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Білімі  

2007-2011 Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті, 050205 

Филология мамандығы бойынша бакалавр академиялық дәрежесі 

берілді 

2011-2013 С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті, 6М020500 Филология 

мамандығы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі 

академиялық дәрежесі берілді 

2013 жылдан 

бүгінгі күнге 

дейін 

Баишев университеті, қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға 

оқытушысы 

2011-2013 Ақтөбе қаласы, «№38 қазақ орта мектебі» ММ-де қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні мұғалімі 

Ғылыми 

ізденістері 

Тіл білімі, әдебиеттанудың өзекті мәселелері, қазіргі оқыту 

технологиялары 

Соңғы 5 жылдағы негізгі басылымдар 

2018-2022 1) 5В011700/6В01711–«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы/білім 

беру бағдарламасы бойынша төңкерілген оқыту технологиясын 

қолдануға арналған әдістемелік нұсқаулық. – Баишев 

университеті, 2021. – 16 б. 

2) Ермекбаева Г.Г., Хабашева А.М. Нормативті қазақ тілі пәні 

бойынша оқу құралы. – Баишев университеті, 2020. – 180 б. 

3) Қазақ әдебиетінді фельетон жанрының дамуындағы 

Ж.Тілепбергновтың орны //  Жиенғали Тілепбергенұлы жне қазақ 

әдебиетіндегі Алаш идеясы» республикалық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. – Ақтөбе: Баишев 

Университеті, 2020. – 220 б. – 58-61 бб. 

4) «Едіге» эпосындағы батыр бейнесі // «Ер Едіге және ХХІ 

ғасырдағы ұлттық сана» атты халықаралық конференция 

материалдары. – Ақтөбе: С.Бәйішев атындағы АУ. – 26 сәуір, 

2018 жыл. 74-76 бб. 

5) «Едіге» эпосының композициялық ерекшеліктері, батырдың 

қаһармандық әрекеттерін білдіру амалдары // «Ер Едіге және ХХІ 

ғасырдағы ұлттық сана» атты халықаралық конференция 

материалдары. – Ақтөбе: С.Бәйішев атындағы АУ. – 26 сәуір, 

2018 жыл. 74-76 бб. 

6) Төлеген Айбергенов поэзиясындағы гуманизм // «Жастар және 

ғылым: бүгіні мен келешегі». Жас ғалымдар мен студенттердің ІІ 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – 

Ақтөбе: С.Бәйішев атындағы АУ РББ. – – 14 сәуір, 2018 жыл. – 

375 б. ІІІ Том. 213-217 бб. 

Марапаттаулар мен сыйлықтар  

   

Оқытатын пәндер 

Тіл біліміне кіріспе, жалпы тіл білімі, қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы, фонетикасы, 



 

 

сөзжасамы, морфологиясы,  синтаксисі 

Біліктілікті арттыру 

11.01.2021-

22.01.2021 

Баишев университеті Кадрлар біліктілігін жоғарылату және қайта 

даярлау институтында «Академиялық жазба. Кәсіби қазақ тілі» білім 

беру бағдарламасын 80 академиялық сағат көлемінде меңгерді.  

16.08.-27.08.2021 Баишев университеті Кадрлар біліктілігін жоғарылату және қайта 

даярлау институтында «Әдебиеттану негіздері мен оқыту әдістемесі»  

білім беру бағдарламасын 80 академиялық сағат көлемінде меңгерді 

28.09.2020-

10.10.2020 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде 

«Жоғарғы оқу орны оқытушыларының кәсіби шеберлігін жетілдіру» 

(Тіл білімінің негіздері: қазақ тілінің теориялық мәселелері, оқыту 

әдістемесі) тақырыбында 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру 

курстары.  

1.07.2019-

15.07.2019 

Баишев университеті Кадрлар біліктілігін жоғарлату және қайта 

даярлау институтында «Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда 

инновациялық әдістерді қолдану»  тақырыбында 72 сағат көлемінде 

біліктілікті арттыру курсы 

11.04.2019 Баишев университеті Кадрлар біліктілігін жоғарлату және қайта 

даярлау институтында «Мақала жазудағы ғылыми әдістері» 72 сағат 

көлемінде біліктілікті арттыру курсы 


