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Əкесінің аты: Таймасұлы
Туған жылы: 1 наурыз 1965 жыл
Туған жері: Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Мұхит Мералыұлы ауылы
Жалпы еңбек өтілі: 29 жыл
Жалпы педагогикалық қызметтегі еңбек өтілі: 29 жыл
Осы мекемедегі еңбек өтілі:                     13 жыл
Жұмыс телефоны: 8 (7112) 51-24-50, ішкі 19
Мобильді телефон: 8 701 439 21 27; 8 705 567 32 42
Электронды пошта (e-mail): talap65@mail.гu

ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ, ЖҰМЫС ТƏЖІРИБЕСІ
1987-1995 жж. Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы, Саралжын орта мектебінде қазақ тілі мен
əдебиеті пəнінің мұғалімі. Директордың тəрбие ісі жөніндегі орынбасары.
1995-1997 жж. Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, №29 орталау мектебінің қазақ тілі мен əдебиеті
пəнінің мұғалімі.
1997-1999 жж. Орал қалалық білім беру басқармасының қазақ тілі мен əдебиеті пəні бойынша əдіскері.
1997-2000 жж. Орал қалалық №27 негізгі білім беру мектебінің қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі.
2000-2003 жж. Орал қалалық №44 ЖОББМ директордың тəрбие ісі жөніндегі орынбасары, қазақ тілі
мен əдебиеті пəнінің мұғалімі.
2003 жылдан Батыс Қазақстан гуманиатарлық академиясы филология кафедрасының аға
оқытушысы.(Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті)

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ

1. «Infourok» сайты. «Сертификат» №АА239773. Бас директор, шеф редактор И.В.Жабровксий
(Жарияланған мақалалар үшін).
2. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы, «NIS Nazarbayev Intellectual»
(Семинар).
3. Сертификат. Актуальные научные исследования в современном мире. IX международная
научно-практическая интернет-конференция. Украина, 2016. -131-136 бб. УДК 001.891 /100/ «20». ББК
72.4 А43

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДА

1.Туған өлкені тану - өз отанын сүюге тəрбиелеу немесе əдебиет сабақтарында патриоттық тəрбие
беру.//Гуманитарлық академияның хабаршысы. Ғылыми журнал. Орал, 2003. -137-144 бб. ББК 83.
ISBN 9965-553-26-2.



2. Қадыр Мырза Əли поэзиясындағы ұлттық тағылым.// «Қадыр Мырза Əли жəне рухани əлем» атты
республикалық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары. Орал,  27.09.2005.-89-95 бб. ƏӨЖ.
821: 511:122 (063).
3.Шал (Тілеуке Құлекеұлы) ақын поэзиясындағы сөз мəйегі. // «Мемлекеттік тіл: білім жəне саясат»
атты республикалық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары. II бөлім.Орал, 2006. - 59-63 бб.
ББК 83. ISBN 9965-789-09-6
4.Орта мектепте жыраулар поэзиясын оқыту.// «Қазақ əдебиетін жоғары жəне жалпы білім беретін
мектептерде оқыту əдістемесінің өзекті мəселелері» атты республикалық ғылыми-тəжірибелік
конференция материалдары. Алматы, 07.04.2006. -111-114 бб. ББК 83,3 ISBN 9965-14-592-Х.
5.Ж.Набиуллиннің эпикалық шығармаларындағы Махамбет рухы //«Президент жолдауы-ел
болашағы» атты ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары. Орал, 14.05.2008.  - 89-95 бб.
ББК 83. ISBN 9965-987-00-6
6.Суреткер.// Жалын. Алматы, 2007. -70-72 бб., - №6.- ISSN -1618-0842
7.Ж.Набиуллиннің толғау-дастандарындағы эпикалық құлаш, философиялық тереңдік.// Ұлт
тағылымы.(Ғылыми-педагогикалық басылым. Журнал) Алматы, 2007.
- 273-27б бб., №3.
8. Жанғали Набиуллин поэзиясындағы суреткерлік.// «Ғасырлар тоғысындағы түркі өркениеті: саясат,
экономика жəне мəдениет» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 1
бөлім. Орал, 2007. -62-65 бб. ББК72. ISBN 9965-789-16-9
9. Жанғали Набиуллин поэзиясындағы көркемдік.// Қазақ тілі мен əдебиеті. Алматы, 2008.
 -111-114 бб.,  №2.
10.Жанғали Набиуллин поэзиясындағы шеберлік бедерлері.// «Жаңа əлемдегі Қазақстан жəне Ұлттық
білім беру проблемалары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. ОҚО.
Жетісай, 2008.- 85-91 бб. ƏОЖ 82.512.122.
11. Ж.Набиуллин поэзиясындағы тілдік-шешендік оралымдар.// «Мемлекеттік тіл: даму мен
өркендеудің жаңа кезеңі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.-
Орал, 2008. -172-182 бб.   ОƏЖ 82.085:821.512.122.
12. Махамбет – рухты лирика («Алмас қылыш»дастаны бойынша)// «Махамбет тағылымы-2» атты
республикалық ғылыми-тəжірибелік конференция. Орал, 2008.-122-126 бб. УДК 85/86. ISBN
978-601-266-012-6.
13. Жанғали Набиуллин шығармашылығындағы əйелдер образына тəн жаңашылдық.// «Шешендік
танудың өзекті проблемалары» атты республикалық ғылыми-практикалық конфереция материалдары.
Орал, 2009.-141-145 бб. ƏӨЖ 82.081: 811.512.122
14. Қадыр, Жанғали, Фариза ақындардың поэзиясындағы этномəдени тағылым.// «Жаңа ғасырдағы
түркітану; рухани құндылықтарды сақтау жəне зерттеу мəселелері» атты Халықаралық ғылыми –
тəжірибелік конференция. Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы. Орал, 2009. -
93-97 бб. ISBN9965-553-26-2.
15. Набиуллин лирикасындағы заман шындығы // Ақиқат (Ұлттық қоғамдық-саяси журнал). Алматы,
2009. -87-91 бб. ISSN: 1019-5300
16. «Соғыстың соңғы күні» поэма-дастанының поэтикасы. (Ж.Набиуллин толғау-дастандары
бойынша).// «С.Ақмұрзин жəне Ұлы Отан соғысы жылдарынан кейінгі қазақ руханияты» атты
Облыстық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары. Орал, 2009.
-70-76 бб. УДК 80/81. ISBN 978-601-266-013-3.
17. «Соңғы хаты Сталинградтан» поэма-дастанының поэтикасы. (Ж.Набиуллин толғау-дастандары
бойынша).// «Мəдени мұра: тарих, əдебиет, тіл, руханият» атты Республикалық ғылыми-тəжірибелік
конференция материалдары.  Орал, 2009. -162-169 бб. ББК 74/58. ISBN 9965-553-26-8 )
18. Ж.Набиуллиннің «Алмас қылыш» поэмасының поэтикасы. //«Аса көрнекті жазушы, ғалым,
мемлекет жəне қоғам қайраткері С.Мұқанов шығармашылығы жəне қазақ əдебиетін оқыту мен зерттеу
мəселелері» атты Халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары. Алматы, Абай
атындағы ҚазҰПУ, 30.03.2010. - 281-290 бб. ISBN 978-7038-79-3
19. Жанғали Набиуллин шығармаларының өзіндік ерекшелігі.// «Ұлттық идеямыз – ұлы
тұлғаларымызды дəріптеу». II Х.Есенжанов оқуларына арналған облыстық ғылыми-тəжірибелік
конференция материалдары. // (Х.Есенжанов атындағы облыстық балалар кітапханасы.  Орал, 2011. -
110-117 бб. ISBN 9965-789-79-7.
20. Əдебиет сабақтарында тарихи жырларды оқыту арқылы патриотизмге тəрбиелеу.// Қазақстан
Республикасы Тəуелсіздігінің 20 жылдығына арналған  «Əлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың



интелектуалдық ұлт қалыптастырудағы рөлі» халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция
материалдары. Орал, 2011. -109-114 бб. ББК 74.58. ISBN 9965-553-26-2
21. Сағат Əбдуғалиев жəне оның артында қалған мұрасы // «Сөз жəне шеберлік» атты республикалық
ғылыми-практикалық конференция материалдары. Қарағанды, 2014. -98-103 бб. ƏӨЖ
811.512.122:821.512.122. ISBN 978-9965-878-43-5
22. Өлең құрылысын талдау жолдары //«Түркітанудағы ортақ рухани мұралардың зерттелуі: кешегісі,
бүгінгі, болашағы» атты халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары. Орал, 03.10.
2014.- 176-181 бб. ƏӨЖ 811.512. ISBN 978-601-7392-60-4
23. Жыраулар поэзиясын оқыту əдісі мен технологиясы //«Қазақстан-2050: экономикалық жəне
əлеуметтік-гуманитарлық даму үдерісі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция
материалдары. Орал, 2014.
-69-80 бб. ББК 74.58 Г 93. ISBN 9965-553-26-2.
24. Қазақ поэзиясындағы екінші дүниежүзілік соғыс тақырыбы //«1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысы:
тарих тағылымы жəне жаңаша пайымдаулар» атты республикалық ғылыми-конференция
материалдары. Орал, 2015. -73-81 бб. ББК 74,58  ISBN 9965-553-26-27
25. Махамбет пен Жанғали поэзиясындағы дəстүрлілік: азаматтық-моральдық рух // «Махамбет
оқулары-7» атты дəстүрлі республикалық ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары. Орал,
2015. -359-362 бб. ƏӨЖ: 82-14 (574).

ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР

1.Поэзия –  жүрек тілі (Поэзия сүюші жас ақындарға көмекші құрал)  //  М.Өтемісов атындағы Батыс
Қазақстан мемлекеттік университетінің редакциялық баспасы-баспа бөлімі, 2005. ƏӨЖ 378.147:821.
122 (072).
2.Əдебиетті оқыту əдістемесі // Əдістемелік оқу құрал. Орал, «Ағартушы», 2012.  – 196 бет. УДК 373
(072), ББК 74.268.3  ISBN 9965-789-86-X
3. Жайықтың жыр жампозы // Монография. Орал, «Ағартушы», 2012. – 230 бет. УДК 821.512.122.0,
ISBN 9965-789-85-1
4. Поэзияны оқыту əдістері мен талдау технологиясы // Əдістемелік оқу құрал. Орал, «Ағартушы»,
2014. – 248 бет. УДК 373 (072), ББК 74.268.3  ISBN 978-601-7542-02-3

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР

1.Қазақ поэзиясы: Өлең құрылысын талдау жолдары. // Актуальные научные исследования в
современном мире. IX международная научно-практическая интернет-конференция. Украина, 2016.
-131-136 бб. УДК 001.891 /100/ «20». ББК 72.4 А43
2. «Қыз Жібек жырын оқыту» (Мақала, Халықаралық «Infourok» мұғалімдер сайты. Тіркеу куəлігі №
ФС77-60625. Москва.);
3.«Сын тұрғысынан ойлау» (Мақала, Халықаралық «Infourok» мұғалімдер сайты. Тіркеу куəлігі №
ФС77-60625. Москва);
4.«Модульдік технология» (Мақала, Халықаралық «Infourok» мұғалімдер сайты. Тіркеу куəлігі №
ФС77-60625. Москва);
5.«Алпамыс батыр жырын оқыту» (Мақала, Халықаралық «Infourok» мұғалімдер сайты. Тіркеу куəлігі
№ ФС77-60625. Москва);
6.«Конструкциялау технологиясы» (Мақала, Халықаралық «Infourok» мұғалімдер сайты. Тіркеу
куəлігі № ФС77-60625. Москва);

САБАҚ БЕРЕТІН ПƏНДЕРІ

№ Пəн атауы Мамандық Ішкі сайттағы сілтемелер
дисциплины

1 Халық ауыз əдебиеті 5В011700 Қазақ тілі мен əдебиеті



2 Əдебиет теориясы 5В011700 Қазақ тілі мен əдебиеті

3 Ежелгі жəне хандық дəуір
əдебиеті

5В011700 Қазақ тілі мен əдебиеті

4 Əдебиеттік оқу əдістемесі 5В010200 Бастауыш оқыту
педагогикасы мен əдістемесі

5 Қазақ əдебиетін оқыту
əдістемесі

5В011700 Қазақ тілі мен əдебиеті

6 Қазақ халық ауыз əдебиеті 5В010200 Бастауыш оқыту
педагогикасы мен əдістемесі

МАРАПАТТАРЫ

1. Республикалық «Яссауитану» жыр мүшəйрасы Бас жүлде, лауреат атағы (2007),
2. Республикалық II «Мағжан көктемі» өнер фестивалі, лауреат атағы (2013);
3. «Тіл жанашры» облыс əкімінің алғыс хаты (2013, 2015 жж);
4. Батыс Қазақстан облыстық халық шығармашылығы орталығының «Алғыс хаты» (2015);
5. М.Өтемісұлы атындағы БҚМУ нің «Алғыс хаты» (2015);
6. Батыс Қазақстан облысы «Азаматтық альянсы» орталығы, «М.Б.Ықсанов» атындағы қордың
«Алғыс хаты» (2015).
7. Поэзия жанры бойынша «Ақ жол» партиясының Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған
халықаралық «Ел мен Ер» мүшəйрасында «ЖИЕМБЕТ ЖЫРАУ» атындағы сыйлықтың
лауреаты.(2015)


