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Ученая степень – кандидат филологических наук РК. 

Ученое звание:  доцент 

Научная школа: Алматинский университет мировых 

отношений и мировых языков им. Абылай хана 

(КазУМОиМЯ) 

Научные интересы: лингвокультурологии, 

когнитивной лингвистики, зарубежной литературы, 

тенденции современного перевода,общего языкознания. 

Читаемые курсы: Английский язык, Иностранный 

язык 

 

Публикации: 

1. «Қаржы терминдерінің аудармада берілу жолдары» 

Казахский университет экономики, финансов и 

международной торговли журнал «Вестник» №4 

2018г.90-96сс. ISSN 2304-7216;  

2. «Фразеологизмдер астарындағы мифологиялық 

сипат». Международная научно-практическая 

конференция «Инновация в образовании и науке» 

30.03.2017г. 

3. «Ағылшын және қазақ тілдеріндегі концептілердің 

қызметі, ассоциативтік сипаты». Международная 

научно-практическая конференция International scientific 

conference «Передовая наука» March 28.03. 2016. 

Publishing House Education and Science. Великобритания;  

4. «Фразеологизмдер астарындағы мифологиялық 

сипат». «Вестник» Кокшетауского государственного 

университета. Серия Филологическая  2015г. Сентябрь. 

5. «Linguistic relation linguaculturology with 

ethnolinguistics» 6th International scientific conference 

“Applied Sciences and technologies in the United States and 

Europe: common challenges and scientific findings”. New 

York. 2014. April 21 Нью-Йорк.ISBN 978-940260-17-

4.159-162p.;  

6. «Әлемдік бейнедегі таным-концепт категориясының 

негізі». Қазіргі компаративтік зерттеулердегі қазақ 

тілінің орны. Республикалық ғылыми-теориялық 

конференция материалдары. - Алматы: Абылай хан 

атындағы ҚХҚжӘТУ Хабаршысы. 15.03.2015 г.;  

7. «Дискурс  категориясының құрылымдық жіктелімі» 

«Вестник» Кокшетауского государственного 

университета. Серия Филологическая. 2014г. 

Профессиональный опыт 

- С декабря 2019г. по 

настоящее время доцент 

кафедры «Теория и практика 

иностранного языка»; 

- 01.09.2016г. по 12.12.2019г. 

завндующий кафедрой 

«Казахский и иностранные 

языки» Казахского 

университета экономики, 

финансов  и международной 

торговли;   

-2015-2016 гг. заведующий 

кафедрой «Практический 

английский язык» 

Кызылординского 

государственного университета 

им. Коркыт Ата;  

- 2007-2005 гг. старший  

преподаватель кафедры 

«Иностранных языков и 

перевода» Кызылординского 

государственного университета 

им. Коркыт Ата. 
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Оспанова Фарида 

Әмірбекқызы 

«Шетел тілінің теориясы мен 

тәжірибесі» кафедрасының 

доценті 

Байланыс деректері 

Ospanova_Farida@mail.ru  

8-747-454-91-09 (ватсап) 

 

Ғылыми дәрежесі – ҚР филология ғылымдарының 

кандидаты  

Ғылыми атағы -  доцент 

Ғылыми мектебі: Абылай хан атындағы Қазақ 

халықаралық әлем тілдері және халықаралық қатынастар 

университеті 

Ғылыми зерттеу бағыты:  Лингвомәдениеттану, 

когнитивті лингвистика, шетел әдебиеті, аударма 

тенденциялары, жалпы тіл білімі. 

Оқытатын пәндері:  Ағылшын тілі, Шетел тілі 

 

Жарияланымдар: 

1. Қаржы терминдерінің аудармада берілу жолдары Қазақ 

экономика, қаржы және сауда университетнің 

«Жаршысы» журналы №4 2018ж.90-96бб. ISSN 2304-

7216;  

2. «Фразеологизмдер астарындағы мифологиялық 

сипат».Халықаралық ғылыми конференция «Инновация в 

образовании и науке» 30.03.2017ж. 

3. «Ағылшын және қазақ тілдеріндегі концептілердің 

қызметі, ассоциативтік сипаты». Ұлыбританиядағы 

Халықаралық ғылыми конференция International scientific 

conference «Передовая наука» March 28.03. 2016. 

Publishing House Education and Science;  

4. «Фразеологизмдер астарындағы мифологиялық сипат». 

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 

университетінің «Хабаршы» журналы. Филология 

сериясы 2015ж. Қыркүйек 

5. «Linguistic relation linguaculturology with 

ethnolinguistics». 6th International scientific conference 

“Applied Sciences and technologies in the United States and 

Europe: common challenges and scientific findings”. New 

York. 2014. April 21 Нью-Йорк.ISBN 978-940260-17-

4.159-162p.;  

6. «Әлемдік бейнедегі таным-концепт категориясының 

негізі». Қазіргі компаративтік зерттеулердегі қазақ тілінің 

орны. Республикалық ғылыми-теориялық конференция 

материалдары.Алматы: Абылай хан атындағы ҚХҚжӘТУ 

Хабаршысы. 15.03.2015 г.;  

7. «Дискурс  категориясының құрылымдық жіктелімі» 

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 

университетінің «Хабаршы» журналы. Филология 

сериясы. 2014ж. 

Кәсіби тәжірибесі 

2019 желтоқсан айынан 

бастап «Шетел тілінің 

теориясы мен тәжірибесі» 

кафедрасының доценті;  

01.09.2016-11.12.2019 дейін 

Қазақ экономика және қаржы 

университетінің «Қазақ  және 

шет тілі» кафедрасының 

меңгерушісі;  

2015-2016 жылдары Қорқыт 

Ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университетінің 

«Практикалық ағылшын тілі» 

кафедрасының меңгерушісі;  

- 2007-2015 жж. Қорқыт Ата 

атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университетінің 

«Шетел тілдері және аударма» 

кафедрасының аға 

оқытушысы. 

 
 

Scientific degree –  candidate of philological Sciences 

Academic rank  - Asssociate Professor  

Scientific school: Almaty University of World Relations and 

World Languages named after Abylaikhan 

Scientific interests:   linguoculturology, cognitive linguistics, 

foreign literature, the trend of modern translation, general 

linguistics  

Courses:  English , Professionally Oriented English. 

Publications: 
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     Ospanova Farida 

Asssociate Professor of the 

department "Theory and 

Practice of Foreign Languages" 

Eurasian National University 

named after Gumilev L.N. 

Contacts 

Ospanova_Farida@mail.ru 

8-747-454-91-09 (whatsup) 

 

1. «Қаржы терминдерінің аудармада берілу жолдары» 

Kazakh University of Economics, Finance and International 

Trade. «Vestnik» №4 2018.90-96р. ISSN 2304-7216;  

2. «Фразеологизмдер астарындағы мифологиялық сипат». 

International Scientific and Practical Conference «Innovation 

in education and science» 30.03.2017. 

3. «Ағылшын және қазақ тілдеріндегі концептілердің 

қызметі, ассоциативтік сипаты». International scientific 

conference «Advanced science» March 28.03. 2016. 

Publishing House Education and Science. Great Britain;  

4. «Фразеологизмдер астарындағы мифологиялық сипат». 

Journal «Vestnik» of Kokshetau State University. 

Philological Series 2015г. September. 

5. «Linguistic relation linguaculturology with 

ethnolinguistics» 6th International scientific conference 

“Applied Sciences and technologies in the United States and 

Europe: common challenges and scientific findings”. New 

York. 2014. April 21 Нью-Йорк.ISBN 978-940260-17-

4.159-162p.;  

6. «Әлемдік бейнедегі таным-концепт категориясының 

негізі. Қазіргі компаративтік зерттеулердегі қазақ тілінің 

орны». Materials of the Republican Scientific Theoretical 

Conference. - Almaty: Almaty University of World Relations 

and World Languages named after Abylaikhan  Journal. 

15.03.2015 г.;  

7. «Дискурс  категориясының құрылымдық жіктелімі» 

Journal «Vestnik» of Kokshetau State University. 

Philological Series.2014г. 

Professional experience 

December 2019 - now 

Asssociate Professor of the 

department "Theory and 

Practice of the Foreign 

languages" named after 

Eurasian National University 

named after Gumilev L.N.; 

- 01.09.2016. to 12.12.2019. 

Head of the Department 

"Kazakh and Foreign 

languages" of the Kazakh 

University of Economics, 

Finance and International 

Trade; 

- 2015-2016 The Head of the 

Department "Practical English" 

Kyzylorda State University. 

Named after Korkyt Ata; 

- 2007-2015 senior teacher of 

the Department of "Foreign 

Languages and Translation" 

Kyzylorda State University. 

Named after Korkyt Ata. 
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