А.Ж.Т.:
Білімі:
2000-2004 ж.ж.
2004-2007 ж.ж.
2008-2010 ж.ж.

Матасова Ирина Николаевна
жоғары, Kөпсалалы гуманитарлы-техникалық университеті, аудармашы
жоғары, «Лингва» тіл және аударма институты,
филолог-зерттеуші, неміс тілі және әдебиеті оқытушысы
магистратура, «Лингва» тіл және аударма институты,
шетел филологиясы магистрі
Ағылшын тілі және аударма оқытушысы

2004 ж. қазіргі
уақытқа дейін
Жұмыс тәжірибесі:
Академиялық: 11 жыл 6 ай

Берілген мекемедегі жұмысы
2015-2016 ж.ж.
Шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасының оқытушысы
2016-2018 ж.ж.
Шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасының аға оқытушысы
2015-2017 ж.ж.
5В021000-Шетел филологиясы мамандығына арналған «Базалық шет тілі»
2016-2018 ж.ж.
5В021000-Шетел филологиясы мамандығына арналған «Американдық әдебиеті»
5В020700-Аударма ісі мамандығына арналған «Ақпараттық аударма
практикасы»
5В020700-Аударма ісі мамандығына арналған «Ауызша аударма практикасы»
2004 ж. қазіргі
Жұмыспен қамтылуы: толық жұмыс күні
уақытқа дейін
Біліктілікті арттыру:
2012 ж.
1. «Шетел тілдерін оқытудың интерактивті әдістері» семинары, «Wiedergeburt»
неміс орталығы.
2. «Тіл теориясын оқыту әдістемесі» семинары, «Wiedergeburt» неміс орталығы.
1. «Shaping the way we teach English» вебинары, Н.В. Гоголь атындағы Қарағанды
2013 ж.
облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы.
1. Professional Development Course “Introductory course into CELTA”, Study Inn.
2014 ж.
1. “Research management and administration” оқу семинары, ҚарМУ.
2. “Presenting with impact” оқу семинары, ҚарМУ.
2016 ж.
1. «Ағылшын тілін оқытудың инновациялық әдістері» курстары, Center AT.
2. «Пән мен тілді (CLIL) интеграцияланған оқытуда қолдау түрлері мен әдістері»
2017 ж.
мастер классы, ЕҚЫҰ, Өрлеу.
Басылымдар және көрсетілімдер:
2016 ж.
Interactive training communication in the process of foreign languages teaching. Nauka i studia. – 2016. - № 20 (151). – P. 5 – 8.
The development of social competence based on authentic texts of linguacultural
2017 ж.
nature. - Қазақстанның ғылыми мен өмірі. – 2017. - № 1 (43). - Б. 116 - 117.
Ауызша аударма бойынша практикум. – Қарағанды, ҚарМУ, 2017. – 112 б.
2018 ж.
Қазіргі аылшын тіліндегі жаңа тұрақты тіркестердің құрылуы. – Гуманитарлық
және жаратылыстану ғылымдарының өзекті мәселелері. - 2018. - № 4 (112). - Б.
47 – 49.
Жаңа ғылыми зерттемелер:
2018 ж.
«Ауызша аударма бойынша практикум» (ӘЕМ-ге арналған бағдарлама).

