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«Нация будущего»

• Еліміздің Президенті жаһандану 
заманында біздің мемлекеттілігімізді 
айқындауға қажетті ерекше және күшті 
жауап беретін 5 институциональды 
реформаны ұсынды. 

• Үштұғырлы тілді – қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерін қолдануды дамыту – қоғамның  
бірігуінің және бәсекелестікке қабілеті 
артуының кепілі
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• Қазақстандық білім беруді 
интернационалдандыру – ағылшын тілінде білім 
алатын шетелдік студенттер үлесін арттыруды 
көздейді. 

• Шетелдік студенттерді қабылдау бюджеттен тыс 
қаражат тарту мәселесін шешуге мүмкіндік 
береді және студенттер мен ҚазҰМУ 
оқытушылары арасында тілдердің 
үштұғырлылығының дамуына қолайлы жағдай 
туғызады
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Ағылшын тіліндегі ПОӘК-тің (УМКД) және 
оқулықтармен қамтамасыз етілуі
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• 1 курстағы барлық пәндер бойынша ағылшын 
тілінде ПОӘК-тер және тестілік тапсырмалар 
базасы (ТТБ) толық көлемде. 

• 1 курста өтілетін пәндер ағылшын тіліндегі 
оқулықтармен жеткілікті мөлшерде қамтамасыз 
етілген. Жекеленген атаулар бойынша 50 данадан 
аса оқулықтар бар. 

• «Клиникаға кіріспе» және «Коммуникативтік 
дағдылар» пәндер бойынша ағылшын тілінде 20 
данадан оқулықтар бар. 



Ағылшын тіліндегі оқу үдерісінің кадрлық 
қамтамасыз етілуі 

• 1 курстың барлық кафедралары мен 
модульдеріне оқу үдерісін ағылшын тілінде 
жүргізетін және ағылшын тілін білетін 
оқытушылар ең төменгі мөлшерде қамтылған (2).

• Кейбір кафедралар мен модульдерде оқу үдерісін 
ағылшын тілінде жүргізетін ОПҚ саны екеуден 
асады (анатомия, коммуникатвтік дағдылар және 
психология, әлеуметтік-гуманитарлық пәндер, 
клиникаға кіріспе, экология, латын, қазақ және 
орыс тілдері, информатика және дене тәрбиесі). 
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Қалған кафедралар мен модульдер ағылшын тілінде 
сабақ беретін ОПҚ санын қажетті мөлшерге 
жеткізу үшін (кем дегенде 4 адам) ағылшын тілін 
үйрену бойынша жұмыстар жоспарлануда

4. Кафедралар мен модульдерде оқу үдерісін 
ағылшын тілінде жүргізуді оқу-әдістемелік және 
кадрлық қамтамасыз етуді жетілдірудің 
стратегиясы. 

Барлық кафедралар мен модульдер 2015-2018 
жылдары ағылшын тілін меңгерудің стратегиялық 
жоспарларын даярлауда. 
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Көптеген кафедралар мен модульдер алдағы 3 жыл 
ішінде 2-4 оқытушының ағылшын тілін білу 
деңгейлерін жоғарылатуды, сөйтіп 2-6 курс 
кафедралары мен модульдері 2014 жылы оқуға 
түскен ағылшын тілді 120 студентке және 2015 
жылы оқуға келетін ағылшын тілді 50 шағын 
топқа сабақ беретін деңгейге жеткізуді 
жоспарлап отыр.



КТДОД кітапханамен бірлесе отырып 2015-2016 
жылдары ағылшын тіліндегі оқу үдерісін оқу-
әдістемелік қамтамасыз етуді жақсартудың 
жоспарын даярлауда. 

Жоспар ОПҚ көшіріп алынған электронды 
материалдармен жұмыс істеуі (төменгі курс 
студенттеріне қажетті ресурстарды іріктеп алу); 
кафедралар мен модульдердің ағылшын тіліндегі 
оқу материалдарының электрондық 
нұсқаларының қорларын құруы; аз мөлшердегі 
оқу-әдістемелік әдебиеттерді сканерлеуі сияқты 
іс-шараларды қамтиды



кун

Шетелдік студенттерді ҚазҰМУ-ға 
тарту жұмыстарын жүзеге асыру 
үшін жұмыстың осы түрі бойынша 
лицензиялары бар

• ISМ company-мен
• Neo company-мен
• GSM company-мен ынтымақтастық 

шарттары жасалды.
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Шетелдік студенттерді тартудан басқа бұл компаниялар 
төмендегідей қызметтер де көрсетеді:

• шетел оқытушыларын тарту
• визалық қолдауды жүзеге асыру 
• құжаттарды нострификациялау 
• жарнама жұмыстарын жүргізу
• e-learning Center-дің дамуын қолдау
• кітапхана қорын ағылшын тіліндегі оқу 

әдебиеттерімен толықтыруға ат салысу 
• университет іс-шараларын өткізуге демеушілік көмек 

көрсету
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Қорытынды 

1) 1-3  курстардағы пәндердің көпшілігі ағылшын 
тіліндегі оқу-әдістемелік әдебиеттермен 
жеткілікті дәрежеде қамтылған, дегенмен 4-6 
курстар үшін кітапхана қорын ағылшын тіліндегі 
оқу-әдістемелік әдебиеттермен және 
электрондық қорлармен толықтыру қажет
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2) 1-курстың барлық кафедралары мен 
модульдерінде ағылшын тілін интермедиа және 
одан да жоғары деңгейде меңгерген 2-5 оқытушы 
бар, 

1 курстағы оқу үдерісін ағылшын тілінде жүргізуді 
кадрлық қамту бойынша ұсынылған мәліметтер 
университет 2015 жылы 500 ағылшын тілді 
студентті (50 шағын топ) қабылдай алатынын 
көрсетеді
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3) Шетелдік үш компаниямен шетелдік студенттер 
мен шетелдік оқытушыларды тарту және осыған 
қатысты басқа да қызмет түрлері бойынша 
ынтымақтастық туралы келісімдер жасалды



Шешім жобасы 

• 1) Ақпарат ескерілсін

• 2) Кафедралар мен модульдер оқу үдерісін ағылшын тілінде 
жүргізуді оқу-әдістемелік және кадрлық қамтамасыз етуді 
жетілдірудің стратегиясын жүзеге асыруға кіріссін.

Орындалу мерзімі – кафедралар мен модульдердің стратегиялық 
жоспарларына сәйкес

Жауапты орындаушылар – кафедаралар меңгерушілері мен 
модуль жетекшілері, ОД директорлары.

• 3) e-learning Center дамытылсын және шетелдік серіктес-
компаниялармен бірлесу арқылы кітапхана қоры ағылшын 
тіліндегі оқу-әдістемелік әдебиеттермен және электронды 
қорлармен толықтырылсын. 

Орындалу мерзім – бір жыл ішінде

Жауапты орындаушылар – ОД директорлары, шетелдік серіктес-
компаниялар
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