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Стратегиялық
бағыттар

Іс-шаралардың
бағыттары

ҚТОХБ мақсаты

ҚТОХБ
жұмысын
ұйымдастыру

ҚТОХБ мақсатміндеттері

ҚТОХБ
жұмысын
ақпараттындыру

2

3

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

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

ҚТОХБ және
Назарбаев
Университеті

Атқарылатын нақты іс-шаралар
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.).

Өткізілу
мерзімі

Жауаптылар

ақпан-наурыз,
2019

Оразалиева Э.Н.,
Құсаинова М. А.

қаңтар желтоқсан
2019

Жұматаева З.

2. ҚТОХБ жайлы БАҚ-та мақалалар дайындау
және жариялау.
1. ҚТОХБ және Назарбаев Университеті
арасында ынтымақтастықты дамыту туралы
Меморандумды бекіту.
2. НУ мектептері, ғылыми-зерттеу орталығы,
маркетинг және коммуникация
департаментімен ынтымақтастықты дамыту.
3. НУ Мәдени бағдарламалар орталығымен
бірлесе іс-шаралар ұйымдастыру.
4. НУ студенттік клубтарымен («Шырақ»,
«Зиялы») бірлесе іс-шаралар ұйымдастыру.
5. НУ-де орналасқан КЕRA (Қазақстандық білім
саласы зерттеушілер қоғамы), Қазақ Ұлттық
Географиялық Қоғамымен бірлесе іс-шаралар
ұйымдастыру.

1.

Қазақстанның ЖОО, ғылыми

ҚТОХБ мүшелері

ақпанжелтоқсан 2019

Оразалиева Э.Н.,
Құсайынова М.
Омарбекова Г.

4

Қазақстан Республикасындағы және
шетелдегі қазақ
тілін оқыту, меңгеру мәселелерін
жүйелеу

3-бағыт:
қазақ тілінің түркі
тілдерімен байланысу бағыттарын
нақтылау

4-бағыт:
қазақ тілін ұлттық
рухани жаңғыру
негізі ретінде
бағдарлы дамыту

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
 Назарбаев Зияткерлік мектептері және т.б.

ҚТОХБ-тың
Қазақстан
аясындағы
қызметі

2.

«Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасы
шеңберіндегі республикалық комиссия, ісшараларға қатысу.

3.

ҚТОХБ қызметінің латын әліпбиіне өту
кезеңіне байланысты республикалық
комиссия жұмысына және іс-шараларына
қатысу.

4.

Назарбаев Университетінің қызметкерлері мен
студенттеріне латын әліпбиін оқытуды
ұйымдастыру, жұмыс тобын құру.

қаңтар –
желтоқсан
2019

Оразалиева Э.
Құсайынова М.
Ағабекова Ж.

5.

5

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

ҚТОХБ
халықаралық
деңгейдегі
қызметі

Ұлттық аударма бюросымен бірлескен ісшаралар өткізу.

1. Шетелде қазақ тілін оқыту орталықтары және
мамандарымен байланыс ортнату:
 Висконсин университеті Тілдер орталығы
 Индиана университеті
 Түркиядағы тіл орталықтары

ақпанжелтоқсан

Оразалиева Э.Н.,
Омарбекова Г.А.

қазан 2019

Оразалиева Э.Н.

ақпан-

Жұматаева З.

2. Халықаралық тілдерді оқыту
қауымдастықтарымен байланыс орнату:
 AATT - Американдық түркі тілдері
қауымдастығы
3. 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

3-бағыт:
қазақ тілінің түркі
тілдерімен байланысу бағыттарын
нақтылау

4. «Болашақ» бағдарламасы бойынша шетелде
білім алып жатқан Қазақстандық
студенттермен байланыс орнату.

6

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

ҚТОХБ және
ғылым

1. «Адами капитал – жаңғыру негізі: қазақ тілі
бірлескен жобалар кеңістігінде» атты
халықаралық дәстүрлі ғылыми-практикалық
конференция ұйымдастыру және өткізу
2. ҚТОХБ мүшелерінің ғылыми еңбектерінің

электронды қорын жасақтау

зерттелуін жүйелеу

3. «Жас ғалымдар көрмесі» атты ЖОО
студенттерінің ғылыми жоба постерлері
бойынша көрме ұйымдастыру және өткізу.

желтоқсан 2019

сәуір 2019

Құсайынова М.

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

қаңтар 2019

Оразалиева Э. Н.
Байтелиева Ж.,
Көпеш К.

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

мамыр 2019

7
1-бағыт:
Қазақстан Респуб
ликасындағы және
шетелдегі қазақ
тілін оқыту, меңгеру мәселелерін
жүйелеу

ҚТОХБ және
әдістемелік
шеберхана

