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Жұмыс тәжірибесі:
Академиялық:40 жыл
Берілген мекемедегі жұмысы
1991-2006
«Оқыту әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы
2007-2011

«Ағылшын тілін оқыту әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі

2012-2015

«Ағылшынтіліжәне лингводидактика» кафедрасыныңдоценті»

2016 –«Шет тілінен даярлаудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасының
қазіргі уақытқа профессоры
дейін
2006Қазіргі
уақытқа
дейін
1995ж.
қазіргі
уақытқа дейін

«Professional-oriented scientific communication», «Educational research»,
«Кәсіби шетел тілі", «Саяси-мәдени қоғамдағы этносаралыққатынас»,
«Effective quality teaching», «Екінші шетел тілі (ағылшын тілі))»

Жұмыспен қамтылуы: толық жұмыс күні

Біліктілікті арттыру: 1. "Психолингвистика и социальная психология" ғылымиәдістемелік семинар (PhD Михайлова Е. Дюсельдорф, Германия
2009 ж.); ғылыми-әдіс. "Professional Development for English
Language Teachers' семинары (ҚазҰУ британ елшілігінің желісі
бойынша) Альфараби 2012 ж., ғылыми-әдіске қатысумен
біліктілігін арттыру(халықаралық және қоғамдық байланыстар
университеті Чехия, Прага (2012ж); Лондон Университет колледжі
(Ұлыбритания) (2012 ж.); ғылыми-прак. "ағылшын тіліндегі шет
тілді екпін: британдықтар қалай естиді" семинары ( Новосибирск
2013 ж.); ғылыми-әдіс. семинар "Linguistics and intercultural
communication" ( by professor Stanislav Bencic University of Slovakia
2013 ж.); "Мадисон" университеті, Висконсин штаты, АҚШ (2015
ж.); Британдық Кеңес желісі бойынша ғылыми-әдістемелік семинар,
С. Аманжолов атындағы ҚарМУ Е. А. Бөкетов 2016 ж.); "Көптілді
мамандарды даярлаудың мәселелері, тәжірибесі және болашағы"
жоғары оқу орындары арасындағы ғылыми-әдіс. семинары (ҚММУ
2017 ж.)
Марапаттар:
2011 ж.
"ҚР ЖОО үздік оқытушысы" грантының иегері
2014 ж.
Үздік ғылыми зерттеу үшін Ы.Алтынсарин атындағы сыйлық иегері
2014 ж.
Е. А. Букетов атындағы ҚарМУ Ғылыми Кеңесі сыйлығының
иегері.

2016 ж.

Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ-нің еңбек сіңірген қызметкері.

Басылымдар:
2010 ж.
Қазақ-орыс-ағылшын терминологиялық сөздігі (Е. К. Көбеев пен С. К.
Амандыковабірлескен авторлық)-Қарағанды: ҚМУ баспасы, 2010.
2011 ж.

Ағылшын тілді елдер мен Қазақстандағы әлеуметтік-саяси өмір: Оқуәдістемелік құрал. Қарағанды: ҚМУ баспасы, 2011 ж.
Шетел тілдері оқытушысының кәсіби қарым-қатынасы (монография)
Қарағанды: ҚМУ баспасы, 2011 ж.

2012 ж.

"Қазақстандағы әлеуметтік-саяси өмір"электронды оқулық. Авторлық
құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 2012 жылғы 19
маусымдағы № 814 куәлік, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

2013 ж.

Ағылшын және орыс фразеологиялық бірліктерін пайдалана отырып,
студенттердің әлеуметтік - мәдени құзыреттілігін дамыту (Б. А.
Бейсенбаева, А. Т. Кикимова бірлескен авторлық) "Европейский
исследователь" - халықаралық көп дисциплиналы екі тілді Ғылыми
журнал. № 5-3. - 2013 жыл
Тілдің фразеологиялық қоры адамдардың менталитетін бейнелеудің
құралы ретінде. Қазіргі гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары
мәселелері: ғылыми басылымдар журналы - Мәскеу, 2013 ж. - № 02 (49).

Педагогикалық рефлексия болашақ мұғалімнің кәсіби дамуының шарты ретінде. Білім және
ғылым Шекарасыз-Прага, Чехия, 2013 ж. - №7 (1)
2014 ж.

"Психология" мамандығының магистранттарына арналған ағылшын тілі:
оқу құралы. Қарағанды: ҚМУ баспасы, 2014 жыл.

2015 ж.

"Consolidation of polyethnic society as essential strategy of national policy of
Kazakhstan Republic" (SCOPUS) Еуропалық ғылым және теология
журналы. - маусым 2015 ж.Том. 11 № 3. - C. 167-174 //www.researchgate.net
0.5 п. л.

2016 ж.

"Enhancement of Students' Independent Learning Through Their Critical
Thinking Skills Development " (SCOPUS) - Қоршаған орта және ғылым
саласындағы білім бойынша халықаралық журнал. - Vol. 11.-18
шығарылым. - 2016. - С. 11585-11592 /www.ijese.net/makale/1619

2017 ж.

Шетел тілдері мұғалімдерін даярлау: мәдениеттанулық
(монография) - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2017. – 300 б.

2018 ж.

оқыту

English for history students (учебно-методическое пособие) - Қарағанды:
ҚарМУ баспасы, 2018. – 188 с.

2019ж.

Online professional development as a way to provide high quality for teachers –
Revista ESPACIOS| Vol.40 (№02) Ano 2018. (SCOPUS)

