CV
1. Name: Kokhanover Tatyana Alexandrovna
2. Education:
2000-2005 KSU named after academician E.A. Buketova, specialty "English
philology" (qualification: teacher of English, German languages and literature,
research philologist)
2011-2013 KSU named after Academician E.A. Buketov, specialty 6М011900
"Foreign language: two foreign languages" (academic degree: Master of
Pedagogical Sciences)
2017-2020 KSU named after Academy E.A. Buketov, specialty 6D011900
"Foreign language: two foreign languages"
3. Academic degree: Master of Pedagogical Sciences
4. Work experience: 15 years
5. Courses taught: Language for Special Purposes, Internet Technologies in
Business Communication, Language for Academic Purposes, Theory and
Methodology of Early Learning in Foreign Languages
6. Advanced Training Information:
2010 - Michael D.Krauss distance course "Integrating Internet into the
Classroom" at Lewis & Clark College;
2012 - internship on the topic "Primary, secondary & university education
within European Union" (University college of international and republic
relations, Prague, Czech Republic);
2013 - internship at NGPU under the program "Innovations in teaching foreign
languages (Novosibirsk, Russia).
2015 - Teaching English to Young Learners Distance Course (Oregon University)
7. Courses taught: "Language in the socio-political sphere of communication"
"Technology for conducting business negotiations"
"Basic foreign language", "Foreign language (professional) "(as part of the
master's program), etc.
8. Research interests: early training in foreign languages, the formation of creative
thinking in the process of teaching foreign languages, foreign language training of
students in the conditions of credit technology and multilingual education.
9. The total number of publications: more than 20 scientific and methodological
publications, including 5 textbooks, 3 electronic textbooks and scientific articles in
collections of articles of various levels.
1. Толық аты-жөні: Кохановер Татьяна Александровна
2. Білімі:
2000-2005 жж. Академик Е.А.Бөкетов атындағы КМУ, «Ағылшын
филологиясы» мамандығы (біліктілігі: ағылшын, неміс тілдері мен әдебиеті
мұғалімі, филолог-зерттеуші)

2011-2013 жж. Академик Е.А.Бөкетов атындағы КМУ, 6М011900 «Шетел
тілі: екі шет тілі» мамандығы (академиялық дәрежесі: педагогика
ғылымдарының магистрі)
2017-2020 жж. Академик Е.А.Бөкетов атындағы КМУ, 6D011900 «Шетел
тілі: екі шет тілі» мамандығы
3. Ғылыми дәрежесі: білім магистрі
4. Жұмыс өтілі: 15 жыл
5. Оқытылатын пәндер: арнайы мақсаттағы тіл, іскери коммуникациядағы
интернет-технологиялар, академиялық мақсаттағы тіл, шет тілдерінде ерте
оқытудың теориясы мен әдістері
6. Біліктілікті арттыру туралы ақпарат:
2010 ж. - Льюис және Кларк колледжінде «Интернетті сыныпқа
интеграциялау» қашықтық курсы Майкл Д.Краусс;
2012 ж. - «Еуропалық Одақ шеңберіндегі бастауыш, орта және
университеттік білім» (халықаралық және республикалық қатынастар
университетінің колледжі, Прага, Чехия) бойынша тағылымдама;
2013 ж. - «Шет тілдерін оқытудағы инновациялар» бағдарламасы бойынша
НМПУ-да тағылымдама (Новосибирск, Ресей).
2015 - «Жас оқушыларға ағылшын тілін оқыту» қашықтық курсы (Орегон
университеті)
7. Оқытылатын курстар: «Тіл-қатынастың қоғамдық-саяси саласындағы»
«Іскери келіссөздер технологиясы» «Базалық негізгі шет тілі» Шетел тілі
(кәсіптік) «(магистратура аясында) және т.б.
8. Ғылыми қызығушылықтары: шет тілдерін ерте оқыту, шет тілдерін оқыту
процесінде шығармашылық ойлауды қалыптастыру, студенттерге кредиттік
технология және көптілді білім беру тұрғысынан шетел тілін оқыту.
9. Жарияланымдардың жалпы саны: 20-дан астам ғылыми және әдістемелік
басылымдар, соның ішінде. 5 оқу құралы, 3 электронды оқулық және әр түрлі
деңгейдегі мақалалар жинағында ғылыми мақалалар.
Ф.И.О.: Кохановер Татьяна Александровна
Образование:
2000-2005 КарГУ им.академика Е.А.Букетова, специальность «Английская
филология» (квалификация: преподаватель английского, немецкого языков и
литературы, филолог-исследователь)
2011-2013 КарГУ им.академика Е.А.Букетова, специальность 6М011900
«Иностранный язык: два иностранных языка» (академическая степень:
магистр педагогических наук)
2017-2020 КарГУ им.академика Е.А.Букетова, специальность 6D011900
«Иностранный язык: два иностранных языка»
Академическая степень: магистр педагогических наук

Стаж работы: 15 лет
Читаемые курсы: Язык для специальных целей, Интернет технологии в
бизнес коммуникации, Язык для академических целей, Теория и методика
раннего обучения иностранным языкам
Сведения о повышении квалификации:
2010 г. – дистанционный курс Michael D.Krauss «Integrating Internet into the
Classroom» в Lewis & Clark College;
2012 г. - стажировка на тему «Primary, secondary & university education within
European Union» (University college of international and republic relations, г.
Прага, Чехия);
2013 г. – стажировка в НГПУ по программе «Инновации в обучении
иностранным языкам» (г. Новосибирск, Россия).
2015 г. – дистанционный курс «Teaching English to young learners» (Oregon
University)
Читаемые курсы: «Язык в социально-политической сфере общения»
«Технология ведения деловых переговоров» «Базовый основной
иностранный язык» Иностранный язык (профессиональный)» (в рамках
программы магистратуры), и т.д.
Научные интересы: раннее обучение иностранным языкам, формирование
креативного мышления в процессе обучения иностранным языкам,
иноязычная подготовка студентов в условиях кредитной технологии и
полиязычного образования.
Общее количество публикаций: более 20 научно-методических изданий, в
т.ч. 5 учебных пособий, 3 электронных учебника и научные статьи в
сборниках статей различного уровней.

