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1 Жалпы ережелер 

1.1  "Improve Your English" жазғы тіл мектебі туралы ереже. (одан əрі – 

ереже) С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің (одан əрі − ШҚМУ) "Improve Your English" жазғы тіл 

мектебі (одан əрі – ЖТМ) қызметінің мақсатын, міндеттерін, мазмұнын 

анықтайды Жалпы ережелер 

1.2 ЖТМ-нің негізгі мақсаты студенттердің тілдік дайындығын 

теңестіру үшін лингвистикалық білім беру ортасын құру болып табылады 

1.3 ЖТМ-нің міндеттері: 

1.3.1  ағылшын тілін коммуникативті тəсілде зерттеу негізінде 

лингвистикалық білім беру ортасының тиімділігін қамтамасыз ету; 

1.3.2  білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне жəне білім беру 

сұраныстарына сəйкес ағылшын тілін оқыту 

1.4 ЖТМ жыл сайын жазғы демалыс кезінде өткізіледі. Маусымның 

мерзімі мен ұзақтығын ЖОО қосымша белгі 

1.5 ЖТМ-нің қатысушылары ШҚМУ 1-3 курс жəне басқа да жоғары 

оқу орындарының, сонымен қатар ШҚМУ жоғары колледжінің студенттері 

бола алады. 

1.6 ЖТМ сабақтарын ШҚМУ шет тілдер жəне аударма ісі 

кафедрасының оқытушылары жүргізеді. Шетел ғалымдарымен, тіл 

тасымалдаушы волонтерлермен сабақтар өткізуге рұқсат етіледі  

1.7 ЖТМ тыңдаушыларының топ кураторлары мен тьюторлары "Шет 

тілі: екі шет тілі"," Аударма ісі "білім беру бағдарламаларының студенттері 

болып табылады . 

1.8 ЖТМ тыңдаушыларының құрамы ШҚМУ ректорының бұйрығымен 

бекітіледі 

1.9 ЖТМ-да оқытудың негізгі ұйымдастыру түрі студенттерді 

деңгейлік топтарға біріктіру болып табылады. 
 

2 Нормативті сілтемелер  

 
2.1 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 

жылғы 31 қазандағы "Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" №604 бұйрығы  

2.2 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2018 

жылғы 30 қазандағы «Жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 

білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары 

қызметінің үлгілік қағидалары» №595 бұйрығы.  

2.3 Үш тілде білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған 

жол картасын іске бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 

министрінің м.а. 2015 жылғы 5 қарашадағы № 622, Қазақстан Республикасы 

Мəдениет жəне спорт министрінің 2015 жылғы 9 қарашадағы № 344 жəне 
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Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 

13 қарашадағы № 1066 бірлескен бұйрығы;  

2.4 С.Аманжолов ат. ШҚМУ-нің академиялық саясаты (Ғылыми кеңес 

отырысында 27 желтоқсан 2018 ж бекітілді, № 6 хаттама) 

 

3 Жазғы тілдік мектеп қызметінің мазмұны 

 

3.1 ЖТМ-нің жұмыс барысында: 

3.1.1 студенттердің логикалық ойлау, есте сақтау, шығармашылық 

қиялын, сондай-ақ олардың коммуникативтік қабілеттерін дамытудың 

əртүрлі əдістері, формалары мен құралдары қолданылады.; 

3.1.2  студенттердің мəдени-тарихи мұраға, лингвистикалық 

дəстүрлерге жəне оқытылатын тіл елінің ғана емес, сонымен қатар басқа 

елдер мен халықтардың ерекшеліктеріне деген тұрақты қызығушылықтары 

негізінде ағылшын тілін оқуға деген ынтасын дамыту бойынша мақсатты 

жұмыстар жүргізілуде.;  

3.1.3  студенттердің өздерінің лингвистикалық қабілеттерін жетілдіру 

бойынша өзіндік жұмысы жандандырылады;  

3.1.4  ағылшын тілін оқу іс-əрекетінде жəне жеке қарым-қатынаста 

қолданудың практикалық дағдылары дамиды . 

3.2 ЖТМ қатысушылары келесі қызметті жүзеге асырады: 

Түрткізу деңгейлері (A1): 

− ағылшын тілінде ауызша жəне жазбаша қарым-қатынастың 

практикалық дағдыларын дамыту; 

− қарапайым нақты сұрақтарға жауап беру жəне қарапайым 

жауаптарды түсіну дағдыларын қалыптастыру; 

− этикеттік диалогты жүргізу дағдыларын қалыптастыру; 

− оқытушы мен студенттердің сөйлеуін, сондай - ақ зерттелген сөйлеу 

материалында құрылған күрделі емес аудио-жəне видеотекстерді түсіну 

дағдысын қалыптастыру (тыңдалғанды толық түсіну); 

− сауалнаманы, формулярды толтыра білуді қалыптастыру (өзі туралы 

негізгі мəліметтерді хабарлау: аты, тегі, жасы, азаматтығы, мекен-жайы 

жəне т. б.); 

Бастау алдындағы деңгей (A2): 

− оқытылатын тілде ауызша жəне жазбаша қарым-қатынастың 

практикалық дағдыларын дамыту; 

− оқу мəтінінің жалпы мағынасын немесе оқылатын тілде мақалаларды 

дауыстап оқу жəне қабылдау іскерлігін қалыптастыру (баяу қарқынмен оқу 

кезінде); 

− диалог-сұрастыру, этикеттік диалог жүргізу дағдыларын 

қалыптастыру; 

− мəтінмəндік, тілдік, иллюстрациялық жəне басқа да болжам түрлерін 

пайдалана отырып, аздаған бейтаныс сөздерді қамтитын күрделі емес 
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аутентификациялық аудио жəне бейне мəтіндердің негізгі мазмұнын түсіну 

біліктілігінің дамуы (негізгі мазмұнды түсіну); 

− ағылшын тілді елдерде қабылданған мазмұндау стиліне барабар 

сөйлеу этикетінің формулаларын қолдана отырып, үлгіге сүйеніп этикеттік 

сипаттағы ашық хаттарды жаза білуге үйрету; 

Бастапқы деңгей (B1): 

оқылатын тілді дамытуда өздігінен білім алу мен өзіңді дамытудың 

қажеттілігі; 

− білім алушыларда қазіргі адам мен көпмəдениетті əлем өміріндегі 

оқытылатын тілдің рөлі мен маңыздылығы туралы терең түсінік 

қалыптастыру; 

− қойылған коммуникативтік міндетке сəйкес зерделенген сөйлеу 

материалын пайдалана отырып, берілген тақырыпқа қысқаша сөйлей білуді 

қалыптастыру; 

− оқылған / естілгенде берілген тақырыпқа хабарлама жасай білуді 

қалыптастыру; 

− мəтіннің негізгі мазмұнын түсіну мақсатында оқу іскерлігін 

қалыптастыру (мəтіннің негізгі мазмұнын түсінуге кедергі келтірмейтін 

бейтаныс сөздерді елемеу); екінші дəрежелі назар аудармай, мəтіндегі басты 

фактілерді анықтау; əр түрлі жанрлардағы (прагматикалық, 

публицистикалық, ғылыми-танымал жəне көркем) жəне типтерді (мақала, 

əңгіме, жарнама жəне т. б.) тану.); 

− ауызша жəне жазбаша хабарлардың тезистерін, жоспарын құру, жоба 

қызметінің нəтижелерін қысқаша баяндау біліктерін қалыптастыру; 

Шекті жоғары деңгей (B2): 

− коммуникативтік құзыреттілікті одан əрі қалыптастыру, яғни өз 

сөйлеу мүмкіндіктері мен ауызша (сөйлеу жəне тыңдау) жəне жазбаша (оқу 

жəне жазу) формадағы қажеттіліктер деңгейінде оқылатын тілді 

тасымалдаушылармен қарым-қатынас жасау қабілеті мен дайындығын 

қалыптастыру; 

− басқа халықтардың мəдениеті мен бейбітшілігін тану құралы ретінде 

мəдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде оқылатын тілді 

пайдаланудың жаңа тəжірибесін алу; 

− оқылған / естілгенде берілген тақырыпқа хабарлама жасай білуді 

қалыптастыру; 

− естілгеннің мазмұнын жеке тəжірибемен байланыстыра білуді 

қалыптастыру; 

− мазмұнның мағыналық деңгейінде толық түсіну жəне сыни ұғыну 

мақсатында оқу іскерлігін қалыптастыру (эксплицитті емес мəтіннің басты 

идеясын анықтау; фактілерді пікірден ажырату жəне т. б.); 

− электрондық (ғаламтор-) хабарламаларды жазу дағдыларын 

қалыптастыру; 

− жазу дағдысын қалыптастыру (мəтіннен үзінді); 
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− ауызша пікірлерді жазбаша түрде бекіту дағдыларын қалыптастыру. 

 

4  Жазғы тілдік мектепте оқытуды бақылаудың қорытынды түрі 

 

4.1 ЖТМ-де оқуды бақылаудың қорытынды түрі шығармашылық 

жобаны немесе тапсырманы (жеке/топтық) ағылшын тілінде орындау болып 

табылады. 

4.2 Жазғы тіл мектебінің əр маусымының жабылуына мүдделі тұлғалар 

шақырылатын іс-шара дайындалады. ЖТМ оқытушылары мен студенттеріне 

өз жетістіктерін көрсету қажет.: 

− бұқаралық ақпарат құралдары мəліметтерінің тілі мен мазмұнын 

еркін қабылдау; 

− əртүрлі лингвомəдени жүйелерде қабылданған этикалық ережелерді 

сақтау; 

− жаңа техникалық құралдар мен технологияларды пайдалана 

отырып, ақпаратты шығармашылық өңдеу негізінде ақпараттық 

хабарламалар үшін материал жасау; 

− ұжымдық оқу іс-əрекеті (ынтымақтаса білу: көшбасшы 

позициясында да, қатардағы қатысушы позициясында да жобамен жұмыс 

жасауда бірлескен қызметті жоспарлау жəне іске асыру; 

− жоба үстіндегі жұптық/топтағы жұмыстар; 

− топтық жобада алынған тілдік құзыреттіліктерді ұсыну. 

4.3 ЖТМ қорытындысы бойынша тыңдаушыларға белгіленген үлгідегі 

сертификаттар беріледі. 

 

5  Өзгертулер 

5.1 Ережеге өзгерістер мен қосымшалар СБӨ рұқсатымен енгізіледі 

жəне оның қолы қойылып, өзгеріс туралы хабарлама түрінде құжатталады. 

Өзгеріс туралы хабарлау парағы белгіленген үлгіге сəйкес хатталады жəне 

осы ереже орналасқан барлық құрылымдық бөлімшелерге беріледі. 

Түпнұсқаға жəне есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен 

қосымшалар ҚР ШҚМУ 001-12 талаптарына сəйкес енгізіледі. Сақтауға 

берілген ережеге өзгерістер енгізу туралы хабарламаны əзірлеуші бөлімше 

шығарады. Ережеге өзгерістерді ҚБЖ өзгерістерді жəне қосымшаларды 

тіркеу парағына белгілей отырып, енгізеді; 

5.2 Түпнұсқаға жəне есепке алынған жұмыс даналарына өзгерістер мен 

қосымшаларды енгізу үшін СММжББ жəне ҚБЖ жауапты; 

5.3 Ережені тексерулердің мерзімділігін есепке алу парағына міндетте 

түрде белгілей отырып, ҚБЖ үш жылда кем дегенде бір рет қайта қарайды. 

5.4 . Ережеге қосымшалар мен өзгерістер енгізу үшін мыналар негіз бола 

алады: 

− заң күші бар нормативтік-құқықтық актілерге жаңадан енгізілген 
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өзгерістер мен қосымшалар; 

− ректордың бұйрықтары; 

− құрылымдық бөлімшелер арасында міндеттерді қайта бөлу; 

− құрылымдық бөлімшелерді қайта құру; 

− СБӨ рұқсатымен енгізілген өзгерістердің себебі көрсетілген ҚБЖ 

қызметтік жазбасы. 

5.5 Ұйымның немесе құрылымдық бөлімшенің атауы өзгертілген кезде 

ереже ауыстырылуы керек; 

5.6 Ауыстырылған жағдайда ереженің күшін жоғалтқан университеттегі 

барлық даналар алынып, жаңасымен ауыстырылуы тиіс; 

5.7 Ескірген ережені алу жəне ауыстыру үшін ҚБЖ жəне СММжББ 

жауапты 

5.8 Ескірген ережеде «Жойылды» деген белгі, жою негіздемесі, күні 

жəне «Жойылды» деген белгіні қойған тұлғаның қолы қойылып, мұрағатқа 

жіберіледі. Мұрағаттық құжаттар жұмысқа пайдаланылмайды. 

 

6  Келісу, сақтау жəне тарату 

 

6.1 Ережені Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің 

талаптарына сəйкес келісуді ҚБЖ жүзеге асырады. 

6.2 Ережені ҚБЖ əзірлейді. 

Ережені мыналар келіседі: 

- СБӨ; 

- оқу-əдістемелік жұмыс жөніндегі проректор; 

- СММжББ бастығы;  

- құжаттамалық қамтамасыз ету жəне бақылау бөлімінің бастығы; 

- заңгер-кеңесші. 

6.3 Ережені ректор бекітеді жəне жойылғанға дейін əрекет етеді. 

6.4 Ереженің түпнұсқасы құжаттамалық қамтамасыз ету жəне бақылау 

бөлімінде сақталады жəне оның сақталуы үшін құжаттамалық қамтамасыз 

ету жəне бақылау бөлімінің бастығы жауапты болады.  

6.5 Құрылымдық бөлімшенің барлық жұмысшыларының ереженің 

мазмұнымен жеке танысуы үшін ҚБЖ, кадрлар бөлімінің бастығы жəне 

құқықтық қолдау жауапты. 

6.6  Ереженің есепке алыныған жұмыс даналарын құжаттамалық 

қамтамасыз ету жəне бақылау бөлімі таратады. 

6.7  Ереженің есепке алынған жұмыс данасының бөлімшеде сақталуы 

үшін ҚБЖ жауапты 
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ТАНЫСУ ПАРАҒЫ 
 

№ ТƏА Лауазымы Күні Қолы  
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ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 

 

Өзгерту 

нөмірі 

Өзгерту енгізу 

туралы бұйрық 

құжатының нөмірі 

мен мерзімі 

Өзгерту енгізу 

уақыты 

Өзгерту енгізген 

тұлғаның ТАƏ  
Қолы 
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МЕРЗІМДІК ТЕКСЕРІСТЕРДІ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 

 

Тексеріс 

нөмірі 

Жүргізілген тексеру 

туралы бұйрық 

құжатының нөмірі 

мен мерзімі  

Тексеру 

жүргізу уақыты  

Тексеру жүргізген 

тұлғаның ТАƏ  
Қолы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


