
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті
Педагогикалық факультет

Филология кафедрасы

ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ

Тегі: Ажгалиев
Аты: Марат
Əкесінің аты: Кайржанович
Туған жылы: 11 наурыз 1982 жыл
Туған жері: Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Лбішін ауылы
Жалпы еңбек өтілі: 13 жыл
Жалпы педагогикалық қызметтегі еңбек өтілі: 13 жыл
Осы мекемедегі еңбек өтілі: 3 жыл
Жұмыс телефоны: 8 (7112) 51-24-50, ішкі 19
Мобильді телефон: 8 702 690 84 33; 8 777 979 22 69
Электронды пошта (e-mail): marat_ajigaliev@mail.ги

ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ, ЖҰМЫС ТƏЖІРИБЕСІ

1999-2003 жж. М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 030700 «Қазақ
тілі мен əдебиеті жəне шет тілі (араб тілі)» мамандығы бойынша білім алған.
2003-2010 жж. М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Қазақ тілі, Қазақ тілі
мен əдебиеті жəне оқыту əдістемесі, Қазақ филологиясы, Қазақ жəне орыс тілдері, Педагогика жəне
бастауыш оқыту əдістемесі, Мəдени-демалыс жұмысы жəне театрлік-хореграфиялық өнер
кафедраларының оқытушысы.
2004-2010 жж. Батыс Қазақстан облыстық əкімдігі жанындағы «Ағартушы» мемлекеттік тілді оқыту
орталығының оқытушысы (қосымша).
2004-2006 жж. М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 6N011700 «Қазақ
тілі мен əдебиеті» мамандығы бойынша магистратурада оқыған.
2006 жылдан 6М011700  «Қазақ тілі мен əдебиеті»  мамандығы бойынша қазақ тілі мен əдебиеті
магистрі.
2007-2009 жж. М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Педагогикалық
институт Оқу-əдістемелік кеңесінің мүшесі.
2010 жылы 17 қарашада «Жоғары оқу орындарында «Педагогикалық шешендіктану» курсын
оқытудың əдістемелік жүйесі» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғаған (Көкшетау қаласы,
Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті).
2010-2011 жж. М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Филология
факультеті деканының орынбасары.
2010-2011 жж. М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Филология
факультеті Оқу-əдістемелік кеңесі төрағасы.
2010 жылдан «НұрОтан» халықтық-демократиялық партиясының мүшесі.
2011-2012 жж. М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Филология
факультеті Оқу-əдістемелік кеңесі мүшесі.
2011 жылдан 30 маусымнан педагогика ғылымдарының кандидаты (№6 хаттама).
2011-2012 М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Тілдерді оқып-үйренудің
практикалық курсы кафедрасы меңгерушісінің міндетін атқарушы.



2011-2012 жж. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті «Аударма
бюросының» мүшесі
2012-2013 жж. М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Тілдерді оқытудың
практикалық курсы кафедрасының аға оқытушысы.
2012-2013 жж. М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Тілдерді оқытудың
практикалық курсы кафедрасының меңгерушісі.
2013 жылдан Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті (бұрынғы Батыс Қазақстан
инженерлік-гуманитарлық университеті) Педагогикалық факультет (бұрынғы Гуманитарлық
институт) Филологиясы кафедрасының меңгерушісі.
2013 жылдан Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінің (бұрынғы Батыс
Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті) доценті.
2015 жылдан Батыс Қазақстан облысы əкімдігі Облыстық тілдерді дамыту басқармасының
ұсынысымен Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті (бұрынғы Батыс Қазақстан
инженерлік-гуманитарлық университеті) жанынан құрылған ғылыми лингвистикалық сараптама
комиссиясының төрағасы.

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ

1. Сертификат. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Батыс Қазақстан мемлекеттік
университеті «Мақсат» орталығы. Аудармашылар мен мемлекеттік тілде іс жүргізушілердің  кəсіби
біліктілігін арттыру /курс/. 2002 жылдың 14 қазаны мен 14 қарашасы. Тіркеу № Д00288 (Қазақстан,
Орал).
2. Сертификат. Қазақстан Республикасы Облыстық орта білім беру саласын ақпараттандыру
оқу-əдістемелік орталығы. Жеке электронды есептеу машинасының операторы /курс/. 2002 жылдың
28 қарашасы мен 2003 жылдың 7 қаңтары. Тіркеу № ББ 0068 (Қазақстан, Орал).
3. Біліктілік куəлігі. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Мемлекеттік тілді
жеделдетіп оқытудың республикалық орталығы. Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сай көпдеңгейлік бірыңғай стандарттық оқыту
жүйесін қалыптастыру /курс/. 2006 жыл. № 0227 (Қазақстан, Астана).
4. Сертификат. Ресей Федерациясы Білім жəне ғылым министрлігі Н.Г.Чернышев атындағы Саратов
мемлекеттік университеті Педагогика кафедрасы. Жалпы педагогика мəселелері /семинар/. 2007 жыл
(РФ, Саратов).
5. Сертификат. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі Тіл комитеті Шайсұлтан
Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-əдістемелік орталығы.
Мемлекеттік тілді жеделдете оқытудың интерактивті əдістемесі /курс/. 2008 жыл. № 00221 (Қазақстан,
Астана).
6. Сертификат. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі М. Өтемісов атындағы Батыс
Қазақстан мемлекеттік университеті. Педагог маманның шешендік дағдыларын қалыптастыру
шарттары /семинар/. 2008 жыл (Қазақстан, Орал).
7. Сертификат. Ресей Федерациясы Білім жəне ғылым министрлігі Білімді дамытудың федералдық
институты. Формирование ключевых компетентностей студентов в процессе прохождения ими
педагогической практики /семинар/. 2009 жыл (Қазақстан, Орал).
8. Сертификат. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. Қашықтан оқыту
əдістемесі мен технологиясы /семинар/. 2010 жылдың 1 ақпаны мен 10 ақпаны. Тіркеу № №282
(Қазақстан, Орал).
9. Сертификат. ҚР БжҒМ Ұлттық білім беру сапасын бағалау орталығы.  Болон процесінің негізгі
принциптерін жүзеге асыру жəне Қазақстанның жоғары оқу орындарына ЕСТS жүйесін енгізу
/семинар/. 2010 жылдың 21 желтоқсаны мен 23 желтоқсаны (Қазақстан, Астана).
10. Сертификат. БжҒМ Ресей Халықтар Достығы университеті. Тілдің үш тұғырлығы /семинар/. 2011
жылдың 10 мамыры мен 17 мамыры. Тіркеу №154 (РФ, Москва).
11. Куəлік. Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне байланыс министрлігі. Электронды үкімет жəне
электронды қызмет /семинар/. 2011 жылдың 29 қазаны. Тіркеу №EG 11 – 302647 (Қазақстан, Орал).
12. Куəлік. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі. Білім жəне ғылым саласындағы
Бақылау комитеті. Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде
аккредиттелді. Куəлік Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен
ғылыми жəне ғылыми-техникалық қызметі конкурсына қатысу үшін берілді (Куəлік № 002593, серия
МК, бұйрықтың күні 23.04.2012ж. Қазақстан, Астана).



13. Сертификат. Ресей Федерациясы Білім жəне ғылым министрлігі Башқұртстан мемлекеттік
университеті. Лингводидактиканың мəдени мəселелері /семинар/. 2012 жылдың 16-17 майы. Тіркеу
№55  (РФ, Уфа).
14. Сертификат. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі. Əл Фараби атындағы Қазақ
Ұлттық университеті. Заңдық ғылым мен білімді дамыту орталығы. Кəсіби білімдегі
ғылыми-инновациялық қызмет /семинар/. 2013 жылдың 4-10 қарашасы (Қазақстан, Алматы).
15.Сертификат. Қазақстан Рсепубликасы. Халықаралық Түркітану орталығы. Қазақ
филологиясының кезек күттірмейтін мəселелері /семинар/. 2014 жыл (Қазақстан, Алматы).
16. Сертификат. Е.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті. Сөз жəне шеберлік
/конференция/. 2014 жылдың 11 сəуірі (Қазақстан, Қарағанды).
17. Сертификат. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. Гуманитарлық
зерттеулер институты. Қазақ əдебиеті жəне оны оқыту мəселелері /семинар/. 2015 жылдың 19
маусымы. Тіркеу №027 (Қазақстан, Ақтөбе).
18. Сертификат. Қазақстан Республикасы «Назарбаев Зияткерлік мектері» дербес білім беру ұйымы.
Қазіргі білім интеграциясындағы қазақ тілін тарихи-мəдени ұлттық құндылық мұра ретінде оқытудың
жаңа технологиялары /семинар/. 2015 жылдың 30 қыркүйегі (Қазақстан, Орал).
19. Сертификат. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі М.Өтемісов атындағы
Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. Жоғары мектеп педагогикасы /курс/. 2015 жылдың 5
қазаны мен 5 желтоқсаны. Тіркеу №70 (Қазақстан, Орал).
20. Сертификат. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. Дискурс
теориясының өзекті мəселелері /семинар/. 2015 жылдың 13-14 мамыры (Қазақстан, Ақтөбе).
21. Сертификат. ТОО «Казахстанский центр обучения и консалтинга». Управление персоналом в
системе современного менеджмента образования /курс/. 2016 жылдың 01-13 ақпаны. Тіркеу №05
(Қазақстан, Астана).
22. Сертификат. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Педагогика Ғылымдарының
академиясы. Орта білім сапасын көтеру проблемалары: оларды шешу жолдары /курс/. 2016 жылдың
18-19 ақпаны. Тіркеу №106 (Қазақстан, Алматы).

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДА

1. Синтаксистік параллелизм жəне қазақ мақалдары // «Қазақстан Республикасының Тəуелсіздік күніне
арналған М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ-дың профессор-оқытушылар құрамының
65-ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары. – Орал, 2004. – 9-12 бб.
2. Қадыр өлеңдеріндегі синтаксистік параллелизмнің лингвостилистикалық табиғаты // Əл Фараби
атындағы ҚазМУ Хабаршысы. – Алматы, 2005. – 37-39 бб.
3. Қазақ тіліндегі синтаксистік параллелизмнің лингвостилистикалық табиғаты // «Жұбанов
тағылымы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Ақтөбе, 2005. –
256-258 бб.
4. Ересектерге арналған курстарда тіл мəдениетін қалыптастыру мəселелері // «Мемлекеттік тілдің
теориялық жəне практикалық мəселелері» атты халықаралық конференция материалдары. – Орал,
2005. – 38-40 бб.
5. Орыс тілді аудиторияларда жаңа сөздерді кəсіби тұрғыда меңгертудің кейбір жолдары //
«Мемлекеттік тілдің теориялық жəне практикалық мəселелері» атты халықаралық конференция
материалдары. – Орал, 2005. – 9-11 бб.
6. Қадыр қайталамаларының ерекшелігі (дыбыстық жəне лексикалық қайталамалар) // БҚМУ
Хабаршысы. – Орал, 2005. – №2. – 43-48 бб.
7. Қадыр теңеулерінің табиғаты //  «Қадыр Мырза Əли жəне рухани əлем»  атты республикалық
ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары. – Орал, 2005. – 52-57 бб.
8. Синтаксистік параллелизмнің қазақ ақындары шығармаларындағы көрінісі // «Мемлекеттік тілдің
мəртебесін арттыру – əрбір азаматтың парызы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция
материалдары. – Орал, 2006. – 142-144 бб.
9. Мақал-мəтелдерді параллель принципімен топтастыру // «Махамбеттану» атты республикалық
ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Орал, 2006. – 75-78 бб.
10. Ауыз əдебиетіндегі синтаксистік параллелизм // «Мемлекеттік тіл: білім жəне саясат» атты
республикалық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары. – Орал, 2006. – 14-15 бб.



11. Ұстаз болу... // «Жайық үні» қалалық газеті. – Орал, 23.11.2006, №47.
12. «Педагогикалық шешендіктану» курсын жоғары оқу орындарында оқытудың кейбір қырлары //
«Қазақстанда жоғары педагогикалық білім беруді реформалау: тарихы, тəжірибесі жəне болашағы»
атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Атырау, 2007. – 169-173 бб.
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педагогикасы мен əдістемесі

5 Əлемдік библиография 5В091000 Кітапхана ісі

6 Кəсіби қазақ тілі 5В010800 Дене шынықтыру жəне
спорт



7 Қазақ тілін оқыту əдістемесі 5В011700 Қазақ тілі мен əдебиеті

8 Əлемдік зерттеулердің
методологиясы

6М011700 Қазақ тілі мен əдебиеті
6М011900 Шет тілі: екі шет тілі

9 Этнолингвистика 6М011700 Қазақ тілі мен əдебиеті

10 Отандық əдебиет 5В091000 Кітапхана ісі

11 Қазақ тілі мен əдебиетін
жоғары мектепте оқыту
əдістемесі

6М011700 Қазақ тілі мен əдебиеті

МАРАПАТТАРЫ

1. Қазақстан Республикасы Тəуелсіздігінің 10 жылдығына орай үздік оқығаны жəне университеттің
қоғамдық өміріне белсене араласқаны үшін Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті ректоратының
«Құрмет грамотасы». – 2001 жыл.
2. Үздік оқығаны жəне университеттің қоғамдық өміріне белсене араласқаны үшін Батыс Қазақстан
мемлекеттік университеті ректоратының «Алғыс хаты». – 2003 жыл.
3. Үздік оқығаны жəне университеттің қоғамдық өміріне белсене араласқаны үшін Батыс Қазақстан
мемлекеттік университеті ректоратының «Құрмет грамотасы». – 2003 жыл.
4. Қазақстан Республикасы Тəуелсіздігі күніне арналған М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан
мемлекеттік университеті профессор-оқытушылары құрамының 65-ғылыми-практикалық
конференциясындағы үздік баяндамасы үшін «Алғыс хат». – 2004 жыл.
3. 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігі күніне байланысты М. Өтемісов атындағы
Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті ректоратының «Алғыс хаты». – 2004 жыл.
4. 25 қазан Республика күніне байланысты М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік
университеті ректоратының «Құрмет грамотасы». – 2005 жыл.
5. Білім беру жүйесіндегі Ұлттық бірыңғай тестілеуді ұйымдастыру мен өткізудегі елеулі, адал еңбегі
үшін Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Ұлттық тестілеу орталығының «Алғыс
хаты». – 2009 жыл.
6. Тəуелсіз Қазақстанның дамуына айқын септігін тигізетін жоғары кəсіби мамандарды дайындау ісіне
қосқан зор үлесі үшін М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті ректоратының
«Алғыс хаты». – 2009 жыл.
7. Мұғалімдер күніне байланысты М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
ректоратының «Алғыс хаты». - 2009 жыл.
8. БҚМУ-дың 80 жылдығына байланысты 2010-2011 оқу жылындағы оқу-əдістемелік жəне
ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша жоғары нəтижелерге қол жеткізгені үшін М. Өтемісов атындағы
Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті ректоратының «Алғыс хаты». - 2012 жыл.
9. Білім беру жүйесіндегі тестілеуді ұйымдастыру мен өткізуде өзіне жүктелген міндеттерді жоғары
кəсіби деңгейде жəне белсенді орындағаны үшін Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым
министрлігі Ұлттық тестілеу орталығының «Алғыс хаты». – 2012 жыл.
10. БҚМУ-дың 80 жылдығына байланысты 2011-2012 оқу жылындағы профессорлық-оқытушылық
құрамының рейтингінің нəтижесі бойынша оқу-əдістемелік, ғылыми-зерттеу жəне тəрбие
жұмыстарынан жоғары нəтижелелерге қол жеткізгені үшін М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан
мемлекеттік университеті ректоратының «Алғыс хаты». - 2012 жыл.
12. «Көптілділік – бəсекеге қабілетті полимəдениетті кəсіби маман қалыптастыру негізі»
тақырыбындағы жоғары оқу орнында қазақ, орыс, ағылшын жəне неміс тілдерін инновациялық
педагогикалық технологияларды пайдалана оқыту апталығында үздік сабақ үлгісін ұсынып,
тəжірибелік шеберлік танытқаны үшін, Қазақ елінің ертеңгі интеллектуалды тұлғасын баулуға өзіндік
үлесін қосқаны үшін М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті ректоратының
«Алғыс хаты». – 2012 жыл.
13. «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 23-бабына сəйкес Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызметі
конкурсына қатысу үшін берілген Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Білім
жəне ғылым саласының бақылау комитетінің аккредиттеу куəлігі. – 2012 жыл (куəлік № 002593, серия



МК, бұйрықтың күні 23.04.2012 ж. Астана қаласы).
14. Қазақстандықтардың ұрпағы ең кемі үш тілді болуы жолында қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерін
еркін меңгеруі арқылы ұлттың нағыз бəсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында «Жоғары оқу орны
мен орта мектептерде көптілді білім беруді дамытудың ғылыми-тəжірибелік мəселелері»
тақырыбында ұйымдастырылған оқыту семинарында кең көлемді мазмұнды тақырыптық презентация
жасап, жоғары белсенділік танытқаны үшін М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік
университеті ректоратының «Алғыс хаты». – 2013 жыл.
15. Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде өткен жоғары оқу орындары
студенттерінің қазақ тілі мен əдебиеті мамандығы бойынша VI республикалық пəн олимпиадасына оқу
орны командасын қатыстырып, ұйымдастырушылық танытқаны үшін Қорқыт ата атындағы
Қызылорда мемлекеттік университеті ректоратының «Алғыс хаты». – 2014 жыл.
16. Қазақстан Республикасы халықтарының тілдері күні жəне Қазақстан Республикасы халықтарының
Ассамблеясы жылына байланысты Батыс Қазақстан облысы əкімдігінің «Алғыс хаты». – 2015 жыл.
17. 2015 жылдың қорытындысына сəйкес «Үздік ғалым» номинациясы бойынша Батыс Қазақстан
инновациялық-технологиялық университетінің «Дипломы». – 2015 жыл.


