«ҚАЗАҚ ТІЛІ ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІРЛЕСТІГІНІҢ» (ҚТОХБ)
2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ
№

1

Стратегиялық
бағыттар

ҚТОХБ мақсаты

Ісшаралардың
бағыттары

ҚТОХБ
жұмысын
ұйымдастыру

2
ҚТОХБ мақсатміндеттері

ҚТОХБ
жұмысын
ақпараттынды
ру

Атқарылатын нақты ісшаралар
1. Бірлестікке мүшелікке
өткізуді жалғастыру.
2. ҚТОХБ Стратегиялық 4
бағыттары бойынша
жұмыс топтарын
жасақтау және олардың
жұмыс бағдарын
айқындау.
1. ҚТОХБ сайтымен жұмыс
(сайт көлемі, жаңа
ақпараттармен
толықтыру, т.б.).
2. ҚТОХБ жайлы БАҚ-та
мақалалар дайындау
және жариялау.

Өткізілу
мерзімі

Орындалуы

1. Бірлестік мүшелерінің саны – 149 –
ақпан-наурыз,
желтоқсан, 2019
2019
2. ҚТОХБ-тың ұйымдастыру комитеті
мүшелерімен байланыста болу, әр бағыт
бойынша сараптамалық, әдістемелік
жұмыстарға бірігу – e-mail негізінде хат
алмасу.
Қаңтар –
желтоқсан
2019

1. ҚТОХБ сайтымен жұмыс
жалғастырылуда – жаңа ақпараттар мен
суреттер жүктелуде https://www.iatkl.kz/
2. ҚТОХБ туралы БАҚ-та мақалалар
жариялау, өткен іс-шаралардың
ақпараттануын қамтамасыз ету:
 Бірлестік туралы https://khabar.kz/kz/muragat-tangykhabar/item/112711-e-nurlankyzy-gzhangeldikyzy-m-kusajynov-ezholzhaksynov-kashkynbaevtar-otbasytangy-khabar - 14.40 – 29.03 аралығында Таңғы хабарда сұқбат
 «Ана тілі» газетіндегі мақала http://anatili.kazgazeta.kz/?p=54837

1-бағыт:

1. ҚТОХБ және Назарбаев

1. Назарбаев Университеті мен Бірлестік
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Қазақстан Республикасындағы және
шетелдегі қазақ
тілін оқыту, меңгеру мәселелерін
жүйелеу

ҚТОХБ және
Назарбаев
Университеті

2.

3.

4.

5.

Университеті арасында
ынтымақтастықты
дамыту туралы
Меморандумды бекіту.
НУ мектептері, ғылымизерттеу орталығы,
маркетинг және
коммуникация
департаментімен
ынтымақтастықты
дамыту.
НУ Мәдени
бағдарламалар
орталығымен бірлесе ісшаралар ұйымдастыру.
НУ студенттік
клубтарымен («Шырақ»,
«Зиялы») бірлесе ісшаралар ұйымдастыру.
НУ-де орналасқан КЕRA
(Қазақстандық білім
саласы зерттеушілер
қоғамы), Қазақ Ұлттық
Географиялық
Қоғамымен бірлесе ісшаралар ұйымдастыру.

ақпанжелтоқсан
2019

арасындағы Ынтымақтастық
меморандумы Заң департаментімен
талқылану үстінде.
2. НУ мектептері, ғылыми-зерттеу
орталығы, маркетинг және
коммуникация департаментімен
ынтымақтастықты дамыту мақсатында
2018 жылдан бері дәстүрлі өткізіліп келе
жатқан әдістемелік семинарларға
шетелдік әріптестер қатыстырылып,
тәжіри алмасу мүмкіндігі қамтамасыз
етілуде:
 МаҺира Якуп, НУ, Әлем тілдері
департаментінің қауымдастырылған
профессоры – 18 – 19 қаңтар, 2019 жыл
/Семинар бағдарламасы – Қосымша 1/;
 Deanne Cobb-Zygadlo - НУ, Дайындық
мектебінің оқытушысы – 13 – 17 мамыр,
2019 жыл /Семинар бағдарламасы –
Қосымша 2/.
3. НУ Рухани жаңғыру мәдени
орталығымен байланыс орнату
мақсатында семинарға қатысушылар
«Ақ жайлау» орталығының жұмысымен
таныстырылды /Семинар бағдарламасы
– Қосымша 2/ - 13 – 17 мамыр, 2019 жыл.
4. КЕRA-мен (Білім беру саласындағы
зерттеушілердің қазақстандық қоғамы)
Ынтымақтастық Меморандумына қол
қою рәсімі 2019 жылғы 13 мамырға
жоспарланды /Қосымша 2/, дегенмен

президентінің іссапарда болуына
байланысты ауыстырылды.

1-бағыт:
Қазақстан Республикасындағы және
шетелдегі қазақ
тілін оқыту, меңгеру мәселелерін
жүйелеу

ҚТОХБ-тың
Қазақстан
аясындағы
қызметі

Қазақстанның ЖОО, ғылыми
институттарымен және
орталықтарымен
Ынтымақтастықты дамыту
туралы Меморандумды бекіту:
 Қазақстанның ЖОО-мен:
Әл-Фараби атындағы Қазақ
ҰУ, Гумилев атындағы
Еуразия ҰУ, Абай атындағы
ҚазақҰПУ, Қазақ
мемлекеттік қыздар
педагогикалық
университеті, Қ.Жұбанов
атындағы АқтөбеМУ, М. Х.
Дулати атындағы Тараз
мемлекеттік университеті
және Семей қаласының
Шәкәрім атындағы
мемлекеттік университеті
 Ахмет Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білім
институты;
 Халықаралық түркі
академиясы;
 Тіл қазына орталығы;
 КАЗТЕСТ- қазақ тілін
меңгеру деңгейін бағалау
жүйесі

қаңтар –
желтоқсан
2019

1. Қазақстанның
ЖОО,
ғылыми
институттарымен
және
орталықтарымен
ынтымақтастықты
дамыту мақсатында 2019 жылғы 13 – 17
мамыр
аралығында
өткізілген
халықаралық семинар тренинг аясында
КИМЭП /профессор З. Ерназарова/, М.
С. Нарикбаев атындағы КАЗГЮУ
университеті
/Қ.
Дюсупбаева,
А.
Зекенова/, Е. А. Бөкетов атындағы
Қарағанды мемлекеттік университеті /
профессор Ф. Какжанова/ сияқты оқу
орындары тіл оқыту тәжірибелерімен
бөлісті - /Семинар бағдарламасы –
Қосымша 1/.

1-бағыт:
Қазақстан
Республикасындағы және шетелдегі
қазақ тілін оқыту,
меңгеру
мәселелерін
жүйелеу

ҚТОХБ және
әдістемелік
шеберхана

«STEAM жүйесі бойынша тіл
оқыту: технологиялар мен
тәжірибе алмасу» атты дәстүрлі
ІІ семинар –тренинг
ұйымдастыру және өткізу

қаңтар 2019

1. «STEAM жүйесі бойынша тіл оқыту:
технологиялар мен тәжірибе алмасу»
атты дәстүрлі ІІ семинар –тренинг
өткізілді – 18 – 19 қаңтар, 2019 жыл /
Семинар бағдарламасы – Қосымша 1/.

«STEAM жүйесі бойынша тіл
оқыту: әдістер мен
технологиялар» атты 72сағаттық дәстүрлі ІІІ семинартренинг ұйымдастыру және
өткізу.

мамыр 2019

2. «Тілдік білім беру бағдарламалары:
стратегиялық интеграция және
технологиялар» атты 72-сағаттық
семинар-тренинг өткізілді – 13 – 17
мамыр, 2019 жыл /Семинар
бағдарламасы – Қосымша 2/
БАҚ:
https://khabar.kz/kz/muragat-tangykhabar/item/112711-e-nurlankyzy-gzhangeldikyzy-m-kusajynov-e-zholzhaksynovkashkynbaevtar-otbasy-tangy-khabar
14.40 – 29.03 аралығында - Таңғы хабарда
сұқбат
https://khabar.kz/kz/zhanalyktarkz/item/112753-17-mamyr-2019-zhyl-08-00zhanalyktar-toptamasy
-7.10 – 7.57 аралығында – Хабар
жаңалықтары
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/zha-aly-tartoptamasy/item/314863-14-mamyr-2019-zhyl15-00-zha-aly-tar-toptamasy
17.07 – 18.57 аралығында – Хабар 24
жаңалықтары
Егемен Қазақстан - 15 мамыр, 2019 жыл, 6бет

Фотоларды жүктеу мүмкіндіктері:
https://www.iatkl.kz/
https://www.iatkl.kz/fotogalereya
https://drive.google.com/drive/folders/1cwzu
HBSgwONVn8FtEHAMbwpWPw9F18ZI
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2-бағыт:
Қазақстандағы
және халықаралық
деңгейдегі қазақ
тілінің ғылым
нысаны ретінде
зерттелуін

ҚТОХБ және
ғылым

Шетелде қазақ тілін оқыту
орталықтары және
мамандарымен байланыс
ортнату:
 Висконсин университеті
Тілдер орталығы
 Индиана университеті
 Түркиядағы тіл орталықтары
«Болашақ» бағдарламасы
бойынша шетелде білім алып
жатқан Қазақстандық
студенттермен байланыс
орнату.
Аризона университетінің Таяу
Шығысты зерттеу
Орталығымен әріптестік
байланыс орнату, тәжірибе
алмасу.
«Адами капитал – жаңғыру
негізі: қазақ тілі бірлескен
жобалар кеңістігінде» атты
халықаралық дәстүрлі ғылымипрактикалық конференция
ұйымдастыру және өткізу

ақпанжелтоқсан

наурыз, 2019

қазан 2019

ақпанжелтоқсан
2019

сәуір 2019

1. Шетелде қазақ тілін оқыту
орталықтарымен және мамандарымен
байланыс орнату мақсатында 2019
жылғы 13 – 17 сәуірде өткен 72-сағаттық
халықаралық тренингке доктор Эрик
Аасланд шақырылды - /Семинар
бағдарламасы – Қосымша 2/. Ғылыми
жоба тақырыбы: «Қазақтар жаһанданған
әлемде мақал-мәтелдерді қалай
қолданады: экологиялық дискурс» /НУ
қауымдастырылған профессоры Г.
Омарбековамен бірлесе/, мерзімі –
қаңтар, 2019 – желтоқсан, 2021.
2. Абай Құнанбайұлының 175 жылдық
мерейтойына арналған Халықаралық
Форум өткізу мақсатында халықаралық
конференция жұмысы 2020жылдың
сәуір айына жоспарланды.
3. Академик Қаныш Сәтпаевтың 120
жылдығына арналған «Жас ғалым» атты
студенттердің ғылыми постерлер
көрмесі өткізілді – 12 – 19 сәуір, 2019 жыл
/Көрме бағдарламасы – Қосымша 3/.

ҚТОХБ мүшелерінің ғылыми
еңбектерінің электронды қорын
жасақтау
«Жас ғалымдар көрмесі» атты
ЖОО студенттерінің ғылыми
жоба постерлері бойынша
көрме ұйымдастыру және
өткізу.
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3-бағыт:
қазақ тілінің түркі
тілдерімен, шағын
тілдер орталықтарымен байланысу бағыттарын
нақтылау

ынтымақтасты
қ қарымқатынастар
ортану

Халықаралық тілдерді оқыту
қауымдастықтарымен байланыс
орнату:
 AATT - Американдық түркі
тілдері қауымдастығы
Халықаралық ғылыми
ұйымдармен байланыс орнату:
 CESS (Орталық Азияны
ғылыми зерттеу қоғамы);
 Түркі мәдениетін және
өнерін дамыту Халықаралық
Ұйымы (ТҮРКСОЙ)
 NCOLCTL-шағын тілдерді
оқыту халықаралық
комитеті

ақпан –
желтоқсан
2019

1. Халықаралық
тілдерді
оқыту
орталықтарымен
байланыс
орнату
мақсатында 2019 жылғы 13 – 17 сәуірде
өткен
72-сағаттық
халықаралық
тренингке
арнайы
тіл
оқыту
технологияларын үйрету үшін AATT
мүшесі Tugba Yildirim шақырылды /Семинар бағдарламасы – Қосымша 2/.
2. СESS – Орталық Азияны ғылыми зерттеу
қоғамымен байланыс орнату мақсатында
жыл сайынғы дәстүрлі конференцияға
қатысу – қазан, 2019 - қауымдастырылған
профессор М. Құсайынова https://www.centraleurasia.org/conference
s/
3. NCOLCTL-шағын тілдерді оқыту
халықаралық комитетімен байланыс
орнату мақсатында дәстүрлі
конференция жұмысына қатысу – сәуір,
2019 жыл – профессорлар З. Күзекова, С.
Әлісжан, ассистент профессор З.

Жұматаева
http://www.conference.ncolctl.org/
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4-бағыт:
қазақ тілін ұлттық
рухани жаңғыру
негізі ретінде
бағдарлы дамыту

«Рухани жаңғыру» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберіндегі
республикалық комиссия
жұмысына, іс-шараларға
қатысу.
ҚТОХБ қызметінің латын
әліпбиіне өту кезеңіне
байланысты республикалық
комиссия жұмысына және ісшараларына қатысу.
Назарбаев Университетінің
қызметкерлері мен
студенттеріне латын әліпбиін
оқытуды ұйымдастыру, жұмыс
тобын құру.
Ұлттық аударма бюросымен
бірлескен іс-шаралар өткізу.

ақпан –
желтоқсан
2019

1. ҚТОХБ-тың 20 мүшесі, Қазақ тілі және
Түркітану департаментінің оқытушылар
құрамы 2019 жылғы 28 қазан – 6
желтоқсан аралығында Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым
министрлігі «Өрлеу» біліктілікті
арттыру ұлттық орталығы» Акционерлік
қоғамы дайындаған «Қазақ тілі әліпбиін
латын графикасына көшіру жағдайында
жоғары оқу орындары профессороқытушылар құрамының кәсіби
құзыреттілігін арттыру»
тақырыбындағы 240- сағаттық
біліктілігін арттыру курстарынан өтіп,
сертификат алды.

