Full name:
Education:
2000-2004:
2012-2014:

Kruzhkova Yekaterina Viktorovna
Higher, Karaganda State University named after academician Buketov, 031943
- French language: two foreign languages, teacher of French and English
Karaganda State University named after academician Buketov, 6M011900Foreign language: two foreign languages, master of pedagogical sciences

Experience:
Academic: 16 years
Work in this organization
2004- present time senior teacher of KarSU named after Buketov
Professional development:
March 2005:
Advanced training seminar organized by the department for cooperation and
culture of the French Embassy in Kazakhstan (French Alliance of the city of
Karaganda, 38 Gogol str.)
July-August
Language and teaching internship (European Institute of French, 34 Saint2008:
Guillème St., Montpellier, France)
May 2015:
Advanced training seminar, organized by the French Alliance of the city of
Karaganda on the basis of KSU named after Buketov "French as a foreign
language, assessment of competencies by levels of training and types of speech
activity"
November
Advanced training seminar organized by the French Alliance of the city of
2016:
Karaganda on the basis of the KarSU named after Buketov: "An active
approach to teaching French"
February 2017: Methodological seminar on the topic: "Features of assessment of students in the
framework of the updated content of education", KarSU, Gymnasium No. 97
May 2018:
Language internship at the JIPKA English language school (Prague, Czech
Republic)
October 2019: Seminar on the MOOC platform Enseigner le français langue étrangère
aujourd'hui (CAVILAM- Alliance Française)
Publications:
2017:
Academic mobility and intercultural competence Bulletin of Karaganda
University. - Series "Pedagogy". - 2017. - No. 3 (87). - P. 68-75
Practical French grammar (Levels B1, B2). Certificate of state registration of
rights to the copyright object No. 2267 dated 03.10.2017

2018

On the issue of teaching foreign language writing of students in a university
environment. Бъдещи въпроси от света на науката - 2017: Материали XIII
международна
научна
практична
конференция.
Volume
8
Филологическите науки (15-22 декември 2017 г.). - Sofia: "Byal GRAD-BG
ODD". - P. 20-24
Communicative competence formation of students learning a foreign language
based on written electronic communication. Bulletin of Karaganda University. Series "Pedagogy". - 2018. - No. 2 (90). - P. 117-123
Psychological and pedagogical features of mastering foreign languages by
preschool children. Actual scientific research in the modern world // Journal Pereyaslav-Khmelnitsky, 2018. - Issue. 4 (36), part 9 - P. 54-58

2019

English language teaching of the children with special educational needs in the
inclusive education. Арнайы және инклюзивті білім = Специальное и
инклюзивное образование = Special and inclusive education.- Karagandy:
KarSU baspasy, 2018 .- P. 120-124
On the use of social services means in the formation of foreign language written
communicative competence of students of language specialties. Materials of the
international competition of scientific works of students, undergraduates and
doctoral students on the problems of linguistics and linguodidactics. Karaganda: Publishing house of KarSU, 2019 .- P. 94-97
Twitter as a means of improving the competence in foreign language writing
among students of language specialties. Materials of the II International
Scientific and Practical Conference "Actual problems of teaching foreign
languages in a non-linguistic university". - M., 2019

А.Ж.Т.:
Білімі:
2000-2004 жж.:
2012-2014 жж.:

Кружкова Екатерина Викторовна
Жоғары, Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, 031943 - Француз тілі: екі
шетел тілі, француз және ағылшын тілдерінің мұғалімі
магистратура, Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, 6M011900 - «Шетел
тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының
магистрі

Жұмыс тәжірибесі:
Академиялық: 16 жыл
Берілген мекемедегі жұмысы
2004-қазіргі
уақытқа дейін
Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ аға оқытушысы
Біліктілікті арттыру:
2005, наурыз:
Франциядағы Қазақстан елшілігінің ынтымақтастық және мәдениет
бөлімі ұйымдастырған біліктілікті арттыру семинары (Қарағанды
қаласының Француз Альянсы, Гоголь к-сі, 38)
2008,
шілде- Тіл және педагогикалық практикасы (Еуропалық француз институты,
тамыз:
Сен-Гийем көшесі, 34, Монпелье, Франция)
2015, мамыр:
Е.А. Букетов Атындағы ҚарМУ базасында Қарағанды қаласының
Француз Альянсы ұйымдастырған біліктілікті арттыру семинары
«Француз тілі шетел тілі ретінде, дайындық деңгейлері мен сөйлеу
әрекеті түрлері бойынша құзыреттілікті бағалау»
2016, қараша:
Е.А. Букетов атындағы ҚарМУ базасында Қарағанды қаласының
Француз Альянсы ұйымдастырған біліктілікті арттыру семинары:
«Француз тілін оқытудағы белсенді тәсіл»
2017, ақпан:
«Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы оқушыларды бағалау
ерекшеліктері» тақырыбындағы әдістемелік семинар, ҚарМУ, № 97
гимназия
Мамыр 2018:
JIPKA ағылшын тілі мектебіндегі тілдік практика (Прага, Чехия)
Қазан 2019:
MOOC платформасындағы семинар Enseigner le français langue
étrangère aujourd'hui (CAVILAM- Alliance Française)
Басылымдар:
2017:
Академиялық ұтқырлық және мәдениаралық құзыреттілік Қарағанды

университетінің хабаршысы. - «Педагогика» сериясы. - 2017. - No 3
(87). - 68-75 б.
Практикалық француз грамматикасы (B1, B2 деңгейлері). Авторлық
құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік
03.10.2017 ж. №2267

2018:

2019:

Университет жағдайында студенттердің шет тілін жазуға үйрету
мәселесі туралы. Бъдещи въпроси от света на науката - 2017:
Материали XIII международна научна практична конференция.
Volume 8 Филологическите науки (15-22 декември 2017 г.). – София:
«Бял ГРАД-БГ ОДД». – 20-24 б.
Жазбаша электронды байланыс негізінде шет тілін үйренетін
студенттердің
коммуникативті
құзыреттілігін
қалыптастыру.
Қарағанды университетінің хабаршысы. - «Педагогика» сериясы. 2018. - No 2 (90). -117-123 б.
Мектеп жасына дейінгі балалардың шет тілдерін меңгеруінің
психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері. Қазіргі әлемдегі өзекті
ғылыми зерттеулер // Журнал - Переяслав-Хмельницкий, 2018. Шығарылым. 4 (36), 9-бөлім - 54-58 б.
Инклюзивті білім беруде ерекше білім беру қажеттіліктері бар
балаларды ағылшын тілінде оқыту. Арнайы және инклюзивті білім =
Специальное и инклюзивное образование = Special and inclusive
education: ғыл. еңб. жин. – 7-шығ. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2018.
– 120-124 б.
Әлеуметтік қызметтерді пайдалану туралы тілдік мамандықтар
студенттерінің шет тілдік жазбаша коммуникативті құзыреттілігін
қалыптастырудағы құралдар. Студенттердің, магистранттардың және
докторанттардың лингвистика және лингводидактика мәселелері
бойынша
ғылыми
жұмыстары
халықаралық
конкурсының
материалдары. - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2019 ж. - 94-97 б.
Twitter as a means of improving the competence in foreign language
writing among students of language specialties. «Тілдік емес
университетте шетел тілдерін оқытудың өзекті мәселелері» атты II
Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. - М.,
2019 ж.

Ф.И.О.:
Образование:
2000-2004:

Кружкова Екатерина Викторовна

высшее, Карагандинский государственный университет им. академика
Е.А. Букетова, 031943 – Французский язык: два иностранных языка,
учитель французского и английского языков

2017-2019:

Карагандинский государственный университет им. академика Е.А.
Букетова, 6M011900-Иностранный язык: два иностранных языка,
магистр педагогических наук

Опыт работы:
Академический: 16 лет
2004-по наст. время: старший преподаватель, КарГУ им. Е.А. Букетова
Повышение квалификации:
Март 2005:

Семинар повышения квалификации, организованный отделом по
сотрудничеству и культуре посольства Франции в Казахстане
(Французский Альянс города Караганды, ул.Гоголя, 38)

Июль-август
2008:

Языковая и педагогическая стажировка (Европейский институт
французского языка, ул. Сент-Гийем, 34, Монпелье, Франция)

Май 2015:

Семинар повышения квалификации, организованный Французским
Альянсом города Караганды на базе КарГУ им. Е.А. Букетова
«Французский язык как иностранный, оценивание компетенций по
уровням обученности и видам речевой деятельности»

Ноябрь 2016:

Семинар повышения квалификации, организованный Французским
Альянсом города Караганды на базе КарГУ им. Е.А. Букетова:
«Деятельностный подход в обучении французскому языку»

Февраль 2017:

Методический семинар на тему:«Особенности оценивания учащихся в
рамках обновленного содержания образования», КарГУ, КГУ
«Гимназия №97».

Май 2018:

Языковая стажировка в школе английского языка « JIPKA » (Прага,
Чехия)

Октябрь 2019:

Семинар на платформе МООК Enseigner le français langue étrangère
aujourd'hui (CAVILAM- Alliance Française)

Публикации:
2017:

Academic
mobility
and
intercultural
competence
Вестник
Карагандинского университета. - Серия «Педагогика». – 2017. №3(87). - С. 68-75
Практическая грамматика французского языка (Уровни В1, В2).
Свидетельство о государственной регистрации прав на объект
авторского права №2267 от 03.10.2017
К вопросу обучения иноязычной письменной речи обучающихся в
условиях вуза. Бъдещи въпроси от света на науката - 2017: Материали
XIII международна научна практична конференция. Volume 8

Филологическите науки (15-22 декември 2017 г.). – София: «Бял
ГРАД-БГ ОДД». – C. 20-24
2018:

Communicative competence formation of students learning a foreign
language based on written electronic communication. Вестник
Карагандинского университета. - Серия «Педагогика». – 2018. №2(90). - С. 117-123
Психолого-педагогические особенности усвоения иностранных
языков детьми дошкольного возраста. Актуальные научные
исследования в современном мире // Журнал – ПереяславХмельницкий, 2018. - Вып. 4(36), ч. 9 – С. 54-58
English language teaching of the children with special educational needs in
the inclusive education. Арнайы және инклюзивті білім = Специальное
и инклюзивное образование = Special and inclusive education: ғыл. еңб.
жин. – 7-шығ. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2018. – С. 120-124

2019:

Об использовании средств социальных сервисов при формировании
иноязычной письменной коммуникативной компетенции студентов
языковых специальностей. Материалы международного конкурса
научных работ студентов, магистрантов и докторантов по проблемам
лингвистики и лингводидактики. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2019. –
С. 94-97
Twitter as a means of improving the competence in foreign language
writing among students of language specialties. Материалы II
международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы обучения иностранным языкам в неязыковом вузе». –
М., 2019

