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«Мен 2050 жылғы қазақстандықтар –

ҥш тілде сөйлейтін білімді, еркін адамдардың 

қоғамы екеніне 

толық сенімдімін. 

Ҥштілділік мемлекеттік деңгейде ынталандырылуы 

керек»

Нҧрсҧлтан Әбішҧлы Назарбаев: 



МАҚСАТЫ

• ҚазҦМУ-де мемлекеттік бағдарламаның 
кәсіби тілді оқыту мен ҥш тілдік 
саясаттың енгізілу белсенділігін арттыру 

МІНДЕТТЕРІ

• ҚазҦМУ-нің тіл кафедраларында 
дифференцияланған бағдарламалар бойынша 
оқыту (сонымен қатар, компьютерлендіру, 
электронды оқулықтар және оқу қҧралдарын 
жарыққа шығару).

• Ҥш тіл саясаты аясында ОӘК және университет 
кафедраларының  оқу қҧралдарын жетілдіру.

• Оқу-әдістемелік  қамтамасыздандыру және 
студенттерді кәсібіне бағытталған шет тіл және 
кәсіби қазақ орыс тілдеріне оқыту

ҚАЗҰМУ-ДЕ КӘСІБИ ТІЛДЕРДІ ОҚЫТУДЫ 
ЕНГІЗУДІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ:



Университтегі үштілдік оқыту үлгісін кезең-

кезеңімен жүзеге асыру білім ордасындағы білім

беру сапасын арттыруды және бірнеше тілді жетік

меңгерген медицина саласының жоғары білікті

мамандарын даярлауды көздейді.

Бұл саланы жан-жақты зерделеу - университет

ұжымының және оқытушы-профессорлар

құрамының алдындағы басты міндеттердің бірі.

Басты мақсат – көптілді және көп мәдениетті

маман қалыптастыру.



1) Кәсібіне бағытталған шет тілі («кәсіби ағылшын»)- 2 кредит

(90 сағат) 

 2) Кәсіби қазақ тілі (орыс бөлімінің студенттеріне)- 2 кредит 

(90 сағат)

3) Кәсіби орыс тілі (қазақ бөлімінің студенттеріне)- 2 кредит 

(90 сағат)

ҚАЗҦМУ-ДЕ ҤШ ТІЛ САЯСАТЫ ДАМУЫНЫҢ БАСТЫ БАҒЫТТАРЫ 

ЖӘНЕ КӘСІБИ ТІЛДЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ ЕНГІЗІЛУІ ТУРАЛЫ 

ТҦЖЫРЫМДАМАСЫ (КОНЦЕПЦИЯ).

2014-2015 жылдардан бастап ҚазҰМУ-де «Мейірбике ісі» 

және «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» 

мамандығы бойынша оқу үрдісіне кәсібіне бағытталған 

шет тіл және кәсіби тілдерді оқыту сағаттары еңгізіледі. 



Ҥш тілдік оқыту бағдарламасы кезең-кезеңімен 

жҥзеге асырылуды жоспарлайды: 

•I кезең – 2014-2015 – кәсіби тілдерді оқыту МІ және ФӨТ-ның
3-ші курс  студенттері ушін денсаулық сақтау саясаты және 

басқармасы мен ФӨТ кафедраларында еңгізілуі
•

Жыл Курс Ай

2014-2015 1-3 1 – қантарда

2 – ақпанда

3 - наурызда

•ОӘК-НЕ ҮШТІЛДІК ЕНГІЗІЛУ МЕРЗІМІ



2014-2015 ж: 

Қазақ тілі кафедрасында құрылған Жұмыстық оқу бағдарламалары 
«Шетелдіктер үшін қазақ тілі» «Жалғастырушылар үшін қазақ тілі»

Орыс тілі кафедрасында құрылған Жұмыстық оқу 
бағдарламалары «Шетелдіктерге арналған орыс тілі», 
«Оралмандар үшін орыс тілі»,«Қазақ бөлімінде оқитындар 
үшін орыс тілі» 

Шет тілі кафедрасында құрылған Жұмыстық оқу бағдарламалары 
«Beginners» (мектептерде неміс, француз тілінде оқыған және 
ағылшын тілінің деңгейі төмендер үшін)және «Elementary». 
Ағылшын тілінде оқитын студенттер үшін  «Рreintermediate» 
бағдарламасы дайындалды

ҚазҦМУ лингвистикалық кафедраларында оқыту-

тілді оқытудағы дифференциалды 

бағдарламаларын қҧрастыру



•II кезең – 2015-2016 – стоматологиялық, 
фармацевтикалық, медико-
профилактикалық факультеттерінде
•III кезең – 2016-2017- ЖМ факультетінде

•ОӘК-НЕ ҮШТІЛДІК ЕНГІЗІЛУ МЕРЗІМІ

2015-2016 4 қыркүйекте

2016-2017
2017-2018

5
6

қыркүйекте
қыркүйекте



Университетте кафедрасы оқу құралдарын және  
ОӘК үштілдік бағдарламасында нығайту 

Тәжірибелік сабақтарына үштілде глоссарий дайындау
Әр бір тәжірибелік сабақтарына арналған глоссарийдің лексикалық минимумы:
• 1-2 курс кафедраларға – 10 терминдер
• 3-4 курс кафедраларға – 15 терминдер
• 5-6 курс кафедраларға – 20 терминдер

Глоссарийге қойылатын талаптар:
• А) Қарастырылып жатқан тақырыптың жаңа терминдерін глоссарийге енгізуге 

болады. Сонымен қатар қарастырылып жатқан тақырыпта жиі кездесіп 
отыратын терминдерді және басқа бөлімдердегі глоссарийде айқындалмаған 
терминдерді жатқызуға болады.

• Б) глоссарий 3 бағанадан тұратын кесте түрінде толтырылады – термин және 
терминге анықтама өз тілінде, ағылшын және екінші тілінде беріледі. 

• В) Глоссарий кәсібіне бағытталған шет тіл және кәсіптік тілдер оқытуда 
лексикалық минимум ретінде қолданыла алады.

• Г) Глоссарийді үш тілде студенттерге СӨЖ ретінде тапсырылуы мүмкін 
(қосымша №1)
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• ОӘК-не  3 тілдіктің элементтерінің  қосылуы. Ағылшын және екінші 
тілде талданатын сұрақтардың саны, СӨЖ және т.б. –қосымша №2

• ҚазҰМУ үштілдік саясатының бейнесі пән саясатында аңғарылуы тиіс. 
(Ағылшын және 2-тілде жауап беретін студенттерге бағаларын 
көтермелеу т.с.с.қосымша №3 ).

• Касіби коммуникативтік тілдер аясында мақсаттар мен міндеттерді  
және коммуникативтік компетенцияларды түзеу  бағалар 
критерийлердің  түрлері ( Коммуникативтік компетенцияны бағалауда 
тілдерді меңгеру параметрін қолдануды еңгізу -қосымша №4)

• Бақылау-есептеу құралдарын ағылшын тіліне аудару (емтихан  тест , 2-
саты тапсырмалары)

• Емтихан тестіне қосу:  тапсырмалардың бір бөлігі  ағылшын тілінде, 
негізгі бөлігі ана тілінде, белгілі бір бөлігі  екінші  тілде( каз-орыс)  үш 
тілдердің арақатынасы оқу курсымен байланысты, яғни ағылшын 
және екінші тілдердегі тапсырмалардың саны оқу курсымен бірге 
көбиеді.  Сол ушін  барлық кафедра  тесті  ТО-да өз тәртібімен  3 тілде 
тапсыруы керек (қосымша №5)

• 3 тілдіктің жузеге асырылу мерзімі (қосымша №6)
• Студенттік  ғылыми –зертеу жұмысында 3 тілдік болуы (қосымша№7)
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ҮШТІЛДІК БОЙЫНША ОӘК-НЕ ҚОСЫМШАЛАРЫ

www.kazn
mu.kz

1) Әр сабақта тест ағылшын және екінші тілде 
болады

2) Дискуссия кезінде кейбір сұрақтар 
ағылшын және екінші тілде 
қарастырылады (курсқа байланысты)

3) СӨЖ ағылшын немесе екі тілде 
қабылданады  



Summary

The program of three linguistic education in KazNMU
includes following:

1) Three lingual education with incorporation of 
elements of English and second language (e.g. 
glossaries, discussion and acceptance of ind.work, 
scientific reports on English and second language

2) Exam test includes questions on English and second 
language in a ratio according to the course 

3) Making up curriculums and hand-out on language 
for specific purposes (Engl., Kaz., Russ.)
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