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БІЛІКТІЛІК КӨТЕРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ 

 

 29.10-16.11.2018 семинар «Implementation of the principles of the bologna process 

within the European higher education area» атты 72  сағаттық семинар, сертификат 

 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау жəне дамытудың бірыңғай 

бағдарламасы шеңберінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігі жəне «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер 

палатасы ұйымдастырылған «Жас кəсіпкер мектебі» құрауышы бойынша оқу 

курсын аяқтады, сертификат 

 Астана қаласының 20 жылдығына арналған «Астана-Орынбор» жастар 

форумында қатысқаны үшін сертификатпен марапатталды 

 Жоғары жəне арнаулы орта оқу орындарының оқытушылары мен 

қызметкерлеріне арналған «Діни сауаттылық-заман талабы» тақырыбында 

өткізілген қалалық оқыту семинарына қатысып, тағылымдамадан өтті, сертификат 

 

mailto:nabi.ali@mail.ru


Жұмыс тəжірибесі 

 

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік  

университеті филология факультетінің студенті. 2012-2016 жж. 

 

РФ., Уфа қаласы М.Ақмолла атындағы Башқұрт 

мемлекеттік университеті, «Лингвомəдениеттану» 

мамандығының магистранты 2016-2018 жж. 
 

2018 жылдан Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 

университеті Тілдер жəне менеджмент факультеті 

«Мəдени-тынығу жұмысы жəне жалпы білім беру пəндері»  

кафедрасында еңбек етіп келеді.  

 

 
 

ҚАЗАҚСТАНДА ҒЫЛЫМИ ЖИНАҚТАРДА ЖАРИЯЛАНҒАН ЕҢБЕКТЕРІ 

 

ХХ ғасырдың 20-

30 жылдарындағы 

қазақ əліпбиіне 

реформа: тарихы 

жəне салдарлары 

 

 

Бас. 

«Қазақтың ұлттық коды – төл жазу» атты 

халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияcы/ 27-28 қараша, 2018 ж., Орал 

қаласы 

ISBN 978-601-7885-58-8 

184-188 бб. 

 

 
Б. 184- 

188 

 ХХ  ғасыр басындағы 

қазақ жəне башқұрт 

баспасөз тарихы: 

көтерген мəселелері 

Бас. «Астананың жаһандық жаңғырудағы үлесі» 

атты халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдар жинағы. Орал 

қаласы, 2018 ж. 126-131 бб. 

УДК: 323(574)-005 

ББК: 66.3(5 КАЗ) 

 

 
5 бет. 

 

 

 

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 инновациялық-

технологиялық университеті Тілдер 

жəне менеджмент факультеті, Орал, 

2018 

 

 

 

0.5 

Кəсіби қазақ тілі пəнінен   

Батыс Қазақстан инновациялық-

технологиялық университеті Тілдер 

жəне менеджмент факультеті, Орал, 

2018 

 

5В050600 «Экономика» ,  

5В090600 МТЖ, 5В051000  

МЖБ, 5В050800 «Есеп жəне 0.5 

аудит» мамандығының І  

курс студенттеріне арналған  

«ПОƏК»  



ЖҮРГІЗЕТІН ПƏНДЕРІ 

 
№ Пəндердің аттары Мамандық Факультеттің 

сайты 

1. Қазақ тілі 5В050800 «Есеп 

жəне аудит», 
5В050600 

«Экономика», 

5В050700 
«Менеджмент», 

5В051000 

«Мемлекеттік 

жəне жергілікті 
басқару», 

5В090600 

«Мəдени-тынығу 
жұмысы». 

                   www.wkitu.kz 

2. Кəсіби қазақ тілі 5В050800 «Есеп 

жəне аудит», 

5В050600 

«Экономика», 

5В050700 

«Менеджмент», 

5В051000 

«Мемлекеттік жəне 

жергілікті басқару», 
5В090600 

«Мəдени-тынығу 

жұмысы».                     

www.wkitu.kz  

3. МТЖ халықтық 
дəстүрлері 

5В090600 

«Мəдени-тынығу 

жұмысы». 

                   www.wkitu.kz 
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