А.Ж.Т.:
Білімі:
1999-2004 ж.ж.:
2007-2009 ж.ж.:
2014-2017 ж.ж.:

Газиханова Жанар Газизовна
жоғары, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, ағылшын және
неміс тілдері және әдебиеттері мұғалімі
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Шетел тілі: екі шетел
тілі мамандығы бойынша білім магистрі
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, 6D011900 – «Шетел
тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша PhD докторы

Жұмыс тәжірибесі:

Академиялық: 11 жыл
Осы ұйымда істеген жұмысы
2004-2009 ж.ж. нақты ғылымдар факультеттерінің шетел тілдер кафедрасының оқытушысы
2009-2010ж.ж. нақты ғылымдар факультеттерінің шетел тілдер кафедрасының аға
оқытушысы
2010-2013 ж.ж. нақты ғылымдар факультеттерінің шетел тілдер кафедрасының меңгерушісі
2013-2014 ж.ж. шетел тілдер кафедрасының меңгерушісі
2014-2017 ж.ж. көптілді білім беруді дамыту орталығының басшысы
2017-2018 ж.ж.
шетел тілдер кафедрасының меңгерушісі
2018шетел филология кафедрасының меңгерушісі
2013-2018 ж.ж.: тілдік емес мамандықтар үшін «Шет тілі»; көптілді білім беру мамандығы бойынша
«Ағылшын тілінің базалық курсы» (А2-В2 деңгейлері); экономика және заң
мамандықтары бойынша «Кәсіби бағытталған шетел тілі»; 5B021000 - Шетел
филологиясы (ағылшын) мамандығы бойынша «Оқытылатын тіл теориясының
негіздері», 5B011900 – Шет тілі: екі шетел тілі (ағылшын), 5B020700 – Аударма ісі;
5B021000 – Шетел филологиясы (ағылшын) мамандығы бойынша «Шетел тілін
оқытудағы IT-технологиялары»; 6М011900 – Шет тілі: екі шетел тілі мамандығы
бойынша «Жоғары мектептегі шетел тілінде білім берудің қазіргі әдіснамасы»;
6М011900 – Шет тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша «Көптілді білім берудің
тұжырымдамалық негіздері», 6М021000 – Шетел филологиясы мамандығы бойынша
«Қазіргі заманғы ағылшын тілді әдебиетті оқытудың өзекті мәселелері мен
әдістемесі».
2017ж.
осы уақытқа
дейін

Жұмыспен қамту: толық жұмыс күні

Біліктілікті арттыру:
2012 ж.:
1. Ғылыми-практикалық семинар «Транскультурный мир в современном дискурсе»,
Научно-обр. центр полилингвизма и перевода РУДН, Россия
2013 ж.:

2. Оқу семинар «Разработка прикладных дидактических материалов и методика
преподавания в условиях кредитной и дистанционной технологий обучения»,
ҚарМУ.
3. Халықаралық ғылыми-практический семинар «Обучение английскому языку через
культуру его носителей», НГПУ, Россия

2014 ж.:

4. Aleksander Kiklewicz профессордың қонақ дәрісі (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie), “Anthropological Linguistics: Postulates, Problems and Perspectives”
тақырыбы бойынша, ҚарМУ.

2017 ж.:

5. Әдістемелік семинар «Особенности оценивания учащихся в рамках обновленного
содержания образования», ҚарМУ.

Жариялымдар:

2014 ж.:

2015 ж.:

2016 ж.:

2017 г.:

2018г.:

Лингвистикалық емес мамандықтарды дайындауда шет тілін кәсіби-бағдарлы
оқытудың рөлі. Матросова А.Д., Шалдыбаева Д.Д. - Гуманитарлық және
жаратылыстану ғылымдарының өзекті мәселелері. – М, 2014. - №12. – С.107-110.
«Биология» мамандығы студенттер үшін ағылшын тілі. Лапко И.Н., Бекжигитова
З.С. - Қарағанды: ҚарМУ басылымы, 2015. – 190 с.
Тілдік емес мамандықтардың студенттеріне шет тілді кәсіби-коммуникативтік
құзыреттіліктің компоненттері. Жетписбаева Б.А. - Қарағанды мемлекеттік
университетінің хабаршысы. – Педагогика сериясы.- 2015ж. - №3.- С. 5-11.
Some issues of foreign language teaching at Kazakhstan’s universities in conditions of
multilingual education. Хаджаева Ж.Б. - Fundamental and applied science – 2015. ХІ
Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары (30 қазан – 7
қараша 2015ж.).- Sheffield: Science and Education Ltd., 2015. – C. 68-71.
Қазақстандағы инженерлік кадрларды "Колледж-ЖОО" жүйесінде үздіксіз тілдік
даярлаудың тұжырымдамалық негіздері.Жетписбаева Б.А. - ПМУ хабаршысы. –
Педагогикалық серия. - 2015г.- №4.- С.63-70.
"ЖОО-да шет тіл дайындық технологиясы" ұғымын анықтау туралы» сұраққа.
Жетписбаева Б.А. – Абай ат.ҚазҰПУ хабаршысы. Педагогика сериясы. №2 (50), 2016
г. – С. 136-142.
The Model of Technology of University Engineering Students’ Foreign Language Training
in Conditions of Multilingual Education in Kazakhstan. Жетписбаева Б.А., Костина
Е.А., Затынейко А.М., Кубеева А.Е. - Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin
(Scopus). – Новосибирск, 2016. - №4 (32). – С.92 – 107.
Математика және математикалық моделдеу бойынша ағылшын-қазақша-орысша
терминологиялық сөздік. Жетписбаева Б.А., Алибиев Д.Б., Нестерик Э.В., Искаков
С.А. - Қарағанды: ҚарМУ басылымы, 2017. - 316с.
Физика
бойынша
ағылшын-қазақша-орысша,
қазақша-орысша-ағылшынша
терминологиялық сөздік. Жетписбаева Б.А., Нусупбеков Б.Р., Камбарова Ж.Т.Қарағанды: ҚарМУ басылымы, 2017. - 340с.
Фармацевтикалық өндіріс технологиясы бойынша ағылшын-қазақша-орысша,
қазақша-орысша-ағылшынша терминологиялық сөздік. Жетписбаева Б.А., Сугралина
Л.М., Жумагалиева Т.С. - Қарағанды: ҚарМУ басылымы, 2017. - 152с.
Техникалық мамандықтар студенттерінің кәсіби-коммуникативтік құзыреттілігін
қалыптастыру теориясы мен практикасы: Монография. Жетписбаева Б.А., Костина
Е.А, - Новосибирск: НМПУ басылымы, 2017 – 175 с.
English for technical students. Жетписбаева Б.А., Акбаева Г.Н. - Жетписбаева Б.А.,
Акбаева Г.Н. Қарағанды: ҚарМУ басылымы, 2018. - 78 с.

