Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімі үшін «Рухани
Жаңғыру» бағдарламасының орындалу барысы туралы ақпараттықталдамалық есеп дайындау үшін ақпарат беру

2. 2018 жылдың қыркүйек-қазан айларында «Рухани Жаңғыру »
бағдарламасы бойынша, «Тəрбие жəне білім» бағдарламасы бойынша 1-курс
студенттерімен «Отаным-тағдырым» бағыты бойынша екі жоспарлы білім
беру іс-шарасы өткізілді:
a) 21. 09.2018 - «Жастар ісі» ДБ-де Қазақстан Республикасының Тілдер
күніне, студенттерді қабылдауға (60 адам) арналған «Тілдердің бірлігі Қазақстанның барлық азаматтарының бірлігінің негізі» атты мерекелік іс-шара
болып өтті.
Оның мақсаты мемлекеттік жəне шет тілдерін үйренуге қызығушылықты
арттыру, халықтың мəдени мұраларын зерттеу арқылы патриотизмді
қалыптастыру, студенттердің шығармашылық қабілеттерін анықтау жəне дамыту.
Іс-шараға жауапты: Шет тілдер кафедра меңгерушісі, доцент п.ғ.к. Д.Д.
Джантасова, ШТ кафедрасының оқытушылары Изотова А.С.., Аткенова А.С.,
Алкен С.Х , Ботаева А.У. Келдибаева А.Е.
Ол мəдениетаралық қарым-қатынас принципіне негізделген жəне білімнің
практикалық қолданылуына баса назар аударды.
Аяқталу деңгейі: студенттердің ұлттық сəйкестігін сақтау, шығармашылық
конкурстардың жеңімпаздарын көбейту, басқа мəдениеттер мен тілдерге
төзімділікті дамыту.
б) 31.10.2018 - «Тəрбие жəне білім» («Саналы Азамат» негізгі бағыты) атты
бағдарлама шеңберінде «Көптілдік Қазақстан Республикасындағы қазіргі білім
берудің басымдықтарының бірі ретінде» тақырыбында ағылшын, орыс, қазақ
тілдерінде, студенттерді қабылдау (40 адам).
Бұл оқиғаның тұжырымдамалық қағидасы студенттердің бəсекеге
қабілеттілігін арттыруға бағытталған модернизация қағидаты болды.
Іс-шара пікірталас форматында өтті. Пікірсайыс (пікірталас) - үшінші
тарапты (көрермендер, судьялар жəне т.б.) сенімділікке жеткізу мақсатында
тараптардың бір-бірімен өзара əрекеттесетін дауды жүргізудің ресми əдісі.
Іс-шараның мақсаты келесі аспектілерді анықтады:
- бəсекеге қабілетті маманның белсенді азаматтық позициясын қалыптастыру;
- студенттердің сыни жəне логикалық ойлау қабілеттерін дамыту,

пікірталастарды дамыту;
- риторика, өз позициясын білдіру қабілеті, өз ойларын тұжырымдамалық
тұжырымдамаға негіздеу, пікірталас жəне шағым беру;
- өз халқының тарихы мен дəстүрлерін біліп, өзін-өзі дамытуға жəне өзін-өзі
жетілдіруге ұмтылатын əлеуметтік жəне кəсіби өзін-өзі анықтауға қабілетті көп
мəдениетті тұлғаны дамыту.
Ұйымдастырушылар мен іс-шараға жауаптылар: ШТ кафедрасының
меңгерушісі, доцент, п.ғ.к. Джантасова Д.Д. оқытушылар Махметова М.К.,
Жданова Э.А., Сагадиева К.К., Изотова А.С., Ботаева А.У.
Зияткерлік ойын ерекшелігі оның үш тілде - қазақ, орыс жəне ағылшын
тілдерінде жүзеге асырылады.
Аяқталу деңгейі: жаңа гуманитарлық білімді игеру, шетелдік жəне ана
тілдерін білу.
Тұжырымдамалық принцип - мəдениетаралық қарым-қатынас қағидаты,
жаңғырту, студенттердің бəсекеге қабілеттілігін арттыру.
Екі команданың спикері ретінде келесі студенттер қатысты:
1. Бакытбек Аржан ТМО-18-1;
2. Базаров Сейтан ВТ-18-3;
3. Каменова Ақерке ВТ-18-3;
4. Коротаев Сергей ВТ-18-3;
5. Котляров Николай ВТ-18-3;
6. Азарова Дария УиА-18-6;
7. Ахаев Аян УиА-18-6;
8. Жақыпбаев Алмас УиА-18-6;
9. Штенгер Валерия УиА-18-6;
10. Селихов Олег ЭЭ-18-3.
в) 27.11.2018 жылы Сырттай оқыту бөлімі бірінші курс студенттері арасында
«Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ə.Назарбаевтың рөлі»
тақырыбындағы презентацияға конкурс өткізуді жоспарлап отыр. Назарбаев
«Тəрбие жəне білім» анықтамалық бағыты «Отаным-тағдырым » кiшi
бағдарламасы аясында, ағылшын (40 адам) студенттерді Қазақстанның оң имиджін
құру»
Байқаудың басты мақсаты - бəсекеге қабілетті маманның белсенді азаматтық
позициясын қалыптастыру.
Тапсырмалар:
- рухани жəне мəдени құндылықтарды сақтау жəне нығайту;
- дарынды жəне табысты замандастарына студенттердің назарын аудару;
- туған елі мен мəдениеті, əдет-ғұрыптары, салт-дəстүрлері туралы ерекше
қарым-қатынастың көрінісі.
Бағыттар:
1) Қазақстан қоғамының қоғамдық санасында өзгерістер
2) Біздің заманымыздың кейіпкерлері
3) Қазақстанның қасиетті географиясы
Жұмыс тілі - ағылшын тілі.
Ұйымдастырушылар мен іс-шараға жауаптылар: ШТ кафедрасының меңгерушісі,

доцент, п.ғ.к. Джантасова Д.Д., аға оқытушы: Какуля Ж.М., Бейсханова С.А, Свич
Н.А., Джуманова Л.С., ШТ кафедрасының оқытушы Изотова А.С ,Тугамбекова
М.А.
3. а) бағдарламасы шеңберінде «Рухани Жаңғыру» анықтамалық бағыты
«Саналы азамат» кафедрасы «Шет тілдері» магистранттарды тарту жұмыс
істейді, сараптамалық-талдамалық жұмысқа, сондай-ақ жыл сайынғы
конференция аясында ғылыми-зерттеу жобаларын іске асыру үшін
докторанттар «Ғылыми 2018 жылдың желтоқсан айында өтетін
Қазақстанның
өнеркəсіптік
секторындағы
жетістіктер.
Конференцияға қатысу үшін техникалық ғылымдар саласында зерттеулер
жүргізетін магистранттар мен докторанттар, жас ғалымдар мен инженерлер
шақырылады.
Конференцияның мақсаты: жас ғалымдардың халықаралық қарымқатынастарын дамыту, кəсіптік бағдарланған ағылшын тілін жетілдіру, тілдік
кедергілерді жеңу жəне тілдік дағдыларды жетілдіру бойынша жас мамандарды
қолдау, сонымен қатар проблемалар мен перспективаларды талқылау, тəжірибе
алмасу, ғылыми зерттеулер мен дамыту саласындағы тəжірибе алмасу. өндіріс
секторындағы
жетістіктер.
Конференцияның
жұмыс
тілі
ағылшын
тілі
болып
табылады.
Ғылым мен техниканың барлық салаларына, дизайн саласындағы проблемаларға,
жаңа технологияларды дамытуға жəне қолдануға қатысты болашақ зерттеулерге,
сондай-ақ болашақ зерттеулерге аса көңіл бөлінеді. Жас ғалымдарға арналған бұл
конференция ғылым, машина жасау жəне кəсіпкерлік саласындағы, соның ішінде
əлемдік тəжірибе жəне онымен байланысты мəселелер, сондай-ақ одан əрі дамудың
жаңа идеялары мен бағыттары туралы ұсыныстары бойынша соңғы нəтижелер мен
эксперименталды деректер туралы ақпаратты беру құралы болады деп күтілуде.
Магистранттар мен докторанттар əртүрлі ағылшын тіліндегі ақпарат көздеріне
негізделген
зерттеулерге
қатысуға
шақырылады.
Конференция барысында техникалық жəне экономикалық ғылымдар саласында
шетелдік ғалымдар, профессорлар: Кентукки университетінің PhD Constance
DeVereaux, Румынияның Бухарест университетінің PhD докторы Nicolae Stanciu
сөз
сөйлейді.
Конференция шеңберінде ағылшын тілінде үздік презентация өткізу конкурсы
өткізіледі, ол «презентация мазмұнына шығармашылық көзқарас» критерийіне,
постерлік пікірталастарға, мастер-кластарға сəйкес бағаланатын болады.
б) «Рухани Жангруру» бағдарламасы аясында «Шет тілдері»
кафедрасында «Саналы Азамат» негізгі бағыты студенттерді ғылымианалитикалық жұмысқа үш тілде (ағылшын, орыс, қазақ) тарту үшін ғылыми
жəне
студенттік
«Lingua
discovery»
клубында
жұмыс
істейді.
2018 жылдың қыркүйек-қазан айларында шет тілдер кафедрасының
жоспарына сəйкес «Lingua discovery» ғылыми клубының жұмысы бойынша
студенттермен жəне жауапты оқытушылармен 2 кездесу өткізілді.
Əрбір мұғалім ағылшын тілінде білім алған екі студентке білім берді. Көп
ұлтты Қазақстандағы мəдениетаралық қарым-қатынас, əлеуметтік бейімделу
саласындағы студенттердің шығармашылық қабілеттерінің аясында төрт негізгі
ғылыми топтар құрылды (инженериядағы лингвистикалық аспект, инженериядағы

əлеуметтік лингвистикалық аспект, инженериядағы есептеуіш лингвистика,
инженериядағы
психолингвистикалық
аспект).
Студенттер өздерінің оқытушыларымен бірге үш тілде ғылыми-зерттеу
жұмыстары мен жобалармен айналысады. Нəтижесінде ғылыми мақалалар
журналдарда
жазылады.
в) «Рухани Жаңғыру» бағдарламасы аясында 2018-2019 жылдардағы
ғылыми мақалаларды жариялаудың бекітілген жоспарына сəйкес «Саналы
азамат»
басылымы
дайындалды
жəне
əдебиет
кафедрасының
оқытушыларының
екі
ғылыми
мақаласы
жарияланды:
- Расулиев С.К. «Халықтың бəсекеге қабілеттілігі - халықтың əл-ауқатын
жақсартудың басты шарты» 10-шы Халықаралық ғылыми-практикалық
конференциясында «Халықтың мəдени мұрасын зерттеу арқылы патриотизмді
қалыптастыру»
(2018
ж.
Қараша).
- Келдибаева А.Е. «Ұлттың бəсекеге қабілеттілігі - Халықтың əл-ауқатын
жақсартудың басты шарты» атты 10-шы Халықаралық ғылыми-тəжірибелік
конференциясында «Болашақ мамандардың мəдениетаралық құзыреттілігін
қалыптастыру жəне олардың белсенді азаматтығы» (2018 жылдың қараша айы).
5. Ғылыми мақалаларды, «Рухани Жаңғыру» бағдарламасы аясында 20182019 жылдарға арналған монографияларды жариялау мақұлданған жоспарға
сəйкес доцент, п.ғ.к. Джантасова Д.Д., аға оқытушы, Свич Н.А. «Тау-кен
мамандықтарының студенттеріне кəсіби бағдарланған шет тілдерін оқыту»
тақырыбы
бойынша.
«IScience»
баспасы
Варшава,
Польша.
Доцент монографиясы, п.ғ.к. Джантасова Д.Д., аға оқытушы Төлегенова
М.К. «Ағылшын жəне ауызша сөйлейтін креолизацияланған жарнамалық
мəтіндерді талдау» тақырыбы бойынша «iScience» баспасы Варшава, Польша.
Кəсіби-бағытталған шет тілін «Минералды өңдеуде кəсіптік ағылшын тілі»
пəні бойынша оқитын студенттерге арналған электронды оқу құралы доцент, п.ғ.к.
Жанатасова Д.Д., аға оқытушы Лазаренко И.А. Авторлық құқық объектілеріне
құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куəлік алу үшін «Минералды шикізатты
өңдеудегі кəсіптік ағылшын тілі» электронды оқулыққа қабылдау үшін растайтын
құжаттар пакеті қабылданды. Жанатасова Д.Д., аға оқытушы Лазаренко И.А.
6. Ғаламтор кеңістігінде жұмыс ҚарМТУ сайтында ШТ кафедрасының оқу
жəне тəрбие жұмысының бекітілген жоспарларына сəйкес жүзеге асырылады
http://www.kstu.kz/kafedra-inostrannyj-yazyk/ .
Сайтта білім беру үрдісі, тəрбие жұмысы, халықаралық ынтымақтастық,
кафедраның тарихы, басылымның өмірбаяны, профессор-оқытушылар құрамының
жеке беті, ғылыми-зерттеу қызметі, байланыстар, жаңалықтар туралы ақпарат бар.
Ақпарат
үнемі
жаңартылып
отырады.
Өткізілген іс-шараларға сəйкес, материалдармен бірге жоспарланған іс-шаралар
мен
баяндамалар
алдында
ұсынылады.
7. а) «Шет тілдер» кафедрасының «Рухани Жаңғыру» бағдарламасының
негізгі бағыттары «Рухани Жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында
техникалық жəне экономикалық ғылымдар саласында магистранттарды,

докторанттар мен оқытушыларды, сондай-ақ шетелдік ғалымдарды,
профессорларды тарту бойынша жұмыстар жүргізілуде: Constance DeVereaux,
PhD докторанты, Кентукки Университеті, Nicolae Stancistanu , Бухарест
Университеті,
Румыния сараптамалық-аналитикалық жұмыстары, сондайақ «Ғылыми əзірлемелер мен өндірістегі жетістіктер» атты жыл сайынғы
практикалық конференция шеңберінде ғылыми-зерттеу жобаларын жүзеге
асыру
үшін
2018
жылы
желтоқсанда
өтеді.
б) «Рухани Жаңғыру» 06.11.2018 бағдарламасын іске асыру шеңберінде
кафедрасының аға оқытушылары мен докторанттарға арналған «Саналы
Азамат» бағыты SKYPE- «Research Framework » PhD Margaret-Mary Lilian
Nelso мен бірге (Professor Organisational Performance and Project Management,
Turku University of Applied Sciences Turku университетінің ғылымдар
(Финляндия) жобаларды басқару жəне тиімділігі бойынша профессоры.
в) 09.11.2018 жылы дəріс ұйымдастырылды. Roxana VOICU-DOROBANȚU
«Risk managemen» тақырыбында жас ғалымдар, магистранттар, докторанттар
үшін (экономика ғылымдарының докторы, доцент, Халықаралық бизнес
кафедрасының доценті, Будапешт қаласындағы Экономика университеті,
Румыния, Халықаралық сауда орталығының директоры, үйлестіруші)
өткізген

