
COVID-19  жағдайына байланысты 

«ҚАЗАҚ ТІЛІ ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІРЛЕСТІГІНІҢ» (ҚТОХБ)  

2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ІС-ШАРАЛАР  ЖОСПАРЫНЫҢ   ОРЫНДАЛУЫ 

 

№ Стратегиялық 
бағыттар 

  Іс-шаралардың 
бағыттары 

Атқарылатын нақты іс-шаралар орындалуы 

 
 
1 

 
 

ҚТОХБ мақсаты 

ҚТОХБ 
жұмысын  

ұйымдастыру 

1. Бірлестікке мүшелікке өткізуді 
жалғастыру. 

2. ҚТОХБ Стратегиялық 4 бағыттары 
бойынша жұмыс бағдарын айқындау. 

3. Жалпы есеп беру жиналысын өткізуді 
онлайн форматта жоспарлау. 

 

ҚТОХБ Назарбаев Университеті 
Рухани жаңғыру орталығы, 
Қазақ тілі және түркітану 
департаментімен бірлесе, 2020 
жылдың 8-9 қазанында Абай 
Құнанбайұлының 175 жылдық 
мерейтойына арналған «Абай 
және адамзаттық гуманизм» 
атты халықаралық форум 
өткізді. Форум аясында Қазақ 
тілі оқытушылары халықаралық 
бірлестігінің жалпы жиналысы 
ұйымдастырылды. 
 
Zoom сілтемесі:  
https:/nu-
edukz.zoom.us/j/8479987118?pwd
=RERMdTd2Ynh4aVhTa0hJNmU
3a2dRUT09 Meeting ID: 847 998 
7118 Passcode: 1979 
 
Нәтижесінде толықтырулар мен 
өзгерістер Қазақстан 
Республикасы Әділет 
министрлігіне жіберіліп, 
бекітілді. 



2  
ҚТОХБ мақсат-

міндеттері 

 
ҚТОХБ   

жұмысын 
ақпараттындыру  

 

1. ҚТОХБ сайтымен жұмыс (сайт көлемі, 
жаңа ақпараттармен толықтыру, т.б.). 

 
2. ҚТОХБ  жайлы БАҚ-та  мақалалар 

дайындау және жариялау. 
 

Бірлестік сайты әдістемелік 
қормен, жаңа кітапхана мен 
онлайн ресурстар бөлімімен 
толықтырылды: 
https://www.iatkl.kz/123 
 

 
 
 
3 

1-бағыт: 
Қазақстан Респуб-
ликасындағы және 
шетелдегі қазақ 
тілін онлайн  
оқыту, меңгеру 
мәселелерін 
жүйелеу 

 
 

 

  
 
 

ҚТОХБ  және 
Назарбаев 

Университеті 

1. НУ мектептері, ғылыми-зерттеу 
орталығы, маркетинг және 
коммуникация департаментімен 
ынтымақтастықты дамыту. 

2. НУ Рухани жаңғыру мәдени 
орталығымен бірлесе іс-шаралар 
ұйымдастыру. 

3. НУ студенттік клубтарымен («Шырақ», 
«Зиялы») бірлесе іс-шаралар 
ұйымдастыру. 

4. Гранттық ғылыми жобаларға қатысу 
 

НУ Рухани жаңғыру мәдени 
орталығымен бірлесе өткізілген 
шара сілтемесі: 
Zoom сілтемесі:  
 
https://nu-
edukz.zoom.us/j/92338807301?pw
d=WEx6eldGUFZqWXRLNkIwak1
1SldxUT09 Meeting ID: 923 3880 
7301 Passcode: 327419 

 

COVID-19  жағдайында 

«ҚАЗАҚ ТІЛІ ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІРЛЕСТІГІНІҢ» (ҚТОХБ)  

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫНЫҢ   ОРЫНДАЛУЫ  

 

№ Стратегиялық 
бағыттар 

  Іс-
шараларды

ң 
бағыттары 

Атқарылатын нақты іс-
шаралар 

Орындалуы  

1  
ҚТОХБ мақсат-

міндеттері 

 
ҚТОХБ   

жұмысын 
ақпараттынд

ыру  

3. ҚТОХБ сайтымен 
жұмыс (сайт көлемі, 
жаңа ақпараттармен 
толықтыру, т.б.). 

 

1. Бірлестіктің сайты 2021 жылы өткізілген 
ғылыми семинар, ғылыми вебинар мен 
әдістемелік тренинг материалдарымен 
толықтырылды: 
https://www.iatkl.kz/ylymi-distemelik-or 

https://www.iatkl.kz/ylymi-distemelik-or


 
 
 
3 

1-бағыт: 
Қазақстан Респуб-
ликасындағы және 
шетелдегі қазақ 
тілін онлайн  
оқыту, меңгеру 
мәселелерін 
жүйелеу 
 

2-бағыт: 
Қазақстандағы 
және халықаралық 
деңгейдегі қазақ 
тілінің ғылым 
нысаны ретінде 
зерттелуін 
 

  
 
 

ҚТОХБ  
және 

Назарбаев 
Университет

і 

1. Қазақастанның өзге 
жоғары оқу 
орындарымен 
байланыс орнату, ортақ 
әдістемелік онлайн 
платформаларда жұмыс 
істеу. 

 

1. Қазақ тілі оқытушылары халықаралық 
бірлестігінің ұйымдастыруымен 2021 жылдың 17-18 
ақпаны аралығында «ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ 
БАСЫЛЫМ: ІЗДЕНІС ПЛАТФОРМАСЫ» атты 
халықаралық ғылыми семинар ұйымдастырылды.  
ZOOM cілтемесі: 

https://nu-edu-

kz.zoom.us/j/91052159419?pwd=YVZFQjQ0WGNxMF

VtZEFObmwrN1B4UT09 

ZOOM идентификаторы: 910 5215 9419, коды: 12345 

Дәріс беруші ғалымдар құрамы: Шынар Құрманбаева, 

п.ғ.д., Қазақ тіл білімі кафедрасының профессоры, 

Л.Гумилев атындағы ЕҰУ, Николай Цыремпилов, 

ассоц.профессор, «Еуразиялық зерттеулер» 

бағдарламасы директоры, Назарбаев университеті, 

Альбина Жанбосинова, т.ғ.д, профессор, Л.Н.Гумилев 

атындағы ЕҰУ, Диана Құдайбергенова, PhD, 

Кембридж университеті, Ұлыбритания, Алима 

Бейсенова, PhD, ассоц.профессор, Назарбаев 

университеті, Бекарыс Нұриман, PhD, ОҚМПУ аға 

оқытушысы, Web of Science және Scopus базасындағы 

Millî Folklor журналының Қазақстандағы өкілі, 

Майнура Бурибаева, ф.ғ.к., Ғылыми кадрларды 

аттестаттау және постдокторантура бөлімінің 

бастығы, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. 

 

2. 2021 жылдың 20 сәуірінде Назарбаев Университеті 
және Қазақ тілі оқытушыларының халықаралық 
бірлестігі қазақ мақал-мәтелдерін зерттеуге 
арналған шетелдік басылымда мақала жариялау 
мәселесі бойынша халықаралық онлайн вебинар 
өткізді. Вебинар барысында Erik Aasland "Peter 
Lange Publishing" баспасының халықаралық 

https://nu-edu-kz.zoom.us/j/91052159419?pwd=YVZFQjQ0WGNxMFVtZEFObmwrN1B4UT09
https://nu-edu-kz.zoom.us/j/91052159419?pwd=YVZFQjQ0WGNxMFVtZEFObmwrN1B4UT09
https://nu-edu-kz.zoom.us/j/91052159419?pwd=YVZFQjQ0WGNxMFVtZEFObmwrN1B4UT09


фольклористика сериясы және баспаның 
талаптары туралы мәлімет берсе, (АҚШ) 
Назарбаев Университетінің қауымдастырылған 
профессоры  Г.Ә. Омарбекова халықаралық 
басылымға ұсынылатын мақаланың құрылымы 
жайлы баяндама жасады. 
ZOOM cілтемесі: 

https://nu-edu-
kz.zoom.us/j/99894924550?pwd=ZFNNMnB6T0NDQ
XpYZjBWSkJqYjZqQT09 
Идентификаторы: 998 9492 4550, Коды: 441888.   
 

3. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 
жылдығына арналған “ЖАС ҒАЛЫМ” атты 
студенттердің ғылыми көрмесі ұйымдастырылды.  

  ZOOM индентификатор 920 0945 5381, Код124932 
https://nu-edu-
kz.zoom.us/j/92009455381?pwd=cC8wZ3ZucVBGWFI
vRDQ3NlRsVVBQQT09 
Көрме жұмысына республикадан 9 университет 
қатысты. Атап айтсақ, Назарбаев университеті 
(Астана), С.Сейфуллин атындағы Қазақ агро-
техникалық университеті (Астана), Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық университеті (Астана), 
М.С.Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ Университеті 
(Астана), Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университеті (Түркістан), М.Х.Дулати 
атындағы Тараз Өңірлік университеті (Тараз), 
Сулейман Демирель атындағы университет 
(Алматы), Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық 
консерваториясы (Алматы), Қ.И. Сәтбаев 
атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық 
университеттерінен өтінім түсіп, көрмеге қатысуға 

https://www.google.com/url?q=https://nu-edu-kz.zoom.us/j/99894924550?pwd%3DZFNNMnB6T0NDQXpYZjBWSkJqYjZqQT09&sa=D&source=calendar&ust=1618810398289000&usg=AOvVaw0WDz_727n5mXu2VS669vz2
https://www.google.com/url?q=https://nu-edu-kz.zoom.us/j/99894924550?pwd%3DZFNNMnB6T0NDQXpYZjBWSkJqYjZqQT09&sa=D&source=calendar&ust=1618810398289000&usg=AOvVaw0WDz_727n5mXu2VS669vz2
https://www.google.com/url?q=https://nu-edu-kz.zoom.us/j/99894924550?pwd%3DZFNNMnB6T0NDQXpYZjBWSkJqYjZqQT09&sa=D&source=calendar&ust=1618810398289000&usg=AOvVaw0WDz_727n5mXu2VS669vz2
https://nu-edu-kz.zoom.us/j/92009455381?pwd=cC8wZ3ZucVBGWFIvRDQ3NlRsVVBQQT09
https://nu-edu-kz.zoom.us/j/92009455381?pwd=cC8wZ3ZucVBGWFIvRDQ3NlRsVVBQQT09
https://nu-edu-kz.zoom.us/j/92009455381?pwd=cC8wZ3ZucVBGWFIvRDQ3NlRsVVBQQT09


ниет білдірді. Көрмеге әр бағыт бойынша жалпы 
38 студент қатысты. 

 

 
 

4 

1-бағыт: 
Қазақстан Респуб-
ликасындағы және 
шетелдегі қазақ 
тілін оқыту, меңге-
ру мәселелерін 
жүйелеу 

 
 
 

 
ҚТОХБ-тың  
Қазақстан 
аясындағы 

қызметі 

1. Қазақстанның ЖОО, 
ғылыми 
институттарымен 
және  
орталықтарымен  
Ынтымақтастықты 
дамыту, онлайн 
кездесулер 
ұйымдастыру 
(ZOOM арқылы). 

  

1. «Онлайн оқытушы» атты Қазақ тілі оқытушылары 

халықаралық бірлестігінің мүшесі, Назарбаев 

Университеті Қазақ тілі және түркітану 

департаментінің оқытушысы Күлән Көпештің 

авторлық курсы Инстаграм желісінде 2021 жылдың 6 

– 16 тамызы аралығында ұйымдастырылды. К. 

Көпештің Инстаграм сілтемесі:  

https://instagram.com/kulyan.kopesh?igshid=YmMy

MTA2M2Y= 

 

2. 2021 жылдың 6 – 10 желтоқсаны аралығында 
«БАҒДАРЛЫ ТІЛДІК БІЛІМ: ИНТЕГРАЦИЯ, 
ИННОВАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ» АТТЫ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ВЕБИНАР өткізілді. 
Ұйымдастырушылар: 
Қазақ тілі оқытушыларының халықаралық 
қоғамдық бірлестігі, Сүлейман Демирель 
атындағы университет, Қазақ тілі және түркітану 
департаменті, Назарбаев университеті  
ZOOM cілтемесі: 

https://nu-
edukz.zoom.us/j/8479987118?pwd=RERMdTd2Ynh4a
VhTa0hJNmU3a2dRUT09 Идентификатор 
конференции: 847 998 7118 Код доступа: 1979 
 

 

 

 

https://instagram.com/kulyan.kopesh?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/kulyan.kopesh?igshid=YmMyMTA2M2Y=


«ҚАЗАҚ ТІЛІ ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІРЛЕСТІГІНІҢ» (ҚТОХБ)  

2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ІС-ШАРАЛАР  ЖОСПАРЫНЫҢ  ОРЫНДАЛУЫ 

 

№ Стратегиялық 
бағыттар 

  Іс-
шараларды

ң 
бағыттары 

Атқарылатын нақты іс-
шаралар 

Орындалуы  

 
 
1 

 
 

ҚТОХБ мақсаты 

ҚТОХБ 
жұмысын  

ұйымдастыр
у 

1. Бірлестікке мүшелікке 
өткізуді жалғастыру. 

2. ҚТОХБ Стратегиялық 4 
бағыттары бойынша 
жұмыс бағдарын айқындау. 

3. Жалпы есеп беру, қайта 
сайлау жиналысын өткізуді 
жоспарлау (аралас 
формат). 

2023 жылдың 20 ақпаны мен 3 наурызы 
аралығында Қазақ тілі оқытушыларының 
халықаралық бірлестігі, Назарбаев Университеті 
және Абылай хан атындағы Қазақ 
Халықаралық қатынастар және әлем тілдері 
университетінің ұйымдастыруымен «Бағдарлы 
тілдік білім: Интеграция. Инновация. Технология» 
атты халықаралық ғылыми- 
әдістемелік семинар өткізіледі. Өткізу 
платформасы: гибридті 
 
 

2  
ҚТОХБ мақсат-

міндеттері 

 
ҚТОХБ   

жұмысын 
ақпараттынд

ыру  
 

4. ҚТОХБ сайтымен жұмыс 
(сайт көлемі, жаңа 
ақпараттармен толықтыру, 
т.б.). 

 
5. ҚТОХБ  жайлы БАҚ-та  

мақалалар дайындау және 
жариялау. 
 

Бірлестіктің сайты 2021 жылы өткізілген ғылыми 
семинар, ғылыми вебинар мен әдістемелік 
тренинг материалдарымен толықтырылды: 
 https://www.iatkl.kz/ylymi-distemelik-or 
 
2017 – 2022 жж. атқарылған іс-шаралар туралы 
толық ақпаратты, БАҚ-та қамтылуы 
туралымәліметтерді  келесі сілтемелерден алуға 
болады: 
1) Бірлестік сайтынан:  https://www.iatkl.kz/ 
2) Бірлестік 

Инстаграмынан:  https://instagram.com/iatkl.kz?
igshid=Zjc2ZTc4Nzk= 

https://www.iatkl.kz/ylymi-distemelik-or
https://www.iatkl.kz/
https://instagram.com/iatkl.kz?igshid=Zjc2ZTc4Nzk=
https://instagram.com/iatkl.kz?igshid=Zjc2ZTc4Nzk=


 

 
 

4 

1-бағыт: 
Қазақстан Респуб-
ликасындағы және 
шетелдегі қазақ 
тілін оқыту, меңге-
ру мәселелерін 
жүйелеу 

 
ҚТОХБ-тың  
Қазақстан 
аясындағы 

қызметі 

6. Қазақстанның ЖОО, 
ғылыми институттарымен 
және  орталықтарымен  
Ынтымақтастықты дамыту, 
онлайн кездесулер 
ұйымдастыру (ZOOM 
арқылы) 

1. «Табысты ұстаз» атты Қазақ тілі 
оқытушылары халықаралық бірлестігінің 
мүшесі, Назарбаев Университеті Қазақ тілі 
және түркітану департаментінің оқытушысы 
Күлән Көпештің авторлық курсы Инстаграм 
желісінде 2022 жылдың 14 – 19 ақпаны 
аралығында ұйымдастырылды. К. Көпештің 
Инстаграм сілтемесі: 
https://instagram.com/kulyan.kopesh?igshid=Ym
MyMTA2M2Y= 
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2-бағыт: 
Қазақстандағы 
және халықаралық  
деңгейдегі қазақ 
тілінің ғылым 
нысаны ретінде 
зерттелуін жүйелеу 

 
 

 
 

ҚТОХБ және 
ғылым 

 

 
1. ҚТОХБ мүшелерінің 

ғылыми еңбектерінің 
электронды қорын 
толықтыру. 

2. Қазақстанның ЖОО, 
ғылыми институттарымен 
және  орталықтарымен  
Ынтымақтастықты дамыту, 
онлайн кездесулер 
ұйымдастыру (ZOOM 
арқылы). 

 
 

 

1. Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына 
арналған   “ЖАС ҒАЛЫМ -IV” атты 
студенттердің ғылыми конференциясы 
өткізілді. Конференция онлайн форматта өтті. 
Конференцияға республикадан 16 университеттің 
студенттері мен магистранттары қатысты. Жас 
ғалым – ІV – 2022 студенттер конференциясына 
қатысқан ЖОО-лар 
1. Назарбаев Университеті (Нұр-Сұлтан) 
2. «Астана халықаралық университеті», (Нұр-
Сұлтан) 
3. С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ (Нұр-Сұлтан) 
4. Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ, (Нұр-Сұлтан) 
5. Ахмет Ясауи ат. Халықаралық қазақ-түрік 
университеті (Түркістан) 
6. Лев Гумилев ат. Еуразия ұлттық университеті 
(Нұр-Сұлтан) 
7. М.Х.Дулати ат. Тараз өңірлік университеті 
(Тараз) 
8. Сулейман Демирел университеті (Алматы) 
9. Еуразия гуманитарлық институты (Нұр-Сұлтан) 

https://instagram.com/kulyan.kopesh?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/kulyan.kopesh?igshid=YmMyMTA2M2Y=


10. «Alikhan Bokeikhan University» Семей 
11. «Тұран-Астана» университеті (Нұр-Сұлтан) 
12. Құрманғазы ат. Қазақ Ұлттық Консерваториясы 
(Алматы) 
13. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
Университеті (Алматы) 
14. Нұр Мүбарак Египет Ислам Мәдениеті 
Университеті (Алматы) 
15. Шәкәрім атындағы Университеті, (Семей) 
16. Халықаралық туризм және меймандостық 
университеті, (Түркістан) 
Конференцияға қатысушылардың саны – 47 

 
2021 жылдың 20 сәуірінде Назарбаев Университеті 
және Қазақ тілі оқытушыларының халықаралық 
бірлестігі қазақ мақал-мәтелдерін зерттеуге 
арналған шетелдік басылымда мақала жариялау 
мәселесі бойынша өткізілген халықаралық 
вебинар нәтижесінде «Contemporary Kazakh 
Proverb Research Digital, Cognitive, Literary, and 
Ecological Approaches// Қазіргі қазақ мақал-
мәтелдерін зерттеу цифрлық, танымдық, әдеби 
және экологиялық тәсілдер» атты кітап 2022 жылы 
"Peter Lange Publishing" баспасынан шығарылды 
(редакция алқасын басқарғандар: Г.Ә. Омарбекова 
(Қазақстан), Е. Аасланд (АҚШ). 
 
Кітапқа келесі сілтемелер бойынша тапсырыс 
беруге болады: 
Peter Lang Publishing House 

website: https://www.peterlang.com/document/1266543 

The book is on Scopus database:   

https://www.peterlang.com/document/1266543


https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-
s2.085145427563&origin=resultslist&txGid=b78813ef1b
75d3d9ad565aa99c54e39c 

The book is also available through major book 
distributors.  Here is the posting on 
Amazon: https://www.amazon.com/Contemporary-
Kazakh-Proverb-Research-
International/dp/1433195887/ref=sr_1_1?crid=Z5R0BC
WJPLA0&keywords=contemporary+kazakh+proverb&
qid=1669878421&sprefix=,aps,177&sr=8-1 

Авторлар: Қазақстанның ғалымдары, мақал-мәтел 
саласын зерттеушілер. Кітап баспадан ағылшын 
тілінде жарық көрді.   
 

 

 

 

 

 

 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.085145427563&origin=resultslist&txGid=b78813ef1b75d3d9ad565aa99c54e39c
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.085145427563&origin=resultslist&txGid=b78813ef1b75d3d9ad565aa99c54e39c
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.085145427563&origin=resultslist&txGid=b78813ef1b75d3d9ad565aa99c54e39c
https://www.amazon.com/Contemporary-Kazakh-Proverb-Research-International/dp/1433195887/ref=sr_1_1?crid=Z5R0BCWJPLA0&keywords=contemporary+kazakh+proverb&qid=1669878421&sprefix=%2Caps%2C177&sr=8-1
https://www.amazon.com/Contemporary-Kazakh-Proverb-Research-International/dp/1433195887/ref=sr_1_1?crid=Z5R0BCWJPLA0&keywords=contemporary+kazakh+proverb&qid=1669878421&sprefix=%2Caps%2C177&sr=8-1
https://www.amazon.com/Contemporary-Kazakh-Proverb-Research-International/dp/1433195887/ref=sr_1_1?crid=Z5R0BCWJPLA0&keywords=contemporary+kazakh+proverb&qid=1669878421&sprefix=%2Caps%2C177&sr=8-1
https://www.amazon.com/Contemporary-Kazakh-Proverb-Research-International/dp/1433195887/ref=sr_1_1?crid=Z5R0BCWJPLA0&keywords=contemporary+kazakh+proverb&qid=1669878421&sprefix=%2Caps%2C177&sr=8-1
https://www.amazon.com/Contemporary-Kazakh-Proverb-Research-International/dp/1433195887/ref=sr_1_1?crid=Z5R0BCWJPLA0&keywords=contemporary+kazakh+proverb&qid=1669878421&sprefix=%2Caps%2C177&sr=8-1

