
 

Teaching staff of the department actively use innovative and interactive teaching methods in the 

educational process. Information on the use of teaching staff OP 6B01731 - "Foreign language: two 

foreign languages" innovative teaching methods and technologies in the educational process 

 

№ Full name of the 

teacher 

Name of the method, 

technology  

Name of the discipline 

1 Nurzhanova M.N Digital learning technologies Russian Russian, Module 

"Academic Writing and 

Professional Languages" 

(Professional Russian) 

2 Еssenova К.Е. Information and 

communication technologies 

 "History of the language" 

3 Еrgazina А.А. Information and 

communication technologies 

"Fundamentals of scientific 

research" 

4 Zholmurzaeva R.B Project-based learning 

technology 

«Home Reading», «IELTS 

preparation course» 

5 Sabirova N.Zh. Information and 

communication technologies 

«Practical Chinese 2.1, 2.2, 3.1, 

3.2» 

6 Zhaksybaeva К.К. Information and 

communication technologies 

Module "Academic Writing and 

professional languages" 

(Professional Russian) 

7 Кussanova B.Kh. Technology of developing 

learning, technology of 

problem-based learning 

«Lexicology» 

8 Мukhtarova S.S. Digital learning technologies    «Literature of the country of the 

studied language» 

9 Zhubanova А.Е.  Critical thinking technology, 

interactive learning 

technology 

Module "Academic Writing and 

professional languages" 

(Professionally oriented foreign 

language) 

10 Тulegenova G.Е.  Information and 

communication technologies 

"Stylistics", "Introduction to the 

specialty" 

11 Uteniyaz М.S. Project-based learning 

technology 

 «Lexicology» 

12 Bimasheva А.М. Information and 

communication technologies 

"Basic basic foreign language C2" 

13 Turzhanova G.N. Project-based learning 

technology 

«Language and intercultural 

communication» 

 

 

 

 

 

 



ППС кафедры активно применяют в образовательном процессе  инновационные и 

интерактивные методы обучения. 

     Сведения по применению ППС ОП 6В01731 - «Иностранный язык: два иностранных 

языка»  инновационных методов и технологий обучения в учебном процессе 

 

№ ФИО преподавателя   Название метода,  

технологии  

Название дисциплины 

1 Нуржанова М.Н. Цифровые технологии 

обучения  

«Русский язык», Модуль 

"Академическое письмо и 

профессиональные языки"  

(Профессиональный русский 

язык)  

2 Есенова К.Е. Информационные 

коммуникационные 

технологии 

 «История языка» 

3 Ергазина А.А. Информационные 

коммуникационные 

технологии 

 «Основы научных 

исследований» 

4 Жолмурзаева Р.Б. Проектная технология 

обучения  

«Home Reading», «IELTS 

preparation course» 

5 Сабирова Н.Ж. Информационные 

коммуникационные 

технологии 

«Практический китайский язык 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2» 

6 Жаксыбаева К.К. Информационные 

коммуникационные 

технологии 

Модуль "Академическое письмо 

и профессиональные языки"  

(Профессиональный русский 

язык) 

7 Кусанова Б.Х. Технология развивающего 

обучения, технология 

проблемного обучения 

«Лексикология» 

8 Мухтарова С.С. Цифровые технологии 

обучения  

   «Литература страны 

изучаемого языка» 

9 Жубанова А.Е.  Технология критического 

мышления, интерактивная 

технология обучения 

Модуль "Академическое письмо 

и профессиональные языки"  

(Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык) 

10 Тулегенова Г.Е.  Информационные 

коммуникационные 

технологии 

«Стилистика»,  «Введение в 

специальность» 

11 Утенияз М.С. Проектная технология 

обучения  

 «Лексикология» 

12 Бимашева А.М. Информационные 

коммуникационные 

технологии 

«Базовый основной 

иностранный язык С2» 



13 Туржанова Г.Н. Проектная технология 

обучения  

«Language and intercultural 

communication» 

           

 

 

 

 

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы білім беру процесінде оқытудың 

инновациялық және интерактивті әдістерін белсенді қолданады. 6В01731 ББ ПОҚ - "шет тілі: 

екі шет тілі" оқу процесінде оқытудың инновациялық әдістері мен технологияларын қолдану 

жөніндегі мәліметтер 

 

№ Оқытушының аты 

жөні  

Әдістің атауы, 

технологиясы  

Пәннің атауы 

1 Нуржанова М.Н. Цифрлық технологияларды 

оқыту 

 

«Орыс тілі», "Академиялық 

жазу және кәсіби тілдер" модулі 

(Кәсіби орыс тілі) 

2 Есенова К.Е. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологиялар 

 «Тіл тарихы» 

3 Ергазина А.А. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологиялар 

 "Ғылыми зерттеулердің 

негіздері" 

4 Жолмурзаева Р.Б. Проектті технологияларды 

оқыту 

«Home Reading», «IELTS 

preparation course» 

5 Сабирова Н.Ж. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологиялар 

«Практикалық қытай тілі 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2» 

6 Жаксыбаева К.К. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологиялар 

"Академиялық жазу және кәсіби 

тілдер" модулі (Кәсіби 

бағытталған шет тілі) 

7 Кусанова Б.Х. Дамытушылық оқыту 

технологиясы, 

проблемалық оқыту 

технологиясы 

«Лексикология» 

8 Мухтарова С.С. Цифрлық технологияларды 

оқыту 

 

   «Оқытылатын тіл әдебиеті» 

9 Жубанова А.Е.  Сыни тұрғыдан ойлау 

технологиясы, 

интерактивті оқыту 

технологиясы 

"Академиялық жазу және кәсіби 

тілдер" модулі (Кәсіби 

бағытталған шет тілі) 

10 Тулегенова Г.Е.  Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологиялар 

«Стилистика»,  «Мамандыққа 

кіріспе» 



11 Утенияз М.С. Проектті технологияларды 

оқыту 

 «Лексикология» 

12 Бимашева А.М. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологиялар 

«Базалық негізгі шетел тілі С2» 

13 Туржанова Г.Н. Проектті технологияларды 

оқыту 

«Language and intercultural 

communication» 

 


