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Телефон, e-mail: bereke55@mail.ru  +7 775 582 39 71 

 

 
Лауазымы: доцент 

Ғылыми дәрежесі:  Филология ғылымдарының кандидаты, доцент 
 

Білімі  

1974, 
1981 

Ақтөбе педагогикалық училищесін, А.С.Пушкин атындағы Орал 
педагогикалық институтын қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы 
бойынша бітіреді. 

1998 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың диссертациялық кеңесінде  - 
"Жиенғали Тілепбергеновтің шығармашылығы" тақырыбында 
"10.01.02 қазақ әдебиеті" мамандығы бойынша кандидаттық 
диссертациясын қорғайды 

1982-1993 Ақтөбе дарынды балалар мектеп-интернатында қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің мұғалімі болып қызмет жасайды 

2005 ҒК №0004267  әдебиеттану мамандығы бойынша доцент ғылыми 

атағы беріледі. ДЦ №0000352 

 
1993-2019 Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің 

қазақ әдебиеті кафедрасында аға оқытушы, доцент қызметін атқарып 

келді.  

 
2019 Жаңа оқу жылының қыркүйегінен бастап С.Баишев атындағы 

Ақтөбе университетінің доценті. 
Ғылыми 

ізденістері 

 
Әдебиеттану,  қазақ әдебиетінің тарихы, қазақ әдебиетіндегі Алаш 
идеясы, қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі 

Соңғы 5 жылдағы негізгі басылымдар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2019 

Жоғары оқу орындарында әдебиет пәндерін оқыту негіздері. Оқу 

құралы. (РУМС) Алматы, «Отан» баспасы, 2018.-252 бет; ХХ ғасыр 

басындағы қазақ әдебиеті. Тесттер, глоссарий жинағы/  Дәрістер 

курсы.. Алматы, «Отан» баспасы, 2018 ж; Қазақ әдебиетін оқыту 

әдістемесі . Глоссарий, тесттер жинағы. Алматы, «Отан» баспасы, 

2018 ж;  Қазақ әдебиетіндегі Алаш идеясы Алматы, «Отан» баспасы, 

2018 ж; Қазақ баспасөзіндегі Алаш идеясы Алматы, «Отан» баспасы, 

2018 ж; «Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық идея». Дәрістер 

курсы, Алматы, «Отан» баспасы; Жиенғали Тілепбергенов 

туындыларындағы сатиралық жанрлар  Алматы, «Отан» баспасы 

2020ж 



  Көркем әдебиеттегі қыз бұрымының бейнеленуі. Халықаралық 

ғылыми журнал. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі»,№3(58) 2018 

(ККСОН); Рахманқұл Бердібай зерттеулеріндегі түркішілдік идея 

М.Жұмабаев шығармалары контексітнде.. Халықаралық ғылыми 

журнал. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі»,№3(58) 2018 (ККСОН); 

«Гүлкәшиманың» ғибраты. Халықаралық ғылыми журнал. 

«Қазақстанның ғылымы мен өмірі»,№3(58) 2018 (ККСОН); Kazak 

Edebiyatı Aralaştırmalarına Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Tursınbek 

Kakişev. iLESAM  ilim ve Edebiyat Dergisi, 8 Haziran, Turkiya 2018. 

47-52 бб.; Т.Ахтановтың «Ант» драмасындағы фольклорлық 

сарындар. Халықаралық ғылыми журнал «Қазақстанның ғылымы 

мен өмірі» №5 2019,186-195 беттер; Т.Ахтановтың «Шырағың 

сөнбесін» романындағы қазақ әйелінің образы. Халықаралық 

ғылыми журнал «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» №6 2019 

Баспада,июнь; Т.Ахтановтың образдар жүйесіндегі портреттік 

бейнелеу ерекшелігі. Халықаралық ғылыми журнал «Қазақстанның 

ғылымы мен өмірі» №6 2019 (Баспада),июнь; 2020ж ҚР 

Президентінің Қазақстан халқына арналған «Қазақстандықтардың 

әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 

Жолдауын кеңінен насихаттау жөніндегі үздік жарияланымдағы 

шығармалар байқауында әділ бағалау жүргізгені үшін 

марапатталады. Сатира жанрының семсері (монография) «Рухани 

жаңғыру аясында 100 жаңа кітап» 2021.-Ақтөбе,Қ.Жұбанов 

университеті. 
 

Марапаттаулар мен сыйлықтар  

1993 Ұстаздық пен ғылым жолындағы ұзақ жылғы еңбегіне орай ҚР Білім 
министрлігінің мақтау грамотасымен 

2016 Ақтөбе облысының әкім, халықаралық «Қазақ тілі» коғамы Ақтөбе 
облыстық ұйымының, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе университетінің 
бірнеше алғыс хаттарымен, университеттің 50ж. мерейтойына 
арналған төсбелгімен марапатталған. 

2019-2022 С.Баишев университетінің Алғыс хаттарымен бірнеше дүркін 

марапатталды. 

2021 Башкирия Республикасы Мәдениет министрлігінен «Миттахетдин 
Ақмулла мұрасы» атты аймақаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференцияға белсенді қатысқаны үшін алғыс хатпен марапатталған 

Оқытатын пәндер 

XX ғ.б.қазақ әдебиетінің тарихы, қазақ әдебиетінің сын тарихы, қазақ әдебиетін оқыту 

әдістемесі, ЖОО да әдебиет пәндерін оқыту әдістемесі. 

 

Біліктілікті арттыру 

23-25 қазан 
2017ж.  

Инновационные технологии в профессиональном образовании,  
Кыргызская Республика, Международный научно-
исследовательский центр фольклористики и культуры 



 

23.01 -7.02.2019 Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда инновациялық әдістерді 
қолдану - Баишев университеті Кадрлар біліктілігін жоғарлату және 
қайта даярлау институты. 72ч. 

28.09.20-10.10.20 «Жоғары оқу орны оқытушыларының кәсіби шеберлігін жетілдіру»: 
«Қазақ әдебиетінің тарихы, оқыту әдістемесі» - Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университеті. 72 сағат. 
 

23қаңтар-7ақпан 

2020 ж. 

 

«Жаппай онлайн курстар: құру, өрлету және қолдану», Баишев 
университеті Кадрлар біліктілігін жоғарлату және қайта даярлау 
институты. 


