А.Ж.Т.:
Білімі:
1975-1979 жж.:
2004-2007 жж.:

Асанова Дария Нуртасовна
жоғары, Қостанай педагогикалық институты, француз тілінің мұғалімі
Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, неміс және француз тілдерінің теория және
практика кафедрасының ізденушісі, педагогика ғылымының кандидаты

Жұмыс тәжірибесі:
Академиялық: 29 жыл
Берілген мекемедегі жұмысы
1983– 2011 жж.:
Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, неміс және француз тілдерінің теория және
практика кафедрасының доценті
Функционалдық міндеттері
- магистрлік жұмыстарға ғылыми жетекшілік жасау
- бакалавриат және магистратурада француз және орыс тілдерінде дәріс оқу
Жетістіктері:
- монография, 2 оқулық, лингводидактикалық терминдердің орысша-қазақша
сөздігі, электрондық оқулықтар, Қазақстанда және шет елдерде басылған
ғылыми еңбектер
- «Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ үздік оқытушы» атағына ие болу
- Қарағанды қаласы әкімінің грамотасын, ректораттың атынан алғыс хат алу
- Ұлттық тестілеу орталығы тапсырмасы бойынша француз тілінен тест
тапсырмаларының сараптау
- магистратураға және докторантураға түсу емтихандарын қабылдау бойынша
ҚР БҒМ апелляциялық комиссиясының төрайымы (2009, 2010)
1999– 2011 жж.:
Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, шет тілдер факультетінің оқу ісі жөніндегі
деканның орынбасары
Функционалдық міндеттері
- оқу үдерісін ұйымдастыру
- бакалавриат және магистратура үшін «Шет тілі: екі шет тілі», «Шетел
филологиясы», «Аударма ісі» мамандықтарының жұмыс оқу жоспарларын
әзірлеу
Жетістіктері:
- ҚР БжҒМ тапсырмасы бойынша «Шетел филологиясы» мамандығы бойынша
МЖМБС әзірлеу
- ҚР БжҒМ тапсырмасы бойынша «Аударма ісі» мамандығы бойынша МЖМБС
әзірлеу
- ҚарМУ факультеттерінің арасында оқу үдерісін үздік ұйымдастырғаны үшін
дипломдар (2006 -2010 жж.)
- Шет тілі бойынша студенттердің өзіндік жұмысы үшін Қазақстанда бірінші
мультимедиялық ресурстар залының тұжырымдамасын әзірлеу
- Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-да көптілді білім беруді енгізу үшін
нормативтік құжаттарды әзірлеу
2017 ж. бастап –
Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, шет тілді дайындық теориясы мен әдістемесі
қазіргі уақытта:
кафедрасының доценті
Функционалдық міндеттері
- кәсіби лингводидактика мәселелері бойынша магистратурада дәріс оқу
- магистрлік диссертацияларды дайындауға ғылыми жетекшілік жүргізу
2017 ж. бастап –
Жұмыспен қамтылуы: толық жұмыс күні
қазіргі уақытта:
Біліктілікті арттыру:
2001ж.:
Тілдерді оқытудың аудиовизуалды әдістері орталығы (Франция, Руайан).
Біліктілікті арттыру туралы сертификат
2009 ж.:
Халықаралық біліктілікті арттыру орталығы (Германия, Дюссельдорф).
Біліктілікті арттыру туралы сертификат
2015 ж.:
«ВЦ «Сапа» ЖШС. «Менеджмент жүйесінің (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001) интеграциялануы. Өндіру, еңгізу, аудит.» тақырыбында білім деңгейін

2019 ж.:
Басылымдар:
2008 ж.:

жетілірген туралы сертификат
«Foreign Language Teachers’ Cooperation: Integrating knowledge and Practice»
атты халықаралық әдістемелік семинар. Біліктілікті арттыру туралы сертификат

Тілдік білім беру ортасы: студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың
теориясы мен практикасы /Жетписбаева Б.А., Асанова Д.Н. Монография. –
Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2008. – 199 б.
2009 ж.:
Business English/Асанова Д.Н., Шайхутдинова М.В. Практикум. – Қарағанды:
ҚарМУ баспасы, 2010. – 369 б.
2010 ж.:
Ауызша сөйлеу дағдыларын дамыту және жетілдіру бойынша Практикум
/Асанова Д.Н., Шелестова Т.Ю. - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2010. – 349 б.
2011 ж.:
Лингводидактикалық терминдердің орысша-қазақша сөздігі/ Жетписбаева Б.А.,
Тлеужанова Ж.К., Асанова Д.Н., Айтбаева Б.М., Серебрякова Н.П. - Қарағанды:
ҚарМУ баспасы, 2011. – 193 б.
2013 ж.:
Аударматану және аудармашылар дайындаудың өзекті мәселелері / Мажит З.,
Асанова Д.Н., Туленбергенова. Н. Т., Сарсембаева А.Б. Коллективная
монография. - Астана: АМАДА баспасы, 2013. – 190 б.
2013 ж.:
Мемлекеттік басқару саласындағы терминдер сөздігі/ Мажит З., Асанова Д.Н.,
Жумагалиева Ж.Ж., Сарсембаева А.Б. - Астана: АМАДА баспасы, 2013. – 200 б.
2018 ж.:
Conditions of English language teaching to prospective biology teachers in
Kazakhstan,
G.K.Tleuzhanova,
A.B. Mekezhanova, E.A. Uteubaeva, D.N.
Assanova, G.O.Tazhigulova, Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin
(Scopus)
2019 ж.:
The role of it technologies in the formation of students leadership, G.K.Tleuzhanova,
G.B. Sarzhanova, D.K. Joldanova, Zh.A. Eskzinova, D.N. Assanova, Journal of
Advanced Pharmacy Education & Research (Scopus)
Ғылыми жобаларға қатысу:
2013-2014 жж.
Ы.Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы:
ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру шеңберіндегі «Ұлттық және халықаралық
еңбек нарығында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің
бәсекеге қабілеттілігінің шарты ретінде жаңа форматтағы стандарттар мен білім
беру бағдарламаларын жобалаудың ғылыми-әдістемелік негіздері» тақырыбы
бойынша жобаға сыртқы орындаушы ретінде қатысу
2013-2014 жж.

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару
академиясы:
ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру шеңберіндегі «Аударматану Қазақстанда
(қазақ және шет тілдері): әдіснамалық негіздері мен принциптері» тақырыбы
бойынша жобаға сыртқы орындаушы ретінде қатысу

