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Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі 

Білімі 

2014-2018ж 
С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті күндізгі бөлім, 

мамандығ «5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті» 

2019-2021ж 
С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті «7М01711-Қазақ тілі мен 

әдебиеті (лингвис-зерттеуші)»  білім беру бағдарламасы 

2020 жыл С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің оқытушысы 

Ғылыми 

ізденістері 
Қазақ тілінің тарихи грамматикасы, түркітану, 

Соңғы 5 жылдағы негізгі басылымдар 

20 сәуір 2020 жыл 

«Жастар және  ғылым: Бүгіні және келешегі» - адамзаттың ұлы 

ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған V 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция « Ө.Қанахиннің 

«Ата қоныс» повесіндегі диалог түрлері 

және көркем бейне» 

12 желтоқсан  

2020 жыл 

Жиенғали Тілепбергенұлының 125 жылдығына арналған 

республикалық ғылыми-практикалық конференция « Ө.Қанахиннің 

«Ата қоныс» эссе-повесінің тілдік сипаты» 

қазан, 2022ж 

№3 (77) 

«Едіге» эпосының ұлттық версияларындағы кеңжанбай образы 

(Баишев университетінің Хабаршысы ) 

қазан, 2022ж 
Сыпыра жырау 

(Баишев университетінің Хабаршысы ) 

Марапаттаулар мен сыйлықтар 

2020ж 

«Жиенғали Тілепбергенұлы  және қазақ әдебиетіндегі Алаш идеясы» 

республикалық ғылыми-практикалық конференциясына қатысқаны 

үшін Серификат 

2020ж 
Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған V халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясына қатысқаны үшін Сертификат 

2020ж 

«Жастар және  ғылым: Бүгіні және келешегі» - адамзаттың ұлы 

ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған V 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы ІІ дәрежелі  

Диплом 

2021ж 

Баишев университетінің 25 жылдығына, Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 30 жылдығына, Ахмет Жұбановтың 115 жылдығына 

және Қазақстан  Ғылым қызметкерлері күніне арналған ғылым 

декадасы және «Білім және ғылым: қазіргі заман көзқарасы» атты жас 

ғалымдар мен  студенттердің VI Халықаралық онлайын ғылыми-

практикалық конференциясы аясында «Латын әліпбиін үйретудің 

тиімді  жолдары» тақырыбындағы дөңгелек үстеліне белсене 

қатысқаны үшін үздік диплом 



 

2022 ж 
Баишев университеті ректорының «Ұстаздар күні» мерекесіне орай 

Алғыс хат 

Оқытатын пәндер 

Қазіргі қазақ тілінің тарихи грамматикасы, Түркітану, "Академиялық жазба және кәсіби 

тілдер" модулі: (Академиялы жазба), Хандық дәуір әдебиеті, ХІХ ғасыр қазақ әдебиеті, 

Едігетану мәселелері,  

Біліктілікті арттыру 

20.11.2017 -

01.12.2017ж. 

1.«Инклюзивті білім берудің теориялық және заңнамалық негіздері» 

- Баишев университеті Кадрлар біліктілігін жоғарлату және қайта 

даярлау институты –- 72  ак.сағ. 

11.01.2021-

22.01.2021ж. 

2. «Академиялық жазба. Кәсіби қазақ тілі» - Баишев университеті 

Кадрлар біліктілігін жоғарлату және қайта даярлау институты  –80 

ак.сағ. 

29.02.2021 - 

 10 04. 2021ж. 

3. «Қазақ тілі мен әдебиетінің өзекті мәселелері: әдістемелік және 

инновациялық негіздері» ғылыми тағылымдама Әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университеті Абай ғылыми-зерттеу 

институты –. 72 ак.сағ. 

08.02.2021- 

19.02.2021ж. 

4. «Қазақстан Республикасында білім беру мазмұнын жаңарту 

аясында қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің кәсіби 

құзыреттілігін дамыту» -Баишев университеті Кадрлар біліктілігін 

жоғарлату және қайта даярлау институты – 08.02-19.02.21 – 80 

ак.сағ. 

18.10.2021 - 

29.10.2021ж 

5. «Жоғары білі берудің заманауи үрдістері»  Баишев Университеті 

Кадрлар  біліктілігін  жоғарылату және қайта даярлау  институты  72 

акд.сағ. 

08.08.2022-

19.08.2022ж 

6. «Тіл теориясы мен тарихы, тіл білімінің жаңа бағыттары, оқыту 

әдістемесі»  Баишев Университеті Кадрлар  біліктілігін  жоғарылату 

және қайта даярлау  институты  72 акд.сағ. 

22.08.2022 - 

02.09.2022ж. 

7. «Әлем әдебиетінің өзекті мәселелері, тарихы»  Баишев 

Университеті Кадрлар  біліктілігін  жоғарылату және қайта даярлау  

институты  72 акд.сағ. 

 


