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ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ, ЖҰМЫС ТƏЖІРИБЕСІ

1.1990-1995 жж. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде
«Филолог. Қазақ тілі мен əдебиетінің оқытушысы» мамандығы бойынша білім алған.
2. 1995-1996жж. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің «Қазақ
тіл білімі» кафедрасының  оқытушы.
3. 1996-1998 жж. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің стажер-
ізденушісі.
3. 1998-2001 жж. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде күндізгі
бөлім аспирантурасында оқыған.
4. 2001 жылдың қараша айынан Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік
университетінің аға оқытушысы.
5. 2006 жылы 10 шілдеде  А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білім институында «Қазақ
тіліндегі паронимдер» деген тақырыпта кандидаттық диссертациясын қорғады (Алматы
қаласы).
6. 2006 жылдың қыркүйек айынан Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының аға
оқытушысы.
7. 2007 жылдың 29 қаңтарында ҚР Білім жəне ғылым минстрлігінің Білім жəне ғылым
саласындағы қадағалау жəне аттестаттау комитетінің шешімімен филология
ғылымдарының кандидаты ғылыми дəрежесі берілді.
8. 2007 жылдың қыркүйек айынан Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының
доценті.
9. 2008 жылдан Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының Оқу-əдістемелік
кеңесінің төрағасы.



БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ

1. Сертификат. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті Жоғары
оқу орындары оқытушыларының мамандығын жетілдіру факультетінде «Қазақ тілі
мен əдебиеті» мамандығы бойынша біліктілігін арттырды. 2004 жылдың 5 қаңтар
мен 02 ақпан аралығы. Тіркеу № 173. (Қазақстан, Қарағанды).

2. Сертификат. Katilim Belgesi.  Trϋksoy. 2012, 30-31 наурыз. (Қазақстан, Орал)
3. Сертификат. Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы

ұйымдастырған «Мемлекеттік тілде іс жүргізудің өзекті мəселелері» атты
семинарға қытысып, біліктілігін арттырды. 2013 жылдың  11 қазаны. (Қазақстан,
Орал).

4. Сертификат. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде
өткен «Сөз жəне шеберлік» атты ғылыми-практикалық конференцияға қатысқаны
үшін берілді. 2014 жылдың 12 сəуірі. (Қазақстан, Қарағанды).

5. Сертификат. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы
ұйымдастырған «Қазіргі білім интеграциясындағы қазақ тілін тарихи-мəдени
ұлттық құндылық мұра ретінде оқытудың жаңа технологиялары» атты семинарға
қатысып, міндетті оқу жəне тəжірибелік жұмыс жоспарын орындағаны үшін
бірілді. 2015 жылдың 30 қыркүйегі.  (Қазақстан, Орал).

6. 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).
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САБАҚ БЕРЕТІН ПƏНДЕРІ

№ Пəн атауы Мамандық Ішкі сайттағы
сілтемелердисциплины

1 Қазіргі қазақ тілінің
млексикологиясы

5В011700 Қазақ тілі мен əдебиеті

2 Қазақ тілінің стилистикасы 5В011700 Қазақ тілі мен əдебиеті

3 Кітаптану жəне кітап
тарихы

5В091000 Кітапхана ісі

4 Қазіргі қазақ тілінің
негіздері

5В010200 Бастауыш оқыту
педагогикасы мен əдістемесі

5  Балалар əдебиетінің
библиографиясы

5В091000 Кітапхана ісі

6 Кəсіби қазақ тілі 5В010800 Тарих

7 Кəсіби қазақ тілі 5В01400  Құқық жəне экономика
негіздері

8 Тіл білімінің тарихы 6М011700 Қазақ тілі мен əдебиеті

9 Семасиология 6М011700 Қазақ тілі мен əдебиеті

10 Əдеби өлкетану 5В091000 Кітапхана ісі

11 Құжаттану 5В091000 Кітапхана ісі



МАРАПАТТАРЫ

1. Ішкі əскердің мемлекеттік тіл мамандарының оқу-əдістемелік жиынына белсене
қатысып, əскери ортада ана тіліміздің мəртебесін арттыруда кəсіби маман ретінде
қосқан үлесі үшін  ҚР ІІМ Ішкі əскерлерінің қолбасшысы генерал-майорының
берген «Алғыс хаты».  – Орал, 2012, 22 қыркүйек.


