
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

В НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» состоится 

защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) Смаковой Кымбат 

Маулеткаримовны на тему «Формирование межкультурной коммуникативной компетенции 

на основе проектного обучения в преподавании английского языка» по специальности 

6D011900 – Иностранный язык: два иностранных языка.  

Диссертация выполнена на кафедре языкового образования университета имени 

Сулеймана Демиреля. 

Язык защиты: английский. 

Научные консультанты: 

Айбарша Ислам, доктор филологических наук, профессор КазУМОиМЯ имени Абылай 

хана (г. Алматы, Казахстан); 

БетАнн Йокссимер Паулсруд, доктор философии (PhD), профессор университета 

Даларна (Швеция, г. Фалун). 

Рецензенты: 

1) Ниязова Айгуль Есенгельдиевна, кандидат педагогических наук, ассоциированный 

профессор, профессор кафедры теории и практики иностранных языков ЕНУ имени Л.Н. 

Гумилева, специальность 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания: иностранный 

язык;  

2) Копжасарова Умит Ибжановна — кандидат педагогических наук, ассоциированный 

профессор, профессор кафедры теории и методики иноязычной подготовки Карагандинского 

университета имени академика Е.А. Букетова, специальность 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования. 

Защита состоится 30 апреля 2021 г. в 15.00 часов в диссертационном совете по 

специальности 6D011900 – Иностранный язык: два иностранных языка при КарУ им. академика 

Е.А. Букетова в онлайн формате на платформе Zoom: идентификатор 9061235082, пароль 

1972.  

 

ХАБАРЛАНДЫРУ 

 

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАК-на «6D011900 -

Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша «Ағылшын тілін жоба арқылы оқытуда 

мәдениетаралық қарым-қатынас құзіреттіліктерін дамытудың ғылыми-әдістемелік негіздері» 

тақырыбындағы Смакова Кымбат Маулеткаримовнаның философия докторы (PhD) дәрежесін 

алу үшін дайындалған диссертациясын қорғауы өтеді. 

Диссертациялық жұмыс Сулейман Демирель атындағы университеттің Тілдік білім беру 

кафедрасында орындалған. 

Қорғау тілі: ағылшын. 

Ғылыми кеңесшілер: 

Ислам Айбарша – филология ғылымдарының докторы, профессор, Абылай хан 

атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті; 

БетАнн Йокссимер Паулсруд – философия докторы PhD, Даларна университетінің 

профессоры, (Швеция, Фалун қ.). 

Рецензенттер: 

1) Ниязова Айгуль Есенгельдиевна, - педагогика ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-дың шетел тілдер теориясы мен 

тәжірибесі кафедрасының профессоры, мамандығы 13.00.02 – Оқыту мен тәрбиелеудің 

теориясы мен әдістемесі: шетел тілі; 

2) Копжасарова Умит Ибжановна – педагогика ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор, академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің 

шетел тілін оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасының профессоры, мамандығы 13.00.08 - 

кәсіптік білім берудің теориясы мен әдістемесі. 

Қорғау 2021 жыл 30 сәуір сағат 15:00-де Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ жанындағы 

6D011900 – Шет тілі: екі шет тілі мамандығы бойынша диссертациялық кеңесінде онлайн 

форматта Zoom платформасында өтеді: идентификатор 9061235082, пароль 1972. 

 



ANNOUNCEMENT 

 

At Karaganda Buketov University, Smakova Kymbat Mauletkarimovna will defend her 

doctoral dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) on the topic “Developing 

Intercultural Communicative Competence through Project-Based Learning in English Language 

Teaching”; in the specialty 6D011900 - Foreign language: two foreign languages. 

The dissertation was completed at the Department of Language Education at Suleyman Demirel 

University (Kaskelen, Kazakhstan). 

The language of the defense: English. 

Scientific consultants: 

Aibarsha Islam, Doctor of Philology, Professor at Kazakh Ablai Khan University of 

InternationalRelations and World Languages (Almaty, Kazakhstan); 

BethAnn Paulsrud, Doctor of Philosophy in Educational Sciences in Language Development, 

Professor at the University of Dalarna (Sweden, Falun). 

Reviewers: 

1) Niyazova Aigul Esengeldievna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Professor of the Department of Theory and Practice of Foreign Languages at L.N. Gumilyov 

Eurasian National University, specialty 13.00.02 - Theory and methodology of teaching and 

upbringing: foreign language; 

2) Kopzhasarova Umit Ibzhanovna - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Professor of the Department of Theory and Methods of Foreign Language Training at Karaganda 

Buketov University, specialty 13.00.08 - Тheory and methods of professional education.  

The defense will take place on April 30, 2021 at 15:00. in the dissertation council on the 

specialty 6D011900 - Foreign language: two foreign languages at Karaganda Buketov University in 

the online format on the Zoom platform: identifier 9061235082, password 1972. 

 


