Full name
Education:
2014 – 2018

Tsoy Tatyana Vladilenovna

Karaganda State University named after E.A. Buketov
Bachelor's degree - Specialty 5В021000 - "Foreign
Philology (English)"
2018 – 2020
Karaganda State University named after E.A. Buketov
Master's degree - Specialty 6M011900 - "Foreign language:
two foreign languages".
Work experience:
Academic:
Working in this organization
From 2020 till
today
Not-for-profit joint-stock company “Karaganda University
named after E.A. Buketov”
Teacher of the Department of Theory and Practice of
Foreign Language Training.
List of taught disciplines:
Foreign language
Practical English (reading, writing, listening, speaking)
Professionally oriented foreign language
Specialized professional foreign language
Academic English (writing, reading)
Basic foreign language
Methodology of foreign language education
English for Specific Purposes
Employment
Previous jobs in educational institutions:
2019 - 2020
Karaganda State University named after E.A. Buketov
Teacher of Department of Theory and Practice of Translation
List of taught disciplines:
Foreign language
Professionally oriented foreign language
Basic foreign language
Publications and presentations:
2017
On the problem of semantic classification of phraseological
units". Collection of articles of the III International scientific
practical competition. - Penza, 2017. - P. 197-199.
2018
The role of information learning environment in the
organization
of independent work of students. "Topical issues of
linguodidactics and teaching methods of foreign languages":

Collection of scientific articles. - Cheboksary, 2018 - P. 122126.
2019
language

Organization of independent work of students at foreign
classes. Materials of the International competition of scientific
works students, undergraduates and doctoral students on

problems
linguistics and linguodidactics. - Karaganda, 2019. - P. 130-133.
Т.А.Ә.
Цой Татьяна Владиленовна
Білімі:
2014 – 2018 жж.
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік
университеті
Бакалавриат - 5В021000 мамандығы - «Шетел филологиясы
(ағылшын)»
2018 – 2020 жж.
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік
университеті
Магистратура - 6M011900 мамандығы - «Шет тілі: екі
шет тілі».
Жұмыс тәжірибесі:
Академиялық:
Осы ұйымда жұмыс:
2020 арқылы
қазіргі уақыт
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті
Шетел тілінен дайындыудың теориясы мен әдістемесі
кафедрасының оқытушысы
Оқытылатын пәндер тізімі:
Шетел тілі
Практикалық ағылшын тілі (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу)
Кәсіби бағытталған шетел тілі
Мамандандырылған кәсіби шетел тілі
Академиялық ағылшын тілі (жазу, оқу)
Базалық негізгі шетел тілі
Шетел тілін оқыту әдістемесі
Арнайы мақсаттарға арналған ағылшын тілі
Жұмыспен қамту
Білім беру мекемелеріндегі бұрынғы жұмыс орындары:
2019 - 2020 жж
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік
университеті
Аударма теориясы мен практикасы кафедрасының
оқытушысы.

Оқытылатын пәндер тізімі:
Шетел тілі
Кәсіби бағытталған шетел тілі
Базалық негізгі шетел тілі
Жарияланымдар мен презентациялар:
2017 ж.
Фразеологиялық мағыналық классификация мәселесі туралы
бірлік ». III Халықаралық ғылыми мақалалар жинағы
практикалық байқау. - Пенза, 2017. - Б. 197-199.
2018 ж.
The role of information learning environment in the organization
of independent work of students. «Өзекті мәселелер
лингводидактика және шетелдіктерді оқыту әдістемесі
тілдер»: Ғылыми мақалалар жинағы. - Чебоксары, 2018 ж.
– Б. 122-126.
2019 ж.
Organization of independent work of students at foreign
language
сlasses. Халықаралық ғылыми жұмыстар байқауының
материалдары проблемалар бойынша студенттер,
магистранттар және докторанттар лингвистика және
лингводидактика. - Қарағанды, 2019 ж. - Б. 130-133.
Ф.И.О.
Цой Татьяна Владиленовна
Образование:
2014 – 2018 гг. Карагандинский государственный университет им. Е.А.
Букетова. Бакалавриат – Специальность 5В021000 –
«Иностранная филология (английская)»
2018 – 2020 гг. Карагандинский государственный университет им. Е.А.
Букетова. Магистратура - Специальность 6М011900 –
«Иностранный язык: два иностранных языка».
Опыт работы:
Академический:
Работа в данной организации
2020г. по
настоящее время НАО «Карагандинский университет им. Е.А. Букетова
Преподаватель кафедры теории и методики иноязычной
подготовки.
Перечень преподаваемых дисциплин:
Иностранный язык
Практический английский язык (чтение, письмо, аудирование, говорение)
Профессионально-ориентированный иностранный язык
Специализированный профессиональный иностранный язык

Академический английский язык (письмо, чтение)
Базовый иностранный язык
Методика иноязычного образования
Английский язык для специальных целей
Занятость
Предыдущие места работы в организациях образования:
2019 - 2020 гг. Карагандинский государственный университет им. Е. А.
Букетова. Преподаватель кафедры теории и практики
перевода.
Перечень преподаваемых дисциплин:
Иностранный язык
Профессионально-ориентированный иностранный язык
Базовый иностранный язык
Публикации и презентации:
2017 г.
К проблеме семантической классификации
фразеологических
единиц». Сборник статей III Международного научнопрактического конкурса. – Пенза, 2017. – С. 197-199.
2018 г.
The role of information learning environment in the organization
of independent work of students. «Актуальные вопросы
лингводидактики и методики преподавания иностранных
языков»: Сборник научных статей. – Чебоксары, 2018.
– С. 122-126.
2019 г.
Organization of independent work of students at foreign language
сlasses. Материалы Международного конкурса научных работ
студентов, магистрантов и докторантов по проблемам
лингвистики и лингводидактики. – Караганда, 2019.
– С. 130-133.

