
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті
Педагогикалық факультет

Филология кафедрасы

ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ

Тегі: Абдульманов
Аты: Алтынбек
Əкесінің аты: Абуталиевич
Туған жылы:10 қаңтар 1979 жыл
Туған жері: Батыс Қазақстан облысы, Жəнібек ауданы, Тегісшіл ауылы
Жалпы еңбек өтілі: 16 жыл
Жалпы педагогикалық қызметтегі еңбек өтілі: 16 жыл
Осы мекемедегі еңбек өтілі: 13 жыл
Жұмыс телефоны: 8 (7112) 51-24-50, ішкі 19
Мобильді телефон: 8 777 479 27 05; 8 702 934 20 46
Электронды пошта (e-mail):                 Аltynbek10@mail.ги

ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ, ЖҰМЫС ТƏЖІРИБЕСІ

1.1995-1999 жж. А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының «Қазақ жəне
орыс тілдері мен əдебиеттері мұғалімі» мамандығы бойынша білім алған.
2.1999-2000жж. Орал қаласы №33 қалалық мектептің «Қазақ тіл мен əдебиеті мұғалімі
қызметін атқарды
3. 2000-2011 жж. Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының оқытушысы
4. 2010 жылы 10 шілде А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білім институында «Арнаулы сала
тілінің қалыптасу теориялық негізі: мұнай-газ кенорындарын игеру жəне пайдалану
саласы бойынша» деген тақырыпта кандидаттық диссертациясын қорғады (Алматы
қаласы).
5. 2011-2012 жж. «Ағартушы» мемлекеттік тілді оқыту орталығы оқу-əдістемелік бөлімнің
меңгерушісі қызметін атқарды.
6. 2012-2013 жж. Жəңгір хан ат. БҚАТУ «Қазақ жəне орыс тілдер» кафедрасының доценті
болып істеді.
7.2013-2014 жж. «Еуразия» тілдер жəне менеджмент институтының ғылыми істер
жөніндегі проректор қызметін атқарды.
2014-2016 жж. Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінің доценті
болып жұмыс жасады.

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ

1. Сертификат. ҚР Білім жəне ғылым министрлігі Ұлттық тестілеу орталығы. Қазақ



тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі – ҚАЗТЕСТ. «Қазақ тілін шетел тілі жəне
екінші тіл ретінде меңгеру деңгейін бағалау ерекшеліктері жəне соның негізінде
қазақ тілін оқытудағы жүйелілік мəселелері» тақырыбындағы семинарды 36 сағат
көлемінде табысты аяқтады.. 3-7 қазан аралығы 2011 жыл, Астана қаласы.

2. Сертификат. Katilim Belgesi.  Trϋksoy. 2012, 30-31 наурыз. (Қазақстан, Орал)
3. Сертификат. «Еуразия» тілдер жəне менеджмент институты ұйымдастырған

«Основы высокоэффективности» атты семинарға қытысып, біліктілігін арттырды.
2013 жылдың  18-20 қаңтар. (Қазақстан, Орал).

4. Сертификат.М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
үздіксіз білім беру орталығында «Жоғары мектеп педагогикасы» курсынан қайта
даярлықтан өткені үшін берілді. 2015 жылдың 5 қазаны мен  5 желтоқсан
аралығы.(Қазақстан, Орал).

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДА

№ Атауы Шыққан жері Шыққан
жылы

Баспа
т.с.

1. Салалық терминдер
мен терминжүйелердің
жасалуы (мұнай-газ
саласы терминдерінің
мысалында)

«Заманауи қазақ қоғамын
қалыптастырудағы
жаңашылыдық пен сабақтастық:
тіл, мəдениет, білім мен ғылым
мəселелері»-Орал: Облыстық
«Қазақ тілі» қоғамы., 2013. –Б.81-
88

2013 ж. 0,5

2 Салалық терминдер
мен терминжүйлердің
жасалуы

Қазақстан Республикасы Үкіметі
жанындағы республикалық
терминологиялық
комиссиясының
бюллетені.Терминологиялқ
хабаршы №3(45).-Астана. -Б.22

2013 ж. 0,7

3 Қазақ-əзірбайжан
тілдеріндегі мұнай-газ
саласына қатысты
кейбір атаулар
жайында

«Сөз жəне шеберлік»
республикалық ғылыми-
практикалық конференция
материалдары.Қарағанды:
ҚарМУ. 2014. -Б.33-35

2014ж. 0,18

4 Мұнай жəне газ саласы
терминдік
атауларының
қолданысындағы
жарыспалық пен
олқылықтар

«Түркітанудағы ортақ рухани
мұралардың зерттелуі:кешегісі,
бүгіні, болашағы» -Орал, 2014

2014 ж. 0,5

5 Кейбір түркі
халықтарының
тіліндегі атау бірлігі,
ортақ
терминологиялық қор
құрудың
алғышарттары

Қазақстан Республикасы Үкіметі
жанындағы республикалық
терминологиялық
комиссиясының
бюллетені.Терминологиялық
хабаршы, -Астана. -№2 -

2014 ж. 0,5



6 Терминдік белгілер
жəне олардың
терминденуші
лексикалық
қабаттардағы көрінісі

«Тəуелсіздік кезеңіндегі қазақ
терминологиясы» атты
республикалық ғылыми-
практикалық конференциясының
материалдары. – Астана, 2014

2014 ж. 11 бет

7 ХХ ғасыр 1960-1990
жылдарында салалық
терминдерді реттеу
жəне
терминологиялық
сөздіктер құру
мəселесі (мұнай-газ
саласына қатысты)

Батыс Қазақстан гуманитарлық
академиясының хабаршысы.
№2(31)-2015. Б.: 86-93

2015 ж. 7 бет

8 «Ағартушылық бағыт
жəне арнаулы сала
тілі»

Қазақстан Республикасы Үкіметі
жанындағы республикалық
терминологиялық
комиссиясының
бюллетені.Терминологиялық
хабаршы, -Астана. -№2 -2015

2015 ж. 5 бет

9 Арнаулы сипаттағы
лексикалық қабаттар

БҚГА Хабаршысы. Ғылыми
журнал. №2(31)-Орал.

2015 ж. 5 бет

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР

1 Второй
терминологический
принцип Ахмета
Байтурсынова как
объединяющий фактор
терминотворчества
тюркских языков

Гуманистическое наследие
просветителей в культуре и
образовании: материалы IX
Международной научно-
практической конференции 19
декабря 2014 г. – Уфа:
Издательство БГПУ, 2014. – 413
с.

2014 ж. 3 стр

ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР

1 «Роль изучения
терминов специальной
отрасли на занятиях
профессионального
языка со студентами
специальности
экономического
направления»

Материалы докладов ІV
Международной очно-заочной
научно-практической
конференции на тему:
Организация самостоятельных
работ студентов. –Саратов:
Техно-Декор, 2015. – 488 с

2015 3 бет

САБАҚ БЕРЕТІН ПƏНДЕРІ

№ Пəн атауы Мамандық Ішкі сайттағы
сілтемелердисциплины

1 Қазақ терминологиясы 5В011700 Қазақ тілі мен əдебиеті



2 Жалпы тіл білімі 5В011700 Қазақ тілі мен əдебиеті

3 Кəсіби қазақ тілі 5В050900 Қаржы

4 Кəсіби қазақ тілі 5В011100 Информатика

5 Шетел əдебиетінің тарихы 6М011700 Қазақ тілі мен əдебиеті

6 Кəсіби орыс тілі 5В050900 Қаржы

7 Кəсіби орыс тілі 5В011100 Информатика

МАРАПАТТАРЫ

1. Адал қызметі үшін Орал қаласы əкімінің берген «Алғыс хаты».  – Орал, 2015
жылы


