А.Ж.Т.:
Білімі:
1999-2003 жж.:
2007-2009 жж.:

Тажибаева Эльмира Рахымжановна
жоғары, Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, ағылшын және француз
тілдерінің мұғалімі
Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы
бойынша білім беру магистрі

Жұмыс тәжірибесі:
Академиялық: 15 жыл
Берілген мекемедегі жұмысы
2003-2015 жж. ағылшын тілі оқыту әдістеме кафедрасының оқытушысы
2015- 2017 жж. ағылшын тілі және лингводидактика кафедрасының аға оқытушысы
2018ж. қазіргі
уақытқа дейін шетел тілінен даярлаудың теориясы мен әдістемесі кафедрасының
аға-оқытушысы
Дәріс беретін
пәндер тізімі:
2003 – 2018 жж.

«Техникалық шетел тілі» 5B011900- Шетел тілі: екі шетел тілі
мамандығына; «БАҚ тілі» 5B011900- Шетел тілі: екі шетел тілі
мамандығына (5 жыл), «Оқытылатын шетел тілінің тарихы мен
мәдениеті» 5B021000 – Шетел филологиясы (ағылшын), 5B020700 –
Аударма ісі мамандықтарына, «Оқытылатын шетел тілі елінің елтануы»
5B011900- Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығына (ағылшын тілі)
мамандығына.

2003г.
Жұмыспен қамтылуы: толық жұмыс күні
қазіргі уақытқа
дейін

Біліктілікті арттыру:
2014 ж:
- «Обучение говорение: когнитивный диссонанс, информационное
неравенство и познавательный тупик» - Ресей, Тамбов – ТМТУ
2015 ж.:

- «Shaping the way we teach English» - Bureau of Educational and cultural
affairs, USA department of State

2016 ж.:

- «Организация электроной информационно-образовательной среды
средствами ИКТ в преподавании иностранных языков в школе» в
языковом центре «Глосса» лингвистика және аударма факультеті (72
сағат көлемінде) Челябинск қ. – 09.06.2016 - 30.06.2016

2017 ж.:

- Шетелдік мамандардың дәрісі ф.ғ.д., профессор У.М.Бахтикиреева
(ҰДРУ), «Язык, культура, перевод на современном этапе развития

науки» тақырыбында, ҚарМУ.
Басылымдар:
2015 ж.:

2016 ж.:

2017 ж.:

2018 ж.:

The role of the Kazakh intellectuals in the Alash’s movement. – Science and
education: no language barriers: ғылыми-практикалық материалдар
конференциясының материалдары, Павлодар: С. Торайғыров атындағы
ПМУ баспасы, 2015. – Б.223-228
Teaching English in the framework of Inclusive Education - Journal
«Education and science without borders» - Volume 6, № 11 (1-2015) –
Karaganda, Republic of Kazakhstan, Prague, Chech Republic-MK CR E
19362, ISSN 1804-2473-C.83-85
Web-applications as teaching tools for developing creative skills of English
learners. – Лингвистика және лингводидактика мәселелері: Студенттер,
магистранттар және аспиранттардың ғылыми жұмыстарының халық.
сайысы / Новосибирск: НМПУ баспасы, 2016. – Б.105-108

«Shadowing as an effective tool for improving listening and speaking skills»
Қазіргі замандағы көкейкесті ғылыми зерттеулер: ғылыми-еңбектер
жинағы.-Переяславль-Хмельницкий (2017ж. желтоқсан)-Шығарылым12
(32), 3 бөлімі Переяславль-Хмельницкий, 2017.-Б.53-56
Развитие беглой речи у учащихся на уроках английского языка –
Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – 2018. №4 (60) – Б. 159-167

Оқу
басылымдары:

Русско-казахско-английский терминологический словарь-справочник по
разделу «Методы психологии» - № 0985 Авторлық құқық объектісіне
құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 24 мамыр 2016ж.
Профессионально-ориентированный английский язык для магистрантов
специальностей 6М020300 – История, 6М020800 – Археология и
этнология -Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2016.-164б.
История и культура страны изучаемого языка - Қарағанды: ҚарМУ
баспасы ҚарМУ баспасы, 2017.-172б.

