Full name: Orazbaeva Moldir Galymzhanovna
About education:
2011 - 2015
Karaganda State University named after E.A. Buketov
Bachelor - “Two foreign languages : Chinese and English "
2017 - 2019 .
Qingdao University (青岛大学) –
Master in Foreign (Chinese) Language Teaching.
Work experience:
Academic:
Work in this organization
2019 present
Karaganda State University named after E.A. Buketov
Teacher at the Department of Theory and Methods of Foreign Language
Training.
List of taught disciplines:
“Foreign language”, “Reading”, “Technology of updated content of secondary
education”, “Basic foreign language (B2 level)”, “Practical course of oral and
written speech 5”, “Special professional foreign language”, “Special purpose
foreign language (levels C1, C2) ".
Employment
Full time

Professional development
2020
« Relo American English teacher Have E-program » sponsored by the
(June
July Government of the United States
August)

2019
Oct ,
November,
December

Participation in a series of seminars within
of “Professional development for teachers”
Moderated
Associate Professor Valerie Sartor (USA).

2020
October

Participation in a series of seminars within the framework of “REGIONAL
ENGLISH LANGUAGE OFFICE US EMBASSY IN KAZAKHSTAN
conducted by US State Department English Language Specialist Seneca Ryan
from September 14 through October 30, 2020

Аты - жөні:
Білімі:
2001–2005 ж.ж.
2005-2007 ж.ж.

the
by

framework
Dr. PHD,

Оразбаева Молдир Галымжановна
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
Бакалавриат – мамандық 0319 «Шет тілі: екі шет тілі»
Циндао Университеті ( 青 岛 大 学 ) шетел (қытай) тілдерін оқыту
магистрі.

Жұмыс тәжірибесі:
Академиялық:
Берілген мекемедегі жұмысы
2019 ж. қазіргі
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті.
уақытқа дейін
ТиМИП оkытушысы..
Оқитын пәндер тізімі:
“Шетел тілі”,
«Оқу»,
«Орта білім берудің жаңартылған мазмұнынын технологиясы»,
«Базалық шетел тілі (В2 деңгейі)»,
«Ауызша және жазбаша сөздің практикалық курсы 5»,
«Арнайы кәсіби шетел тілі»,
«Арнайы мақсатқа арналған шетел тілі (С1, С2 деңгейлері)».
Жұмыспен
қамтылуы
Біліктілікті
арттыру:
2020 ж
(маусым,
шілде,
тамыз)
2019

2020

Толық жұмыс күні

RELO
American
спонсорлығымен

E-Teacher

program

АҚШ

мемлекетінің

«Мұғалімдердің
біліктілігін
арттыру»
шеңберіндегі
бірқатар
семинарларға қатысу Модераторы PhD докторы, доцент Валери Сартор
(АҚШ).

«ӨҢІРЛІК АҒЫЛШЫН ТІЛІ ОФИСІ АҚШ» шеңберіндегі бірқатар
семинарларға қатысу ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЕЛШІЛІГІ өткізді АҚШ
Мемлекеттік департаменттің ағылшын тілі бойынша маманы Сенека
Райан 2020 жылғы 14 қыркүйектен 30 қазанға дейін

Ф.И.О.:
Оразбаева Молдир Галымжановна
Образование:
2011– 2015гг. Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова
Бакалавриат – Специальность «иностранный язык: два иностранных
языка»
2017- 2019
Циндао Университет (青岛大学) – магистр по обучению иностранных
гг.
(китайского) языка.
Опыт работы:
Академический:
Работа в данной организации
2019г. по
Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова
настоящее
Преподаватель кафедры Теории и методики иноязычной подготовки.

время

Занятость

Перечень преподаваемых дисциплин:
“Шетел тілі”,
«Оқу»,
«Орта білім берудің жаңартылған мазмұнынын технологиясы»,
«Базалық шетел тілі (В2 деңгейі)»,
«Ауызша және жазбаша сөздің практикалық курсы 5»,
«Арнайы кәсіби шетел тілі»,
«Арнайы мақсатқа арналған шетел тілі (С1, С2 деңгейлері)».
Полный рабочий день

Повышение квалификации:
2020 гг.
«RELO American English
(Июнь, июль, Правительством США
август)

E-teacher

program»

спонсируемый

2019 гг.
Окт, Ноябрь,
декабрь

Участие в цикле семинаров в рамках “Professional development for
teachers” Модератора – доктора PHD, ассоциированный профессор
Валери Сартор (США).

2020 гг.
Октябрь

Участие в цикле семинаров в рамках “REGIONAL ENGLISH LANGUAGE
OFFICE U.S. EMBASSY IN KAZAKHSTAN conducted by
U.S. State Department English Language Specialist Seneca Ryan from
September 14 through October 30, 2020

