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Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

көптілді білім беруді енгізу туралы ереже 
 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

Көптілді білім беру қазақ, орыс және ағылшын тілдерін қатар меңгеру 

негізінде тілдік құзыреттілікке ие, халықаралық білім беру кеңістігінде және 

еңбек нарығында мобильді, мәдениетаралық коммуникацияға қабілетті 

университеттің педагогикалық, техникалық және экономикалық және басқа да 

білім беру бағдарламаларының жоғары білікті, бәсекеге қабілетті мамандарын 

даярлауға бағытталған.  

Осы Ережеде мынадай нормативтік құжаттар пайдаланылды:  

- 29.05.2018 ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы "Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы);  

- Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы 

(4.07.2018 Ж.берілген өзгерістер мен толықтырулармен); 

- 2015-2020 жылдарға арналған Үш тілді білім беруді дамытудың жол 

картасы. 

2. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ 

 

Осы Ереже Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

басшылары, әкімшілік буын қызметкерлері, профессорлық-оқытушылар 

құрамы мен білім алушылары үшін жарамды.  

 

3. МАҚСАТЫ МЕН НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ 

 

Оқу процесіне үш тілде оқытудың инновациялық технологияларын енгізу 

жолымен бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға бағытталған үш тілді білім 

беруді іске асыру  

Қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет: 

- Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің үштілді білім беруді 

дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған Жол картасын әзірлеу;   

- шет тілінде тілдік емес мамандықтар бойынша пәндерді оқытатын профессор-

оқытушылар құрамын ынталандыру жүйесін әзірлеу;  

- пәндердің 20% - ын екінші шет тілінде және 30% - ын ағылшын тілінде 

жүргізу бөлігінде оқу бағдарламаларын әзірлеу;  

- Үш тілді білім беруді жүзеге асыру арқылы студенттердің кәсіби 

құзыреттілігін дамыту үшін оқу процесіне ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

біріктіру;  

- бейіндік және арнайы пәндер бойынша ағылшын тілінде, соның ішінде 

электрондық тасымалдаушыларда оқулықтар, оқу құралдарын дайындау және 

басып шығару;  

- ағылшын тілінде оқу-әдістемелік сүйемелдеуді қамтамасыз ету;  

- қазақ/орыс тілдерінде оқу-әдістемелік сүйемелдеуді қамтамасыз ету); 

 -білім беру бағдарламаларының құзыреттілік-тілдік моделін әзірлеу;  

- тілдерді оқытудың деңгейлік моделін енгізу. 

 



4. СИПАТТАМАСЫ 

 

Қазақстанда Тілдердің үштұғырлығы идеясын н. Назарбаев 2004 жылы 

алғаш рет жариялаған болатын. 2006 жылдың қазан айында Қазақстан халқы 

Ассамблеясының ХІІ сессиясында Президент тағы да балаларымыздың 

болашағы үшін кем дегенде үш тілді білу маңызды екенін атап өтті. Ал 2007 

жылдың өзінде "жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан" атты Қазақстан халқына 

Жолдауында Н. Назарбаев "Тілдердің үштұғырлығы" мәдени жобасын кезең-

кезеңімен іске асыруды бастауды ұсынды, оған сәйкес Үш тілді: қазақ тілін 

мемлекеттік, орыс тілін ұлтаралық қатынас тілі ретінде және ағылшын тілін 

жаһандық экономикаға табысты кірігу тілі ретінде дамыту қажет: "Қазақстан 

бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде 

қабылдануы тиіс", - деді ол.» 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті көптілді білім 

беруді жас ұрпақты өзара байланысты және өзара тәуелді әлем жағдайында 

өмір сүруге даярлаудың пәрменді құралы ретінде қарастырады, орыс және 

ағылшын тілімен үйлесімді қарым-қатынаста мемлекеттік тілді тереңдетіп 

оқытуға бағыттайды.  

Үш тілді еркін меңгерген мамандарды даярлау мақсатында тілдерді 

кәсіби оқытуға ерекше көңіл бөлінді,бұл мамандардың бәсекеге қабілеттілігін 

арттырады. 


