления языкознания и современные технологии», 

Оренбургский государственный педагогический университет.72 

акд.ч. 

28.09.20-10.10.20  «Жоғары оқу орыны оқытушыларының кәсіби шеберлігін 

жетілдіру»: «Тіл теориясы мен тарихы, тіл білімінің жаңа бағыттары, 

оқыту әдістемесі», Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 



 

университеті 

 «Академиялық жазба. Кәсіби қазақ тілі»,  Баишев Университеті 

Кадрлар  біліктілігін  жоғарылату және қайта даярлау  институты.  80 

акд.сағ. 


