А.Ж.Т.:
Білімі:
1977-1982 жж.:

Исина Гаухар Иликешевна

2005 -2006 жж.:

высшее, Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, учитель
английского и немецкого языков
Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ, аға ғылыми қызметкер

2007 ж.

Филология ғылымдарының докторы

Жұмыс тәжірибесі:
Академиялық: 36 жыл
Берілген мекемедегі жұмысы
1982- 1992 жж. шетел тілдері кафедрасының оқытушысы
1993- 2000 жж. шетел тілдері кафедрасының аға оқытушысы
2000- 2004 жж. доцент, ағылшын тілі теориясы кафедрасының меңгерушісі
2007- 2018 жж. шетел филологиясы кафедрасының профессоры
1992 - 2018 жж.: - 5B021000 – Шетел филологиясы (ағылшын), 5B011900 – Шет тілі: екі шет тілі
(ағылшын), 5B020700 – Аударма ісі мамандықтарына арналған «Шет тілі (ағылшын
тілі)»; «Лексикология», «Шет тілі теориясының негіздері», «Оқылатын тілдің ел
тарихы».
- 6М021000, 6М011900 - «Лингвистикалық зерттеулердің заманауи әдістемесі»,
«Когнитивті лингвистика», «Тіл және әлемнің ұлттық бейнесі», «Тіл және
мәдениетаралық қарым-қатынас».
- 6D011900 - «Қазіргі заманғы лингвистика әдісі мен парадигмасы», «Тілдік
категорияларды зерттеудің танымдық әдістері».
2007ж.
қазіргі уақытқа Жұмыспен қамтылуы: толық жұмыс күні
дейін
Біліктілікті арттыру:
1998ж.:
- Англия / біліктілікті арттыру «Шетел тілін оқыту әдістемесі».
- Италия / ғылыми тәжірибе: «Антропологиялық лингвистиканың мәселелері».
2009ж:
- Германия / ғылыми тәжірибе: «Мәдениетаралық қарым-қатынас мәселелері».
- Франция / ғылыми тәжірибе: «Халықаралық ұйымдар және ғылыми
2012ж.:
ынтымақтастық».
- Испания / ғылыми тәжірибе: «Основные педагогические принципы в вузе».
2015ж.:
- Жапония / ғылыми тәжірибе: «Жоғары мектептегі негізгі педагогикалық
принциптер».
2015ж.:
2018ж.:
Публикации:
2007ж.:
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2014ж.:
2015ж.:
2015ж.:

- Стереотиптер және әлемнің ұлттық тілді бейнесі. Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2007
ж. – 376б.
- Салыстырмалы фразеология: құрылым және семантикасы. - Монография.
Қарағанды: «Арко» ЖШС, 2012 ж. – 142б.
- Тілдік ойлау: мифтер мен шындық. - Монография. Қарағанды: ҚарМУ баспа үйі,
2013 ж. – 129б.
- Когнитивтік лингвистика. - Оқу құралы. Қарағанды: ҚарМУ баспа үйі, 2014 ж. –
223б.
- Тілдің танымдық аспектілері: тұжырымдамасы және семантикасы. Монография.
Қарағанды, 2015. – 201б.
- Cognitive semantics. Editions du JIPTO, 2015. – 184 p.

2018ж.:

- Тақырыптық ағылшын-орыс фразеологиялық сөздігі. - Оқу құралы. Қарағанды,
2018ж. – 106б.

