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Білімі  

2000-2004ж Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің 

Филология факультеті 

 

2010ж 25наурыз Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің аға 

оқытушысы, ғылыми-әдістемелік бөлімнің әдіскері 

2010ж С.Баишев атындағы Ақтөбе университетінде доцент 

 

Ғылыми 

ізденістері 

Академиялық жазба, түркітану, 

Соңғы 5 жылдағы негізгі басылымдар 

 

2015 ж 

 

 

 

 

 

 

2016-2017ж 

Лексикологиялық деректердегі космонимдер Оқу құралы: С.Бәйішев 

атындағы Ақтөбе университетінің РББ, Ақтөбе, 2015. – 204 б. 12,7 

б.т. 

 

1.Оценка/самооценка навыков критического мышления: 

сравнительное исследование среди британских и казахстанских 

студентов Педагогический журнал Башкортостана (в печати), №3, 

2016 г. 

2. The Concept of Islam in Kazakh Mindset: 

Description of Linguistic and Cognitive Experiment Intercultural 

Communication, Issue  1/1, 2016 pp. 22-36; 15 стр. 

3. The concept Islam in Kazakh linguoculture (based on the Kazakh 

folkloric texts) Intercultural Communication, Issue 2, 2017,  pp. 31-43; 

 

Жанпеисова Н.М., Султан Ж.И. Концепт ислам в казахской 

лингвокультуре (на материале казахских фольклорных текстов) 

Проблемы современной филологии и аспекты преподавания 

гуманитарных дисциплин в техническом вузе: материалы 

Международной научно-практической конференции (28-29 января 

2016 года) / Под общ.ред. А.К. Сулеймановой. – Уфа: Изд-во 

УГНТУ, 2016. – 238 с.; 6 с. 

 

 

Марапаттаулар мен сыйлықтар  

   

Оқытатын пәндер 

Академиялық жазба және кәсіби тілдер  модулі (Академиялық жазба) , Академиялық 

жазба және кәсіби тілдер  модулі (Кәсіби қазақ тілі), Түркітану,Стилистика және әдеби 



 

 

тіл 

Біліктілікті арттыру 

1-15 шілде 2019 ж Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда инновациялық әдістерді 

қолдану, Баишев университеті Кадрлар біліктілігін жоғарлату және 

қайта даярлау институты 

28.09.20-

10.10.2020ж 

«Жоғары оқу орыны оқытушыларының кәсіби шеберлігін 

жетілдіру»: «Шетел әдебиетін оқытудың әдістемесі» Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

27.01- 7.02.2020 «Новые направления языкознания и современные технологии» 

г.Оренбург Оренбургский государственный педагогический 

университет 72 акд.ч.Сертификат 

11.01-22.01.2021ж «Академиялық жазба. Кәсіби қазақ тіл» Баишев университеті 

Кадрлар біліктілігін жоғарлату және қайта даярлау институты 

08.08 19-08.2022ж «Тіл теориясы мен тарихы, тіл білімінің жаңа бағыттары, оқыту 

әдістемесі»Ақтөбе қ. Баишев Университеті Кадрлар  біліктілігін  

жоғарылату және қайта даярлау институты 72 акд.сағ. Сертификат 

22.08. - 02.09.2022  

 

«Әлем әдебиетінің өзекті мәселелері, тарихы» Ақтөбе қ. Баишев 

Университеті Кадрлар  біліктілігін  жоғарылату және қайта даярлау  

институты 72акд.сағ.Сертификат 


