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ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ
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Туған жері ҚР, Батыс Қазақстан обл., Жаңақала ауд., Жуалой аулы
Жалпы еңбек өтілі  34 жыл
Жалпы педагогикалық  34 жыл
Аталған оқу орнындағы еңбек өтілі 13 жыл.
Ғылыми дəрежесі  филол.ғ.к.
Байланыс телефоны раб. (7112) 510922
Ұялы телефоны
E-mail:

БІЛІКТІЛІК КӨТЕРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ

· 2016 жылдың 1-5 ақпан аралығында Ресей Федерациясы Əлеуметтік технологиялар
жəне жергілікті өзін-өзі басқару ғылымдары академиясының президенті, ə.ғ.д.,
профессор В.И.Патрушевтің басшылығымен ұйымдастырылған «Кең көлемде
қазіргі заманғы басқару жүйесі» атты біліктілік көтеру курсына қатысып,
сертификат берілді.

· 2016 жылдың 15 наурызында БҚИТУ-да «Мақала жариялау үшін журнал таңдау:
(импакт-фактормен журналды қалай табу керек жəне орынсыз басылымдардан
қалай аулақ болу керек)», «Халықаралық басылымдарда жариялау үшін мақалалар
дайындау» атты тақырыпта Томсон Рейтерстің ғылыми зерттеулері үшін
ақпараттық ресурстар бойынша маман Мария Патракова ұйымдастырған 2
семинарға қатысып, нəтижесінде сертификат берілді.

· Филология ғылымдарының кандидаты дəрежесі берілген диплом.



Жұмыс тəжірибесі

А.С. Пушкин атындағы Орал педагогикалық
институтының филология факультетінің студенті.                     1978-1982жж.
Жуалой аулында В.В.Куйбышев атындағы
сегізжылдық мектепте қазақ тілі мен əдебиеті
пəнінің оқытушысы.                                                                       1982-1984жж.
Орал қаласындағы М.Өтемісұлы атындағы

            санаториялық мектеп-интернатында
            оқытушы-тəрбиеші.                                                                        1985-1992жж.

Батыс Қазақстан гуманитарлық университеті
«Қазақ əдебиеті» кафедрасының оқытушысы,
филология ғылымдарының докторы, профессор
М.Мақсымұлы басшылық еткен фольклор
бөлімінің кіші ғылыми қызметкері.                                               1993-1998жж.
ҚР ҰҒА М.О. Əуезов атындағы «Əдебиет
жəне өнер» институты «Қолжазба» бөлімінде
сырттай аспирант.                                                                            1997-2001жж.
Еңбек жəне əлеуметтік қатынастар академиясында
«Əлеуметтік-гуманитарлық пəндер» кафедрасында
қазақ тілі пəнінің оқытушысы.                                                        1999-2002жж.
2003 жылдан бері Тілдер жəне менеджмент факультетінде
«Мəдени-тынығу жұмысы жəне жалпы білім беру пəндері» кафедрасында
еңбек етіп келеді.

           «Мəдени-тынығу жұмысы жəне жалпы білім беру пəндері»
           кафедрасында кафедра меңгерушісі.                                                2008-2010жж.

ҚАЗАҚСТАНДА ҒЫЛЫМИ ЖИНАҚТАРДА ЖАРИЯЛАНҒАН ЕҢБЕКТЕРІ

«Батыс Қазақстан
фольклорындағы
дастан жанрының
ерекшеліктері»

Бас.

«Өңірлердің жаңа онжылдықта əлеуметтік-
экономикалық  дамуының өзекті мəселелері»
атты ғылыми-практикалық конференцияның
материалдар жинағы. Орал қаласы, «Еуразия»
институты. 2010ж.

Б. 313-
316

«Батыс Қазақстан –
эпикалық жыр өлкесі»

Бас. Еуразия академиясы оқытушы-
профессорларының ғылыми-практикалық
конференциясының материалдар жинағы. Орал
қаласы, «Еуразия» институты. 2011ж.

3 бет.

«Батыс өлкесіндегі
дастан жанры»

Бас. «Қазақстан 2050»  стратегиясы
форматындағы инновациялық-
индустриалдық  дамудың мəселелері мен
перспективала-ры»  атты халықаралық
ғылыми- практикалық конференция.

2 бет.



26 сəуір, 2013ж.
ISBN  978-601-7392-07-9
Орал, 2013, –  258-259- б.

«Батыс өңіріндегі
тарихи өлеңдер» Бас.

 «Білім жүйесін жəне ғылымды жаңарту:
дамудың өзекті мəселелері мен үрдісі» атты
халықаралық ғылыми-практика-лық
конференция.
22 сəуір, 2014ж.
ISBN  978-601-7392-28-4
Орал, 2014 , – 88-90-б.

2 бет.

 «Батыс өңіріндегі
ақын-жыраулар
мектебі»

Бас.

«Қазақ  хандығынан  Мəңгілік Елге  дейінгі
Қазақстанның   жарқын  жолы»  атты
халықаралық  ғылыми-практикалық
конференция.
 23 сəуір, 2015ж.
ISBN  978-601-7546-77-9
Орал, 2015, – 94-95-б.

2 бет.

«Батыс өңірінің
фольклоры (əпсана-
хикаяттар, аңыздар,
шешендік сөздер,
тарихи өлеңдер,
тарихи жырлар,
айтыстар, дастандар)»
атты монография.

қаңтар, 2014ж. 114 б. Орал.
БҚФ ҰҒТАО
ISBN  978-601-7392-22-2

9,35

ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР

Қазақ тілі пəнінен 5В020700
«Аударма ісі»,  5В050600
«Экономика» , 5В090600
МТЖ, 5В051000  МЖБ,
5В050800  «Есеп жəне

аудит»  мамандығының  І
курс студенттеріне арналған

«ПОƏК»

Батыс Қазақстан «Тілдер жəне
менеджмент институты» Орал, 2016

0.5

Кəсіби қазақ тілі пəнінен
5В050600  «Экономика» ,

5В090600  МТЖ, 5В051000
МЖБ, 5В050800  «Есеп жəне

аудит»  мамандығының  І
курс студенттеріне арналған

«ПОƏК»

Батыс Қазақстан «Тілдер жəне
менеджмент институты» Орал, 2016

0.5



ЖҮРГІЗЕТІН ПƏНДЕРІ

№ Пəндердің аттары Мамандық Факультеттің сайты
1. Қазақ тілі 5В020700-

«Аударма ісі»,
5В050800 «Есеп
жəне аудит»,
5В050600
«Экономика»,
5В050700
«Менеджмент»,
5В051000
«Мемлекеттік
жəне жергілікті
басқару»,
5В090600
«Мəдени-тынығу
жұмысы».

www.eurasia-edu.kz

2. Кəсіби қазақ тілі 5В020700-
«Аударма ісі»,
5В050800 «Есеп
жəне аудит»,
5В050600
«Экономика»,
5В050700
«Менеджмент»,
5В051000
«Мемлекеттік
жəне жергілікті
басқару»,
5В090600
«Мəдени-тынығу
жұмысы».

www.eurasia-edu.kz


