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Кафедра: Тіл пәндері кафедрасы 

Пән атауы: Қазақ тілі 
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Білімі:  

1. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық унивеситеті (қазақ тілі мен әдебиеті). Алматы қ. 

Қазақстан. 1994ж 

2. 2017-2019 жылдары Академик Ә.Қуатбеков атындағы Халықтар достығы 

университеті. (педагогикалық ғылымдар магистрі)  

Ғылыми дәрежесі: Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің 

доценті.  25.03.2011ж. 

Еңбек өтілімі: 26 жыл. 

01.09.1994  –  01.09.2016,.   Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университеті 

(аға оқытушы) 

01.08.2017  -  01.09.2018, Б.Момышұлы атындағы республикалық «Жас ұлан»  мектебі 

(қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы). 

01.09.2018 жылдан бастап Казақстан-Ресей медициналық университетінде. 

Награда, құрмет грамоталары:   

Құрмет грамотасы - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университетінің 80 

жылдық мерейтойына арналған. 

 

Біліктілікті арттыру:   

1. «Кәсіби қазақ тілінің оқыту мазмұнын жетілдіру» Сертификат Алматы(КИМЭП)  
2. «Kazakistan Cumhuriyeti,Almaty, Abay Kazak Millli Pedagoji Universitesi Doktora Ogrencisi» 
    Сертификат Алматы 72 сағ. 
3. «ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру» 

    Сертификат, Алматы, 240 сағат.  «Өрлеу».  
4. «Педагогика высшей школы» Сертификат МГИМО 96 сағ.  
5. «Қазақ тілін пән ретінде оқытудың қажеттілігі» Сертификат Алматы 72 сағ.  
6.  «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс» Сертификат  
     Алматы  
7. «Қазақ әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері» сертификат Алматы 72сағ.  
8. «Қазақ тілін пән ретінде оқытудың өзекті мәселелері» Сертификат, Алматы, 72 сағ.  

9. «Қазақ тілінде сөйлеу дағдыларын қалыптастыру кәсіби тілді меңгертудің ұтымды  

    тәжірибелері» Сертификат, Алматы. 2018 ж, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ  

10. «ХХІ ғасырдағы филология ғылымдары: Ұлттық код және көркемдік таным» 

Сертификат              

      Алматы 2018 ж, 72 сағ. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. 

11. «Латын графикасын енгізіудің өзектілігі» Сертификат, Алматы, 2019 ж,. ҚРМУ. 

12. «Инновационные технологии в системе современного образования» Сертификат, 

Украина.   2019 ж.  72 сағ. 
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13. «Білім беру жүйесінде сандық технологияларды қолдану» Сертификат, Алматы, 2020 

ж, әл-Фараби атындағы ҚҰУ, 72 с. 

 

Ғылыми жұмыстар 

 

1.   «Қазақ тілінде сөйлеуге үйретудің компоненттері», Тұран университетінде «ӨЗГЕ 

АУДИТОРИЯДА БІЛІМ БЕРУДІҢ ЗАМАНАУИ ИННОВАЦИЯЛАРЫ МЕН 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ» атты III халықаралық ғылыми – әдістемелік конференция жинағы, 

- Алматы, 2018 ж. 

2.   «Кәсіби қазақ тілін оқытудағы студенттердің қатынас құзыреттілігін қалыптастыру» 

Тұран университетінде «ӨЗГЕ АУДИТОРИЯДА БІЛІМ БЕРУДІҢ ЗАМАНАУИ 

ИННОВАЦИЯЛАРЫ МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ» атты III халықаралық ғылыми – 

әдістемелік конференция жинағы ,Алматы, 2018 ж. 

3.   Диалект. Болашаққа бағыт» республикалық ғылыми-әдістемелік педогогикалық 

журнал №1  2018ж қаңтар. 

4.   Тіл мәселесі – ұлт мәселесі. «Болашаққа бағыт» республикалық ғылыми-әдістемелік 

педогогикалық журнал №3 2019ж наурыз. 

5.   Кешеден бүгінге.        «Республика ұстаздары» педагогикалық газеті 2019 жыл №5-6 20 

наурыз. 

6.   Рухани жаңғыру – жасампаздық белгісі. «Рухани жаңғыру»: Бағдарламаны жүзеге 

асыру мәселелері» (Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының 

жинағы 21 ақпан 2019 ж.) 

7.  Медицина тіліндегі мәтіндердің қолданылу ерекшелігі.«Білім times» республикалық 

ғылыми-әдістемелік педогогикалық журналы №6 2019ж. 

8.  «Қазақтың мақал-мәтелдері, тыйымдар мен ырымдарын өзге тілді білім алушыларға 

оқытудың тәрбиелік мәні». «Автомобиль жолдары және көлік техникалары: проблемалары 

және даму болашағы» атты сегізінші халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары жинағы 19 желтоқсан, 2019 ж. 

9.  Қазақ тіліндегі сан есім мен етістіктен құралған сөз тіркестерінің 

жұмсалуы.«Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми журнал № 5 2019 

10.    Орыс аудиториясы студенттеріне мамандыққа қатысты мәтіндерді меңгерту 

құзіреттілігін қалыптастыру. «Автомобиль жолдары және көлік 

техникалары:проблемалары және даму болашағы» атты жетінші халықаралық ғылыми – 

практикалық конференциясының материалдары, 8 ақпан 2019 

11.    Сан есімді меңгере байланысқан есімді сөз тіркестері. «Қазақ тілі мен әдебиеті» 

республикалық ғылыми – әдістемелік журнал № 1 2020 ж 

12.        Саналы ұрпақ тәрбиелеу – уақыт талабы. Қазақ тілі мен әдебиеті» республикалық 

ғылыми – әдістемелік журнал № 2 2020 ж 

13.        Өнеге «Ұлағат» республикалық ғылыми – психологиялық және педагогикалық  

журнал № 3 2020 ж 

15..   Тіл – ұлттың жаны. «Рухани жаңғыру:Ұлт сапасы және білім беру» халықаралық 

ғылыми – практикалық конференция материалдары, 25 қараша,2020 ж 

16.     Қазақ тілі (А2 деңгейіне арналған оқу құралы)  Алматы:ИП Акимбаев, 2020.  

17. «Тіл және мәдениетаралық коммуникация» атты халықаралық  ғылыми – практикалық 

онлайн  конференция. Абылай  хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем 

тілдері университеті.-Алматы , 2021ж. 

18. «Адамзаттық өркениет :білім, ғылым, ақыл-ой интеграциясы»  атты халықаралық  

ғылыми-теориялық конференция . Абылай  хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар 

және әлем тілдері университеті.-Алматы , 2021ж. 

19. «Медициналық терминология үштілділік шеңберінде» университет аралық ғылыми 

студенттік конференция. Қазақстан-Ресей медициналық университеті МЕББМ,- Алматы, 

2021 ж. 


