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РЕЗЮМЕ 

 
        Ф.И.О.                           Умбеталина Зоя Бабрашовна  

        Дата рождения            05.12.1961 г. 

         Гражданство Республика Казахстан 

         Национальность казашка 

         Семейное положение не замужем 
         Домашний адрес г. Актобе, СК Железнодорожник –   

           1, д. 71 

         Дом.телефон - 
         Сот.телефон 87058727808 

 

 

 

 

 

Место работы, должность: 
Доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» Казахско-Русского Международного Университета 

 

Ученая степень, ученое звание: кандидат филологических наук 

Награды: 
- Почетные грамоты МОН РК; 

- Нагрудный знак «Ы. Алтынсарин» (2006); 

- «Почетная грамота» акима г.Уральск (2003);  
- Нагрудный знак «Почетный работник образования РК» (2010);   

- Нагрудный знак «Отличник вуза» (ЗКАТУ, 2013),  

- «Почетная грамота» Управления развития языков ЗКО (2013),  
- Юбилейная медаль «25 лет Независимости Республики Казахстан» (2016). 

 

I. ОБРАЗОВАНИЕ:   

 
1977-1981 гг. – Актюбинское педагогическое училище, школьное отделение.  
Квалификация: учитель начальных  классов; 

1982-1987 гг.  – Уральский ордена «Знак Почета» педагогический институт им. А.С.Пушкина. 

Специальность: казахский язык и литература 
Квалификация: учитель казахского языка и литературы 

 

1.1   Повышение квалификации (сертификаты): 

 
 
№ 

 
Направление  

повышения 

 

Место и период 
прохождения 
обучения 

Наименование 

организации, в которой 
проходило обучение 

1.  Системы менеджмента качества в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов ИСО 
серии 9000 

г. Уральск. 19 
января– 2 
февраля 2004г. 

Западно-Казахстанский 

филиал ОАО 

«Национальный центр 
экспертизы и 

сертификации» 
2.  Курс подготовки экспертов-

аудиторов по подтверждению 
соответствия систем менеджмента 

охраны окружающей среды 

г.Уральск. 13-17 

марта 2006 г. 
Западно-Казахстанский 

филиал ОАО 
«Национальный центр 

экспертизы и 

сертификации» 
3.  Внутренний аудит и системы 

качества (курс внутренних 

аудиторов) 

г. Уральск. 04 – 07 
июня 2007г. 

МИиНТ РК Комитет 
технического регулирования 

и метрологии 
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4.  Внедрение интегрированных систем 

менеджмента (ИСО 9001, ИСО 
14001, OHSAS 18001, SA 8000 ), 

комплексные аудиты 

г.Астана 
23-24 июня 2010г. 

МИиНТ РК Комитет 

технического регулирования 
и метрологии РГП 

«Казахстанский институт 

стандартизации и 

сертификации» 
5.  Актуальные вопросы современной 

лингвистики 

г. Уральск, сентябрь, 

2012г. 
 

Горловского института 

иностранных языков, Украина 

6.  Методика использования электронных 

учебников и интерактивной доски 

г. Уральск, 14-19 

января 2013г. 

Западно-Казахстанский 

аграрно-технический 

университет им.Жангир хана  

7.  Теория и методика составления  и 
использования тестов 

г. Уральск, 26 
ноября -1 декабря 

2013г. 

Западно-Казахстанский 
аграрно-технический 

университет им.Жангир хана 

8.  Государственный язык как основа 
современного внутригосударственного 

сотрудничества 

г.Алматы 
4 февраля – 16 

февраля 2013г. 

 

КазУМОиМЯ Абылай хана 

9.  Трехъязычное образование: 
национальный и международный опыт 

г.Астана, 23-24 
февраля 2016г. 

«Информационно-
аналитический центр» МОН 

РК 

10.  Научно-методические аспекты 

преподавания профессионально-
ориентированного языка в вузе 

г.Уральск, 30 мая – 

10 июня 2016г. 

КарГМУ  

11.  Трудовое Законодательство, Трудовая 

безопасность и охрана труда 

г.Уральск,17-27 

февраля 2017г. 

Западно-Казахстанский 

аграрно-технический 
университет им.Жангир хана 

12.  Цифровые технологии обучения в 

учебном процессе» 

г.Астана, 22 октября 

– 3 ноября 2018г. 

 

ЕГУ «ЕАГИ-Білім» учебно-

методический центр 

13.  Менежмент в образовании г.Актобе, 25 марта – 

5 апреля 2019г. 

ИПК Баишев Университета 

14.  Серия вебинаров СПбГУ для 

преподавателей РКИ  

г.Санкт-Петербург, 

2 апреля – 1 мая 
2020г. 

Санкт-Петербургский 

Государственный университет 

15.  Система тестирования по русскому 

языку  как иностранному: уровни А1-
С1 

г.Санкт-Петербург, 

20 апреля 2020г. 

Санкт-Петербургский 

Государственный университет 

16.  Инновационные технологии обучения 

иностранным языкам и русскому как 

иностранному в условиях 
обновленного  и инклюзивного 

образования 

  г.Актобе,  16 марта 

– 10 апреля 2020г. 

Казахско-Русский 

Международный университет 

17.  
Цифровые технологии в преподавании 

дисциплин гуманитарного цикла 
(казахская филология) 72ч. 

  г.Актобе,  11 

января – 21 января 
апреля 2021г. 

Казахско-Русский 

Международный университет 

18.  
Педагогическое образование 21 века: 
новые вызовы и решения». 72 ч.  

10 ноября –  

1 декабря 2021г. 

Образовательная патформа 

SKLAD, Белорусский ГПУ им. 

Максима Танка. 
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II. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

 
01.09.2020г. – по настоящее время доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» Казахско-Русского 

Международного университета (КРМУ.,г.Актобе)  

15.11.2019 г. – 01.09.2020 - Ст.преподаватель кафедры «Педагогические науки, социальные науки, 
журналистика и информация, искусство и гуманитарные науки» Казахско-Русского Международного 

университета (КРМУ.,г.Актобе)  

04.03.2019 г. – 15.08.2019 г. – Зав.кафедрой казахского языка и литературы Баишев Университета  

01.02.2019 г. –  И.о. зав.кафедрой казахского языка и литературы АУ им. С.Баишева. (с 14.02.19 с. 
Учреждение «Баишев Университет») 

14.01.2019 г. – Директор центра этнокультурного образования, доцент кафедры казахского языка и 

литературы АУ им. С.Баишева  
10.12.2018 г. – Доцент кафедры казахского языка и литературы АУ им. С.Баишева, директор центра развития 

полиязычного образования  

01.09.2018 г. – 08.12.2018 г. – Директор языкового центра Казахско-Русского Международного университета 

(г.Актобе) 
15.02.2018 г. – 06.08.2018 г. Директор центра развития языков, доцент кафедры казахского и русского  языков 

ЗКАТУ им. Жангир хана 

2014г. – Руководитель центра развития полиязычного образования университета, доцент кафедры казахского 
и русского  языков 
2010г. – Доцент кафедры казахского и русского  языков  

2007г. – Заведующий  кафедрой казахского и русского  языков 
2006г. – Руководитель  административного отдела    Западно-Казахстанского аграрно-технического 

университета им. Жангир хана; заведующий кафедрой казахского и русского  языков  

2005г. – Декан социально-гуманитарного факультета   ЗКАТУ  им. Жангир хана  

2002г. – Заведующий кафедрой казахского и русского  языков Западно-Казахстанского аграрно-технического 
университета                              

2000г. – Старший преподаватель кафедры казахского и русского языков  Института Управления  и Права 

(Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет)        
2000г. – Старший преподаватель кафедры практического курса казахского и русского языков Западно-

Казахстанского  государственного университета 

1997г. – Заведующий кафедрой казахского и русского языков   Западно-Казахстанского агроуниверситета 
1996г. – Преподаватель кафедры казахского и русского языков Западно-Казахстанского 

сельскохозяйственного института 

1990г.  – Переводчик на казахский язык Западно-Казахстанского  сельскохозяйственного института, 

преподаватель кафедры казахского и русского языков, по  совместительству редактор  газеты «Өркен» вуза 
1988г. –  Заведующий отделом культуры Карабутакского райисполкома  

1987г. –  Секретарь комитета комсомола Тасоткельского  совхоза  

1981г. –  Учитель средней школы с. Тасоткель 
 

III.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Область научных интересов: фольклористика, проблемы перевода с русского языка на государственный 
язык, преподавание в высшей школе,  проблемы преподавания казахского языка в русской аудитории вуза и 

т.д. 

Научная деятельность: консультирование и рецензирование научных работ обучающихся, преподавателей, 
руководство научно-исследовательской работой студентов. 

Читаемые дисциплины: «Қолданбалы терминология», «Қазіргі қазақ әдебиеті», «Әдебиет теориясы», 

«Қазіргі заманғы қазақ тілінің негіздері», «Грамматика тарихы мен теориясы»,  и др. 
Компьютерные навыки: Microsoft Word, Excel, Internet Explorer 

19.  Филология: қазақ филологиясы» білім 

беру бағдарламасы пәндерін оқытуда  
инновациялық технологияларды 

қолдану, 72 сағ. 

  г.Актобе, 14-25 

февраля 2022г.  

Институт повышения 

квалификации «Мұғалім» 
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Основные научные труды и публикации: опубликовано более 60-ти научных и методических трудов, в 

том числе: 
 

Научные и учебно-методические труды, 

опубликованные до защиты кандидатской диссертации 

                                                          1. Научные статьи 

1.   Ы.Алтынсарин және кәсіптік бағдар мәселелері  Сборник тезисов ІІ-региональной 

конференции молодых ученых. – 
Актюбинск, 1991. - 72-74 с. 

2.   Ы.Алтынсарин және ауыз әдебиеті  Сборник докладов Алтынсаринских чтений. 

– Аркалык, 1991. - 42-47 с. 

3.   Бабалар мұрасы – халық мұрасы  “Қазақ тілі мен әдебиет”.1993, 
№ 2- 36-37 б. 

4.   Халықтық тәрбиенің ауыз әдебиетіндегі 

көріністер 
 

 БЖИ хабаршысы. Вестник ИПК. – Алматы: 

“Қазақ университеті”, 1998,  
№ 3, 159 – 165 б. 

5.   Бата сөздердің көркемдік өрнектері  БЖИ хабаршысы. Вестник ИПК. – Алматы: 

“Қазақ университеті”, 1998,  № 3, 165 – 172 

б. 

6.   Бата сөздердің кейбір жанрлық ерекшеліктері  Әдебиет және өнер мәселелері. Ғылыми 

мақалалар жинағы, ІІ-ші шығарылым. – А.: 

Фараб, 2001, 67-72 б. 

7.  Қазақ ауыз әдебиетіндегі бата сөз жанры жайына Тезисы докладов Международной научно-
методической конференции, посвященной 

10 летию Независимости Республики 

Казахстан “Интеграция науки и образования 
– гуманитарный приоритет ХХІ века”. – 

Уральск, 2001. - 68-69 с. 

8.  Бата сөз жанрының типологиясы Қаз. ЭУ хабаршысы, -  
Алматы: “Экономика”, 2001. - 80-84 б. 

9.  Қазақ ғұрып фольклорындағы бата сөз жанры 

хақында 
Казахстан на пути к новой модели развития: 

Тенденции, потенциал и императивы роста 

(Материалы Международной научно-
практической конференции) – Алматы: 

“Экономика”, 2001, VI-часть, 337-346 с. 

10.  Халықтың дәстүрлі бата сөздеріндегі көне 

наным-сенімдердің көріністері 
Ученые записки. Материалы 

Международной научно-практической 
конференции. – Уральск, 2001,  
II часть,  105-109 с. 

                                                           2. Учебно-методические статьи  

1.   Дәрісханадан тыс оқытуды ұйымдас-тырудың 

кейбір мәселелері 
Сборник докладов региональной научно-

методической конференции. – Караганда, 

1993 .- с.36-39 

2.   Тіл үйрету сабақтарында оқу іс-әрекетін ойын 
түрі арқылы арттыру 

 Сборник докладов проф.-преп. состава 
ЗКАУ по итогам научно-исслед. работ за 

1999 год/ ЗКАУ. – Уральск, 2000. –177 – 179 

с. 

3.   Қазақ тілі практикалық курсын оқытудың кейбір 
мәселелері 

Республиканская научно-методическая 
конференция  “Языковая подготовка в 

системе высшего образования в контексте 

времени”. – Алматы, 1998 . -251-255 с. 

 Научные и учебно-методические труды,  

опубликованные после защиты кандидатской диссертации 

                                                               1. Научные и учебно-методические статьи 

1.   А.Байтұрсынов және мемлекеттік тіл мәртебесі Батыс Қазақстан халық шаруашы- 
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лығының дамуы: әлеуеті, мәселелері мен 

болашағы: БҚАТУ 40 жылдығына арналған 
халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары. II бөлім. – 

Орал, 2003. – 183-184 б. 

2.  А.Байтұрсынов қазақ фольклорының кіші 
жанрлары туралы 

МОН РК. Информационный листок № 15-
2005. КазгосИНТИ. ДРГП Западно-

Казахстанский ЦНТИ. «Батыс Қазақстан 

ҒТАО» РМЕК, 2005. 

3.  Магиялық іс-әрекеттердегі сөз құдіреті МОН РК. Информационный листок № 16-
2005. КазгосИНТИ. ДРГП Западно-

Казахстанский ЦНТИ. «Батыс Қазақстан 

ҒТАО» РМЕК, 2005. 

4.  Перспективы подготовки менеджеров 

высокотехнологического производства в ЗКАТУ 

им. Жангир хана 

Халықаралық ғылыми-педагогикалық 

басылым «Қазақстан жоғары мектебі».- 

Астана, 2006 / 1.-15-17 б. 

5.  Сейфуллин және мемлекеттік тіл мәселелері «Сәкен тағылымы-2» атты республикалық 
ғылыми-теоретикалық конференциясы 

баяндамаларының тезистері. – Астана, 2006. 

173 б. 

6.  А.Байтұрсынов қазақ фольклорының кіші 
жанрлары туралы 

Ахмет Байтұрсынұлы. Байтұрсыновтың 130 
жылдық мерейтойына арналады /2003ж., 14-

15 ақпан/ «Ахметтану және қазақ 

филологиясының өзекті мәселелері». –Орал, 
2005.- 41-43 б. 

7.  Об Абае, поэте и учителе своего народа. 
 

 

Вместе на одной земле. Этническая история 

и культура казахов Оренбуржья. – 

Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2006. - 243-
247б. 

8.  Ауыз әдебиетінің бата сөз жанрындағы теңеу 

табиғаты  
 

 

 

Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары 24-25 
маусым 2005ж. «Қоршаған ортаны сақтау – 

қазіргі күннің басты мәселесі». Орал, 2005.- 

250-252 б. 

9.  Мемлекеттік тіл мәртебесін көтеру мәселелері Материалы  международной научно-практ. 

конференции, посвященной году России в 
Казахстане и 50-летию освоения целинных и 

залежных земель. – Уральск, 2004 . –492-493 

с. 

10.  Қазақ тілін оқыту барысында мамандық тілін 
меңгертудің жолдары 

Материалы  международной научно-практ. 
конференции «Проблемы современного 

социально-экономического развития 

общества». – Уральск, 2004 . –118-123 с. 

11.  Қазақ тілі сабақтарында студенттердің 
белсенділігін арттырудың тиімді жолдары 

МОН РК. Информационный листок № 17-
2005. КазгосИНТИ. РГП Западно-

Казахстанский ЦНТИ. «Батыс Қазақстан 

ҒТАО» РМЕК, 2005. 

12.  Компьютер мүмкіндіктерін тіл үйрету 

сабақтарында пайдалану 
Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары 24-25 

маусым 2005ж. «Қоршаған ортаны сақтау – 

қазіргі күннің басты мәселесі». - Орал, 
2005.- 248-250 б. 

13.  Тіл үйрену мотивациясын арттырудың тәсілдері 

мен жолдары 
Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары 24-25 
маусым 2005ж. «Қоршаған ортаны сақтау – 
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қазіргі күннің басты мәселесі». - Орал, 

2005.- 252-253 б. 

14.  Студенттердің болашақ мамандығына  
байланысты сөздік қорын  ғылыми мәтінмен 

жұмыс арқылы дамыту 

Халықаралық ғылыми-практикалық 
конференциясының материалдары 4-5 

қараша 2008ж. «Қазақстан Республикасында 

кәсіптік білім беруде кадрларды 
даярлаудағы сапа менеджментінің өзекті 

мәселелері». - Орал, 2008.- 244-247 б. 

15.  Филолог емес студенттердің тіл пәндері 

бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
ұйымдастыру мәселелері             

 Ғылым және білім. Жәңгір хан атындағы 

Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық 
университетінің ғылыми-практикалық 

журналы. – Орал, 2009. №2 (15)  - 142-146 б. 

16.  Қазақ тілін оқыту әдістемесіндегі жаңа бағыттар Халықаралық ғылыми-практикалық 
конференциясы баяндамаларының 

материалдары 14-15 шілде 2009ж. «Жайық 

өзенінің ортаңғы ағысында бекіре тұқымдас 

балықтардың көбею мәселесі  және оны 
шешу жолдары». - Орал, 2009.- 248-251 б. 

17.  Кредиттік оқыту технологиясы жағдайында 

студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастыру 
«Ғылым және білім», - Орал: БҚАТУ, 2011.  

№ 1(22), 280-283 б. 

18.  Жоғары оқу  орнында мемлекеттік тілді оқытуда 
заманауи білім беру технологияларын 

қолданудың тиімділігі 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 
жылдығына арналған "Әлеуметтік 

гуманитарлық ғылымдардың 

интеллектуалдық ұлт қалыптастырудағы 
ролі» атты халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция материалдары. 28-

29 сәуір 2011ж. //Батыс Қазақстан 
гуманитарлық академиясының хабаршысы. 

– Орал, БҚИГУ,  2011. № 1 (15), - 114 -117 б.  
 

19.  Іскерлік ойындары – тіл үйрету сабақтарындағы 

білім сапасын арттыру құралы  
 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 

жылдығына арналған  "Ғылым және білім 

сапасы – Қазақстанның 

индустриаландырылуы және инновациялық 
дамуының негізі» атты Халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары. 19-21 мамыр 2011ж. – Орал, 
БҚИГУ, 2011.  - 440- 444 б. 

20.  Өлкетану материалдарын пайдалану білім 

алушылардың оқу іс-әрекетін белсендіру тәсілі 
”Ғылым және білім”, - Орал: БҚАТУ, 2012. 

№1(26),  176-177-б. 
 

21.  Қазақ тілін орыс аудиториясында оқытудағы ән 

мен музыканың рөлі.   
”Ғылым және білім”, - Орал: БҚАТУ, 2012. 

№1(26), 178-181-б. 

22.  Өлкетану материалдарын оқу үдерісінде 
отансүйгіштікке тәрбиелеу құралы ретінде 

пайдалану 

”Ғылым және білім”, - Орал: БҚАТУ, 2013.  
 

23.  Кәсіби қазақ тілі сабақтарында студенттерге 

машинажасау терминдерін меңгерту жолдары 
”Ғылым және білім”, -  Орал: БҚАТУ, 2014.  
 

24.  Қазақ тілі пәнін оқыту үдерісіндегі 

инновациялық  ізденістер  
”Ғылым және білім”, - Орал: БҚАТУ, 2014. 

25.  Көптілді білім беру стратегиясын жүзеге асыру  ”Ғылым және білім”, - Орал: БҚАТУ, 2017. 
№2(47), 150-154-б. 

26.   Қазіргі  қазақ жастарының арасындағы тіл 

мәдениетінің өзекті мәселелері  
 

"ХХІ ғасырдағы инновация мен ғылымның 

дамуындағы жастардың ролі" атты 

студенттер мен магистранттардың ІІІ 
республикалық ғылыми-практикалық 
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конференциясының материалдары.  - Орал, 

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ,  28-29 наурыз 
2018. – С. 32-39. 

27.  Көп тілді білудің адамның кәсіби  біліктілігі мен 

тұлғалық жетілуіндегі рөлі  
 

"ХХІ ғасырдағы инновация мен ғылымның 

дамуындағы жастардың ролі" атты 

студенттер мен магистранттардың ІІІ 
республикалық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары.  - Орал, 

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ,  28-29 наурыз 
2018.  – С.71-76. 

28.  Ы.Алтынсарин және ХІХ ғасырдың екінші 

жарты жылдығындағы Қазақстандағы кәсіптік 

білім беру мәселелері  

- Ақтөбе: «ҚОХУ Хабаршысы» 

Халықаралық ғылыми журналы. № 4 (29), 

2019. 59-64 б. 

29.  Болашақ тіл мамандарын электронды-сандық 

орта сұраныстарына сай даярлау мәселелері 
Материалы Международной научно-

практической заочной конференции: 

«ПРАВО И ПЕДАГОГИКА В ЭПОХУ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»  - Актобе, 
2020. 

30.  Жаңа үлгідегі заманауи оқулықтардың қазіргі 

электронды ақпараттық орта жағдайындағы 
мүмкіндіктері туралы 

- Ақтөбе: «ҚОХУ Хабаршысы» 

Халықаралық ғылыми журналы. № 2 (31), 
2020. 57-62 б.  0,31 ш.б.б. 

31.  Өлкетану материалдарын орыс тілді 

аудиторияның филолог емес студенттерінің 

қазақ тілін үйренуге деген ынтасын арттыру 
құралы ретінде пайдалану  

Международная онлайн-конференция: Роль 

и  значение музеев в воспитании учащейся 

молодежи: практическая реализация 
программы «Рухани жаңғыру, 21 ноября 

2020 г. 

32.  Жоғары оқу орындарындағы қашықтықтан 

оқытудың мәселелері мен келешегі   

- Ақтөбе: «ҚОХУ Хабаршысы» 

Халықаралық ғылыми журналы. 1(38), 2022. 
 18-24б. Совместно со студ.     Жайтуриевой 

Ж.М.  

33.  Ж.Аймауытовтың «Ақбілек» романындағы 
психологиялық иірімдер 

  

- Ақтөбе: «ҚОХУ Хабаршысы» 
Халықаралық ғылыми журналы. № 2 (39), 

2022. Совместно со студ. Амангосова А.Т., 

Есенғалиқызы Қ., Майлишов Б.Б., Жұмабай 

А. 

34.  Ақтөбе өңірі жер-су атауларының 

лингвистикалық ерекшеліктер 

- Ақтөбе: «ҚОХУ Хабаршысы» 

Халықаралық ғылыми журналы. № 2(39), 

2022. Совместно о студ А.С. Меңдіғали А., 
Муратова  М., Ташенова Г., Кайрбай А. 

35.  Көркем әдебиеттегі психологизмнің өзіндік 

табиғаты 

- Ақтөбе: «ҚОХУ Хабаршысы» 

Халықаралық ғылыми журналы. № 2 (39), 

2022. Совместно со студ. Амангосова А.Т., 
Есенғалиқызы Қ., Майлишов Б.Б., Жұмабай 

А. 

36.  Ақтөбе өңірі жер-су атауларындағы халықтық 
этимологиялық     ерекшеліктер 

             

 

- Ақтөбе: «ҚОХУ Хабаршысы» 
Халықаралық ғылыми журналы. № 2(39), 

2022. Совместно о студ А.С. Меңдіғали А., 

Муратова  М., Ташенова Г., Кайрбай А 

                                                                3. Учебные пособия 

1.  Қазақ фольклорындағы бата сөз жанры - Алматы, „Құс жолы”,  2003 ж. - 122 б.  

2.  Қазақ тілінен электронды оқулық  2007ж. 

3.  Мемлекеттік тілде іс жүргізу пәнінен  

электронды оқулық 
2007ж. 

4.  Мемлекеттік тілде іс жүргізу пәнінен  
электронды оқулық 

- Орал, БҚАТУ, 2010ж. «Парасат» 
телестудиясы. 
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5.  Қазақ тілі: грамматикалық 

анықтамалық.(электронды оқу құралы) 
- Орал, БҚАТУ, 2012ж. «Парасат» 

телестудиясы. 

6.  Қазақ тілі пәнінен лексикалық тақырыптар 

бойынша мультимедиалық кешен (электронды 

оқу құралы) 

- Орал, БҚАТУ, 2012ж. «Парасат» 

телестудиясы. 

7.  Кәсіби қазақ тілі. Арнайы лексика бойынша  
мәтіндер мен тапсырмалар жинағы. 5В072900 – 

Құрылыс және 5В073000 - Құрылыс 

материалдарын, бұйымдарын және 
құрастырылымдарын өндіру мамандықтарына 

арналған оқу -әдістемелік құрал.  

- Орал: БҚАТУ РББ, - 130 б. 8,2 ш.б.б., 
2014. 

8.  Кәсіби қазақ тілі. Арнайы лексика бойынша  

мәтіндер мен тапсырмалар жинағы. Экономика 
мамандықтарының студенттеріне арналған оқу -

әдістемелік құрал.  

- Орал: БҚАТУ РББ, - 120 б. 7,4 ш.б.б., 2014. 

9.  Кәсіби қазақ тілі. Тәжірибелік сабақтарға 

арналған мәтіндер мен тапсырмалар жинағы 
(5В072000 – Бейорганикалық заттардың 

химиялық технологиясы және 5В072100 – 

Органикалық заттардың химиялық 
технологиясы мамандықтарының күндізгі және 

сырттай оқу бөлімінде  орыс тілінде оқитын 

студенттер үшін).  

- Орал: БҚАТУ РББ, - 97 б. 5,5 ш.б.б., 2014. 

 

10.  Кәсіби қазақ тілі. Оқу -әдістемелік құрал 
(5В071300 - Көлік, көліктік техника және 

технологиялар және 5В080600 - Аграрлық 

техника және технология мамандықтарының 
күндізгі және сырттай оқу бөлімінде орыс тілінде 

оқитын студенттер үшін).  

-  Орал: БҚАТУ РББ,  - 148 б. 9,3 ш.б.б., 
2015. ISBN 978-601-7543-21-01 

11.  Туған жер – тұғырың: Қазақ тілінен өлкетану 

материалдарына негізделген қосымша оқу 
құралы (І бөлім) 

- Орал: БҚАТУ РББ,  - 129 б. 8,06 ш.б.б., 

2015. ISBN 978-601-7543-49-5 

12.  Туған жер – тұғырың: Қазақ тілінен өлкетану 

материалдарына негізделген қосымша оқу 
құралы (ІІ бөлім) 

-  Орал: БҚАТУ РББ,  - 133 б. 8,3 ш.б.б., 

2016. ISBN 978-601-319-030-3 
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