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Приложение 2 

Тематика Эссе 

№ 
Эссе тақырыбы  

(қазақ тілінде) 

Эссе тақырыбы  

(орыс тілінде) 

Эссе тақырыбы  

(ағылшын тілінде) 

1 Ғылыми-зерттеу 

қызметінің педагогикалық 

бағытын таңдауды не 

негіздейді? Неліктен шет 

тілін оқыту әдістемесі 

Сіздің ғылыми 

қызығушылықтарыңыздың 

саласы болып табылады? 

Чем обоснован выбор 

педагогического направления 

научно-исследовательской 

деятельности? Почему 

именно методика 

иноязычного образования 

является сферой Ваших 

научных интересов? 

What justifies the choice 

of the pedagogical 

direction of research 

activity? Why is the 

methodology of foreign 

language education the 

sphere of your scientific 

interests? 

2 Ғылыми-зерттеу 

қызметінің педагогикалық 

бағыты сіздің 

жетістіктеріңіз бен 

мансаптық 

жоспарларыңызбен қалай 

байланысты, сіз қандай 

дағдыларды игергіңіз 

келеді және оларды 

болашақта қалай 

пайдалануға болады? 

 Как педагогическое 

направление научно-

исследовательской 

деятельности соотносится с 

вашими успехами и 

карьерными планами, какие 

навыки вы хотите приобрести 

и как их использовать в 

дальнейшем?  

How does the teaching 

direction of your 

scientific research 

activities relate to your 

success and career 

plans, what skills do you 

want to acquire and how 

to use them in the 

future?  

 

 

3 Ұсынылған зерттеу 

жұмысыңыздың өзектілігі 

және жаңалығы қандай? 

В чем заключается 

актуальность и новизна 

Вашего предполагаемого 

исследования? 

What is the importance 

and novelty of your 

proposed research? 

4 Қазіргі заманғы 

құзыреттілік моделін 

жүзеге асырудағы «Шетел 

тілін білудің жалпы 

еуропалық тілдік 

құзыреттіліктерінің» рөлі 

Роль «Общеевропейских 

языковых компетенций 

владения иностранным 

языком» во внедрении в 

иноязычное образование 

современной 

компетентностной модели 

подготовки специалиста 

The role of the Common 

European Framework of 

Reference for 

Languages (CEFR) in 

the introduction of a 

modern competence - 

based model of 

specialist training in 

foreign language 

education 

5 Шеттілдік білім беруді 

ақпараттандыру қазіргі 

ғылым мен практиканың 

дербес бағыты ретінде 

қарастырыла алады деп 

ойлайсыз ба?  

Считаете ли Вы, что 

информатизация иноязычного 

образования может 

рассматриваться как 

самостоятельное направление 

современной науки и 

практики  

 

Do you think that 

informatization of 

foreign language 

education can be 

considered as an 

independent direction of 

modern science and 

practice? 

6 Сіздің ойыңызша, «шетел 

тілдерін оқыту 

әдістемесінің» ғылыми-

теориялық жүйелілігі мен 

В чем, на Ваш взгляд, 

заключается дискуссионность 

в определении научно-

теоретической 

состоятельности и 

самостоятельности «методики 

In your opinion, what is 

debatable in determining 

the scientific and 

theoretical validity and 

independence of the " 

methodology of 



тәуелсіздігін анықтаудың 

дискуссивтік сипаты неде?  

обучения иностранным 

языкам»  

teaching foreign 

languages» 

 

7 Сіздің ойыңызша, шет 

тілді білім берудегі 

бағалау жүйесінің 

қиындықтары мен 

ерекшеліктері неде? 

В чем, на Ваш взгляд, 

трудности и особенности 

системы оценивания в 

иноязычном образовании? 

In your point of view, 

what are the difficulties 

and features of the 

assessment system in 

foreign language 

education? 

8 Қазіргі Қазақстандағы 

шеттілдік білім беруге 

қатысты әлеуметтік 

болжаулар: қазіргі 

тенденцияларды талдау 

Социальные ожидания по 

отношению к иноязычному 

образованию в современном 

Казахстане: анализ 

актуальных тенденций 

Social expectations in 

relation to foreign 

language education in 

modern Kazakhstan: 

analysis of current 

trends 

9 Болашақ шеттілдік білім 

берудің  мінсіз моделін сіз 

қалай түсінесіз? 

Как Вы видите идеальную 

модель будущего 

иноязычного образования? 

How do you see the 

ideal model for the 

future of foreign 

language education? 

10 Қазіргі әдістеме 

ғылымының дамуындағы 

жаңа шеттілдік білім беру 

әдіснамасының рөлі 

қандай 

Какова,  на Ваш взгляд, роль 

новой методологии 

иноязычного образования в 

развитии современной 

методической науки? 

In your opinion, what is 

the role of the new 

methodology of foreign 

language education in 

the development of 

modern methodological 

science? 

 

 


