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ОҚЫТУ АҚПАРАТЫ 

«I.P.R.-media» компаниясы Н.Ю.Иванов,                                                           Мәскеу, РФ 

«NOP: бірлескен баспа жобалары: біз жоғары сапалы басылымдар мен қайта басып 

шығаруды бірге жасаймыз, университеттердің басылымдарын білім беру мен ғылыми 

ортада ілгерілетеміз» (қатысушы компания сертификаты «I.P.R.-media» Н.Ю. Иванов) 

«ЗИЯТ» ЖШС ҰТК                                                                                             Нұр-Сұлтан.қ 

«Шет тілін оқытудың инновациялық тәсілдері мен әдістері» курсы бойынша сертификат 

72 академиялық сағат көлемінде, қаңтар,                                                                         2020 ж. 

Батыс Қазақстан инженерлік -технологиялық университеті,                                Орал қ 

Мұнай инженериясының бакалавры                                                   2019 жылдың маусымы 

Батыс Қазақстан инженерлік -технологиялық университеті,                                 Орал қ 

https://translate.google.kz/
https://translate.google.kz/
https://translate.google.kz/
https://translate.google.kz/


36 сағат көлеміндегі «Ғылыми біліктілік жұмысын дайындау» курсына сертификат, 

наурыз,                                                                                                                                2019 ж 

ЖШС «Intrx»,                                                                                                              Атырау қ 

2018 жылдың қыркүйек айында «Қауіпсіздік техникасы» кіріспе курсына қатысты 

ҚР «Narxoz University» АҚ,                                                                                      Алматы қ 

«Білім беру ұйымындағы инновациялық тәсілдер мен оқыту әдістері» курсы бойынша 

сертификат 72 академиялық сағат көлемінде маусым,                                                   2018 ж. 

Еуразия академиясы, «ELSEVIER» компаниясы,                                                    Орал қ. 

Курсқа сертификат «Science Direct және Scopus Training қатысқаны үшін» ақпан 2016 ж 

Саратов мемлекеттік техникалық университеті,                                                    Саратов 

Мәдениеттану ғылымының магистрі,                                                                  2012 ж. Тамыз 

Саратов мемлекеттік техникалық университеті,                                                    Саратов 

IAITO «ICIT-2012» халықаралық конференциясына қатысушының сертификаты 

Халықаралық ақпараттық технологиялар конгресі-2012, Ю.Гагарин атындағы Саратов 

мемлекеттік техникалық университеті (халықаралық сертификат) маусым                 2012 ж 

Батыс Қазақстан инженерлік -технологиялық университеті,                                 Орал қ 

Бухгалтер дипломы маусым                                                                                               2011 ж 

Саратов мемлекеттік техникалық университеті,                                                    Саратов 

Кәсіби қарым -қатынас саласындағы аудармашы. Оқыту әдісі. 72 академиялық сағат 

көлеміндегі сертификат                                                                                         2010 ж. Ақпан 

Батыс Қазақстан аграрлық -техникалық университеті,                                          Орал қ 

Электронды оқулық құру (БҚАТУ, сертификат)                                              маусым 2007 ж 

Батыс Қазақстан инженерлік -технологиялық университеті,                                 Орал қ 

Университетте сапа менеджменті жүйесі (БҚИТУ сертификаты)                     2006 ж. Қазан 

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

Батыс Қазақстан инновациялық -технологиялық университеті,                                    Орал қ 

Жалпы білім беру және ақпараттық технологиялар кафедрасының аға оқытушысы 2016                  

жылдың қыркүйек айынан бастап қазіргі уақытқа дейін 

Батыс Қазақстан инновациялық -технологиялық университеті,                                    Орал қ 

Жалпы білім және кеден кафедрасының аға оқытушысы  

2015 ж. Қазан - 2016 ж. Қыркүйек 

Батыс Қазақстан инженерлік -гуманитарлық университеті,                                          Орал қ 

Әлеуметтік -гуманитарлық пәндер кафедрасының аға оқытушысы қыркүйек, 2006 - қазан, 

2015 ж 

Батыс Қазақстан инженерлік -технологиялық университеті,                                         Орал қ 

Қазақ және шетел тілдері кафедрасының оқытушысы               2005 ж. Қыркүйек - 2006 ж.               

Қыркүйек 

 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАРИЯЛАР 

1. Ағылшын тілінің американдық және британдық нұсқаларының грамматикалық 

айырмашылығы / International of Materials. ғылыми. - практикалық. конф. «Индустриялық 

-инновациялық саясат: жағдайы мен даму болашағы» \ БҚАТУ им. Жәңгір-хан, ЗКИТУ.- 

Орал, 2006-Бөлім 2.-Б.141-144. 

2. Арнайы білім саласындағы аударма: құрылымы мен типологиялық жүйеленуі / 

Материалдар халықаралық. ғылыми. - практикалық. конф. «Батыс Қазақстанның ұлттық 



экономикасының дамуының экономикалық аспектілері» \ БҚАТУ им. Жәңгір-хан, 

ЗКИТУ.- Орал, 2007-Бөлім 2.-Б.417-420. 

3. Ағылшын тілі халықаралық қатынас құралы ретінде / «Жаңару мен даму - ғылым, білім 

мен өндірістің интеграциясы арқылы» халықаралық ғылыми -практикалық 

конференциясының материалдары \ БҚИГУ. - Орал, 2009- 39-44 б. 

4. Қосымша білім беру бағдарламасына дайындық кезіндегі аударма қызметін оқытудың 

негізгі аспектілері / Materials Int. ғылыми -практикалық конференция «Ғылым және 

сапалы білім - Қазақстанның жаңа экономикалық өрлеуінің кілті» \ БҚИГУ. -Орал, 2010-

Б.46-50. 

5. Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы аясында Қазақстандағы білім берудің 

әлеуметтік саясаты / Халықаралық ғылыми-практикалық материалдар. «Ғылым және 

сапалы білім - Қазақстанның жаңа экономикалық өрлеуінің кілті» конференциясы \ 

БҚИГУ. -Орал, 2011-С.55-61. 

6. Еділ мен Жайық этникалық қауымдастықтары / Int. ғылыми және практикалық. «Ғылым 

мен білім - Қазақстан дамуының негізгі векторы» конференциясы \ БҚИГУ. - Орал, 28-30 

мамыр 2012 ж., Б. 52-55. 

7. Тіл ұлт прогрессінің құралы ретінде / «Ғылым мен білім-Қазақстан дамуының негізгі 

векторы» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары \ БҚИГУ. 

-Орал, 28-30 мамыр 2012 ж., 47-52. 

8. Мемлекеттік тіл қазақ ұлтының даму факторы ретінде / Абай ҚазҰУ Хабаршысы 

9. Көршілес елдердегі этнодемографиялық процестер / «Поиск» ғылыми журналы \ 

Алматы, No3 / 2012. Б.148-154. 

10. Ұлттық тіл оның даму аспектілерін бөлу арқылы / «Поиск» ғылыми журналы \ 

Алматы, No 4 (2), 2012. Б.36-40.ISBN 1560-1722 

11. Еділ бойындағы қазақтардың мысалында мәдениетаралық қарым-қатынас жағдайында 

ұлттық бірегейлікті сақтау мәселесі / Халықаралық ғылыми-практикалық материалдар. 

«Ғылымның қазіргі интеграциялық басымдықтары: зерттеулерден инновацияға дейін» 

конференциясы-Орал, 30 мамыр-1 маусым, 2013. Б. 476-479 (2-бөлім). 

12. Қазақ этносының басқа этникалық бірліктермен мәдениетаралық өзара әрекеттестігінің 

тарихи негіздемесі / Халықаралық ғылыми-практикалық материалдар. «Қазақстан білім 

қоғамы жолында» конференциясы \ БҚИГУ. -Орал, 4-6 маусым, 2013 ж., 22-27 б. (1 

бөлім). 

13. Қазақ этносы әлемінің лингвистикалық суретіндегі эмоционалды концепциялар / 

Халықаралық корреспонденция материалдары ғылыми-практикалық. «Ғылыми білім мен 

әлеуметтік тәжірибені анықтау» конференциясы. - Энгельс, 2017 С. 89-93 

14. Қазақ тілі қазақ халқының әлеуметтік-мәдени өзіндік сәйкестендіру факторы ретінде / 

Int. ғылыми-практикалық конференция «Әлихан Бөкейхан-қазақ мемлекеттілігінің 

қалыптасуы үшін күресуші» \ БҚИГУ. - Орал 2017 ж. S.102-107. 

15. Көптілділік Қазақстандағы қазіргі білім мен тіл мәдениетінің басым бағыттарының 

бірі ретінде / ПМУ Хабаршысы / «Филология ғылымдары» сериясы. Павлодар, No 3. 2018, 

213-222 беттер. 

16. Орынбор өлкесіндегі қазақ этносының этногенезі және ұлттық өзіндік сәйкестендіру 

мәселесі / Хабаршы БҚИТУ.- Орал. ЗКИТУ. 2018 No2 S. 251-254. 

17. Басқа түркі халықтарының латын әліпбиіне көшу мәселесі бойынша / Int 

материалдарына негізделген ғылыми еңбектер жинағы. ғылыми-практикалық 

конференция «Жазу- қазақтардың ұлттық кодтарының бірі» / «Қазақтың ұлттық кодинік 

бірі- тулжазу» .- Орал, 2018. Б.180-183 



18. Орынбор өлкесіндегі қазақ этносының этногенезі және ұлттық өзіндік сәйкестендіру 

мәселесі »/ ВСТНИК БҚИТУ. - Орал. БҚИТУ, 2019 ж. №3. S-252-255. 

19. «Қазтест» мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін анықтау мен бағалау жүйесін 

әдістемелік әзірлеу «Вестник ЗКГУ» ғылыми журналы, Орал, 2019 ж. №3 - 6 бет. 

20. Қазақ ою -өрнегі ұлттық мәдениеттің элементі ретінде / Вестник ЗКИТУ. - Орал. 

ЗКИТУ, 2019 ж. 6. Б.135-138 

 

ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС 

1. Курманова Ж.Б., Кубаева С.Ж. Ағылшын-орыс-қазақ терминологиялық сөздігі-Батыс 

Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті, Орал қ. - РИО ЗКИТУ, 2006.-27 б. 

2. Курманова Ж.Б., Сариева Б.М. Ағылшын тіліндегі жаттығулар жинағы - Батыс 

Қазақстан инженерлік -технологиялық факультеті, Орал қ. -РИО ЗКИТУ, 2009.-75 б. 

3. Курманова Ж.Б., Сариева Б.М., Бакишева Р.Ж., Маметанова С.Т. «Мәтіндер мен 

диалогтарда ағылшын тілі» сөйлеуді дамытуға арналған әдістемелік құрал - Батыс 

Қазақстан инженерлік -технологиялық факультеті, Орал қ. –РИО ЗКИТУ, 2011.-85 б. 

4. Курманова Ж.Б., Маметанова С.Т. «Орыс ағылшын фразасы-кітабы» орысша-

ағылшынша сөйлемше-Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық факультеті, Орал 

қаласы. –РИО ЗКИТУ, 2012.-68 б. 

5. Курманова Ж.Б., Бакишева Р.Ж., Маметанова С.Т. -Батыс Қазақстан инженерлік -

технологиялық факультеті, Орал қ. - РИО ЗКИТУ, 2012.-45 б. 

6. Курманова Ж.Б., Бакишева Р.Ж., Маметанова С.Т., Султангалиева А.А. Студенттердің 

өзіндік жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау - Батыс Қазақстан 

инженерлік -технологиялық факультеті, Орал қ. - РИО ЗКИТУ, 2013. - 40 б. 

7. Құрманова Ж.Б. Оқу құралы «5В120100« Ветеринарлық медицина »және 5В120200« 

Ветеринариялық санитария »мамандықтарына арналған кәсіби бағдарланған шет тілі-« 

ҰҒТКИ »АҚ Батыс Қазақстан филиалы, Орал қ. -2017.-38 б. 

8. Құрманова Ж.Б. Оқу құралы 5В073100 «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны 

қорғау» мамандығының студенттеріне арналған кәсіби бағдарланған шет тілі - «ҰҒТКИ» 

АҚ Батыс Қазақстан филиалы, Орал қ. -2018.-50 б. 

9. Құрманова Ж.Б. Оқу құралы «Кадастр мамандығының студенттеріне арналған кәсіби 

бағытталған шетел тілі - Батыс Қазақстан инженерлік -технологиялық факультеті, Орал қ. 

–РИО ЗКИТУ-2018.-58 б. 

10. Құрманова Ж.Б. Оқу құралы 5В072400 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» 

мамандығының студенттеріне арналған кәсіби бағытталған шетел тілі - Батыс Қазақстан 

инженерлік -технологиялық факультеті, Орал қ. –РИО ЗКИТУ-2019.-54 б. 

11. Құрманова Ж.Б. Оқу құралы 5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» 

мамандығының студенттеріне арналған кәсіби бағытталған шетел тілі - Батыс Қазақстан 

инженерлік -технологиялық факультеті, Орал қ. –РИО ЗКИТУ-2019.-61 б. 

12) Курманова Ж.Б. ISBN 2 -курс студенттеріне арналған кәсіби бағдарланған шет тілі 

бойынша оқу -әдістемелік нұсқаулық (Құқықтық реттеу мамандығы бойынша / 

құрастырушы: Ж.Б. Курманова - Орал: ЗКИТУ, 2021. -100 б. 

 

ШЕТЕЛДІК БАСЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАР 

1. Тілдік бірліктердің семантикасын берудегі аударманың эквиваленттілігі / Ғылыми 

еңбектердің ЖООаралық жинағы I 66 Мәдениетаралық және кәсіби қарым -қатынас 

жағдайындағы инновациялық лингводидактика - Саратов: Баспа орталығы «Ғылым» 

ЖШҚ, 2010. -303б. S.206-210. 



2. 1980-1990 жылдардың аяғында қазақ халқының ұлттық тәрбиесінің жандануы / Кәсіби 

құзыреттілікке арналған шет тілі: Шетелдік студенттер конференциясының материалдары: 

\ Саратов, 23-25 сәуір 2012 ж. 

3. Мемлекеттік қызметшілерге арналған ҚАЗТЕСТ мемлекеттік тілді білудің көрсеткіші 

ретінде / Materials Int. ғылыми -практикалық конференция: «Ғылым және қазіргі заман: 
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