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1. ОБРАЗОВАНИЕ:  

  

2014-2016  Магистр гуманитарных наук Актюбинского Регионального Государственного 

университета им. К.Жубанова (Актобе) по специальности «Филология»  

2010-2014  2010-2014гг. Бакалавр Казахского Национального университета им.аль-Фараби (Алматы) 

по специальности «Филология: казахская филология»  

1999-2010  Кзылординская обл., Средняя школа №177  

  

  

  

1. 1.Повышение квалификации (сертификаты):  

№  Направление повышения  Период 

прохождения 

обучения  

Наименование 

организации, в 

которой  
проходило 

обучение  

№2016 

0960  

 Тюркские языки в контексте 

межкультурной коммуникации 

28.03.2016- 

09.04.2016  

Башкирский 

государственный 

университет  

№5995  Инновации в организации и 

проведении практического  

занятия  

26.01.2017- 

10.02.2017  

Казахско- 

Русский  
Международный 

университет  

  

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ  

ГОД  НАИМЕНОВАНИЕ  

09.2016-наст.время  Казахско-Русский Международный университет  

  

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

  

 

Область научных интересов  Актуальные проблемы современного казахского 

языкознания, дискурс, виды дискурса, рекламный 

дискурс, товарные знаки, тексты  в  товарных знаках, 

синтаксис, основные проблемы синтаксиса, 

морфологии  



Научная деятельность:  является автором 10 научных статей  

Читаемые дисциплины  «Қазақтілі»,«Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы», 

«Қазіргіқазақтілініңжайсөйлемсинтаксисі»,  
«Қазіргіқазақтілініңсөзжасамы», «Абайтану», 

«Балаларәдебиеті», «Қазақәдебиетісыныныңтарихы», 

«Қазіргіқазақтілініңлексикологиясы мен 

фразеологиясы», «Хандықдәуірәдебиеті»,  
«Ежелгідәуірденхандықкезеңгедейінгіқазақәдебиеті», 

«ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ 

әдебиетінің тарихы», «Әдебиеттеориясы» и др.  

Основные  научные труды  и 

публикации  
1. Абай қара сөздерінің жанры мен аталуы //  

«Абайтану-Махамбеттану»  ғылыми 

 әдістемелік жинақ.-2012.-9-12б.  

2. Сын есімнің аналитикалық формасы // «Фараби 

әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың  

халықаралық ғылыми  конференциясы 

материалдары.-8-11 сәуір.-2014.-42-43б.  

3. Аналитикалық форма туралы түсінік // «Фараби 

әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың  

халықаралық ғылыми  конференциясы 

материалдары.-2013.  

4. Сауда өнімдерін сипаттайтын қазақша 

мәтіндердің нормалануы // «Гуманитарлық зерттеу 

мәселелері» ғылыми мақалалар жинағы.-№22.-2015.-

39-42б. 5. Сауда өнімдерін сипаттайтын қазақша 

мәтіндердің нормалануындағы қателіктердің себебі // 

Дискурс теориясының өзекті мәселелері» 

халықаралық ғылыми конференция материалдарының 

жинағы.2015.-247-249б.  

6. Тауар таңбасының қызметі//Филологические 

науки: взгляд молодого ученого» халықаралық 

ғылыми-теориялық конференция материалдарының 

жинағы.-2016.-281-288б.  

7. Сауда саласындағы қазақша мәтіндердің 

дискурстық сипаты // «Гуманитарлық зерттеу 

мәселелері» ғылыми мақалалар жинағы.-№24.-

2016.28-31б.  

8. Тауар таңбаларының қызметі // «Дулатов 

оқулары  

- 2016» атты ғылыми-практикалық конференция 

жинағы.-2016.  

9. Қазақстандық жарнама мен тауар 

таңбаларының тілдік ахуалы.-«Стратегия-2050» - 

тұрақты экономикаға, саясатқа және қоғамға жол» 

ғылымипрактикалық конференция материалдары.-

2016.-529533б.  

10. Дискурс теориясы және оның түрлері // 

ҚазақОрыс Халықаралық университетінің 

хабаршысы.№1(18).-2017.-238-242б.  



Учебно-методическая 

деятельность  
Учебно-методическая работа на кафедре 

ГД:обновление УМКД  по закрепленным 

дисциплинам, каталог элективных дисциплин, 

проведение рубежного и итогового контроля знаний  

 студентов по закрепленным дисциплинам.  

Навыки  владение компьютером на уровне пользователя MS 

Office  

  


