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Оқырманға
«Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ғалымдарының
библиографиясы» сериясы бойынша оқырманға жол
тартқан бұл көрсеткіш филология ғылымдарының
кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а. Гульназ
Рахметбековна Нурекешоваға арналған.
Библиографияда ғалымның ғылыми және жалпы
танымдық еңбектері, өмірі мен қызметін сипаттайтын
мәліметтер қамтылған.
Көрсеткіш материалы хронологиялық тәртіппен қазақ
және орыс тілдерінде орналасқан.

К читателю
Предлагаемый указатель в серии «Библиография
ученых КГУ имени Коркыт Ата» посвящен кандидату
филологических наук, и.о. ассоциированному профессору
Гульназ Рахметбековны Нурекешовой.
В библиографии содержатся научные труды,
сведения, характеризующие жизнь и деятельность ученого.
Указательный материал размещен в хронологическом
порядке на казахском и русском языках.

ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ,
ПРОФЕССОР ГУЛЬНАЗ РАХМЕТБЕКОВНА
НУРЕКЕШОВАНЫҢ ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ
КЕЗЕҢДЕРІ
Гульназ Рахметбековна Нурекешова 1971 жылдың 15
қыркүйегінде Қызылорда облысы, Арал қаласында дүниеге
келді.
1988 жылы Арал қаласындағы №15 орта мектебін
бітірді.
1988 жылы Н.В.Гоголь атындағы Қызылорда
педагогикалық институты Шығыстану факультетінде
Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша оқуға
түсіп, 1993 жылы бітіріп, ағылшын және француз тілдері
мұғалімі деген біліктілік алды.
Еңбек жолын 1993 жылдың қыркүйек айынан
Қызылорда қаласы №3 мектеп-гимназиясының Ағылшын
тілі пәні мұғалімі қызметінен бастады.
1995 жылдың қыркүйек айында Ы.Жахаев атындағы
Агроөндіріс инженерлік институты «Шетел тілдері»
кафедрасының оқытушысы қызметіне қабылданды.
2006 жылы конкурстық комиссия шешімінің негізінде
«Шетел тілдері» кафедрасының аға оқытушысы қызметіне
ауысты.
2004 жылдың қаңтар айынан Алматы әл-Фараби атындағы
Қазақ Ұлттық университеті «Қазақ әдебиеті» кафедрасына
ізденуші болып бекітіліп, ғылыми жұмыстармен айналыса
бастады.
2009 жылдың наурыз айында әл-Фараби атындағы Қазақ
Ұлттық
университетінің
Диссертациялық
Кеңесінде
З.Н.Сейтжановтың жетекшілігімен 10.01.02 – мамандығы
бойынша «С.Шаймерденов шығармаларының көркемдік сипаты»
атты кандидаттық диссертациясын қорғап, филология
ғылымдарының кандидаты ғылыми атағын алды.

2009 жылдан Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университеті «Шетел тілдері» кафедрасының
аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты
қызметінде болды.
2010-2012
жылдары
«Роман-герман
тілдері»
кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының
кандидаты болды.
2012 жылдан «Шетел тілдері және аударма»
кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының
кандидаты болып жұмыс жасап келеді.
2014 жылдың ақпан айында конкурстық комиссия
шешімінің негізінде қауымдастырылған профессор міндетін
атқарушы дәрежесін алды.
2018 жылдың 17 қаңтарынан 31 тамыз аралығында Жоғары
оқу орнына дейінгі дайындық және кәсіби бағдар беру бөлімінің
жетекшісі қызметін атқарды.
2018 жылдың 3 қыркүйек айынан «Практикалық ағылшын
тілі» кафедрасының қауымдастырылған профессор міндетін
атқарушы, филология ғылымдарының кандидаты, кафедра
меңгерушісі болып қызмет атқаруда.
Қазақстан Республикасының жетекші ғылыми
ұйымдары мен мекемелерінде біліктілікті арттыру
курстарынан өтіп, үнемі тәжірибе жинақтап отырады.
Қызылорда қаласы және облыс аймағындағы жалпы
білім беретін мектептермен тығыз байланыс жасап,
ғылыми жетекші ретінде әлеуметтік маңызы бар жобалар
арқылы өңіріміздің қоғамдық өміріне араласып тұрады.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
саласындағы Бақылау Комитеті ұсынған журналдарда,
алыс-жақын
шетелдерде,
Қазақстанның
ғылыми
басылымдарында, халықаралық және республикалық
конференцияларда 116 мақала, ЖОО студенттеріне
арналған мамандықтарына байланысты 6 оқу құралы, 2
сөздік және 1 әдістемелік нұсқаулықтың авторы.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
и.о.АССОЦИРОВАННОГО ПРОФЕССОРА ГУЛЬНАЗ
РАХМЕТБЕКОВНЫ НУРЕКЕШОВОЙ
Нурекешова Гульназ Рахметбековна родилась 15
сентября 1971 года в городе Аральск Кызылординской
области.
В 1988 году окончила среднюю школу №15 в
Аральске.
В 1988 году поступила в Кызылординский
педагогический институт им.Н.В.Гоголя, на факультет
востоковедения по специальности «Иностранный язык:два
иностранных языка» и окончила в 1993 году по
специальности «английский и французский языки».
Начала свою карьеру в сентябре 1993 года в качестве
преподавателя английского языка в гимназии №3 в
Кызылорде.
В сентябре 1995 года была принята на должность
преподавателя
кафедры
иностранных
языков
Агропромышленного
инженерного
института
им.
И.Жахаева.
В 2006 году она была переведена на должность
старшего преподавателя кафедры иностранных языков на
основании решения конкурсной комиссии.
С января 2004 года закрепилась в Казахский
национальный университет им.аль-Фараби на кафедре
«Казахская литература» в качестве соискателя и начала
заниматся наукой.
С 2009 года работает старшим преподавателем и
кандидатом филологических наук кафедры иностранных
языков Кызылординского государственного университета
им. Коркыт Ата.

В 2010-2012 годах работала старшим преподавателем
и кандидатом филологических наук кафедры романогерманских языков,
С 2012 года работает старшим преподавателем и
кандидатом филологических наук кафедры иностранных
языков и перевода.
В феврале 2014 года она стала и.о.ассоциированного
профессора на основании решения конкурсной комиссии.
17 января по 31 августа 2018 года работала в качестве
руководителя
отдела
довузовской
подготовки
и
профессиональной ориентации.
С 3 сентября 2018 года исполняющий обязанности
ассоциированного профессора, кандидат филологических
наук и заведует кафедрой «Практический английский
язык».
Проходила курсы повышения квалификации в
ведущих научных учреждениях и
предприятиях
Республики Казахстан.
Тесно сотрудничает с Кызылординской городской и
общеобразовательной школами в регионе и участвует в
общественной жизни региона через социально значимые
проекты в качестве научного руководителя.
Автор 116 статей в журналах, рекомендованных
Наблюдательным комитетом по Образованию и науке
Республики Казахстан, ближнего и дальнего зарубежья,
казахстанских научных изданий, международных и
республиканских конференций, 6 учебных пособий для
студентов высших учебных заведений, 2 словарей и 1
методическое пособие.

МАРАПАТТАРЫ
1. 2005 ж. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Алғыс
хаты
(ҚР
Президенттігіне
Н.Ә.Назарбаевтың
кандидатурасын қолдау барысындағы қоғамдық штабтағы
жұмысына).
2. 2007ж. университеттің дамуына үлес қосқаны үшін
«Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дің 70 жылдығы»
мерейтойлық медалы.
3. 2012ж. «Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дің 75
жылдығы» мерейтойлық медалы.
4. 2012ж. «Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дің 80
жылдығы» мерейтойлық медалы.
5. 2017ж. Қорқыт ата атындағы ҚМУ Алтын медалы.
6. 2017-2019 ж. Нұр Отан партиясының Алғыс Хаты.

НАГРАДЫ
1. 2005г. похвальный лист за работу в общественном штабе
за поддержку кандидатуры Н.А.Назарбаева в пост
Президента.
2. 2007г. юбилейный медаль «70 летие КГУ им.Коркыт
Ата».
3. 2012 г. юбилейный медаль «75 летие КГУ им.Коркыт
Ата».
4. 2017г. юбилейный медаль «80 летие КГУ им.Коркыт
Ата».
5. 2017г. Золотой медаль КГУ им.Коркыт Ата за труд.
6. 2017-2019 гг. похвальный лист партии Нур Отан.
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