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ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ, ЖҰМЫС ТƏЖІРИБЕСІ

1988-1992 жж. А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтында қазақ тілі мен
əдебиеті мамандығы бойынша білім алған.
1992-1997 жж. А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтында қазақ тілі,
практикалық қазақ тілі кафедраларының оқытушысы.
1997-1999 жж. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің қазіргі қазақ тілі
теориясы жəне əдістемесі кафедрасында аспирантурада оқыған.
1999 жылы 30 қарашада Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті жанындағы
10.02.02. - қазақ тілі, 10.02.01 - орыс тілі мамандықтары бойынша филология ғылымының
докторы ғылыми дəрежесін алу үшін диссертация қорғайтын Д.14.05.04. Диссертациялық
кеңесінде 10.02.02. - қазақ тілі мамандығы бойынша «Қазіргі қазақ тіліндегі екі құрамды
хабарлы жай сөйлемдердің құрылымдық - мағыналық модельдері» тақырыбында



филология ғылымының кандидаты ғылыми дəрежесін қорғады (Диссертациялық кеңестің
№5 хаттамасы).
2000-2003 жж. Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде «Лингодидактика»
кафедрасының меңгерушісі.
2003-2006 жж. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде қазақ
филологиясы факультеті деканының оқу ісі жөніндегі орынбасары,  қазақ тілі
кафедрасының доценті.
2006-2008 жж. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде қазақ
тілі кафедрасының доценті.
2008-2011 жж. Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы, қазіргі Батыс Қазақстан
инновациялық-технологиялық университетінде Филологиясы кафедрасының доценті.
2008-2010 жж. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде қазақ
тілі кафедрасының доценті (қосымша).
2009 жылы ҚР Білім жəне ғылым министрлігі А.Байтұрсынов ат. Тіл білімі институтында
ф.ғ.д. профессор А.Қ.Жұбановтың ғылыми жетекшілігімен орындалған Абикеева
Бақытжан Кеншімқызының 10.02.02 – қазақ тілі мамандығы бойынша «Қазіргі қазақ
тіліндегі жай сөйлемдердің құрылымдық-статистикалық модельдері (қолданбалы
лингвистика аспектісінде)» атты филология ғылымының кандидаты ғылыми дəрежесін
алу үшін дайындалған диссертациясының ресми оппоненті. Алматы, 17.04. 2009ж.
2011 жылдан Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінде
магистратура бөлімінің жетекшісі, Филология кафедрасының доценті.
2011ж. 07 желтоқсанда ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің Білім жəне ғылым
саласындағы бақылау комитетінің шешімімен (№8 хаттама) тіл білімі мамандығы
бойынша доцент ғылыми атағы берілді.
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1. Сертификат. ҚР Мəдениет жəне ақпарат министрлігінің Тіл комитеті, Шайсұлтан
Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-əдістемелік
орталығы. «Мемлекеттік тілді жеделдете оқытудың интерактивтік əдістемесі»
тақырыбындағы оқытушылардың біліктілігін жетілдіру курсы. 2008 жылдың19-20
қарашасы. Тіркеу №00297 (Орал).
2. Сертификат. ҚР Білім жəне ғылым министрлігі, Қазтұтынуодағы Қарағанды
экономикалық университеті, Жоғары оқу орнынан кейінгі жəне қосымша білім беру
департаменті. «Гуманитарлық мамандықтар үшін қашықтан оқыту технологиясын талдау»
тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсы (72 сағат), 26.11.2010ж. – 15.02.2011ж. Тіркеу
№10/18 (Орал).
3. Сертификат. МОН РК, ЗКГУ им. М.Утемисова. Семинар по ресурсам Thomson Reuters
Scientific & Scholarly Research для научныз исследований, 22 октября 2012г. (Уральск).
4. Сертификат. ҚР Білім жəне ғылым министрлігі, Л.Н.Гумилев атындағы Евразия
ұлттық университеті. ҚР Жоғары оқу орындары арасында қазақ тілі мен əдебиеті пəні
бойынша өткен ІY республикалық студенттер олимпиадасына студенттер дайындап
қатынасқаны үшін. Наурыз, 2012 жыл. (Астана)
5. Сертификат. Thomson Reuters, АО «НЦНТИ», SpringerLink accelerating the world of
research. Обучающий тренинг на тему: 1. Презентация деятельности АО «НЦНТИ».
2. Подготовка документации для регистрации диссертаций. Оформление плановых
показателей, годовых и квартальных отчетов.
3. Thomson Reuters WEBOFKNOWLEGDE: «Ваша научная поисковая платформа».
4. SpringerLink Теоретическое и практическое использование платформы SpringerLink.
2014г.  (Уральск).
6. Сертификат. ҚР Білім жəне ғылым министрлігі, М. Өтемісов ат. БҚМУ. Жоғары
мектеп педагогикасы курсы (150 сағат). 05.10 – 05.12. 2015ж. Тіркеу: 0015088



7. Сертификат. ТОО «Казахстанский центр обучения и консалтинга», Учебно-консалтин-
говая фирма. Курс «Управление персоналом в системе современного менеджмента
образования» (72 часа). 01 – 13.02. 2016г. Тіркеу: №10. (Орал)
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Іскери қазақ тілі (оқу құралы). Абай ат. ҚазҰПУ-гі оқу-əдістемелік секция мен ҚР
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САБАҚ БЕРЕТІН ПƏНДЕРІ

№ Пəн атауы Мамандық Ішкі сайттағы
сілтемелер

1 Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі 5В011700 Қазақ тілі
мен əдебиеті

2 Когнитивтік тіл білімі 5В011700 Қазақ тілі
мен əдебиеті

3 Кəсіби қазақ тілі 5В011700 Қазақ тілі
мен əдебиеті

4 Қазақ əдеби тілінің тарихы 5В011700 Қазақ тілі
мен əдебиеті

5 Тілдік қатынас негіздері 5В011700 Қазақ тілі
мен əдебиеті

6 Дингвистикалық терминология 6М011700 Қазақ тілі
мен əдебиеті

7 Граммтика теориясының негіздері 6М011700 Қазақ тілі
мен əдебиеті

8 Психолингвистика 6М011700 Қазақ тілі
мен əдебиеті

9 Ақпараттық мəдениет 5В091000 Кітапхана ісі
10 Кітапханалық қызмет көрсету 5В091000 Кітапхана ісі
11 Кітапханалық зерттеулер 5В091000 Кітапхана ісі
12 Кітапхананың құжаттық қоры 5В091000 Кітапхана ісі
13 Құжаттану 5В091000 Кітапхана ісі
14 Кітапханатану 5В091000 Кітапхана ісі
15 Кітапт ісі тарихы 5В091000 Кітапхана ісі
16 Кітаптар мен құжаттардың жалпы теориясы 5В091000 Кітапхана ісі
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