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1

Стратегиялық
бағыттар

ҚТОХБ мақсаты

Ісшаралардың
бағыттары

ҚТОХБ
жұмысын
ұйымдастыру

2
ҚТОХБ мақсатміндеттері

ҚТОХБ
жұмысын
ақпараттындыру

Атқарылатын нақты іс-шаралар

1. Бірлестік қызметін
ұйымдастыру (мекенжайы,
штаты, офис, есеп шот, т.б.).
2. Бірлестікке мүшелікке өткізуді
ұйымдастыру.
3. Бірлестік логотипін қабылдау.
4. ҚТОХБ Стратегиялық 4
бағыттары бойынша жұмыс
топтарын жасақтау және
олардың жұмыс бағдарын
айқындау.

1. ҚТОХБ сайтымен жұмыс (сайт
дизайны, сайт көлемі, жаңа
ақпараттармен толықтыру,
т.б.).
2. ҚТОХБ жайлы БАҚ-та
мақалалар дайындау және
жариялау.

Өткізілу
мерзімі

ақпан-наурыз,
2018

ақпан –
желтоқсан
2018

Орындалуы

1. Бірлестік мекенжайы, есеп шоты
нақтыланды – ақпан, 2018.
2. Бірлестікке мүшелікке қабылдаудың
басталуы – Назарбаев Университеті,
Қазақ тілі және түркітану
департаментінің оқытушыларынан
бастап – ақпан, 2018.
3. ҚТОХБ-тың стратегиялық бағыттары
бойынша жұмыс топтары мен логотипін
анықтау –
Ұйымдастыру комитетінің 1-отырысы –
10 ақпан, 2017 жыл /Жиналыс
бағдарламасы мен хаттамасы, фотоесеп
– Қосымша 1, 2/; Бірлестіктің кезектен
тыс жалпы жиналысы – 16 ақпан, 2018
жыл /Жиналыс бағдарламасы мен
хаттамасы, фотоесеп – Қосымша 3, 4/.
1. Бірлестік сайтын ашу, ақпараттармен
жабдықтау – наурыз, 2018 жыл https://www.iatkl.kz/
2. Бірлестік туралы ақпараттандыру:
әлеуметтік желілермен жұмыс істеу.
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1-бағыт:
Қазақстан Республикасындағы және
шетелдегі қазақ
тілін оқыту, меңгеру мәселелерін
жүйелеу

ҚТОХБ және
Назарбаев
Университеті

2-бағыт:
Қазақстандағы
және халықаралық
деңгейдегі қазақ
тілінің ғылым
нысаны ретінде
зерттелуін
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1-бағыт:
Қазақстан Республикасындағы және
шетелдегі қазақ
тілін оқыту, меңгеру мәселелерін
жүйелеу

1. НУ мектептері, ғылымизерттеу орталығы, маркетинг
және коммуникация
департаментімен
ынтымақтастықты дамыту.
2. НУ Мәдени бағдарламалар
орталығымен бірлесе ісшаралар ұйымдастыру.
3. НУ студенттік клубтарымен
(«Шырақ», «Зиялы») бірлесе
іс-шаралар ұйымдастыру.

1.

2.
3-бағыт:
қазақ тілінің түркі
тілдерімен байланысу бағыттарын
нақтылау

ҚТОХБ-тың
Қазақстан
аясындағы
қызметі

ҚТОХБ қызметінің латын
әліпбиіне өту кезеңіне
байланысты
республикалық комиссия
жұмысына және ісшараларына қатысу.
Ұлттық аударма
бюросымен бірлескен ісшаралар өткізу.

1. НУ мектептерімен, маркетинг және
ақпанкоммуникация департаментімен
желтоқсан 2018
ынтымақтастықты дамыту – 2018
жылғы 27 – 28 сәуір аралығында
«STEAM жүйесі бойынша тіл оқыту:
технологиялар мен дағдылар» атты
семинар туралы ақпараттандыру
/Семинар бағдарламасы – Қосымша
5/.
2. НУ студенттік клубтарымен байланыс
орнату – наурыз – қазан, 2018 жыл –
«Зиялы» порталы бойынша
сараптамалық жұмыстарға қатысу
/жыл бойы/.

ақпан –
желтоқсан
2018

1. Ұлттық аударма бюросымен бірлесе,
арнайы курстар дайындау – наурызмамыр, 2018 жыл:
 Джулия Ривкин мен Майкл
Райанның «Әдебиет теориясы:
Антология» атты еңбегінің 1-томы
бойынша қазақ-орыс тілдерінде
онлайн курс дайындау –
қауымдастырылған профессор
Оразалиева Эльмира –
https://openu.kz/kz/courses/debietteoriyasy-antologiya1https://openu.kz/ru/courses/teoriyaliteratury-antologiya-tomm-

4-бағыт:
қазақ тілін ұлттық

 Джулия Ривкин мен Майкл

рухани жаңғыру
негізі ретінде
бағдарлы дамыту
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1-бағыт:
Қазақстан
Республикасындағы және шетелдегі
қазақ тілін оқыту,
меңгеру мәселелерін жүйелеу

3-бағыт:
қазақ тілінің түркі
тілдерімен байланысу бағыттарын
нақтылау

Райанның «Әдебиет теориясы:
Антология» атты еңбегінің 2-томы
бойынша қазақ тіліндегі онлайн
курс дайындау – ассистент
профессор Жұматаева Зейнеп https://openu.kz/kz/courses/debietteoriyasy-antologiya-2

ҚТОХБ
халықаралық
деңгейдегі
қызметі

1. Шетелде қазақ тілін оқыту
орталықтары және
мамандарымен байланыс
орнату:
 Висконсин университеті
Тілдер орталығы
 Индиана университеті
 Түркиядағы тіл
орталықтары
2. Халықаралық тілдерді оқыту
қауымдастықтарымен
байланыс орнату:
 AATT - Американдық
түркі тілдері
қауымдастығы
3. Халықаралық ғылыми
ұйымдармен байланыс орнату:
 CESS (Орталық Азияны
ғылыми зерттеу қоғамы);
 NCOLCTL-шағын
тілдерді оқыту
халықаралық комитеті

ақпанжелтоқсан

1. ААТТ – Американдық түркі тілдері
қауымдастығымен байланыс орнату
мақсатында 2018 жылғы қараша
айында дәстүрлі конференцияға
қатысу – профессор З. Күзекова мен
ассистент профессор З. Жұматаева
/2017/, қауымдастырылған
профессорлар Г. Омарбекова, М.
Құсайынова, Э. Оразалиева, ассистент
профессор Ж. Әбдіғаппарова,
оқытушылар Е. Адаева, Г. Шалабаева
/2018/https://aatturkic.org/aatt/article/1
89010
2. СESS – Орталық Азияны ғылыми
зерттеу қоғамымен байланыс орнату
мақсатында жыл сайынғы дәстүрлі
конференцияға қатысу – қазан, 2018 қауымдастырылған профессор М.
Құсайынова https://www.centraleurasia.org/confere
nces/
3. NCOLCTL-шағын тілдерді оқыту
халықаралық комитетімен байланыс
орнату мақсатында дәстүрлі
конференция жұмысына қатысу –
сәуір, 2018 жыл – профессор З.

Күзекова, ассистент профессорлар З.
Жұматаева мен Ж. Байтелиева http://www.conference.ncolctl.org/
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2-бағыт:
Қазақстандағы
және халықаралық
деңгейдегі қазақ
тілінің ғылым
нысаны ретінде
зерттелуін жүйелеу

ҚТОХБ және
ғылым

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

қазан 2018

Халықаралық конференция 2019 жылға
ауыстырылды.

ақпанҚТОХБ
мүшелерінің
ғылыми
желтоқсан 2018 еңбектерінің элетронды қорын жинау
жұмыстары қолға алынды – сайтта
арнайы кітапхана бөлімі ашылды –
наурыз, 2018 жыл.

2. ҚТОХБ мүшелерінің
ғылыми еңбектерінің
электронды қорын
жасақтау
7
1-бағыт:
Қазақстан
Республикасындағы және шетелдегі
қазақ тілін оқыту,
мең-геру
мәселелерін
жүйелеу

ҚТОХБ және
әдістемелік
шеберхана

1. «STEAM жүйесі бойынша
тіл оқыту: технологиялар
мен дағдылар» дәстүрлі
семинар –тренинг
ұйымдастыру және өткізу

мамыр 2018

2018 жылғы 27 – 28 сәуір аралығында
«STEAM жүйесі бойынша тіл оқыту:
технологиялар мен дағдылар» атты
семинар өткізілді, қатысушыларға
арнайы сертификаттар берілді /Семинар
бағдарламасы – Қосымша 5/.

