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Кіріспе  
 
Қазақстанда қоғамның экономикалық және әлеуметтік жаңғыртулардың 

аса маңызды көріністерінің бірі  тіл саласындағы саясат болып табылады. 
Мемлекеттік саясаттың осы құрамдас бөлігіне  Ұлт көшбасшысы – Қазақстан 
Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаев ерекше  назар аударғаны белгілі, 
сондықтан бұл мәселе терең зерделеуді және талдауды қажет етеді, оған себеп 
тек біздің елде ғана Мемлекет басшысының бастамасымен «Үш тұғырлы тіл 
саясаты» бірегей жобасы іске асырылуда.   

Қазіргі көптілділік және мультимәдениет заманында тілдердің түйісуі, 
қоғамды жұмылдыру жөнінде тілдер саласында тиімді және өміршең 
бағдарламаларды іздеп табу аса маңызды да күрделі мәселе. Осыған 
байланысты  үш тұғырлы тіл саясатын іске асырылуының нәтижесі болып 
табылатын көптілділік білім берудің маңызы мен өзектілігі күмән  келтірмейді.  

Көптілділік адамзаттың дамуының басты бағыты болғаны ертеден белгілі. 
Бүгінгі күні азаматтары тек бір тілді ғана білетін мемлекеттерді еске түсіру 
мүмкін емес. Және бір ғана ұлт өкілдері тұратын өркениетті мемлекет жоқ 
десек қателеспейміз. Кез келген көпұлтты мемлекеттің қалыпты өмір сүруі 
үшін екі тілділік және көптілділікті қалыптастыру өте маңызды.  

Білім беруде көптілділікті тиімді енгізу жөніндегі Президенттің қойған 
мәселелерін шешу үшін Қазақстан Республикасының кейбір жоғары оқу 
орындарындары мен мектептеріндегі фрагментарлық жинақталған тәжібелерді 
бір жүйеге келтіру және білім беру бағдарламаларында бірізділікті қамтамасыз 
ету қажет. Бұның өзі «мектеп-жоо» жүйесінде көптілділік білім берудің 
бірізділік қағидасын іске асыру бойынша ғылыми-әдістемелік ұсынымдардың 
кешенін дайындауды талап етеді. Оның әлеуметтік-экономикалық әсері Білім 
беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында 
қойылған «...еліміздің жоғарғы оқу орындарында көптілді педагогикалық 
кадрларды даярлау» мәселелерін шешудің алдыңғы шарттары 
жасалатындығымен анықталады [1]. 

Қазақстандағы білім берудің аса маңызды стратегиялық міндеті - бір 
жағынан қазақстандық озық білім беру дәстүрлерін сақтау, екінші жағынан 
мектеп түлектерін халықаралық біліктілік сапасымен қамтамасыз ету, оларда 
лингвистикалық сананы дамыта отырып, мемлекеттік тілді, ана тілін және 
шетел тілін меңгерту болып табылады.   

2015-2020 жылдардағы үш тұғырлы тілді дамытудың Жол картасының  
5.2 бабына сәйкес «үш тұғырлы тіл аясында жұмыс істеу үшін педагогикалық 
кадрларды даярлаудың қолданыстағы бағдарламаларының мазмұнына талдау 
жасау» бойынша [2] Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы 
аналитикалық анықтама дайындады.  

Аналитикалық анықтама дайындау үшін 2015-2016 оқу жылы мен 2016-
2017 оқу жылындағы жұмыс оқу жоспарларының негізінде Қазақстан 
Республикасында педагогикалық кадрларды даярлаудың қолданыстағы 
бағдарламаларына сараптама жасалды.  

 



4 

Техникалық ерекшеліктерге сәйкес: 
- көптілділік білім беру үшін педагогикалық кадрларды даярлаудың 

халықаралық тәжірибесі зерделенді; 
- Қазақстанда үштілділік білім берудің ерекшеліктері анықталды; 
- педагогикалық кадрларды даярлаудың қолданыстағы 

бағдарламаларының үштілділік білім берудің мақсаттары мен міндеттеріне  
сәйкестігі анықталды; 

- Үш тұғырлы тілді білім беруге дайындық аясында педагогикалық 
мамандықтардың білім беру бағдарламаларын жасау жөнінде ұсынымдар 
дайындалды. 

Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері осы аналитикалық анықтамада 
өздерінің көрінісін тапты.  
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1 Педагогикалық кадрларды даярлаудың қолданыстағы 
бағдарламаларының мазмұны 

 
2016-2019 жылдарға арналған білім мен ғылымды дамытудың 

Мемлекеттік бағдарламасында былай деп көрсетілген: «Жаңғыртылған білімге 
көшуге байланысты жоғары оқу орындарының білім бағдарламаларының 
мазмұны жетілдірілетін болады.  2017-2018 оқу жылынан бастап, 
жаратылыстану-математикалық бағыттағы 4 педагогикалық мамандықтар 
бойынша педагогикалық мамандарды даярлайтын 15 базалық жоғары оқу 
орнында білім беру бағдаламаларын, оқулықтарды және ОӘК ағылшын тілінде 
дайындай отырып, ағылшын тілінде оқытуға көшу іске асырылады» [3].  

Батыс елдерінің тәжірибесіне сәйкес мектептегі оқу процесіне «білім 
магистрі» дәрежесі бар мамандар кең тартылатын болады. Педагогикалық 
кадрларды даярлаудың жаңа жүйесі негізгі тірек нүктесі болады, ол білім 
мазмұнын жаңғырту жағдайында  Қазақстандағы орта білім жүйесін жаңа 
сапалық деңгейге жеткізетін болады.  

 Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының (бұдан әрі –
МЖМБС) құрамдас бөлігі Қазақстан Республикасы Үкіметі 13.05.2016 жылғы 
№ 292 қаулысының 4 қосымшасы болып табылатын Типтік оқу жоспары (бұдан 
әрі – ТОЖ) болып табылады. ТОЖ міндетті пәндер компоненті мен таңдау 
бойынша пәндер компонентінің тізімін анықтайды.  Мысалы, жалпы білім 
пәндері блогіндегі ТОЖ міндетті компоненті  «Қазақ/орыс тілі» және «Шетел 
тілі» пәндеріне  6 кредит беріледі.   «Базалық пәндер» блогінде  «Кәсіптік 
қазақ/орыс тілі» және «Кәсіптік-бағдарланған шетел тілі» пәндеріне 2 
кредиттен бөлінген. 

Республиканың 131-жоғары оқу орындарының 61-де «Білім» тобы 
мамандықтары бойынша мамандар даярланады, оның ішінде мынадай жоғары 
оқу орындары бар: ұлттық  - 3,мемлекеттік – 21, халықаралық  жоо -1, 
акционерленген – 2, жеке меншік – 34 [4]. 

Жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім департаменті бұл 
жоғары оқу орындарының атына 2015-2016 оқу жылындағы және 2016-2017 оқу 
жылындағы жұмыс оқу жоспарларын (бұдан әрі – ЖОЖ) көрсету керектігі 
туралы хат жолдады (Қосымша №1).   

Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА республиканың  10 жоғары оқу орнынан 
ЖОЖ алды. Бұлардың қатарында – Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті; Қазақ мемлекеттік  қыздар педагогикалық 
университеті; Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты; Оңтүстік 
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты; Тараз мемлекеттік 
педагогикалық институты; Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты; 
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты; 
Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университет; К.Жұбанов 
атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті; Е.А.Бөкетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік университеті бар. 

Мынадай жоғары оқу орындары бойынша педагогикалық кадрларды 
даярлаудың қолданыстағы бағдарламаларын қарастырайық: 
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Абай атындағы ҚазҰПУ мынадай мамандықтар бойынша ЖОЖ жіберді: 
1) 5В012100 «Оқыту қазақ тілді емес мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті»; 
2) 5В012200 «Оқыту орыс тілді емес мектептердегі орыс тілі мен 

әдебиеті»; 
3) 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі»; 
4) 5В011000 «Физика»; 
5) 5В011100 «Информатика»; 
6) 5В011200 «Химия»; 
7) 5В011300 «Биология»; 
8) 5В011400 «Тарих». 
2015-2016 оқу жылы мен 2016-2017 оқу жылындағы ЖОЖға сәйкес 

«Қазақ (орыс) тілі»пәндерін оқуға барлық 8-мамандық бойынша  1-ші 
семестрде 3 кредит және  2- семестре3 кредиттен бөлінген.   5В011200 «Химия» 
мамандығы бойынша екінші семестрде таңдау компоненті бойынша  
«Химиялық мәтіндерді ағылшын тіліне аударудың техникасы» пәні бойынша 
практикалық сабақ жүргізу көзделген, ол  3 кредит көлемінде бағаланады. 

Педагогтарды 5В011900 - «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы 
бойынша даярлауға «Ақпараттық- коммуникациялық технологиялар» пәні 
(ағылшын тілінде) енгізілген, оған екінші семестрде 3 кредит  бөлінген. Үшінші 
семестрде міндетті компонент ретінде мынадай тіл пәндері бойынша: «Базалық 
негізгі шетел тілі (В2)» - 1 кредит және «Екінші шетел тілі (А1)» - 4 кредит 
көлемінде практикалық сабақтар өткізу жоспарланған.  

Таңдау компоненті бойынша мынадай: «Лингвоелтану» (НШТ), 
«Лингвомәдениеттану» (НШТ), «Заманауи практикалық фонетика (НШТ) және 
«Практикалық фонетика» (НШТ) пәндерін үш кредиттен үшінші семестрде 
оқыту көзделген. Төртінші семестрде әрқайсының көлемі 4 кредиттен  «Шетел 
тілінің заманауи практикалық грамматикасы (НШТ) және «Функционалдық 
грамматика» пәндерін және көлемі 2 кредиттен «Шетел тілінің заманауи 
практикалық грамматикасы (НШТ) және «Функционалдық грамматика» 
пәндерін (ЕШТ) оқыту жоспарланған. 

5В012100 «Оқыту қазақ тілінде емес мектептерде қазақ тілі мен әдебиеті» 
мамандығы бойынша 1 курста оқитын студенттер үшін  ЖОЖ мынадай 
пәндерді оқыту көзделген: 

- бірінші семестрде 2 кредиттен – «Қазақ (орыс тілі)» және «Шетел тілі», 
«Практикалық қазақ тілі» және «Заманауи қазақ тілінің фонетикасы»; 

- екінші семестрде – үш кредиттен «Қазақ (орыс тілі)» және 2 кредиттен 
«Шетел тілі»; 

- үшінші семестрде – 2 кредиттен «Заманауи қазақ тілінің 
лексикологиясы»  және «Қазақ әдебиеті: хандық дәуір»; 

- төртінші семестрде  – «Қазақ тіліндегі сөздер құрау» (2 кредит), 
«Заманауи қазақ тілінің морфологиясы» (3 кредит), «Орфография мен 
пунктуацияның негіздері» (3 кредит). 

5В012200 «Оқыту орыс тілді емес мектептердегі Орыс тілі мен әдебиеті» 
мамандығы үшін міндетті компонентке мынадай пәндер кіргізілген: үшінші 
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семестрде «Заманауи орыс тілінің фонетикасы» (2 кредит) және «Заманауи 
орыс тілінің лексикологиясы» (2 кредит). Таңдау бойынша компонентте көлемі 
3 кредит болатын  «Екі тілді лексикография» пәнін оқыту көзделген. 

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтында:  
-  «Информатика» мамандығы бойынша 3 «Коммуникативтік» модулінде    

«Қазақ/орыс тілі» және «Шетел тілі» пәндеріне бірінші және екінші семестрде 3 
кредиттен бөлінген.  5 модульде «Психологиялық-педагогикалық және  
информатика негіздері» міндетті компонент ретінде   «Педагогикалық кәсіпке 
кіріспе» пәнін 1 кредит көлемінде ағылшын тілінде оқыту көзделіп отыр.  

«Коммуникативтік-әдістемелік» 7 модуліне әрқайсына 2 кредиттен 
міндетті компонент ретінде «Кәсіптік қазақ/орыс тілі» және «Кәсіптік-
бағдарланған ағылшын тілі» пәндері енгізілген.   

«Программалаудың негіздері және компьютер архитектурасы» 8 
модулінде таңдау компоненті бойынша «Алгоритмдер теориясы» және 
«Ақпараттар теориясы» пәндері (3 кредиттен) енгізілген, олар қазақ/орыс 
тілдерінде оқытылады. Сонымен қатар бұл модульде «Программалау 
технологиясы» (3 кредит) және «Объектілі бағдарланған программалау 
технологиясы» (4 кредит) пәндері ағылшын тілінде оқытылады.  «Ақпараттық 
коммуникациялар технологиясы және сандық әдістер» 9 модулінде «Білім 
берудегі ақпараттық және коммуникациялық технологиялар» (3 кредит) және 
«Қосалқы программалық қамтамасыз ету» (2 кредит) пәндер ағылшын тілінде 
оқытылады. «Математиканы қосалқы қамтамасыз ету» пәні 3 кредит деп 
бағаланған және ол қазақ/орыс тілінде оқытылады. 

 
1-кесте – 20 15-2016 оқу жылының оқу жоспары 

Кре-
дит-
тер 
саны 

Пән циклдары Орыс 
топтарынд
а қазақ 
тілінде 

Қазақ 
топтарынд
а орыс 
тілінде 

Ағылшын 
тілінде 

129 5В011100 «Информатика» 
30 ЖББП (жалпы міндетті 

модульдер) 
14 14 10 

ТК (элективті модульдер) - - 3 
64 БП (базалық модульдер) 6 6 3 
44 ТК (элективті модульдер) 9 9 18 
32 БП (элективті модульдер) 9 9 12 
 ҚОТ 5 5 5 
129                                           5В011300 «Биология» 
30 ЖББП (жалпы міндетті 

модульдер) 
14 14 13 

64/20 БП (МК) (базалық модульдер) 3 3 3 
44 БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 
7 7 14 

32 БП (элективтік модульдер) 5 5 6 
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 ҚОП 5 5 5 
129 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 
33 ЖББП (жалпы міндетті 

модульдер) 
6 6 6 

64/20 БП (МК) (базалық модульдер) 2 2 2 
129 5В012100 «Оқыту қазақ тілінде емес мектептердегі қазақ тілі және 

әдебиеті» 
33 ЖББП (жалпы міндетті 

модульдер) 
- 6 6 

64/20 БП (МК) (базалық модульдер) 2 2 2 
129 5В012200 «Оқыту орыс тілінде емес мектептердегі орыс тілі мен 

әдебиеті» 
33 ЖББП (жалпы міндетті 

модульдер) 
6 - 6 

64 БП (МК) (базалық модульдер) - 2 2 
129 5В012400 «Химия - Биология» 
33 ЖББП (жалпы міндетті 

модульдер) 
14 14 13 

64 БП (МК) (базалық модульдер) 4 4 2 
44 БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 
5 5 16 

32 БП (ТК) (элективтік 
модульдер) 

5 5 11 

 ҚОП 5 5 5 
129 5В012700 «Физика –Информатика» 
33 ЖББП (жалпы міндетті 

модульдер) 
14 14 13 

64 БП (МК) (базалық модульдер) 6 6 3 
44 БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 
5 5 15 

32/5 БП (МК) 5 5 3 
27 БП(ТК) (элективтік модульдер) 3 3 12 
 ҚОП 5 5 5 
129 5В012900 «Тарих – Дінтану» 
30 ЖББП (жалпы міндетті 

модульдер) 
14 14 11 

64 БП (МК) (базалық модульдер) 6 6 3 
44 БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 
10 10 13 

32 БП (элективтік модульдер) - - 3 
 ҚОП 5 5 5 
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1-суреттен Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтында  
2015-2016 оқу жылының ЖОЖ-да:  пәндердің 14,4% - мемлекеттік тілді, 14,6% 
- орыс және 18,1% - ағылшын тілін құрайтыны көрінеді. 

.  

 
1-сурет – Тілдер бойынша оқытылатын пәндердің үлесі 

  
2- кесте – 2016-2017 оқу жылындағы оқу жоспары 

Кредит-
тер саны 

Пәндер циклы Орыс 
топтарын-
да қазақ 
тілінде 

Қазақ 
топтарын-
да орыс 
тілінде 

Ағылшын 
тілінде 

129 5В01100 «Физика» 
28 ЖББП (жалпы міндетті 

модульдер) 
6 6 9 

71/20 БП (МК) (базалық модульдер) 10 10 8 
51 БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 
11 11 13 

30/5 БП (МК) - - 2 
25 БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 
3 3 13 

 ҚОП 5 5 5 
129 5В011100 «Информатика» 
28 ЖББП (жалпы міндетті 

модульдер) 
6 6 9 

71/20 БП (базалық модульдер) 2 2 3 
51 ТК (элективтік модульдер) 18 18 18 
27 БП (элективтік модульдер) 4 4 15 
 ҚОП 5 5 5 
129 5В011200 –«Химия» 
28 ЖББП (жалпы міндетті 

модульдер) 
6 6 9 

69/20 БП (МК) (базалық модульдер) 2 2 2 
49 БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 
11 11 18 

32/5 БП (МК) - - 2 
27 БП (ТК) (элективтік 5 5 7 

Қазақша Орысша Ағылшынша 
Ряд1 14,4 14,6 18,1

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
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модульдер) 
129 5В011300 «Биология» 
28 ЖББП (жалпы міндетті 

модульдер) 
6 6 9 

69/20 БП (МК) (базалық модульдер) 2 2 2 
49 БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 
10 10 27 

32/27 БП (ТК) (элективтік 
модульдер) 

8 8 6 

 ҚОП 5 5 5 
129 5В011400-«Тарих» 
28 ЖББП (жалпы міндетті 

модульдер) 
6 6 9 

69/20 БП (МК) (базалық модульдер) 2 2 2 
49 БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 
15 15 - 

32/27 БП (ТК) (элективтік 
модульдер) 

- 6 - 

129 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 
28/21 ЖББП (жалпы міндетті 

модульдер) 
6 6 9 

69/20 БП (МК) (базалық модульдер) 2 2 2 
129 5В012100 «Оқыту қазақ тілді емес мектептердегі Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 
28/21 ЖББП (жалпы міндетті 

модульдер) 
6 6 9 

69/20 БП (МК) (базалық модульдер) 2 2 2 

 
2-суретте ПМПИ-ның 2016-2017оқу жылындағы оқу жоспарында 

көпшілігін санды ағылшын тіліндегі пәндер құрайтыны көрсетілген:  
 

 
2-сурет – Пәндерді үш тілде оқыту бойынша салыстырмалы мәліметтер 

 
 

Қазақша Орысша Ағылшынша 
Ряд1 11,5 11,9 15,4

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
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Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтында 
келешек педагогтарды даярлау деректерін келтіреміз: 

 
3- кесте – 2016-2017 оқу жылының оқу жоспары 

Кредиттер 
саны 

 Пәндер циклы Орыс 
топтарында 
қазақ 
тілінде 

Қазақ 
топтарында  
орыс 
тілінде 

Ағылшын 
тілінде 

129 5В011100 «Информатика» 
30 ЖББП (жалпы міндетті 

модульдер) 
14 14 10 

ТК (элективтік модульдер) - - 3 
64 БП (базалық модульдер) 6 6 3 
44 ТК (элективтік модульдер) 9 9 18 
32 БП (элективтік модульдер) 9 9 12 
 ҚОП 5 5 5 
129                                           5В011300 «Биология» 
30 ЖББП (міндетті 

модульдер) 
Көқптілді дайындық 

8 6 6 
 

64 БП (МК) (міндетті 
модульдер) 
Мамандық бойынша тілдік 
даярлық 

4 2 3 

20 БП (жалпы пәндер 
модульдері) 

5 3 2 

44 БП (ТК) (таңдау бойынша 
мамандық модульдері) 

4 - 18 

32 БП (элективтік модульдер) 6 16 6 
 ҚОП    

5В011000 -«Физика» 
46 ЖББП(міндетті модульдер) 8 8 9 
71 Таңдау бойынша модульдер 22 20 19 
32 БП (элективтік модульдер)    
129                                           5В011200 - «Химия» 
46 ЖББП(міндетті модульдер) 6 6 9 
12 Жалпы білім беру пәндері 

модульдері 
1 - 2 

71 Бейіндік пәндер модулі 7 10 31 
129 5В011400 - «Тарих» 
46 ЖББП(міндетті модульдер) 6 6 9 
10 Жалпы білім беру пәндері 

модульдері 
- - 0 

73 Таңдау бойынша модулдер 73 22 3 
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Сонымен, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтында 
кредиттердің көп саны қазақ тіліндегі пәндерге беріледі (3-сурет). 

 
3-сурет–Мақсатты тілде оқытылатын пәндердің үлесі  

 
Тараз мемлекеттік педагогикалық институты көптілді топтарға 

арналған 2016-2017 оқу жылындағы оқу жоспарын ұсынды. 
 
4-кесте – 2016-2017 оқу жылындағы жұмыс оқу жоспары 

Кредит 
тер 
саны 

Пәндер циклы Қазақ 
тілінде 

Орыс тілінде Ағылшын 
тілінде 

129 5В011100 «Информатика»  
28/21 ЖББП (МК) 6 6 9 
7 ТК 2 5 - 
69/22 БП (МК)  14 5 3 
47 БП (ТК) 18 3 3 
32/5 БП (МК) 5 - - 
27 БП (ТК) 3 3 6 
129 5В011300 «Биология» 
28/21 ЖББП (МК) 6 6 9 
7 ТК 5 2 - 
69/22 БП (МК) 14 3 5 
47 БП (ТК) 21 18 8 
32/5 БП (МК) - - 5 
27 БП (ТК) 18 - 9 
129 5В011000 «Физика» 
28/21 ЖББП (МК) 6 6 9 
7 ТК 3 4  
69/22 БП (МК) 12 7 3 
47 БП (ТК) 24 11 9 
32/5 БП (МК) 3 2 - 
27 БП (ТК) 14 6 7 
129 5В011200 «Химия» 
28/21 ЖББП (МК) 6 6 9 

Қазақша Орысша Ағылшынша 
Ряд1 25,5 18,8 22,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0
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7 ТК 5 2 - 
69/22 БП (МК) 10 9 3 
47 БП (ТК) 15 12 20 
32/5 БП (МК) 5 - - 
27 БП (ТК) 11 9 7 
129 5В011400 «Тарих» 
28/21 ЖББП (МК) 6 6 9 
7 ТК - 7 - 
69/22 БП (МК) 16 3 3 
47 БП (ТК) 25 7 15 
32/5 БП (МК) 5 - - 
27 БП (ТК) 19 2 6 
129 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 
28/21 ЖББП (МК) 6 6 9 
69/22 БП (МК) 3 3 3 
47 БП (ТК)    
32/5 БП (МК)    
27 БП (ТК)    
129 5В012100 «Оқыту қазақ тілді емес мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті» 
28/21 ЖББП (жалпы міндетті 

модульдер) 
6 6 9 

69/20 БП (МК) (базалық 
модульдер) 

3 3 3 

129 5В012200 «Оқыту орыс тілді емес мектептердегі орыс тілі мен 
әдебиеті» 

28/21 ЖББП (жалпы міндетті 
модульдер) 

6 6 9 

69/20 БП (МК) (базалық 
модульдер) 

3 3 3 

 
«Информатика», «Биология»,  «Физика»,  5В011200 «Химия», «Шетел 

тілі: екі шетел тілі», «Оқыту қазақ тілді емес мектепдегі қазақ тілі мен 
әдебиеті», «Оқыту орыс тілді емес мектердегі орыс тілі мен әдебиеті» 
мамандықтары бойынша 2- курс студенттері үшін «Кәсіптік қазақ/орыс тілі» 
және «Кәсіптік-бағдарланған шетел тілі» пәндері «Базалық пәндер» блогында 
көрсетілген. Олар міндетті компонент болып табылады және олардың 
әрқайсына 3 кредит бөлінген. 
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4-сурет – 2016-17 оқу жылына Тараз МПИ жұмыс оқу жоспарындағы пәндердің  

оқыту тілі бойынша арақатынасы  
 

№ 4-кестеден және 4-суреттен  Тараз МПИ-да қазақ тіліндегі пәндерге  
24,2%, ағылшын тілінде – 14,4% және орыс тілінде – 13,2% бөлінгені көрінеді.  

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық 
институтында  «Жалпы элективтік пәндер» бөлімінде «Физика» мамандығы 
бойынша мынадай пәндерді оқытуға  2 кредиттен бөлінген: «Физиканы 
ағылшын тілінде оқыту», «Физикалық терминдерді ағылшын тілінде оқыту», 
«Физиканы ағылшын тілінде оқытудың әдістемесін ұйымдастыру». Бұл пәндер  
«Кәсіптік тілдік коммуникативтік орта» модуліне кіреді. 

 «Информатика» мамандығы бойынша «Кәсіптік тілдік коммуникативтік 
орта» модулінде студенттер таңдайтын 2-кредиттік мынадай пәндер: 
«Информатиканы ағылшын тілінде оқыту», «Информатиканы оқытудың жаңа 
технологиялары», «Информатиканы оқытудағы ақпараттық технологиялардың 
мүмкіндігін пайдалану» оқытылады. 

«Химия» мамандығы бойынша «Кәсіптік - коммуникативтік» модульде 
студенттер таңдайтын  мынадай 2-кредиттік пәндер ұсынылады: «Ағылшын 
тілінде химияны оқыту», «Бейорганикалық химияны ағылшын тілінде оқыту», 
«Органикалық химияны ағылшын тілінде оқыту». 

 
5 – кесте 

Барлық 
кредит 
тер саны 

Пәндер циклы Қазақ тілінде  Орыс тілінде  Ағылшын 
тілінде  

129 5В011100 «Информатика»  
33 ЖББП (МК) 6 6 6 
64/20 БП (МК)  2 2 2 
32/27 БП(ТК) - - 2 
129 5В011300 «Биология» 
33 ЖББП (МК) 6 6 6 
64/20 БП (МК)  2 2 2 
32/27 БП (ТК) - - 2 
129 5В011000 «Физика» 
33 ЖББП (МК) 6 6 6 

Қазақша Орысша Ағылшынша 
Ряд1 24,2 13,2 14,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0
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64/20 БП (МК) 2 2 2 
32/27 БП (ТК) - - 2 
129 5В011200 «Химия» 
33 ЖББП(МК) 6 6 6 
64/20 БП (МК) 2 2 2 
32/27 БП (ТК) - - 2 
129 5В011400 «Тарих» 
33 ЖББП (МК) 6 6 6 
64/20 БП (МК) 2 2 2 
129 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 
33 ЖББП (МК) 6 6 6 
64/20 БП (МК) 2 2 2 
     
129 5В012100 «Оқыту қазақ тілді емес мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті» 
33 ЖББП 6 6 6 
64/20 БП (МК)  2 2 2 
129 5В012200 «Оқыту орыс тілді емес мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» 
33 ООД  6 6 6 
64/20 БД (ОК)  2 2 2 

 
5-суретте Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық МПИ пәндерінің пайыздық 

арақатынасы көрсетілген  . 
 

 
5-сурет – тіл бойынша пәндердің пайыздық арақатынасы. 

 
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде   «Физика», 

«Биология», «Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандықтары бойынша ЖОЖ 
негізінде 3-негізгі міндетті модульде мынадай пән: «Шетел тілі» -6 кредит,  4-
негізгі міндетті модульде – «Қазақ (орыс) тілі» - 6 кредит,  5-негізгі міндетті 
модульде  «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар»-3 кредит ағылшын 
тілінде оқытылатын болады. 

Кәсіптік міндетті модуліне мынадай пәндер кіреді: «Кәсіптік қазақ/орыс  
тілі» және «Кәсіптік-бағдарланған шетел тілі», әрқайсы  2 кредиттен.  «Оқыту 
орыс тілді емес мектердегі орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы үшін  3-кәсіптік 

Қазақша Орысша Ағылшынша 
Ряд1 2,3 2,3 3,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5
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элективтік модульге әрқайсы 3 кредиттен «Заманауи қазақ тілі» және  «Қазақ 
тілінің орфографиялық нормалары» пәндері енгізілген.   

«Физика», «Биология», «Оқыту қазақ тілді емес мектердегі қазақ тілі мен 
әдебиеті», «Оқыту орыс тілді емес мектердегі орыс тілі мен әдебиеті» 
мамандықтары үшін 4 негізгі элективтік модуліне 3-кредиттен тұратын  
«Қосалқы шетел тілі» пәні кіреді. 

«Биология» мамандығы бойынша кәсіптік элективтік модульге орыс 
тілінде оқытылатын, көлемі 3-кредит «Қазақстанның биоресурстары» пәні енді. 
Одан кейін 1 мамандандырылған элективтік модуль таңдау үшін әрқайсы 3-
кредиттен мынадай пәндерді ұсынады: «Топырақтану негіздерімен қосалқы 
биология» (орыс тілінде) және  «Биотехнологиялардың  негіздері» (ағылшын 
тілінде).  2 мамандандырылған элективтік модуль «Молекулярлық биология 
негіздері» мынадай пәнді ағылшын тілінде оқытуды ұсынады: «Паразитология»   
(3 кредит) 

3-ші мамандандырылған элективтік модуль «Организмдердің әртүрлілігі» 
студенттерге таңдау үшін мынадай пәндерді ұсынады:  «Қазақстанның аса 
қатаң күзетілетін табиғи жерлері» (ағылшын тілінде)  және «Мутагенез және 
қоршаған орта» (орыс тілінде), бұл пәндедің көлемі 3 кредит (№ 6-кесте). 

 
6-кесте – 2016-17 оқу жылының оқу жоспары 

Барлы
қ 
кредит 
тер 
саны 

Пәндер циклы Қазақ 
тілінде  

Орыс тілінде  Ағылшын 
тілінде  

129 5В011100 «Информатика»  
13 Негізгі міндетті модуль 

2,3,4, 5 
14 6 9 

4 Кәсіптік міндетті модуль 
5 

2 2 2 

3 Негізгі элективтік 
модуль 4 

- - 3 

129 5В011300 «Биология» 
17 Негізгі міндетті  модуль 

3, 5 
6 6 9 

5 Кәсіптік міндетті модуль 
5 

2 2 2 

3 Негізгі элективтік 
модуль 4 

- - 3 

18 Кәсіптік элективтік 
модуль 6,7,8 

- 3 6 

6 Мамандандырылған 
элективтік модуль 
 

- 6 9 
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129 5В011000 «Физика» 
 Негізгі міндетті модуль  

3, 4 
6 6 9 

5 Кәсіптік міндетті модуль  2 2 2 
3 Негізгі элективтік 

модуль 4 
- - 3 

129 5В011200 «Химия» 
12 Негізгі міндетті модуль 

3, 4, 5 
6 6 9 

4 Кәсіптік міндетті модуль 
5 

2 2 2 

3 Негізгі элективтік 
модуль 4 

- - 3 

30 Кәсіптік элективтік 
модуль 1,5,7 

- 3 12 

3 Мамандандырылған 
элективтік модуль 3 

- 3 - 

129 5В011400 «Тарих» 
15 Негізгі міндетті модуль 

2,3,4 
6 6 9 

4 Кәсіптік міндетті модуль 
5 

2 2 2 

3 Негізгі элективтік 
модуль 4 

- - 3 

129 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі » 
10 Негізгі міндетті модуль 

3,4,5 
6 6 9 

4 Кәсіптік міндетті модуль 
6 

2 2 2 

3 Негізгі элективтік 
модуль 4 

- - 3 

129 5В012100 «Оқыту қазақ тілді емес мектептердегі Қазақ тілі мен 
әдебиеті» 

10 Негізгі міндетті модуль 
3,4,5 

6 6 9 

4 Кәсіптік міндетті модуль 
6 

2 2 2 

3 Негізгі элективтік 
модуль 4 

- - 3 

129 5В012200 « Оқыту орыс тілді емес мектептередегі  Орыс тілі мен 
әдебиеті» 

10 Негізгі міндетті модуль  
3,4,5 

6 6 9 

4 Кәсіптік міндетті модуль 6 2 2 2 
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15 Кәсіптік элективті модуль 
3,7, 8, 11 

15 - 3 

3 Негізгі элективтік модуль 4 - - 3 
 

6-суреттен  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 
оқу пәндерін ағылшын тілінде оқытуға көп артықшылық берілетіні  көрінеді.   

 
6-сурет  Пәндерді тілдер бойынша оқытуға бөлінген кредиттер үлесі 

 
Семей қ. Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университетінде  2015-16 оқу 

жылындағы ЖОЖ бойынша оқыту № 7 кестеде берілген 
7-кесте 

Модуль 
дер 
бойынша 
кредитте
р саны 

Модуль  Қазақ 
тілінде 

Орыс тілінде Ағылшын 
тілінде 

46 5В011100 «Информатика»  
18 Әлеуметтік-мәдени 

пәндер 
- - 6 

45 5В011300 «Биология» 
12 Тілдік даярлық 6 6 6 
44 5В011000 «Физика» 
18 Әлеуметтік-мәдени 

пәндер 
- - 6 

43 5В011200 «Химия» 
12 Тілдік даярлық 

негіздері 
6 6 6 

46 5В011400 «Тарих» 
12 Тілдік даярлық 

негіздері 
6 6 6 

46 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 
12 Тілдік даярлық 6 6 - 
45 5В012100 «Оқыту қазақ тілінде емес мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті» 
12 Тілдер - 6 6 

Қазақша Орысша Ағылшынша 
Ряд1 37,8 34,3 61,7

0,0
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20,0

30,0
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50,0
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70,0
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45 5В012200 «Оқыту орыс тілінде емес мектептердегі орыс тілі мен 
әдебиеті» 

12 Тілдік даярлық 6 - 6 
 
7-суретте 2015-2016оқу жылындағы ЖОЖ барлық пәндерінің  -  38,9% 

ағылшын тілінде оқытылатыны көрсетілген. 

 
7-сурет – Мақсатты тілде оқытылатын пәндер бойынша кредиттер санын бөлу  

 
2016-17 оқу жылында ЖОЖ бойынша модульдер арқылы оқыту (№ 8 

кесте). 
 
8-кесте – 2016-17 оқу жылының оқу жоспары 

Модуль 
дер бойын 
ша кредит 
тер саны 

Модуль  Қазақ 
тілінде 

Орыс тілінде Ағылшын 
тілінде 

45 5В011100 «Информатика»  
17 Әлеуметтік-мәдени 

пәндер 
6 6 6 

44 5В011300 «Биология» 
17 Әлеуметтік-мәдени 

пәндер 
6 6 6 

22 5В011000 «Физика» 
17 Әлеуметтік-мәдени 

пәндер 
6 6 6 

45 5В011200 «Химия» 
12 Тілдік даярлық 

негіздері 
6 6 6 

47 5В011400 «Тарих» 
8 Әлеуметтік мобильділік 

негіздері 
- - 3 

12 Тілдік даярлық 
негіздері 

6 6 6 

47 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 

Қазақша Орысша Ағылшынша 
Ряд1 27,8 27,8 38,9

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
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11 Әлеуметтік мобильділік 
негіздері 

- - 3 

11 Тілдік даярлық 6 6 - 
46 5В012100 «оқыту қазақ тілді емес мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті» 
13 Әлеуметтік мобильділік 

негіздері 
- - 3 

12 Тілдік даярлық 
негіздері 

6 6 6 

44 5В012200 «Оқыту орыс тілді емес мектептердегі орыс тілі мен 
әдебиеті» 

13 Әлеуметтік мобильділік 
негіздері 

- - 3 

12 Тілдік даярлық 
негіздері 

6 6 6 

 
8-сурет Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік 

университеттің ЖОЖ пәндерінің 34, 8% ағылшын тілінде жүргізілетінін 
көрсетеді.  

 
8-сурет – Пәндерді тілдер бойынша оқытуға бөлінетін кредиттер үлесі 

  
Төменде көптілді топтарда оқитын студенттер туралы ақпарат берілген  

(№ 9- кесте). 
9-кесте 

№ Мамандық Ұлты Қайдан келді 
Қазақ Орыс Татар  Ауылдық 

жер 
Қалалық «Серпін»бағдарламасы  

бойынша 
1.  5В060200 

«Физика» 
5   5 - - 

2.  5В011100 
«Информатика» 

21 - - 19 2 - 

3.  5В011300 
«Биология» 

40 1 2 25 11 4 

4.  5В 011200 
«Химия» 

2 - - - 2 - 

Қазақша Орысша Ағылшынша 
Ряд1 31,0 31,0 34,8

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0
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Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты 2016-2017 оқу 
жылындағы модульдік білім беру бағдарламаларын мынадай мамандықтар 
бойынша: 

- «Тарих» мамандығы 2 білім бағдарламасында  «Тарих және Дінтану» 
«Кәсіптік практикалық тіл» модулінде «Практикалық шетел тілі» пәні 
жоспарланған; 

- «Биология» және «Химия» модулінде «Білім сапасын басқару және 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәніне  (ағылшын тілінде)  3 
кредит берілген. «Тілдік даярлық негіздері» модулінде «Шетел тілі» және 
«Қазақ  (орыс) тілі» пәндерін оқуға 6 кредит бөлініп отыр.  

2 модульдік білім бағдарламасын тереңірек қарастырайық. «Көптілді 
биология» бағдарламасында «Мамандықтар үшін таңдау бойынша модульдер» 
(83 кредит) басқа модульдердің пәндерін  қосады: 
- «Өсімдіктердің құрылымы мен морфологиясы» және «Омыртқасыздар 
зоологиясы» пәндерінің «Тірілерді ұйымдастыру деңгейлері» модулі орыс 
тілінде оқытылады (3 кредит),  ал «Цитология және гистология» пәні ағылшын 
тілінде оқытылады.  «Тірі организмдер биологиясы» модуліне мынадай пәндер 
енгізілген: «Өсімдіктер таксономиясы» және «Адам антропотомиясы» пәндері 
қазақ тілінде, «Омыртқалы жануарлар биологиясы» орыс тілінде және 
«Химияның негіздері» пәні ағылшын тілінде  оқытылады. 

-  «Адам физиологиясы» және «Генетика негіздері» пәндері қазақ тілінде, 
«Органикалық әлемнің эволюциялық заңдылықтары» орыс тілінде және 
«Энтомологияға кіріспе» ағылшын тілінде «Жалпы биология» модуліне кіреді 
және олардың әрқайсы көлемі 3 кредитке тең етіп алынды; 

- «Организмдер биологиясы және қосалқы биология» модулінің 
құрамына: «Өсімдіктердің белсенділіктерінің функционалдық негіздері» қазақ 
тілінде, орыс тілінде – «Топырақтану негіздерімен практикалық биология»  
және ағылшын тілінде «Топырақтық зоология» пәндері кіреді; 

-   2 пән: «Адам экологиясы» және  «Су қоймаларының альгологиясы мен  
экологиясы»  «Адам және экология» модулінде ағылшын тілінде жүргізіледі; 

-  «Биоәртүрлілік» модуліндегі 3 пән: «ҚР экологиялық проблемалары», 
«Зоогеография» және «Орнитология» ағылшын тілінде,  ал «Биогеография»  
орыс тілінде жүргізіледі; 

- модуль «Социум, саясат және дінтану» модуліне кіретін «Дінтану» (3 
кредит орыс тілінде) және «Социум және саясат (4 кредит қазақ тілінде) 
оқытылады; 

- «Өлкетану» (2 кредит) қазақ тілінде «Қазақстан Республикасының 
тарихы» модулінде жүргізіледі; 

-  «Экономика негіздері» (2 кредит) орыс тілінде  «Философия, экономика 
және құқық» модулінде оқытылады. 

-  «Оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық – педагогикалық негіздері» 
модулі «Педагогикалық кәсіпке кіріспе» пәнін (ағылшын тілінде 2 кредит) 
қамтиды; 

- «Кәсіптік практикалық тіл» модулінде «Практикалық шетел тілі» пәні  
(3 кредит) жүргізіледі; 
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- «Әдістемелік» модулі бойынша  «Мұғалімдердің кәсіптік бағдары» пәні 
орыс тілінде оқытылады; 

- «Экология және  өмір қауіпсіздігін қорғау» пәні (4 кредит ағылшын 
тілінде)  «Адам экологиясы» модулінің ішінде жүргізіледі. 

2-модульдік білім бағдарламасы бойынша. «Көптілді химия» таңдау 
модулі мамандық үшін  (83 кредит) әр модульге кіретін пәндерді қамтиды, олар 
былайша модульдерге бөлінген: 

«Информатика» мамандығы бойынша «Тілдік даярлықтың негіздері» 
модулі 6 кредит негізінде «Шетел тілі» және «Қазақ (орыс) тілі» пәндерін 
оқытады. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәні  (ағылшын 
тілінде), 3 кредит көлемінде  «Қоршаған орта және ақпараттық қоғам» модуліне 
кіреді.  Таңдау компоненті  «Практикалық шетел тілі» (3 кредит) «Кәсіптік 
практикалық тіл» модулінің құрамында  жүргізіледі. 

ҚМПИ модульдар мен кредиттер бойынша деректері № 10- кестеде 
берілген. 

 
10-кесте – Пәндерді молуль және кредиттер бойынша бөлу 

Модуль 
дер 
бойынша 
кредит 
тер саны 

Модуль  Қазақ 
тілінде 

Орыс 
тілінде 

Ағылшын 
тілінде 

129 5В011100 «Информатика»  
21 Жалпығаміндетті 

модульдер 
6 6 9 

83 Мамандықтар үшін 
таңдау бойынша 
модульдер 

- - 3 

129 5В011300 «Биология» 
21 Жалпығаміндетті 

модульдер 
6 6 9 

25 Мамандық бойынша 
міндетті модульдер 

2 2 2 

83 Модульдік білім 
бағдарламасы1. Биология 

- - 3 

83 Модульдік білім 
бағдарламасы 2. Көптілді 
химия 

21 26 36 

129 5В011000 «Физика» 
21 Жалпығаміндетті 

модульдер 
6 6 9 

25 Мамандықтар бойынша 
жалпығаміндетті 
модульдер 

2 2 2 
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83 Мамандықтар үшін 
таңдау бойынша 
модульдер 

- - 3 

129 5В011200 «Химия» 
21 Жалпығаміндетті 

модульдер 
6 6 9 

25 Мамандықтар бойынша 
жалпығаміндетті 
модульдер 

2 2 2 

83 Мамандықтар үшін 
таңдау бойынша 
модульдер 

- - 3 

81 Модульдік білім 
бағдарламасы 2. 
Көптілді  химия 

41 20 22 

129 5В011400 «Тарих» 
21 Жалпығаміндетті 

модульдер 
6 6 9 

25 Міндетті компонент 2 2 2 
83 Білім бағдарламасы 1 

«Тарих» 
- - 3 

83 Білім бағдарламасы 2 
«Тарих және Дінтану»  

- - 3 

47 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 
21 Жалпығаміндетті 

модульдер 
6 6 9 

25 Мамандықтар бойынша 
жалпығаміндетті 
модульдер 

2 2 2 

83 Таңдау бойынша 
компонент 

15 2 66 

46 5В012100 «Оқыту қазақ тілінде емес мектептердегі қазақ тілі мен 
әдебиеті» 

21 Жалпығаміндетті 
модульдер 

6 6 9 

25 Міндетті компонент 2 2 2 
83 Білім бағдарламасы 1 

«Оқыту қазақ тілді емес 
мектердегі қазақ тілі мен 
әдебиеті» 

- - 3 

83 Білім бағдарламасы 2 
«Өндірістегі қазақ тілі 
мен әдебиеті»  

- - 3 
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Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтында модульдік білім беру 
бағдарламалары 2016-2017 оқу жылында ЖОЖ-дағы ағылшын тіліндегі 
пәндердің 18,5% құрайды(10-сурет). 

 
10-сурет – Жоғары оқу орнында пәндерді мақсатты тілде оқытуға бөлінетін оқу уақытының 

үлесі  
 
К.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті 

мамандықтар бойынша  2015-2016 және 2016-2017 оқу жылдарының ЖОЖ 
жіберді. 

 
11-кесте – 2015-2016 оқу жылындағы ЖОЖ бойынша оқыту  

Модуль 
дер 
бойынша 
барлық 
кредит 
тер 

Модуль  Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын 
тілінде 

129 5В011100 «Информатика»  
19 Тілдік  (ЖББПМК) 3 3 3 
21 Тілдік коммуникациялар 

және тәрбие (БПМК) 
2 2 2 

129 5В011300 «Биология» 
12 Ақпараттық тілдік 3 3 3 
 БП МК 2 2 2 
129 5В011000 «Физика» 
20 Тілдік (ЖББП МК) 3 3 3 
 БП МК 2 2 2 
129 5В011200 «Химия» 
12 Тілдік 3 3 3 
 БП 2 2 2 
129 5В011400 «Тарих» 
 Тілдік (ЖББП МК) 3 3 3 
 БПМК 2 2 2 
47 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 
12 Тілдік 3 3 6 
4 Кәсіптік тілдер 2 2 2 
129 5В012100 «Оқыту қазақ тілді емес мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» 
 Тілдік 3 3 3 

Қазақша Орысша Ағылшынша 
Ряд1 10,8 8,4 18,5

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
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 БП 2 2 2 
129 5В012200 «Оқыту орыс тілді емес мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» 
 Тілдік 3 3 3 
 БП 2 2 2 

 
К.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің 2016-

2017 оқу жылындағы жұмыстық оқу жоспарында «Тілдік» модульде  
«Қазақ/орыс тілі» және «Шетел тілі» пәндеріне 6 кредиттен бөлінген, «Оқыту 
және кәсіптік тілдер әдістемесі» модуліне 2 кредиттен  «Кәсіптік қазақ/орыс 
тілі» және «Кәсіптік-бағдарланған шетел тілі» пәндері енгізілген. 

«Физика» мамандығының ЖОЖ-да ағылшын тілінде 14 кредит көлемінде 
оқыту жоспарланған: 6 кредит  «Жалпы физика курсы» модулінде,  
«Физикадағы компьютерлік әдістер және есептерді шешу» және «Физикадағы 
тәрбие және оқыту теориясы мен әдістемесі» модульдерінде 3 кредиттен, 
сонымен қатар Кәсіптік пәндер блогінде 2 кредит  жоспарланған. 

«Информатика» мамандығы ЖОЖы бойынша ағылшын тілінде  4 кредит 
«Программалау негіздері» және «Программалаудың базалық деректері және 
технологиялары» модульдерінде көрсетілген. 

 

 
11-сурет – К.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің ЖОЖ 

оқыту тілі бойынша пәндердің үлесін бөлу 
 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде  

«Физика», «Информатика», «Химия» және «Биология» мамандықтары 
бойынша жұмыс оқу жоспарларындағы «Қоғамдық-коммуникативтік» модулі 
бойынша 6 кредиттен 1-ші және 2-ші семестрлерде қазақ  (орыс) және шетел 
тілі пәндерін оқыту, сонымен қатар 3 кредит көлемінде  «Ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар» пәнін ағылшын тілінде оқыту көзделген.  

ЖОЖдың  «Көптілді оқыту аясында тілдік пәндер және іс қағаздарын 
жүргізу» модулінде  «Ағылшын тілінің базалық курсын ( А2-В1 деңгейі) 
оқытуға 6 кредит бөлінген (12-кесте). 

 
 
 
 

Қазақша Орысша Ағылшынша 
Ряд1 16,3 16,3 17,5

15,6
15,8
16,0
16,2
16,4
16,6
16,8
17,0
17,2
17,4
17,6
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12- кесте 2015-2016 оқу жылындағы жұмыс оқу жоспары 
Барлық 
кредит 
тер 

Пәндер циклы Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын 
тілінде 

129 5В011100 «Информатика»  
 ЖББП (МК) 6 6 9 
 ҚМ  - - 6 
129 5В011300 «Биология» 
 ЖББП(МК) 6 6 9 
 ҚМ  - - 6 
129 5В011000 «Физика» 
 ЖББП (МК) 6 6 9 
 ҚМ  - - 6 
129 5В011200 «Химия» 
 ЖББП (МК) 6 6 9 
 ҚМ  - - 6 
129 5В011400 «Тарих» 
 ЖББП (МК) 6 6 9 
 БП (МК) 2 2 2 
129 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 
 ЖББП (МК) 6 6 9 
 БП (МК) 2 2 2 
     
129 5В012100 «Оқыту қазақ тілді емес мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» 
 ЖББП 6 6 9 
 БП (МК)  2 2 2 
129 5В012200 «Оқыту орыс тілді емес мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» 
 ЖББП 6 6 9 
 БП (МК)  2 2 2 
 

Оқытудың 2- курсының ЖОЖ-да   2 кредиттік «Мемлекеттік тілде іс 
қағаз жүргізу» пәні  «Тіл және ісқағазын жүргізу» қосымша модуліне мынадай 
мамандықтар бойынша енгізілген: «Информатика», «Биология», «Шетел тілі: 
екі шетел тілі», «Оқыту қазақ тілінде емес мектептердегі қазақ тілі мен 
әдебиеті», «Оқыту орыс тілінде емес мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті». 
обучения включает дисциплину 

«Физика» және «Химия» мамандықтары бойынша «Көптілділік оқыту 
аясында тілдік пәндер, тіл жіне ісқағаздарды  жүргізу» қосымша модулінде 
тағы да 3 кредиттен  «Ағылшын тілінің базалық курсы (В1 деңгейі) және  
«Ағылшын тілінің базалық курсы ( В 2 деңгейі) пәндеріне берілген. 

«Тарих» мамандығы бойынша – тек 3 кредит «Ағылшын тілінің базалық 
курсына берілген (В 2 деңгейі) (№ 13- кесте). 

 
13-кесте – 2016-17 оқу жылының жұмыс оқу жоспары 

Барлық 
кредиттер 

Пәндер циклы Қазақ тілінде Орыс тілінде Ағылшын 
тілінде 

129 5В011100 «Информатика»  
 ҚМ  2 - - 
129 5В011300 «Биология» 
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 ҚМ  2 - - 
129 5В011000 «Физика» 
 ҚМ  2 - 6 
129 5В011200 «Химия» 
 ҚМ 2 - 6 
129 5В011400 «Тарих» 
 ҚМ 2 - 3 
129 5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 
 ҚМ 2 - - 
129 5В012100 «Оқыту қазақ тілді емес мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» 
 ҚМ 2 - - 
129 5В012200 «Оқыту орыс тілді емес мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» 
 ҚМ 2 - - 

 

 
 

12-сурет – Мақсатты тілде оқылатын пәндердің үлесі 
 
 
 
 

  

Қазақша Орысша Ағылшынша 
Ряд1 23,1 22,3 42,6

0,0
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10,0
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30,0
35,0
40,0
45,0
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2 Үштілдік білім берудің мақсаты, міндеті және ерекшеліктері 
 
Қазақстанның әлемнің білім кеңістігіне кіруі елдегі үштілдік білімнің 

өзектілігін айқындап берді. 2007 жылы Қазақстан Республикасы Президенті 
Н.А.Назарбаев «Тілдердің үш тұғырлылығы» атты мәдени жоба ұсынған 
болатын. «Бүкіл әлемде Қазақстан жоғары білімді ел болып қалыптасуы, ал 
халқы үш тілді білуі қажет» [5].  

Мемлекет басшысы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында: «Қазақстан халқы бүкіл әлемде үш тілді пайдаланатын 
жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, 
орыс тілі — ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі — жаһандық 
экономикаға ойдағыдай кірігу тілі», — деген болатын. 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев биылғы халыққа арнаған «Қазақстан 
халқының әл-ауқатын арттыру — мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» атты 
Жолдауында Үкіметтің алдына «Тілдердің үш тұғырлылығы» мәдени жобасын 
іске асыруды жеделдету міндетін қоя отырып, бүкіл қоғамымызды 
топтастырып отырған мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін оқыту сапасын 
арттыру қажеттігіне ерекше назар аударды. 

Үштілділік білімнің мақсаты: халықаралық стандарттарға сәйкес 
қазақстандықтардың үш мақсатты тілді біруақытта меңгеруі үшін тиісті жағдай 
жасалуы тиіс.  

Мақсатты тілдерге мына тілдер жатады:  
− Қазақ тілі  – мемлекеттік тіл; 
− Орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі;  
− Ағылшын тілі – жаһандық экономикаға сәтті интеграцияланудың тілі. 

Мақсатты тілдерді таңдап алу үштұғырлылық идеясына негізделген, ол 
мынадай формуламен анықталады: мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін 
қолдаймыз және ағылшын тілін оқимыз. 

Үштілділік білімнің міндеті мыналар: 
− Үштілділік білім саласында ғылыми зерттеулер жүргізу; 
−  CEFR («Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, 

Assessment» - «Шетел тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреті: зерделеу, 
оқыту, бағалау»  түрі бойынша мақсаттық тілдерді оқытудың деңгейлік моделін 
енгізу; 

− CLIL технологиясын (пәндік-тілдік кіріктіріп оқыту технологиясы) кең 
қолдану; 

− Үштілділік білім жағдайында жұмыс істеу үшін педагогикалық 
кадрларды даярлау; 

− Үштілділік білімді дамытуды институционалдық қолдау болып 
табылады.  

Үштілділік білім моделін қабылдауға әсер еткен негізгі факторларды 
белгілейміз: 

1) оқушылардың екі немесе үш тілді меңгеруі олардың білім сапасын 
жақсартады деген ғалымдардың негіздемелері бар; 
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2) Қазақстандағы сегізінші сынып білімінің деңгейі еуропалық алтыншы 
сынып деңгейіне, Ресейдің жетінші сынып деңгейіне сәйкес екендігін ғалымдар 
анық дәлелдеген; 

3) дамыған экономикасы және күшті білім жүйесі бар елдер  (Финляндия, 
Норвегия, Германия, Сингапур, Малайзия және т.б.) өздерінің даму жолдарын 
көптілділік білімнен, нақтырақ айтқанда мектептерде ағылшын тілін кең 
зерделеуден бастаған; 

4) егер Қазақстан жоғары аталған факторларды ескермесе, онда ол талай 
жылдар әлемдік экономиканың шикізат шылауы болып қала бермек, 
қазақстандықтар жоғары технологиялар өнімін шығарудың орнына шетел 
өнімін тұтынушы болып қала беру қаупі бар.  

Қазақстандағы үштілділік білім моделінің ерекшеліктерін бөліп 
қарастыруға болады: 

–  қазақ тілінде оқытатын мектептерде мынадай пәндерден: «Орыс тілі 
және әдебиеті», «Дүние жүзі тарихы» (5-сыныптан бастап) және «Ағылшын 
тілі» (1-сыныптан бастап) басқа пәндердің барлығы 1-сыныптан 9-сыныпқа 
дейін қазақ тілінде оқытылады,  былайша айтқанда тек екі пән орыс тілінде, бір 
пән – ағылшын тілінде оқытылатын болды. Сонымен 91,8% сабақ көлемі қазақ 
тілінде жүргізіледі; 

– орыс тілінде оқытылатын мектептерде мынадай пәндерден: «Қазақ тілі 
мен әдебиеті», «Қазақстан тарихы» (5-сыныптан бастап) және «Ағылшын тілі» 
(1-сыныптан бастап) басқа пәндердің барлығы  1-сыныптан 9-сыныпқа дейін 
орыс тілінде оқытылады, былайша айтқанда тек екі пән ғана қазақ тілінде, бір 
пән ағылшын тілінде жүргізіледі. Сонымен 87,5% сабақ көлемі орыс тілінде 
өткізілетін болды; 

– барлық мектептерде  10 және 11 сыныптарда  «Информатика», 
«Химия», «Физика», «Биология» және «Ағылшын тілдері» пәндері ағылшын 
тілдерінде жүргізіледі, қалған пәндер қазақ тілінде оқытатын мектептерде қазақ 
тілінде, орыс тілінде оқытатын мектептерде орыс тілінде оқытылады.  Сонымен 
барлық сабақ уақытының 9,3% пайызы ағылшын тілін оқытуға бағытталады; 

– көрсетілген пәндерді ағылшын тілінде оқыту оқушылардың 
ықыласымен және педагогикалық ұжымның мүмкіндігіне байланысты   
жергілікті жерлердегі мектептің педагогикалық кеңесі және ата-аналар  
комитетінің алқалы шешімімен шешілетін болады. Сонымен ағылшын тілінде 
тек 10% оқушыларды ғана қамтитын болады  (жоғары сынып оқушылары 
контингенті қазақстандық барлық оқушылардың тек 10% ғана құрайды); 

– төрт пәнді ағылшын тілінде оқытуға жоғары сынып оқушылары 
біртіндеп дайындалатын болады, ол үшін арнайы әдістеме қолданылады:  

− жаратылыстану сабақтарында (5-6 сыныптар), информатика (5-9 
сыныптар), химия, физика, биология (7-9 сыныптар) оқушылар негізгі 
терминдердің ағылшын тіліндегі варианттарын үйренеді; 

− кейінірек 8-9 сыныптарда, ағылшын тілінде кейбір сыныптан тыс 
ісшаралар/аталған төрт пән бойынша сабақтар жүргізіледі. 

Жалпы айтқанда, мемлекттің тіл саясаты мынаған негізделген: 
− 100% мектеп түлектері қазақ тілін біліп шығатын болады; 
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− орыс тілін білу бағытындағы жетістіктер жоғалтылмауы тиіс, ол 
Қазақстандағы тарихи себептерге байланысты, керісінше бұл бағыт дамытуды 
талап етеді; 

− тарихи, табиғи қалыптасқан қазақ-орыс билингвизміне  үшінші 
құраманы-әлемдік қауымдастықта интеграция тілі болып табылатын ағылшын 
тілін қосу қажет. 

Қазақстандағы Үш тілде білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға 
арналған жол картасы» үш Министрліктің біріккен бұйрықтарымен бекітілді 
(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің  2015 жылғы 5 
қарашадағы № 622 бұйрығы; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігінің  2015 жылғы 9 қарашадағы № 344 бұйрығы; Қазақстан 
Республикасы Инвестиция және даму жөніндегі министрлігінің  2015 жылғы 13 
қарашадағы № 1066 бұйрығы), ол білімнің барлық деңгейлерінің үштілдік 
білімге жоспарлы және кезең-кезеңмен көшуін, сонымен қатар қызуғушылық 
танытқан тараптардың: мемлекеттік органдардың, білім беру ұйымдарының, 
МЕҰ, бизнес құрылымдардың, ата-аналар қоғамдастығының, БАҚ және т.б. 
тиімді өзара қатынастарын қамтамасыз етуге арналған.   

2015-2020 жылдардағы үштілдік білімнің дамуының жол картасын (бұдан 
әрі – Жол картасы) жүзеге асыру білім берудің барлық деңгейлеріндегі оқу 
бағдарламаларын жаңғыртуға; бірыңғай үштілді білім кеңістігіндегі 
бірізділікті; үштілді білімді тиімді енгізу үшін педагогикалық кадрларды 
даярлау және қайта даярлау жүйесін жетілдіруге; Қазақстандағы үштілділік 
білім саласындағы тиімді ғылыми зерттеулер жүргізуге; «Тілдердің үш 
тұғырлығы» мәдени жобасын насихаттауға  мүмкіндік береді.  [6].  

Жол картасында  7 стратегиялық бағыттар көрсетілген:  
1. Үштілді білім берудің нормативтік және құқықтық базасын жетілдіру;  
2. Үштілді білім берудің мәселелерін зерделеу бойынша ғылыми-зерттеу 

жұмыстары;  
3. Үштілді білім беруді әдіснамалық және оқу-әдістемелік қамтамасыз 

ету;  
4. Кадрларды даярлау және біліктілікті көтеру;  
5. Үштілді білім беруге институционалдық қолдау көрсету; 
6. Үштілді білім беруді ақпараттық қолдау;  
7. Үштілді білім беруді қаржыландыру.  
Үштілді білім беруге көшу  –  күрделі, сызықты емес процесс. Мәселе оқу 

жоспарларын және бағдарламаларын ғана қайта қарауда емес. Ең өзекті мәселе 
педагогикалық кадрларды даярлау болып табылады. Бұл мәселенің күрделілігі 
педагогикалық ойлаудың инерттігінде, көптеген педагогтардың консервативтік 
ойлауында. Жалпы педагогтарды инновацияларға қабілеттілігін қалыптастыру 
әлі де жүйелі мәселе болып отыр.  

Сонымен қатар,  Қазақстандағы үштілді білім берудің бүгінгі күнгі 
жинақталған тәжірибесі  оптимизмге жетелейді және жетістіктің болатынына 
сеніммен қарауға мүмкіндік береді.  Елімізде бұл модель пилоттық режимде 33- 
жалпы білім беру мектептерінде, қазақ-түрік лицейлерінде  (30-дай КТЛ) және 
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Назарбаев зияткерлік мектептерінде (20 мектеп) үлкен жетістікпен 
апробациядан өтті.   
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3 Кадрларды даярлаудың қолданыстағы бағдарламалары мазмұндарының 
үштілді білім берудің мақсаттары мен міндеттеріне  сәйкестігі  

 
Жоғары білім жүйесінде үш тілде оқыту бойынша біршама тәжірибе 

жинақталды. Мысалы, 2008 жылдан бастап, Абылай хан атындағы Қазақ 
халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті және Е.А.Бөкетов 
атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті осы бағыттағы жұмыстарды 
үйлестіру жөніндегі базалық университеттер болып бекітілген. Үштілді 
кадрларға қоғамның әлеуметтік сұранысының талаптары негізінде 2011 жылы 
МЖМБСқа міндетті компоненттер ретінде мынадай: «Кәсіптік қазақ/орыс тілі» 
и «Кәсіптік-бағдарланған шетел тілі» пәндер енгізілді.  

2012-1013  оқу жылынан бастап,  32 жоғары оқу орындарында ағылшын 
тілінде оқытатын арнайы бөлімдер ашылды.  2014-2015 оқу жылында 1002 
үштілділік топтар құрылды, онда 10800 студент оқыды, сонымен қатар 2014-
2015 оқу жылы 7-педагогикалық жоғары оқу орнында  111 үштілді топтар 
құрылды. Ол үшін орыс, қазақ және ағылшын тілдерін меңгерген профессор-
оқытушы құрам жасақталды.  

2015-2016 оқу жылында үштілді білім беру аясында үш тілде оқыту  
бакалавриаттың 65 мамандықтары, магистратураның 32 мамандықтары, PhD 
докторантураның 8 мамандықтары бойынша 42 жоғары оқу орындарында  
жүргізілуде. 

Халықаралық стандарттарға байланысты тілдерді деңгейлі оқыту жүйесі 
қалыптасты. Арнайы бағдарламалар бойынша шетел тілін тапсыру туралы 
сертификаттары бар тұлғалар магистратураға, резидентураға, адъюнктураға 
және докторантураға түсу үшін шетел тілінен емтиханнан босатылады.  

Жоғары оқу орындарында ағылшын тілінде оқытуға көшу аясында 
ИИДМИ -2 алты мамандығы және 4 педагогикалық мамандық бойынша жыл 
сайын мемлекеттік тапсырыс бойынша 500 магистрант педагогикалық 
мамандықтарға, 900 бакалаврлар ағылшын тілінде оқуға,  500 мұғалімдер мен 
профессор-оқытушы құрамы «Болашақ» бағдарламасы бойынша қабылданады. 
Сонымен қатар жыл сайын 2,4 мың мұғалімдер мен оқытушылар біліктілігін 
көтеру үшін тіл курстарынан өтуі 2020 жылға дейін белгіленген. [6].  

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Қазақстандағы 
барлық білім беру деңгейлері бойынша 2015-2016 жылдарда үштілді білім 
берудің Жол картасы аясында үштілді білім беруге мониторинг өткізді. 

Мониторингке үштілді білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын 28 
жоғары оқу орындары қатысты. Үштілді білім беру бағдарламалары жүзеге 
асырылатын 28 ЖОО-ның жалпы студенттер контингенті 110923 студентті 
құрайды, олардың оқыту қазақ тілді бөлімдерінде 80212 студент, немесе 72,3%, 
оқыту орыс тілді бөлімдерінде 30711студент, немесе 27,7% оқиды (14-кесте). 
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14-кесте  – Жүргізілген мониторингке қатысқан ЖОО-ның күндізгі бөлім 
білім алушыларының контингенті туралы мәліметтер 

Оқыту тілі 

Студенттер контингенті 
толық оқыту курсы қысқартылған оқыту курсы барлы 

ғы 
1- курс 2- курс 3-курс 4- курс 5- курс 

барлы
ғы 1 курс 2 курс 3курс 4 курс 

бар 
лығы 

Қазақ 22009 20716 19004 15391 1142 78262 479 828 637 6 1950 80212 
Орыс 7117 7801 7134 6820 1082 29954 168 325 263 1 757 30711 
Барлығы 29126 28517 26138 22211 2224 108216 647 1153 900 7 2707 110923 

 
Орыс бөлімінің жалпы студенттер санынан пәндерді қазақ тілінде - 54,2%, 

қазақ бөлімінің жалпы студенттер санынан пәндерді орыс тілінде – 20,1% 
студенттер  оқиды. Көрсеткіштегі айырмашылық қазақ тілінің пайдасына 34,1% 
құрайды. Бұл үштілді білім беру бағдарламасына ЖОО студенттерін тартудың 
біркелкі еместігін көрсетеді. Әсіресе бұл пәнді ағылшын тілінде оқитын 
студенттер санына қатысты (15-кесте және 13-сурет). 

 
15- кесте – Пәндерді мақсатты тілде оқитын ЖОО студенттерінің саны 

туралы мәліметтер 
Студенттер санаты Толық оқыту 

курсы 
Пәндерді қазақ тілінде оқитын орыс бөлімінің студенттері  3842 
Пәндерді орыс тілінде оқитын қазақ бөлімінің студенттері  5704 
Пәндерді ағылшын тілінде оқитын орыс бөлімінің студенттері  2886 
Пәндерді ағылшын тілінде оқитын қазақ бөлімінің студенттері  7450 

 

 
13- сурет – Пәндерді мақсатты тілде оқитын ЖОО студенттерінің үлесі  
 
13- суреттегі мәліметтер көрсеткендей, тілдік емес пәндерді ағылшын 

тілінде оқитын ЖОО студенттерінің үлесінің, колледжден айырмашылығы іс 
жүзінде оқыту қазақ және орыс бөлімдері арасындағы көрсеткіштермен сәйкес 
келеді.  Мұнда колледждердің қазақ бөлімі студенттері бойынша көрсеткіштер, 

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0

толық оқыту курсы 
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төменде орыс бөлімінің сондай көрсеткіші небәрі 0,1% құрайды (14-сурет). 

 
14-сурет – Тілдік емес пәндерді ағылшын тілінде оқитын студенттер үлесі  

 
Оқыту қазақ тіліндегі студенттер үшін білім беру бағдарламаларын 

әзірлеуде ЖОО орыс бөлімі студенттеріне арналған бағдарламаларға қарағанда 
қазақ тілінде оқытылатын пәндерге артықшылық береді: мұнда 
көрсеткіштердегі айырмашылық  +5,4% құрайды (16- кесте). 
 

16-кесте –  (Т1) оқыту тілі бойынша тілдік емес пәндерді мақсатты тілде 
оқитын колледж студенттерінің үлес көрсеткіштерін бөлу  
 Оқыту тілі(Т1)  (Т2) Қазақ тілі  (Т2)Орыс тілі  (Т3)Ағылшын тілі 
Қазақ  7,1% 9,3% 
орыс 12,5%  9,4% 

 
Сонымен қатар, мақсатты орыс тіліндегі (Т2) білім беру бағдарламасы 

қазақ бөлімінің 128 мамандығы үшін және мақсатты ағылшын тілінде (Т3)  
4153 мамандықтары үшін әзірленді. Бұл жоғарыдағы орыс бөлімінің 
көрсеткіштерінің (88 және 149 мамандықтар бойынша) ұқсастығын көрсетеді. 

Сондай-ақ, қазақ топтарындағы орыс (Т2) және ағылшын(Т3) тілдерінде 
оқытылатын тілдік емес пәндер саны тағы да орыс бөлімі топтарындағы қазақ 
(Т2)  және ағылшын (Т3)тілінде оқитын пәндер санын арттырады (17- кесте). 
 

17-кесте – Мақсатты тілде оқытылатын ЖОО тілдік емес пәндері және 
мамандықтары туралы сандық мәліметтер 

Мақсатты тілдер Мамандықтар 
саны 

Тілдік емес 
пәндер саны 

Оқыту орыс тіліндегі топтардағы қазақ тілі(Т2)  88 516 
Оқыту қазақ тіліндегі топтардағы орыс тілі (Т2)  128 854 
Оқыту қазақ тіліндегі топтардағы ағылшын тілі (Т3)  153 1303 
Оқыту орыс тіліндегі топтардағы ағылшын тілі (Т3)  149 997 
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9,3

9,3

9,4

9,4

орыс бөлімі 
студенттері қазақ бөлімі 

студенттері 

9,4 

9,3 % 
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Сонымен бірге пәндерді мақсатты тілде оқытуға бөлінетін оқу уақыты 
көлемінің көрсеткіші біркелкі бөлінбеген. Оқыту қазақ тіліндегі топтарда  орыс 
тілінде (Т2) оқытылатын пәндерге білім беру бағдарламасының жалпы сағат 
санынан 23,7% бөлінеді, бұл оқыту орыс тіліндегі топтарда пәнді қазақ тілінде 
(Т2)  оқытуға бөлінетін оқу уақытының көлемінен  5,4% көп. 

Ағылшын тілінде (Т3) оқытылатын пәндердің көрінісі басқаша: мұнда 
оқыту қазақ тіліндегі топтарда оқу уақытының осы көлемі оқыту орыс тіліндегі 
топтарға қарағанда 4,8% көп ( 15- сурет).   

 
15- сурет – ЖОО-да пәндерді мақсатты тілдерде (Т2 және Т3) оқытуға бөлінетін 

оқу уақытының үлесі 
 

ЖОО-мен ұсынылған мәліметтер мониторинг жүргізуге қатысқан ПОҚ-
ның жалпы санынан екітілді оқытушылар саны (қазақ-орыс қостілділер) 37,3% 
құрайтынын, олардың саны 5228 адамға жететінін көрсетеді. Сондай-ақ 
колледждердегі сияқты ЖОО ПОҚ оқытушылардың  аз саны, ағылшын тілінде 
оқитын оқытушылар-1506 немесе 10,7% (18-кесте, 16-сурет). 

 
18- кесте – Мониторингке қатысқан колледж оқытушылары туралы мәлімет 

Білім беру ұйымының 
атауы 

Барлы-
ғы 

ЖОО 
бойын

ша 
 

Оқитын оқытушылар 

тек қазақ тілінде тек орыс тілінде қазақ және орыс 
тілдерінде ағылшын тілінде 

саны 

ПОҚ 
жалпы 

санынан 
үлесі (%) 

саны 

ПОҚ 
жалпы 

санынан 
үлесі (%) 

саны 

ПОҚ 
жалпы 

санынан 
үлесі (%) 

саны 
ПОҚ жалпы 

санынан 
үлесі (%) 

Қ.Жұбанов атындағы 
Ақтөбе МУ 635 489 77,0 145 22,8 422 66,5 77 12,1 
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оқу уақтының үлесі 
оқу орыс тіліндегі топтарда 

қазақ тілінде 18,3

оқу қазақ тіліндегі топтарда 
орыс тілінде 23,7

оқу қазақ тіліндегі топтарда 
ағылшын тілінде 26,0

оқу орыс тіліндегі топтарда 
ағылшын тілінде  21,2
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Ы.Алтынсарин атындағы 
Арқалық МПИ 151 70 46,4 14 9,3 54 35,8 13 8,6 

Х. 
Досмұхамедоватындағы 
Атырау МУ 

424 354 83,5 184 43,4 424 100,0 63 14,9 

Д. Серікбаев атындағы 
ШҚ МТУ 221 20 9,0 29 13,1 0 0,0 5 2,3 

С. Аманжоловатындағы 
ШҚМУ 345 98 28,4 104 30,1 143 41,4 42 12,2 

Семей қ. ММУ 396 189 47,7 228 57,6 160 40,4 74 18,7 
Л.Н. Гумилеватындағы 
ЕҰУ 1538 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80 5,2 

І. Жансүгіров атындағы 
Жетісу МУ 333 18 5,4 14 4,2 19 5,7 14 4,2 

Жәңгір хан атындағы 
БҚАТУ  288 60 20,8 42 14,6 160 55,6 27 9,4 

М. Өтемісұлы атындағы 
БҚМУ 450 122 27,1 106 23,6 152 33,8 70 15,6 

М.Оспановатындағы 
БҚММУ 511 455 89,0 56 11,0 397 77,7 10 2,0 

Т.К.Жүргенов атындағы 
Қаз.ұлт. өнер академиясы 302 120 39,7 124 41,1 122 40,4 17 5,6 

Қаз Мем Қыз ПУ 582 220 37,8 70 12,0 210 36,1 82 14,1 
Қ.И.Сәтпаев атындағы 
ҚазҰТУ 1133 204 18,0 329 29,0 601 53,0 12 1,1 

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ 81 13 16,0 32 39,5 29 35,8 6 7,4 

Қар ММУ 714 304 42,6 419 58,7 55 7,7 103 14,4 
Қар МТУ 660 70 10,6 72 10,9 30 4,5 66 10,0 
Е.А. Бөкетов атындағы 
ҚарМУ 789 56 7,1 56 7,1 112 14,2 265 33,6 

Ш.Уәлихановатындағы 
Көкшетау МУ 69 13 18,8 20 29,0 44 63,8 12 17,4 

А.Байтурсыноватындағы 
Қостанай МУ 418 81 19,4 162 38,8 189 45,2 28 6,7 

Қостанай МПИ 213 49 23,0 78 36,6 69 32,4 19 8,9 
Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда МУ 524 33 6,3 28 5,3 399 76,1 65 12,4 

Павлодар МПИ 239 42 17,6 71 29,7 83 34,7 43 18,0 
М. Қозыбаеватындағы 
СҚМУ 46 13 28,3 15 32,6 0 0,0 18 39,1 

Шәкәрім атындағы Семей 
МУ  477 113 23,7 112 23,5 251 52,6 65 13,6 

Тараз МПИ 346 275 79,5 194 56,1 136 39,3 63 18,2 
М.Х.Дулати атындағы 
Тараз МУ  597 40 6,7 38 6,4 504 84,4 65 10,9 

М. Әуезоватындағы 
ОҚМУ 1540 850 55,2 125 8,1 463 30,1 102 6,6 

Барлығы  14022 4371 31,2 2867 20,4 5228 37,3 1506 10,7 
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16- сурет –Мақсатты тілдер бойынша дәріс оқитын ЖОО ПОҚ үлесін бөлу 

 
Студенттердің тілдік құзыреттіліктерін бағалауға қатысты тек үш ЖОО 

CEFR деңгейлік жүйесі бойынша бағалауды қолданады. Олар: 
– І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті; 
– М.Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті; 
– Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті. 
Жоғарыда көрсетілген үш ЖОО ұсынған деректерді талдау студенттердің 

басым көпшілігі барлық үш тіл бойынша В2 деңгейінде тілдік құзыреттіліктер 
қалыптасуын көрсететінін дәлелдеп отыр (17- сурет). 
 

 
 

17-сурет – Үш ЖОО студенттерінің тілдік құзыреттілік деңгейі  
 

Үш тіл қимасындағы салыстырмалы талдау студенттердің екінші тіл 
ретінде қазақ тілі бойынша (Т2) ең төмен көрсеткіш көрсеткенін дәлелдеді (18- 
сурет) 

тек қана қазақ 
тілінде 

тек қана орыс 
тілінде  

қазақ және 
орыс 

тілдерінде 

ағылшын 
тілінде 

Ряд1 31,2 20,4 37,3 10,7
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18- сурет – Студенттердің  үш мақсатты тіл бойынша деңгейлік тілдік құзыреттіліктердің 

қалыптасу көрсеткіштерін  бөлу 
 
Үштілді білім беруді әдіснамалық және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету 

жоғары оқу орындары үшін ағылшын тілінде 40-қа жуық білім 
бағдарламаларын және оқулықтарды, үштілде оқытудың Бірыңғай тілдік 
стандартына сәйкес отандық оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді, 
шетелдік оқулықтар мен ОӘК ағылшын тілінде 4 пән (информатика, физика, 
химия, биология) бойынша мектептердегі жоғары сынып пен жоғары оқу 
орындары үшін бейімдеуді немесе дайындауды талап етеді. Жоғары оқу 
орындары үшін мемлекеттік тілде оқулықтарды аудару және баспадан басып 
шығару жұмыстары жүргізілетін болады. [7]. 

 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі еліміздің жоғары 

оқу орындарында көптілді білім беруді енгізу бойынша нақты жұмыстар 
жүргізді, 2011 жылы «Білім беру» бағыты бойынша МЖМБС тілдерді оқытуға 
арналған кредиттердің көлемі ұлғайтылды, бұл студенттердің «Кәсіби қазақ 
тілі/орыс тілі» және «Кәсіби бағытталған шет тілі» пәндерін 2 кредит көлемінде 
оқуларына мүмкіндік берді.  

Сонымен қатар «Кәсіби қазақ тілі», «Кәсіби орыс тілі» және «Кәсіби 
бағытталған шет тілі» пәндерінің Типтік оқу бағдарламаларының талдауы, 
олардың мақсатын, міндеттерін, тілдік сөйлесу тақырыптарын анықтау, 
тілдерді меңгеру деңгейіне қойылатын талаптарды бірегейлендірудің 
қажеттілігін көрсетті. Кәсіби тілге оқытудың басты мақсаты – мамандықтың 
пәндік саласындағы кәсіби-коммуникативтік құзыреттерді жетілдіру болса, 
міндеттері келесідей: 

– В2-С1 деңгейлері көлемінде тілдік білім беру; 
– В2-С1 деңгейлері көлемінде  тілдік сөйлесу әрекетінің төрт түрі 

бойынша біліктер мен дағдыларды қалыптастыру; 
– мәдениетаралық-коммуникативтік құзыреттіліктерді дамыту; 
– кәсіби ортада тілдерді қолдану білігі мен дағдыларын қалыптастыру. 
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А2 3,3 4,6 14,1
В1 3,4 27,0 32,4
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С2 1,6 0,2 3,8
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Көптілді білім беруді енгізу бойынша республиканың базалық жоғары 
оқу орындарының бірі болып белгіленген академик Е.А.Бөкетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік университетінде, көптілді педагогикалық кадрлар 
дайындау саласында нақты тәжірибе жинақталған. Ағылшын тілінде оқу-
әдістемелік материалдарын қалыптастыру бойынша кешенді жұмыс 
жүргізілген, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін тиімді меңгеруге арналған 
академиялық база құрылған, оқытушылардың тілдік дайындығы басталған. 

Авторлық ұжым ағылшын тіліндегі арнайы пәндер бойынша оқу-
әдістемелік кешендер әзірледі, ҚР БҒМ грифімен үштілді терминологиялық 
сөздіктер басылып шығарылды, оқу құралдары, практикумдар жарық көрді, 
«Мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және 
қайта даярлау» Республикалық бюджеттік бағдарламасы табысты жүзеге 
асырылуда. ҚР БҒМ «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық 
орталығымен бірлесіп оқыту семинарлары, ағылшын тілінен республикалық 
олимпиадалар өткізіледі, үш тілде оқытатын мамандандырылған мектептерге 
арналған ағылшын тіліндегі оқу-әдістемелік кешендері әзірленеді. 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде 2012 
жылы Көптілді білім беру тұжырымдамасы әзірленді, бұл тұжырымдамада 
тілдердің үштұғырлылығы идеясын жүзеге асыру үшін заманауи білім беру 
ұйымдарының жағдайлары мен мүмкіндектеріне талдау жасалған және көптілді 
білім беруді дамту бағыттарының алғышарттары анықталған. Бұл ең алдымен 
заманауи тілдік білім беру мазмұнын толығымен қайта қарауды болжайды, ол 
өз кезегінде Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіндегі тілдерді 
оқудың стратегиясы мен тактикасын анықтайтын құжаттарды әзірлеуді талап 
етеді. 

Сонымен қатар, жүзеге асырылуы ғылыми негізделген нұсқаулар мен 
ұсыныстардың үлгілік талаптарына сәйкес реттелуі тиіс бағдарламалық 
жобаланған, тұжырымдамалық негізделген жаңа мазмұндағы тілдік білім беруді 
құру қажет. 

Көптілділікті дамытудың айтарлықтай маңызды факторларының бірі, оның 
шегінде  тілдерді қолдану және дамытудың, ықпал ету аясында ұтымды 
үйлестіру мәселелері бойынша білім беру тәжірибесі үшін ғылыми негізделген 
ұсыныстар мен ұйғарымдар әзірленуі тиіс этнолингвистика саласындағы 
зерттеулер болып табылады. 

Сонымен қатар, үлгілік бағдарламаларда ұсынылған тілдік қарым-қатынас 
тақырыбы мамандығы бейініне сәйкес келетін кафедра мамандарымен келісілуі 
тиіс, өйткені кәсіби-бағдарланған тілдің контексті лтнгвистикалық және 
кәсіптік білім беруді біріктіруді көздейді. Мамандықтардың үлгілік оқу 
жоспарлары тілдік білім берудің үздіксіздік және сабақтастық принципін 
ескеруі тиіс. 

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ 2006 жылдан бері шеттілдік білім 
берудің біріңғай ұлттық жүйесін құруға бағытталған шеттілдік білім берудің 
деңгейлік моделін жүзеге асыруда. Бұл модель бастауыш және орта мектептер, 
мамандандырылған мектептер, ТжКББ ұйымдары, тілдік және тілдік емес 
жоғары оқу орындары, сондай-ақ магистратура үшін шеттілде білім берудің 
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деңгейлері мен мазмұны беріліген Қазақстан Республикасының шеттілдік білім 
беруді дамыту Тұжырымдамасында ұсынылды [8]. 

Жоғары оқу орындарының техникалық мамандықтарының Үлгілік оқу 
жоспарларын талдау нәтижелері жекелеген мамандықтарда ЖБП циклінде 
«Шетел тілі» пәнін оқу тек 2-курста ғана қарастырылған, бұл шетел тілін 
оқытудағы мектеп/колледж және ЖОО-ны арасындағы сабақтастықты белгілі 
бір дәрежеде бұзатынын, сол себепті шетел тілін оқыту бір жылға 
тоқтатылатынын дәлелдейді. ЖБП циклінің шет тілі курсының жалғасы логика 
бойынша «Кәсіби-бағдарланған шет тілі» пәні болып табылады. Талдау 
көрсеткендей, сондай-ақ жекелеген мамандықтарда осы пәнді оқытуда бір 
жылға алшақтық байқалады. 

Жоғарыда айтылғандардың барлығы шет тіліне оқытудың бірізділігін, 
сонымен қатар оқу жоспарының мамандық бойынша пәндерін оқудың 
жүйелілігін қамтамасыз етуге қатысты жоғары оқу орындарының жекелеген 
мамандықтарының Үлгілік оқу жоспарларына өзгерістер енгізу қажеттігін 
көрсетеді. 

Бастауыш мектептен бастап тілдерді оқытудың стандарттарын енгізу, 
педагогикалық кадрлардың сәйкес дайындығын талап етеді. Осыған 
байланысты жоғары және жоғарыдан кейінгі білім берудің қолданыстағы 
мамандықтар классификаторына даярлықты қамтамасыз ететін келесі жаңа 
мамандықтар енгізу қажеттілігі туындайды: 

- бастауыш мектеп үшін шет тілдері мұғалімдерін, себебі қазіргі 
«Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» және «Шет тілі: екі шет 
тілі» білім беру бағдарламалары шет тілдерін ерте оқытудың ерекшелігін 
қарастырмайды.Сондықтан «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен 
әдістемесі және шет тілі» жаңа мамандығын ашу қажеттілігі бар; 

- ана тілі емес ретіндегі қазақ/орыс тілінің мұғалімдерін, себебі, ең 
алдымен, коммуникативтілікке, тіл мен мәдениеттің үндестігіне, ана тілі, ана 
тілі емес ретіндегі тіл және шет тілдерінің үндестігіне бағдарланған тілдік 
білімнің парадигмасы өзгеруде. Сондықтан «Қазақ тілі ана тілі емес ретінде» 
және «Орыс тілі ана тілі емес ретінде» жаңа мамандықтарын ашу қажеттілігі 
бар. 

Тілдерді оқытуды стандарттау бүгінгі таңда мынадай әдіснамалық 
принциптердің жиынтығымен айқындалатын көптілді білім берудің жаңа 
тұжырымдамалық тәсілдемесін талап етеді:  

- үздіксіздік принципі көптілді білім беру деңгейлерінің (тігінен) 
арасындағы жүйенің барлық компоненттерінің (мақсаттарының, міндеттерінің, 
мазмұнының, әдістерінің, құралдарының, формаларының) байланысы, 
келісімділігі және келешегі ретінде түсініледі;   

- сабақтастық принципі көптілді білім берудің әрбір деңгейінде 
(көлденеңінен) жүйенің барлық компоненттерінің (мақсаттарының, 
міндеттерінің, мазмұнының, әдістерінің, құралдарының, формаларының) 
тұтастығын қамтамасыз ететін фактор болып табылады;  

- «білімнің қосарланып кіруі» принципі тілдік пәндерді меңгеру арқылы 
және тілдік емес пәндердің оқытылу тілі арқылы (мысалы, химия, физика 
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ағылшын тілінде, Қазақстан тарихы, қазақ әдебиеті – қазақ тілінде, орыс 
әдебиеті, дүниежүзі тарихы – орыс тілінде оқытылады және т.б.) тілдерді 
параллель меңгеруді қамтамасыз етеді;  

- этномәдени білім беру кеңістігінде байланыста болатын тілдердің 
функционалдық белсенділігі принципі, бұл түрлі тілдерді белсенді пайдалану 
үшін институционалдық ортада қоғамның қажеттіліктері мен мүдделеріне 
сәйкес, институционалдық емес және бейресми орталарда тұлғаның және 
жекелеген әлеуметтік топтардың мүдделері мен қажеттіліктеріне сәйкес жағдай 
жасауды білдіреді [8]; 

- білім беру мазмұнындағы мемлекеттік (қазақ) және ресми (орыс) 
тілдерінің теңгерімділік принципі белгілі бір нақты аймақтың әлеуметтік 
лингвистикалық жағдайы ерекшеліктерін есепке алуды білдіреді [8]. Осы екі 
тілге баса назар аударудың себебі, Қазақстанның әр түрлі өңірлерінде олардың 
функционалдық белсенділігі тең емес. Еліміздің оңтүстік облыстарында орыс 
тілінің белсенділігі төменірек, ал солтүстік облыстарда оның қолданудың аясы 
неғұрлым кең деген сөз. 
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4 Үш тілді білім беруге дайындық аясында педагогикалық 
мамандықтардың білім беру бағдарламаларын әзірлеу бойынша 
ұсынымдар 

  
Педагогикалық кадрларды даярлаудың қолданыстағы  бағдарламаларын 

талдау  республикадаүш тілді білім беруді одан әрі табысты іске асыру үшін 
нормативтік-құқықтық құжаттамаға (МЖМБС, ҮОЖ-да және т.б.), барлық 
деңгейдегі білім беру ұйымдарының саясатына өзгерістер енгізу, білім беру 
процесіндегі барлық стейкхолдерлердің қызығушылығы сияқты бірқатар 
шаралар қажет екенін көрсетті. 

Ең алдымен, 2016-2020 жылдарға арналған білім берудің барлық 
деңгейлерінде үш тілді оқытуды енгізу аясында елдегі педагогикалық және 
басқару кадрларын дайындау және біліктілігін арттырудың тұжырымдамалық 
тәсілдемесін әзірлеу қажет. Педагогтың мақсатты кәсіби құзыреті арқылы 
педагогикалық кадрларды дайындаудың қолданыстағы бағдарламаларын 
жетілдіру және/немесе жаңа бағдарламаларды жасау қажет.  

CLIL әдістемесі – пән мен тілді кіріктіре оқытуға үйрету. Пән мен тілді 
кіріктіре оқыту әдістемесімен айналысатын мұғалімдер әр түрлі 
сараптамаларды жасауға дайын болуы тиіс: пәннің мазмұнын, тілін, сабақ 
берудің және оқытудың үздік тәжірибесін, пәннің, тілдің және әдістемелік 
тәсілдің бірігуін, оқу орнында CLIL енгізуді және т.б. 

Үздіксіз білім беру жүйесінде анықталған құзыреттер негізгі білім, 
біліктерді және қарым-қатынасты сипаттайды, олар сыни ойлауға, ынтаға, 
мәселелерді шешуге, тәуекелдерді бағалауға, шешімдер қабылдауға және 
сезімдерді сындарлы басқаруға назар аудартады.  

Еуропалық сегіз негізгі құзыреттілік мыналарды қамтиды: ана тілінде 
тілдесу, шетел тілдерінде қарым-қатынас жасау, ғылым мен техникадағы 
математикалық және базалық құзыреттер, АКТ-құзыреттілігі, жалпы оқу 
дағдылары, әлеуметтік және азаматтық құзыреттіліктер, ынталылық және 
іскерлік сезімі, басқа халықтардың мәдениеті мен дәстүрлерін құрметтеу және 
өз мәдениетін білдіру [9]. 

Көптілді білім беру жағдайында бүкіл бағдарламаны оқыту барысында пән 
мен тілді кіріктіре оқытатын мұғалім ие болатын және осындай мұғалімді 
дамытатын мақсатты кәсіби құзыреттіліктерді ұсыну керек: 

- жеке рефлексия немесе белгілі бір танымдық, әлеуметтік және эмоциялық 
дамуға бейілділігі; 

- пәндік-тілдік оқытудың негіздері немесе оқытудың ең озық 
әдістемелерімен байланыс, олардың көмегімен пәндік-кіріктірілген оқытудың 
барлық стейкхолдерлерімен сындарлы қарым-қатынас орнатылады; 

- тілді игеруге қатысты пәндік және тілдік құзыреттіліктер, ал тілді  
тереңдетіп оқыту пәннің мазмұнына байланысты. Тілдердің (Т1,Т2, Т3) өзара 
тәуелділігін білудің  зерттеу тәсілі және танымдық қабілеттерді дамыту пәндік 
мазмұн мен тілді үйренуге де ықпал етеді; 

- әдіснама және бағалау; 
- оқыту құзыретін қалыптастыру; 



43 

- әріптестермен ынтамақтастық; 
- стратегияларды әзірлеу; 
- бағыттар мен басымдықтарды әзірлеу; 
- толыққанды пәндік оқу тәжірибесін әзірлеу;  
- бағалау; 
- зерттеу және бағалау; 
- ресурстар және қоршаған кеңістік; 
- CLIL басқару. 

 
19- кесте көптілді оқыту мұғалімінің мақсатты кәсіби құзыретін ашады. 

Құзырет Оқытушылар жасай алады және жасай біледі 
Жеке рефлексия - сабақ беру мен оқытудың жалпы қабылданған қағидаттарына деген 

өз түсінігі мен көзқарасын жазу; 
- мазмұн мен тілді оқып білуге (Т1, Т2, Т3), сондай-ақ оқу 
біліктерінің дамуына деген  өз түсінігі мен көзқарасын зерделеу және 
жазу;  
- өзінің педагогикалық және мазмұндық (пәндік) құзыреттерін және  
оларды жетілдіру қажеттілігін анықтау;  
- шет тілін меңгерудің Жалпыеуропалық құзыреттеріне сәйкес білім 
алушылардың тілдік құзыретінің деңгейін анықтау және жетілдіру 
қажеттілігін дәлелдеу; 
- оқытушы мен студенттің әлеуметтік-мәдени, тұлғалық және кәсіби 
қажеттіліктерін анықтау үшін білім алушылармен жұмыстың 
әдістерін зерделеу және баяндау; 
- әріптестермен және басқа да тұлғалармен ынтымақтастықтың 
қажеттілігін зерделеу және баяндау, мұндай ынтымақтастықтың 
механизмін сипаттау; 
- негізделген кәсіби сенімділік қағидаларына сәйкес жұмыс істеу; 
- өздігінен білім алу жоспарын жетілдіру және жаңарту; 
- оқытушының көптеген рөлдерін және даралығын зерттеу және 
қолдану; 
- оқу процесінің барлық стейкхолдерлерінің әсерін және мінез-
құлқын  зерделеу және басқару. 

Пәндік-тілдік 
оқытудың 
негіздері  

- кіріктірілген оқытудың негізгі белгілерінсипаттау (анықтамасы, 
үлгісі, күтілетін нәтижелері, әдістемесі, негізгі принциптері); 
- ЖОО ішкі және сыртқы серіктестеріне түсіндіру және талқылау; 
- ЖОО ерекшелігі және басымдықтарына сәйкес көптілді оқытудың 
стратегиясын түсіндіру. 

Пәндік  
және тілдік 

- оқытудың  қажетті мазмұнын және оны жүзеге асырудың ықтимал 
кедергілерін анықтау; 
- мазмұнын түрлі мәдени перспективалар тұрғысынан қарастыру; 
- пәндік мазмұндағы сабақтарында тілді оқытуды қолдау үшін 
стратегияларды іске қосу; 
- тілдің пәндік мазмұнын оқытуды күшейту үшін нақты мүмкіндіктер 
құру; 
- студенттердің жаңа білімдерін жеке тәжірибесімен (тілімен, басқа 
пәндермен, жеке тәжірибесімен және қоршаған ортамен) ұштастыра 
білу дағдыларын дамыту үшін стратегияларды қолдану;  
- студенттердің тілдік құзыретін және тілді меңгеру процесін қолдау;  
- бірінші тілдің қосымша тілді үйренуге қалай ықпал етуі мүмкін 
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екенін түсіндіру;   
- монолингвалды сабақ беру мен оқытудан  би және полилингвалдыға 
көшуі стратегиясын модельдеу;  
- тілдік және мазмұндық оқытуды қолдау үшін, сондай-ақ жалпы оқу 
дағдыларын дамыту үшін сыни дискурсты, себеп-салдарлық 
байланыстарын, қарым-қатынастың базалық тұлғааралық 
дағдыларын, когнитивті академиялық құзыреттілікті ескеретін 
стратегияларды әзірлеу және қолдану; 
- тілді оқытуда және қолдануда жас ерекшеліктерінің өзара 
байланысын түсіндіру;  
- тілдік құзыретті пәндік мазмұнды оқытумен және танымдық 
қабілеттерімен біріктіру; 
- пәндік мазмұндағы пәндерді оқыту барысында тілді оқытуды 
қолдау;  
- диалогтік сабақ беру және оқытуды қолдайтын дискурстың зерттеу 
формасын және басқа да формаларын қоса алғанда, әлеуметтік 
конструктивизм теориясын ескеретін оқыту стратегиясын ұсыну;  
- тіл білімі саласынан теорияларды тарту (мысалы, Second Language 
Acguisition – оқыту стратегиясы ұсыну үшін екінші тілді меңгеру). 

Әдіснама және 
бағалау 

- әдіснама мен бағалауға қатысы бар білім, біліктерді біріктіру және 
қолдану.  

Оқыту 
құзыретін 
қалыптастыру 

- өзін-өзі ынталандыру; 
- одан да көп дербестік үшін өзін-өзі бағалау; 
- оқытушылар мен студенттер арасында кері байланыс және  
сындарлы баға беру, алу және қабылдау;  
- оқытудың қолайлы стильдерін анықтау және талдау, кеңейту және 
тиімді пайдалану.  

Әріптестермен 
ынтамақтастық 

- әріптестерімен ынтымақтастық қатынастарын құру және осындай 
ынтымақтастықтың белгілі бір стратегиялар мен дағдылар жинағына 
ие болу; 
- оқытудың нәтижелерін жақсарту мақсатында әріптестерімен 
ынтымақтасу. 

Стратегияларды 
әзірлеу  

- стратегияларды әзірлеу: 
- студенттермен бірлесіп білім алу үшін және бірлесіп оқыту үшін; 
- сыни тұрғыдан ойлауын дамыту үшін; 
- әр түрлі стратегияларды қолдану арқылы үздіксіз тілдік прогресті 
қолдау (жақын арадағы даму аймағы, қателерді, бірінші тілдік 
көшіруді және тілдік интерференцияны ұғыну және түзету, ана тіліне 
тірек жасау,  антитеңестіру және модельдеу) 
- аралас оқытудың тәсілдерін қолдану. 

Бағыттар мен 
басымдықтарды 
әзірлеу 

- студенттермен бірге олардың қажеттіліктерін анықтау; 
- осы бағдарлама мәнмәтінінде сабақтардың модульдерін әзірлеу;  
- пән мазмұнының түйінді тұжырымдарын анықтау және оларды 
тілдік құзыреттердің айырмашылығын және студенттердің 
қажеттіліктерін ескере отырып, оқытуды  модификациялау жолымен 
студенттер үшін қол жетімді ету; 
- студенттермен бірге оқытудың нәтижелеріне (тілі, мазмұны мен 
тілдік дағдылары) қойылатын талаптарды қалыптастыру; 
- үш жақты тәсілді сақтау: мазмұндық компонентті, тілді және оқу 
дағдыларын дамыту; 
- пән бойынша бұрын алған білімдерін, дағдыларын, білім 
алушылардың қатынасы мен тәжірибесін жетілдіру және бекіту; 
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- үздіксіз оқытудың Еуропалық негізгі құзыреттерінде көрсетілген 
бағыттарды ұстану;  

Толыққанды 
пәндік оқу 
тәжірибесі 
әзірлеу  

- оқыту процесінің эмотивті жағын басқаруға деген студенттердің 
ұмтылысын қосымша тіл арқылы қолдау; 
- студенттер үшін толыққанды пәндік және практикалық орта құру 
(топтық жұмыс, курстастарын оқыту, тағылымдама және т.б.) 
- басқа студенттермен байланыстарды және қарым-қатынасты 
кеңейту үшін қолдаушы құрылым құру.  

Бағалау  - бағалаудың өзіндік мақсаттары мен міндеттерін құру, бағалаудың  
тиісті құралдарын  дамыту және қолдану;  
- алған білімдерінің көлемін анықтау;  
- студенттерді портфолио әдісін оқыту, дәріс беру және бағалауға 
ықпал ететін  құрал ретінде қолдануға бағыттау; 
- пәндік мазмұнын, тіл және оқу дағдыларын дамыту үшін 
қалыптастырушы және қорытынды бағалаудың стратегияларын 
қолдану; 
- оқытудағы прогрессті қолдау үшін салыстырмалы тестілеуді 
қолдану;  
- білім алушылардың өзінің оқуы үшін жауапкершілігін өзіне алуына 
деген ұмтылысына қолдау көрсету үшін өзін-өзі бағалаудың 
қағидаттарын жасау;  
- «бағалаудың тұзақтарын» егжей-тегжейлі талдау және оларды 
айналып өту мүмкіндіктерін ұсыну.  

Зерттеу және 
бағалау 

- пәнді зерделеудің әдістемесін студенттерге түсінікті түрде 
талқылау; 
- көптілді оқытудың барлық қатысушыларымен оқу іс-әрекетіне 
ынтымақтаса талдау жасау;  
- тұтастай алғанда, оқытудағы, сондай-ақ екінші тілді меңгерудегі, 
таным психологиясындағы және нәтижелі оқытудағы негізгі 
жетістіктерін тұжырымдау; 
- кіріктірілген оқыту бойынша зерттеу мақалаларын талдау; 
- зерттеу және бағалауды интерпретациялау және жоспарлау кезінде 
салыстырмалы тестілеуді (өңірлік, ұлттық, халықаралық) қолдану; 
- студенттердің өзін-өзі бағалау үшін, өзара бағалау үшін және 
оқытушылық іс-тәжірибесін бағалау үшін құралдар мен 
стратегияларды түсіндіру;  
- зерттеудің және бағалаудің нәтижелерін сыни тұрғыдан 
интерпретациялау.  

Ресурстар және 
қоршаған 
кеңістік  

- үш бірлікті тәсілді қамтамасыз ету: мазмұны, тілі және оқу 
дағдылары; 
- танымдық және тілдік оқу материалдарын әзірлеу және қолдану; 
- CLIL ресурстарын (мультимедиялық ресурсты қоса алғанда) әзірлеу 
бойынша өлшемшарттар құру; 
- аудиториялық және аудиториядан тыс кеңістікті пайдалану үшін 
өлшемшарттар мен стратегияларды баяндау; 
- оқу ресурстарын бағалау және әлеуетті қиындықтарды және оларды 
еңсерудің шешімдерін анықтау; 
- сайлаушылық, шығармашылық, бейімделген және бағалайтын 
немесе  дамытатын оқу материалдарына бағытталған және білім беру 
кеңістігін бағалайтын кооперативтік желіні дамытудың 
технологиясын қалыптастыру;  
-  студенттерге пәнаралық байланыстарды орнатуға көмектесу. 
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Сабақ үстінде 
жұмысты 
басқару  

- коммуникацияны дамыту үшін,  бірлесе оқыту және көшбасшылық 
үшін әр түрлі оқу нұсқауларын қолдану;  
- білім беру үдерісін басқару мақсатында сабақта қарым-қатынас 
жасау үшін тиісті тілді қолдану;  
- студенттердің тілдік және мәдени алуан түрлілігімен байланысты 
мүмкіндіктерін тану және қолдану; 
- білім алушылардың әр түрлі қажеттіліктерін ескеру (арнайы және 
ерекше қажеттіліктері, әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-
мәдени аясын, жынысы және т. б.); 
- студенттермен бірге оқыту процесіне және білім алушылардың 
белсенді қатысуына байланысты қауіп-қатерсіз орта құру. 

CLIL басқару - модельдердің өзгерістерімен жұмыс істеу;  
- кәсіби қоғамдастықтың қағидаларын, модельдері мен 
стратегияларын қолдану;   
- процестің ішкі және сыртқы қатысушыларымен жұмыс жасау;  
- кәсіби өзін-өзі басқарудың қағидаларын қолдану; 
- бұқаралық ақпарат құралдарында пәндік-тілдік кіріктірілген оқыту 
технологиясының мүддесін қорғау;  
- гендерлік және басқа да инклюзивті мәселелерді қоса алғанда, CLIL 
қатысты этникалық сұрақтар түсіндіру. 

 
Бүгінгі таңда жаңартылған білім беру мазмұнының енгізілуімен 

педагогикалық кадрларды даярлауға және түлектердің білім дәрежесіне 
қойылатын талаптар түбегейлі өзгеруде. Жұмыс берушілер мамандардан жаңа 
кәсіби және жеке қасиеттерін – жүйелі ойлауын, құқықтық, ақпараттық, 
байланысқа бейімділік мәдениетін және тілдерді білуін талап етеді. 

Көптілді білім беруде педагогтарды даярлаудың шетелдік тәжірибесін 
зерделей отырып, көптілділікті іске асырудың бастапқы кезеңінде эксперимент 
ретінде English Discoveries Online/Offline жүйесін енгізу ұсынылады. 

Бұл – оқытудың ең озық әдістемесін, сондай-ақ озық мультимедиялық 
оқыту, бағдарламалық қамтамасыз етуді және жаңа педагогикалық ресурстарды 
қамтитын шет тілін кешенді оқытудың кіріктірілген жүйесі. 

English Discoveries мультимедиялық оқыту бағдарламасы – бұл жалпы 
сөйлесімдік ағылшын тілі бойынша түрлі 10 курс: Жаңа бастаушылар үшін 
ағылшын тілі; Базалық 1-деңгей; Базалық 2-деңгей; Базалық 3-деңгей; Орташа 1-
деңгей; Орташа 2-деңгей; Орташа 3-деңгей; Ілгерінді 1-деңгей; Ілгерінді                      
2-деңгей; Ілгерінді 3-деңгей. Соның арқасында студенттер ағылшын тілін ең 
қысқа мерзімде үйренуде.  

Басты мақсаты оқытушылар мен студенттерге оқу үдерісінде аса маңызды 
нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін қазіргі заманғы оқу 
материалдарының,  технологиялардың кең ауқымын ұсыну болып табылады. 

Аудиториялық және зертханалық сабақтардан басқа студенттер қашықтық 
режиміндегі мультимедиялық бағдарламамен өзіндік жұмысқа елеулі 
уақыттарын бөледі. 

Ағылшын тілін үйренудің тереңдетілген курсын бітіргеннен кейін және өз 
білімінің деңгейін арттырғаннан кейін студенттер көптілділікті ескере отырып, 
оқуын жалғастырады.  
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Екінші кезеңде студенттер ОӘК мамандықты ескере отырып, әзірленген 
«Кәсіби ағылшын тілін» оқиды. Мақсатты негізге ала отырып, ағылшын тіліне 
оқыту кәсіби бағыттылықты, пәнаралықты және коммуникативті-іскерлік тәсілді 
ескере отырып, құрылады. Осылайша, мысалы, «Өзін-өзі тану» мұғалімдері 
«Өзін-өзі тану ағылшын тілінде» пәнін оқиды, физика мұғалімдері физика және 
астрономияның негізгі ұғымдарын ағылшын тілінде оқиды. 

Кәсіби ағылшын тілі курсын оқу барысында студенттерде екінші тілді 
қарым-қатынас құралы ретінде, білімнің түрлі салаларынан жаңа, өзекті және 
пайдалы ақпарат алу құралы ретінде пайдаланудың дағдылары мен біліктері 
қалыптасады. Кәсіби ағылшын тілі курсын бітірген соң студенттер қажетті 
кәсіби лексиканы меңгереді, арнайы сөздікті қамтитын мәтіндерді оқиды, 
диалогтік және монологтық сөйлеуі дамиды, сондай-ақ осы білімдерін одан әрі 
тәжірибесінде пайдаланады.  

Көптілділікті енгізудің соңғы кезеңінде көптілділік ескерілген тәжірибенің 
барлық түрлері болуы керек, яғни студенттер өз сабақтарын үш тілде өткізулері 
қажет. Студенттер оқыту процесінде таңдаған мамандығы бойынша үш тілде 
портфолио жасауы маңызды болып табылады.  

Осылайша, бүкіл курс бағдарламасы бойында студенттер үш бағыт 
бойынша оқиды: тереңдетілген және кәсіби қазақ тілі, орыс және ағылшын 
тілдері.  

Үштілді білім беру аясында педагогтарды даярлаудың білім беру 
бағдарламаларын әзірлеу барысында міндетті түрде тілдік (көптілді), пәндік 
және педагогикалық құзыреттілігінің қалыптасуын ескеру ұсынылады. 

Көптілді білім берудің мақсаттарын табысты іске асыру үшін білім беру 
процесінің дидактикалық жағын күшейту қажет. 

Жалпы алғанда, тілдерді оқытудың тиімділігі туралы айтқанда, осы 
жұмыстың жүйелі жетілдірілуі бойынша қадамдарды қолдану қажет. 
Инновациялық әдістер іздеу қажет. Атап айтқанда, әрбір облыста тілдерді 
оқытудың озық технологияларын енгізу бойынша мамандандырылған арнайы 
орталықтар құру және нығайту. 

Шын мәнінде, Қазақстандағы үштілділік – елімізді, оның  әлеуетін одан 
әрі нығайтуға бағытталған тұжырымдама, оны қоғам қолдауы тиіс. Үш тұғырлы 
тіл идеясы, шын мәнінде, үздіктердің арасында тең, бәсекеге қабілетті 
Қазақстанның қалыптасуына және дамуына бағытталған ұлттық идеологияның 
бір бөлігі болып табылады. 

Қазақстандағы көптілді білім беруді дамытудың қазіргі кезеңі оны жүзеге 
асырудың нақты ұйымдастырушылық формаларын қажет етеді. 

 Сонымен  Республикалық көптілді білім беру мәселелері бойынша 
үйлестіру және ғылыми-зерттеу орталығы, жоғары оқу орындарындағы және 
облыстық білім департаменттеріндегі көптілді беруді дамыту орталықтары, 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерін оқытудың деңгейлік оқыту моделін енгізу 
бойынша оқытушы семинарлары көптілді білім беру педагогикалық 
мониторингінің механизмдері бола алады. 
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Қорытынды 
 
Қазақстан Республикасының 2016-2019 жылдарға арналған білім беру 

мен ғылымның дамуының мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген: 
«педагогикалық кадрларға деген қажеттілік  жаратылыстану-математикалық 
циклдің төрт пәнін ағылшын тілінде оқыту барысында және үш тұғырлы тілді 
енгізуде мынадай жолдармен іске асырылатын болады:  

- «Болашақ» бағдарламаларының түлектері білім беру ұйымдарында 
ұстаздық жұмыстарға қамту мезанизмдері арқылы жұмысқа тарту;  

- мұғалімдерді жоғары оқу орындары мен колледждерде мақсатты 
даярлау; 

- физика, химия, биология және информатика пәндерін ағылшын тілінде 
оқытудың әдістемесі бойынша мектеп мұғалімдерінің біліктіліктерін көтеру; 

- студенттермен алмасу және волонтерлерді қамту бойынша 
бағдарламалар. 

Үш тұғырлы тілді білім беруді оқу және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз 
ету  тілдерді (қазақ, орыс, ағылшын) деңгейлік оқыту бағдарламаларына CEFR 
(2016-2017 оқу жылы) негізінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
шеңберінде іске асырылатын болады. Педагогикалық жоғары оқу орындарында 
педагогтардың тілдік құзыретін және студенттердің IELTS тестін тапсыру (6,5 
баллдан төмен емес) талаптарын дамыту бойынша кадрларды даярлау сапасын 
күшейту жөніндегі НЗМ тәжірибелерін енгізу механизмдері анықталды»  [3]. 

2015-2020 жылдардағы үш тұғырлы тілді білім беруді дамытудың жол 
картасын жасауда үштілді білім беруді енгізу процесін сүйемелдеуде болатын 
тәуекелдер анықталды. Оның ішінде үштілділік білім беруді қолдамайтын 
жұртшылық қауымы, пәндік мұғалімдердің пассивті немесе негативті 
көзқарастары ескерілді. Алайда, Қазақстандағы үштілді білім беру ахуалына 
жасалған талдау көрсеткендей, негізгі тәуекел педагогикалық кадрлардың 
дайын еместігі болып табылады.   

Бұл мәселе үштілді білім беру шеңберінде кадрларды даярлау және қайта 
даярлау бағдарламаларын іске асыруды жылдамдатуды;   педагогтарды 
даярлаудың әртүрлі әдістерін қолдануды, жеке меншіктегі құрылымдарды 
қатыстыру (КТЛ,  «Мирас» мектептері және т.б.), республикалық, облыстық 
семинар-тренингтер өткізуді қажет етеді.  

Педагогикалық кадрларды даярлаудың қолданыстағы бағдарламаларын 
сараптау үштілді білім беруге дайындық барысына елеулі өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу қажеттігін   көрсетті. Бұл атқарылатын жұмыстар барлық 
білім беру ұйымдарының, әдістемелік бірлестіктердің, білім саласындағы 
құзыретті органның қатысуымен жүргізілуі тиіс. 

Үштілділік білім беруді енгізудің тиімділігі мақсатты-бағытты 
ұйымдастыру–педагогикалық жағдайларды іске асыруға байланысты, олар 
теориялық тәсілдер және оның компоненттерін эксперименталдық апробация 
жасау барысында көрініс тапты, олар:   

- дамушы, өзіндік ұйымдасатын жүйелерде көптілді педагогикалық 
кадрларды даярлауға қатаң тәсілдер қолдану;  
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- өңірлік жағдайларды ескере отырып, мемлекеттік білім беру кеңістігін 
дамытудың ұзақмерзімді және ортамерзімді бағдарламаларына негізделген 
модельге сүйене отырып  кадрлық саясатты болжау;   

- мәселелерді болжаулық талдауға бағдарлану және республиканың 
үздіксіз және кәсіптік-педагогикалық білім беру жүйесінің қызметіндегі  нақты, 
жеке-дара мәселелерін білім беру практикасының және кадрлық саясат 
субъектілерінің қызметтерін интеграциялаудың ерекше жағдайларын ескере 
отырып, шешу жолдарын анықтау және құру болып табылады.   
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Введение 
 
Одним из важнейших аспектов происходящей в казахстанском обществе 

экономической и социальной модернизации выступает политика в области 
языка. Внимание Лидера нации – Президента Республики Казахстан  
Н.А. Назарбаева к этой составляющей государственной политики очевидно и 
заслуживает самого пристального изучения и анализа, поскольку именно в 
нашей республике реализуется уникальный проект, инициированный Главой 
государства, - «Триединство языков».  

В современном мире, полиязычном и мультикультурном, как никогда 
актуальна проблема сопряженности языков, поиск эффективных и 
жизнеспособных программ в области языков по консолидации обществ. В связи 
с этим значимость и актуальность полиязычного образования, являющегося 
результатом внедрения идеи о триединстве языков, не вызывают сомнения. 

Полиязычие как важное направление развития человечества осознавалось 
давно. Сегодня невозможно представить себе, что где-то еще существуют 
страны, люди которых владели бы только одним языком. И в реальности нет 
цивилизованных государств, где жила бы только одна нация. Для нормального 
функционирования любого многонационального государства весьма 
существенно формирование двуязычия и полиязычия. 

Для решения поставленной Президентом задачи эффективного внедрения 
полиязычия в образование необходимо привести в единую систему 
фрагментарно наработанную практику полиязычного образования в отдельных 
вузах и школах Республики Казахстан и обеспечить преемственность 
образовательных программ. Это потребует, в свою очередь, разработки 
комплекса научно-методических рекомендаций по реализации принципа 
преемственности полиязычного образования в системе «школа- вуз», 
социально-экономический эффект которых определяется тем, что будут 
созданы реальные предпосылки для решения задач, поставленных в 
Государственной программе развития образования на 2011-2020 годы: 
«... подготовка педагогических кадров с полиязычным образованием в вузах 
страны»[1]. 

При этом важнейшей стратегической задачей образования Казахстана 
является, с одной стороны, сохранение лучших казахстанских образовательных 
традиций, с другой, обеспечение выпускников школ международными 
квалификационными качествами, развитие их лингвистического сознания, в 
основе которого – овладение государственным, родным и иностранными 
языками. 

Согласно пункта 5.2. «провести анализ содержания действующих 
программ подготовки педагогических кадров для работы в условиях 
трехъязычного образования» Дорожной карты развития трехъязычного 
образования на 2015-2020 годы [2] Национальной академией образования им. 
И.Алтынсарина подготовлена данная аналитическая справка. 

Для составления аналитической справки был проведен анализ 
действующих программ подготовки педагогических кадров в Республике 
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Казахстан на основе рабочих учебных планов на 2015-2016 уч.г и 2016-2017 
уч.г.. 

В соответствии с технической спецификацией: 
- был изучен международный опыт подготовки педагогических кадров 

для полиязычного образования; 
-выявлены особенности трехъязычного образования в Казахстане; 
- установлены соответствия действующих программподготовки 

педагогических кадров целям и задачам трехъязычного образования; 
- составлены рекомендации по разработке образовательных программ 

педагогических специальностей в контексте подготовки к трехъязычному 
образованию. 

Результаты проведенного  исследования отражены в настоящей 
аналитической справке. 
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1 Содержание действующих программ подготовки педагогических кадров 
 
Государственной программой развития образования и науки на 2016-2019 

годы предусмотрено: «С учетом перехода на обновленное образование будет 
модернизировано содержание образовательных программ вузов. С 2017-2018 
учебного года в 15 базовых вузах, осуществляющих подготовку педагогических 
кадров по 4 педагогическим специальностям естественно-математического 
направления, будет осуществлен переход на англоязычное обучение с 
разработкой образовательных программ, учебников и УМК на английском 
языке для вузов» [3].  

В соответствии с опытом западных стран к преподаванию в школе будут 
шире привлекаться специалисты со степенью «магистр образования».Новая 
система подготовки педагогических кадров станет главной точкой опоры, 
которая позволит перевести всю систему среднего образования Казахстана на 
качественный уровень в условиях обновления содержания образования. 

 Составной частью Государственного общеобязательного стандарта 
образования (далее – ГОСО) является Типовой учебный план (далее – ТУП), 
утвержденный приложением 4 к постановлению Правительства Республики 
Казахстан, от 13.05.2016 № 292. ТУП регламентирует перечень дисциплин 
обязательного компонента и компонента по выбору.Так в блоке 
общеобразовательных дисциплин ТУП в обязательном компоненте на 
«Казахский/русский язык» и «Иностранный язык» отводится по 6 кредитов. В 
блоке «Базовые дисциплины» по 2 кредита выделено на «Профессиональный 
казахский/русский язык» и «Профессионально-ориентированный иностранный 
язык». 

Из 131-го вуза республики, подготовку по специальностям группы 
«Образование» ведут 61вуз, из них: национальные - 3, государственные – 21, 
международный вуз-1, акционированные – 2, частные – 34 [4].  

Департаментом высшего и послевузовского образования в адрес этих 
вузов  было направлено письмо о предоставлении рабочих учебных планов 
(далее – РУП) на 2015-16 уч.г и 2016-17 уч.г.. 

В адрес НАО им. И.Алтынсарина были получены РУПы из 10 вузов 
республики. Это - Казахский национальный педагогический университет имени 
Абая; Казахский государственный женский педагогический университет; 
Павлодарский государственный педагогический институт; Южно-
Казахстанский государственный педагогический институт; Таразский 
государственный педагогический институт; Костанайский государственный 
педагогический институт; Аркалыкский государственный педагогический 
институт имени И.Алтынсарина; Государственный университет имени 
Шакарима города Семей; Актюбинский региональный государственный 
университет имени К.Жубанова, Карагандинский государственный университет 
имени академика Е.А.Букетова. 

Рассмотрим действующие программы подготовки педагогических кадров 
по вузам: 
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КазНПУ представил РУП по следующим специальностям: 
1) 5В012100 «Казахский язык и литература в школах с неказахским 

языком обучения»; 
2) 5В012200 «Русский язык и литература в школах с нерусским языком 

обучения»; 
3) 5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка»; 
4) 5В011000 «Физика»; 
5) 5В011100 «Информатика»; 
6) 5В011200 «Химия»; 
7) 5В011300 «Биология»; 
8) 5В011400 «История». 
В соответствии с РУП на 2015-16 уч.г. и 2016-17 уч.г. на изучение 

дисциплин «Казахский (русский) язык отводится по 3 кредита в 1-м семестре и 
по 3 кредита во 2-м семестре по всем 8-ми специальностям. По специальности 
5В011200 «Химия» во втором семестре в компоненте по выбору предусмотрена 
дисциплина «Техника перевода химического текста на английском языке и 
оценивается в 3 кредита. 

Подготовка педагогов по специальности 5В011900 - «Иностранный язык: 
два иностранных языка» включает дисциплину «Информационно- 
коммуникационные технологии (на английском языке)», на которую отводится 
3 кредита во втором семестре. В третьем семестре в обязательном компоненте 
предусмотрены практические занятия по следующим                                                                                                                                               
языковым  дисциплинам: «Базовый основной иностранный язык (В2)» - 1 
кредит и «Второй иностранный язык (А1)» - 4 кредита. В обязательный 
компонент 4-го семестра включен «Второй иностранный язык», объемом 4 
кредита. 

Компонент по выбору включает следующие дисциплины: 
«Лингвострановедение» (ОИЯ), «Лингвокультурология» (ОИЯ), «Современная 
практическая фонетика (ОИЯ) и «Практическая фонетика» (ОИЯ) по три 
кредита в третьем семестре. В четвертом семестре предусмотрены  дисциплины 
«Современная практическая грамматика иностранного языка (ОИЯ) и 
«Функциональная грамматика», объемом по 4 кредита каждая, а также 
«Современная практическая грамматика иностранного языка (ВИЯ)» и 
«Функциональная грамматика (ВИЯ) по 2 кредита. 

РУП по специальности 5В012100 «Казахский язык и литература в школах 
с неказахским языком обучения» включает для студентов 1 курса обучения: 

- в первом семестре – «Казахский (русский язык)» и «Иностранный язык» 
по 2 кредита, «Практический казахский язык» и «Фонетика современного 
казахского языка» по 2 кредита; 

- во втором семестре – по три кредита выделено на «Казахский (русский 
язык)» и «Иностранный язык» по 2 кредита; 

- в третьем семестре – «Лексикология современного казахского языка» и 
«Казахская литература: период Ханства» по 2 кредита; 
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- в четвертом семестре – «Словообразования казахского языка» (2 
кредита), «Морфология современного казахского языка» (3 кредита), «Основы 
орфографии и пунктуации» (3 кредита). 

Для специальности 5В012200 «Русский язык и литература в школах с 
нерусским языком обучения» обязательный компонент  включает дисциплину 
«Фонетика современного русского языка» (2 кредита) в третьем семестре и 
«Лексикология современного русского языка» (2 кредита). Компонент по 
выбору включает дисциплину «Двуязычная лексикография» объемом 3 
кредита. 

В Павлодарском государственном педагогическом институте: 
- по специальности «Информатика» в модуле 3 «Коммуникативный» на 

дисциплины «Казахский/русский язык» и «Иностранный язык» отводится по 3 
кредита в первом и втором семестре. В обязательном компоненте модуль 5 
«Психолого-педагогический и основы информатики» на дисциплину «Введение 
в педагогическую профессию» на английском языкевыделен 1 кредит. 

 Модуль 7 «Коммуникативно-методический» обязательного компонента 
содержит «Профессиональный казахский/русский язык» и «Профессионально-
ориентированный иностранный язык»  по 2 кредита на каждую дисциплину. 

 В компоненте по выбору Модуля 8 «Основы программирования и 
архитектура компьютера»представлены дисциплины «Теория алгоритмов» и 
«Теория информации» (3 кредита), которые ведутся на казахском/русском 
языке. Также в этом модуле  дисциплины «Технология программирования» (3 
кредита) и «Технологии объектно-ориентированного программирования» (4 
кредита) изучаются на английском языке. Модуль 9 «Информационные 
коммуникационные технологии и численные методы» содержит дисциплины 
«Информационные и коммуникационные технологии в образовании» (3 
кредита) и «Прикладное программное обеспечение» (2 кредита) изучаются на 
английском языке. «Прикладное обеспечение математики» оценено в 3 кредита 
и ведется на казахском/русском языке. 

 
Таблица - 1 – Учебный план на 2015-2016 учебный год. 

Всего 
кредитов 

Цикл дисциплины На казахском 
языке в 
русских 
группах  

На русском 
языке в 
казахских 
группах 

На 
английском 
языке  

129 5В011100 «Информатика» 
30 ООД (общие обязательные 

модули) 
14 14 10 

КВ (элективные модули) - - 3 
64 БД (базовые модули) 6 6 3 
44 КВ (элективные модули) 9 9 18 
32 ПД (элективные модули) 9 9 12 
 ДВО 5 5 5 
129                                           5В011300 «Биология» 
30 ООД (общие обязательные 

модули) 
14 14 13 

64/20 БД (ОК) (базовые модули) 3 3 3 
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44 БД (КВ) (элективные 
модули) 

7 7 14 

32 ПД (элективные модули) 5 5 6 
 ДВО 5 5 5 
129 5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 
33 ООД (общие обязательные 

модули) 
6 6 6 

64/20 БД (ОК) (базовые модули) 2 2 2 
129 5В012100 «Казахский язык и литература в школах  

с неказахским языком обучения» 
33 ООД (общие обязательные 

модули) 
- 6 6 

64/20 БД (ОК) (базовые модули) 2 2 2 
129 5В012200 «Русский язык и литература в школах  

с нерусским языком обучения» 
33 ООД (общие обязательные 

модули) 
6 - 6 

64 БД (ОК) (базовые модули) - 2 2 
129 5В012400 «Химия - Биология» 
33 ООД (общие обязательные 

модули) 
14 14 13 

64 БД (ОК) (базовые модули) 4 4 2 
44 БД (КВ) (элективные 

модули) 
5 5 16 

32 ПД (КВ) (элективные 
модули) 

5 5 11 

 ДВО 5 5 5 
129 5В012700 «Физика –Информатика» 
33 ООД (общие обязательные 

модули) 
14 14 13 

64 БД (ОК) (базовые модули) 6 6 3 
44 БД (КВ) (элективные 

модули) 
5 5 15 

32/5 ПД (ОК) 5 5 3 
27 ПД (КВ) (элективные 

модули) 
3 3 12 

 ДВО 5 5 5 
129 5В012900 «История – Религиоведение» 
30 ООД (общие обязательные 

модули) 
14 14 11 

64 БД (ОК) (базовые модули) 6 6 3 
44 БД (КВ) (элективные 

модули) 
10 10 13 

32 ПД (элективные модули) - - 3 
 ДВО 5 5 5 

 
Из рисунка 1 видно, что в Павлодарском государственном 

педагогическом институте РУП на  2015-2016 учебный год содержит: 
14,4%дисциплин на государственном языке, 14,6% - на русском и 18,1% - на 
английском языке. 
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Рисунок-1 – Доля дисциплин, преподаваемая по языкам 
 
Таблица- 2 –Учебный план на 2016-2017 учебный год 

Всего 
кредитов 

Цикл дисциплины На 
казахском 
языке в 
русских 
группах  

На 
русском 
языке в 
казахских 
группах 

На 
английском 
языке  

129 5В01100 «Физика» 
28 ООД (общие обязательные модули) 6 6 9 
71/20 БД (ОК) (базовые модули) 10 10 8 
51 БД (КВ) (элективные модули) 11 11 13 
30/5 ПД (ОК) - - 2 
25 ПД (КВ) (элективные модули) 3 3 13 
 ДВО 5 5 5 
129 

 
5В011100 «Информатика» 

28 ООД (общие обязательные модули) 6 6 9 
71/20 БД (базовые модули) 2 2 3 
51 КВ (элективные модули) 18 18 18 
27 ПД (элективные модули) 4 4 15 
 ДВО 5 5 5 
129 5В011200 –«Химия» 
28 ООД (общие обязательные модули) 6 6 9 
69/20 БД (ОК) (базовые модули) 2 2 2 
49 БД (КВ) (элективные модули) 11 11 18 
32/5 ПД (ОК) - - 2 
27 ПД (КВ) (элективные модули) 5 5 7 
129 5В011300 «Биология» 
28 ООД (общие обязательные модули) 6 6 9 
69/20 БД (ОК) (базовые модули) 2 2 2 
49 БД (КВ) (элективные модули) 10 10 27 
32/27 ПД (КВ) (элективные модули) 8 8 6 
 ДВО 5 5 5 
129 5В011400-«История» 
28 ООД (общие обязательные модули) 6 6 9 
69/20 БД (ОК) (базовые модули) 2 2 2 
49 БД (КВ) (элективные модули) 15 15 - 

На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На английском 
языке  

Ряд1 14,4 14,6 18,1

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
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32/27 ПД (КВ) (элективные модули) - 6 - 
129 5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 
28/21 ООД (общие обязательные модули) 6 6 9 
69/20 БД (ОК) (базовые модули) 2 2 2 
129 5В012100 «Казахский язык и литература в школах с неказахским языком 

обучения» 
28/21 ООД (общие обязательные модули) 6 6 9 
69/20 БД (ОК) (базовые модули) 2 2 2 

 
На рисунке 2 показано, что учебный план 2016-17 учебного года  ПГПИ 

содержит  большее количество дисциплин  на английском языке: 
 

 
 

Рисунок 2 – Сравнительные данные по преподаванию дисциплин на  трех языках 
 

Приведем данные подготовки будущих педагогов в Южно-
Казахстанском государственном педагогическом институте. 

 
Таблица- 3 – Учебный план на 2016-17 учебный год 

Всего 
кредитов 

Цикл дисциплины На 
казахском 
языке в 
русских 
группах  

На 
русском 
языке в 
казахских 
группах 

На 
английском 
языке  

129 5В011100 «Информатика» 
30 ООД (общие обязательные модули) 14 14 10 

КВ (элективные модули) - - 3 
64 БД (базовые модули) 6 6 3 
44 КВ (элективные модули) 9 9 18 
32 ПД (элективные модули) 9 9 12 
 ДВО 5 5 5 
129                                           5В011300 -«Биология» 
30 ООД (обязательные модули) 

Полиязычная подготовка 
8 6 6 

 
64 БД (ОК) (обязательные модули) 

Языковая подготовка    
поспециальности 

4 2 3 

20 БД (модули общих дисциплин) 5 3 2 

На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На английском 
языке  

Ряд1 11,5 11,9 15,4

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
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44 БД (КВ) (модули специальности по 
выбору) 

4 - 18 

32 ПД (элективные модули) 6 16 6 
5В011000 -«Физика» 

46 ООД (обязательные модули) 8 8 9 
71 модули  по выбору 22 20 19 
32 ПД (элективные модули)    

129                                           5В011200 - «Химия» 
46 ООД (обязательные модули) 6 6 9 
12 Модули общеобразовательных 

дисциплин 
1 - 2 

71 Модули профилирующих 
дисциплин 

7 10 31 

129 5В011400 - «История» 
46 ООД (обязательные модули) 6 6 9 
10 Модули общеобразовательных 

дисциплин 
- - 0 

73 Модули по выбору 73 22 3 
 
Таким образом, в ЮКГПИ большее количество кредитов отводится 

дисциплинам на казахском языке (Рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Доля дисциплин, преподаваемых на целевых языках 

 
Таразский государственный педагогический институт представил 

учебный план полиязычных групп на 2016-2017 учебный год. 
 
Таблица- 4 – РУП 2016-17 учебного года 

Всего 
кредитов 

Цикл дисциплины На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На 
английском 
языке  

129 5В011100 «Информатика» 
28/21 ООД (ОК) 6 6 9 
7 КВ 2 5 - 
69/22 БД (ОК) 14 5 3 
47 БД (КВ) 18 3 3 
32/5 ПД (ОК) 5 - - 

На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На английском 
языке  

Ряд1 25,5 18,8 22,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0
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27 ПД (КВ) 3 3 6 
129 5В011300 «Биология» 
28/21 ООД (ОК) 6 6 9 
7 КВ 5 2 - 
69/22 БД (ОК) 14 3 5 
47 БД (КВ) 21 18 8 
32/5 ПД (О К) - - 5 
27 ПД (КВ) 18 - 9 
129 5В011000 «Физика» 
28/21 ООД (ОК) 6 6 9 
7 КВ 3 4  
69/22 БД (ОК) 12 7 3 
47 БД (КВ) 24 11 9 
32/5 ПД (О К) 3 2 - 
27 ПД (КВ) 14 6 7 
129 5В011200 «Химия» 
28/21 ООД (ОК) 6 6 9 
7 КВ 5 2 - 
69/22 БД (ОК) 10 9 3 
47 БД (КВ) 15 12 20 
32/5 ПД (О К) 5 - - 
27 ПД (КВ) 11 9 7 
129 5В011400 «История» 
28/21 ООД (ОК) 6 6 9 
7 КВ - 7 - 
69/22 БД (ОК) 16 3 3 
47 БД (КВ) 25 7 15 
32/5 ПД (О К) 5 - - 
27 ПД (КВ) 19 2 6 
129 5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 
28/21 ООД (ОК) 6 6 9 
69/22 БД (ОК) 3 3 3 
129 5В012100 «Казахский язык и литература в школах  

с неказахским языком обучения» 
28/21 ООД (общие обязательные 

модули) 
6 6 9 

69/20 БД (ОК) (базовые модули) 3 3 3 
129 5В012200 «Русский язык и литература в школах  

с нерусским языком обучения» 
28/21 ООД (общие обязательные 

модули) 
6 6 9 

69/20 БД (ОК) (базовые модули) 3 3 3 
 
Для студентов 2-го курса по специальности «Информатика», «Биология»,  

«Физика», 5В011200 «Химия», «Иностранный язык: два иностранных языка», 
«Казахский язык и литература в школах с неказахским языком обучения», 
«Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения» на 
дисциплины «Профессиональный казахский/русский язык» и 
«Профессионально-ориентированный иностранный язык» блока «Базовые 
дисциплины» (обязательный компонент) выделено по 3 кредита. 
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Рисунок 4 – соотношение дисциплин РУПов Таразского ГПИ  

на 2016-17 учебный год по языкам обучения 
 

Из таблицы № 4 и рисунка 4 видно, что в Таразском ГПИ дисциплинам на 
казахском языке отводится 24,2%, на английском – 14,4% и на русском языке – 
13,2%. 

В Аркалыкском государственном педагогическом институте по 
специальности «Физика» в разделе «Общие элективные дисциплины» выделено 
2 кредита на изучение по выбору дисциплин «Преподавание физики на 
английском языке», «Обучение физическим терминам на английском языке», 
«Организация методов преподавания физики на английском языке», входящих 
в модуль «Профессиональная языковая коммуникативная». 

По специальности «Информатика» в модуле «Профессиональная 
языковая коммуникация» на выбор студентов представлены дисциплины: 
«Преподавание информатики   на английском языке», «Новые технологии в 
обучении информатики», «применение возможностей информационных 
технологий в обучении информатики», оцениваемые в 2 кредита. 

Модуль «Профессионально-коммуникативный» предлагает на выбор 
студентов следующие дисциплины: «Преподавание химии  на английском 
языке», «Преподавание неорганической химии  на английском языке», 
«Преподавание органической химии на английском языке», оцениваемые в 2 
кредита по специальности «Химия». 

 
Таблица-5 

Всего 
кредитов 

Цикл дисциплины На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На 
английском 
языке  

129 5В011100 «Информатика»  
33 ООД (ОК) 6 6 6 
64/20 БД (ОК)  2 2 2 
32/27 ПД (КВ) - - 2 
129 5В011300 «Биология» 
33 ООД (ОК) 6 6 6 
64/20 БД (ОК)  2 2 2 
32/27 ПД (КВ) - - 2 
129 5В011000 «Физика» 

На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На английском 
языке  

Ряд1 24,2 13,2 14,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0
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33 ООД (ОК) 6 6 6 
64/20 БД (ОК) 2 2 2 
32/27 ПД (КВ) - - 2 
129 5В011200 «Химия» 
33 ООД (ОК) 6 6 6 
64/20 БД (ОК) 2 2 2 
32/27 ПД (КВ) - - 2 
129 5В011400 «История» 
33 ООД (ОК) 6 6 6 
64/20 БД (ОК) 2 2 2 
129 5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 
33 ООД (ОК) 6 6 6 
64/20 БД (ОК) 2 2 2 
     
129 5В012100 «Казахский язык и литература в школах  

с неказахским языком обучения» 
33 ООД  6 6 6 
64/20 БД (ОК)  2 2 2 
129 5В012200 «Русский язык и литература в школах  

с нерусским языком обучения» 
33 ООД  6 6 6 
64/20 БД (ОК)  2 2 2 

 
На рисунке 5 показано процентное соотношение дисциплин 

Аркалыкского ГПИ им. И.Алтынсарина по языкам. 
 

 
Рисунок 5 - процентное соотношение дисциплин по языкам. 

 
В Казахском государственном женском педагогическом 

университетеРУПпо специальностям «Физика», «Биология», «Химия», 
«Информатика», «Иностранный язык: два иностранных языка», «Казахский 
язык и литература в школах с неказахским языком обучения», «Русский язык и 
литература в школах с нерусским языком обучения» содержит в основном 
обязательном модуле 3 изучение дисциплины «Иностранный язык» объемом 6 
кредитов, в основном обязательном модуле 4 – «Казахский (русский) язык» 
объемом 6 кредита. В основном обязательном модуле 5 изучение дисциплины 

На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На английском 
языке  

Ряд1 2,3 2,3 3,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5



64 

«Информационно-коммуникационные технологии» на английском языке, 
объемом 3 кредита. 

Профессиональный обязательный модуль включает изучение дисциплин 
«Профессиональный казахский/русский язык» и «Профессионально-
ориентированный иностранный язык» по 2 кредита каждый. Для специальности 
«Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения» в 
профессиональных элективных модулях 3,7,8 запланированы дисциплинына 
казахском языке: «Современный казахский язык» и «Орфографические нормы 
казахского языка», «Сопоставительная грамматика казахского и русского 
языка», «Искусство и литература Казахстана»каждая объемом в 3 кредита. 

Для специальностей «Физика», «Биология», «Казахский язык и 
литература в школах с неказахским языком обучения», «Русский язык и 
литература в школах с нерусским языком обучения» Основной элективный 
модуль 4 включает дисциплину «Прикладной иностранный язык» объемом 3 
кредита. 

По специальности «Биология» профессиональный элективный модуль 
содержит дисциплину «Биоресурсы Казахстана» на русском языке (3 кредита). 
Далее специализированный элективный модуль1предлагает на выбор 
дисциплины «Прикладная биология с основами почвоведения»  на русском 
языке и «Основы биотехнологий» на английском языке (3 кредита). 
Специализированный элективный модуль 2 «Основы молекулярной биологии» 
предлагает изучение дисциплины «Паразитология»  на английском языке (3 
кредита) 

В 3-м специализированном элективном модуле «Разнообразие 
организмов» студентам предоставляется возможность выбрать следующие 
дисциплины: «Особо охраняемые природные территории Казахстана» на 
английском языке и «Мутагенез и окружающая среда» на русском языке, 
оцениваемые в 3 кредита (Таблица № 6). 

 
Таблица-6 – Учебный план на 2016-17 учебный год 

Всего 
кредитов 

Модуль На 
казахском 
языке  

На русском 
языке  

На 
английском 
языке  

129 5В011100 «Информатика»  
13 Основной обязательный модуль 

2,3,4, 5 
14 6 9 

4 Профессиональный 
обязательный модуль 5 

2 2 2 

3 Основной элективный модуль 4 - - 3 
129 5В011300 «Биология» 
17 Основной обязательный модуль 

3, 5 
6 6 9 

5 Профессиональный 
обязательный модуль 5 

2 2 2 

3 Основной элективный модуль 4 - - 3 
18 Профессиональный элективный 

модуль 6,7,8 
- 3 6 
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6 Специализированный 
элективный модуль 

- 6 9 

129 5В011000 «Физика» 
 Основной обязательный модуль 

3, 4 
6 6 9 

5 Профессиональный 
обязательный модуль 

2 2 2 

3 Основной элективный модуль 4 - - 3 
129 5В011200 «Химия» 
12 Основной обязательный модуль 

3, 4, 5 
6 6 9 

4 Профессиональный 
обязательный модуль 5 

2 2 2 

3 Основной элективный модуль 4 - - 3 
30 Профессиональный элективный 

модуль 1,5,7 
- 3 12 

3 Специализированный 
элективный модуль 3 

- 3 - 

     
129 5В011400 «История» 
15 Основной обязательный модуль 

2,3,4 
6 6 9 

4 Профессиональный 
обязательный модуль 5 

2 2 2 

3 Основной элективный модуль 4 - - 3 
129 5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 
10 Основной обязательный модуль 

3,4,5 
6 6 9 

4 Профессиональный 
обязательный модуль 6 

2 2 2 

3 Основной элективный модуль 4 - - 3 
129 5В012100 «Казахский язык и литература в школах  

с неказахским языком обучения» 
10 Основной обязательный модуль 

3,4,5 
6 6 9 

4 Профессиональный 
обязательный модуль 6 

2 2 2 

3 Основной элективный модуль 4 - - 3 
129 5В012200 «Русский язык и литература в школах  

с нерусским языком обучения» 
10 Основной обязательный модуль 

3,4,5 
6 6 9 

4 Профессиональный 
обязательный модуль 6 

2 2 2 

15 Профессиональный элективный 
модуль 3,7, 8, 11 

15 - 3 

3 Основной элективный модуль 4 - - 3 
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Из рисунка 6 видно, что в КазГосЖенПи большее предпочтение отдается 
преподаванию учебных дисциплин на английском языке. 

 

 
Рисунок 6- Доля кредитов, выделенных на изучение дисциплин по языкам 
 
В Государственном университете имени Шакарима г. Семейобучение по 

РУПам на 2015-16 уч.г представлены в таблице № 7: 
 
Таблица - 7 – Учебный план на 2015-16 учебный год 

Всего 
кредитов 
по 
модулям 

Модуль  На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На 
английском 
языке  

46 5В011100 «Информатика»  
18 Социокультурные 

дисциплины 
- - 6 

45 5В011300 «Биология» 
12 Языковая подготовка 6 6 6 
44 5В011000 «Физика» 
18 Социокультурные 

дисциплины 
- - 6 

43 5В011200 «Химия» 
12 Основы языковой 

подготовки 
6 6 6 

46 5В011400 «История» 
12 Основы языковой 

подготовки 
6 6 6 

46 5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 
12 Языковая подготовка 6 6 - 
45 5В012100 «Казахский язык и литература в школах  

с неказахским языком обучения» 
12 Языки - 6 6 
45 5В012200 «Русский язык и литература в школах  

с нерусским языком обучения» 
12 Языковая подготовка 6 - 6 
 

 

На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На английском 
языке  

Ряд1 37,8 34,3 61,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0
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На рисунке 7 видно, что 38,9% всех дисциплин  РУПов 2015-16 учебного 
года преподаются на английском языке. 

 

 
Рисунок 7- распределение количества кредитов по дисциплинам, изучаемым на 

целевых языках 
 
По РУПам на 2016-17 уч. г. обучение по модулям включает (таблица № 

8). 
 
Таблица-8 – Учебный план на 2016-17 учебный год 

Всего 
кредитов 
по 
модулям 

Модуль  На казахском 
языке  

На русском языке  На 
английском 
языке  

45 5В011100 «Информатика»  
17 Социокультурные 

дисциплины 
6 6 6 

44 5В011300 «Биология» 
17 Социокультурные 

дисциплины 
6 6 6 

22 5В011000 «Физика» 
17 Социокультурные 

дисциплины 
6 6 6 

45 5В011200 «Химия» 
12 Основы языковой подготовки 6 6 6 
47 5В011400 «История» 
8 Основы 

социальноймобильности 
- - 3 

12 Основы языковой подготовки 6 6 6 
47 5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 
11 Основы социальной 

мобильности 
- - 3 

11 Языковая подготовка 6 6 - 
46 5В012100 «Казахский язык и литература в школах  

с неказахским языком обучения» 
13 Основы социальной 

мобильности 
- - 3 

12 Основы языковой подготовки 6 6 6 
44 5В012200 «Русский язык и литература в школах  

с нерусским языком обучения» 
13 Основы социальной - - 3 

На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На английском 
языке  

Ряд1 27,8 27,8 38,9

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
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мобильности 
12 Основы языковой подготовки 6 6 6 

 
Рисунок 8 показывает, что 34, 8%  дисциплин  РУПов Гу им. Шакарима г. 

Семей проводятся на английском языке. 
 

 
 
Рисунок 8- Доля кредитов, отводимых на изучение дисциплин по языкам 
  
Таблица- 9 – информация о студентах, обучающихся в полиязычных 

группах 
№ Специальность Национальность Откуда 

Казах Русский Татар  Сельская 
местность 

Городские По 
программе 
«Серпін» 

1 5В060200 
«Физика» 

5   5 - - 

2 5В011100 
«Информатика» 

21 - - 19 2 - 

3 5В011300 
«Биология» 

40 1 2 25 11 4 

4 5В 011200 
«Химия» 

2 - - - 2 - 

 
Костанайским государственным педагогическим институтом 

представлены модульные образовательные программы на 2016-17 уч.г. по 
специальностям: 

- «История» в Образовательной программе 2.«История и 
Религиоведение» в модуле «Профессиональный практический язык» 
запланирована дисциплина «Практический иностранный язык»; 

- «Биология» и «Химия»в модуле «Управление качеством образования и 
информационно-комуникационные технологии» дисциплине  
«Информационно-комуникационные технологии»  (на английском языке) 
отводится 3 кредита.По 6 кредитов отводится на изучение «Иностранного 
языка» и «Казахского (русского) языка» в модуле «Основы языковой 
подготовки». 

На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На английском 
языке  

Ряд1 31,0 31,0 34,8

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0
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Рассмотрим более подробно модульную образовательную программу 2. 
«Полиязычная биология», в которой «Модули по выбору для 
специальности»(83 кредита) включают дисциплины различных модулей, 
распределенных следующим образом: 

- в модуле «Уровни организации живого» дисциплины «Структура и 
морфология растений» и «Зоология беспозвоночных» преподается на русском 
языке (3 кредита), а «Цитология и гистология» на английском языке. Модуль 
«Биология живых организмов» включает в себя следующие дисциплины: 
«Таксономия растений» и «Антропотомия человека»на казахском языке, 
«Биология позвоночных животных» на русском языке и     
«Основы химии» на английском языке; 

- дисциплины «Физиология человека» и «Основы генетики»  на казахском 
языке, «Закономерности эволюции органического мира» на русском и 
«Введение в энтомологию» на английском языке входят в модуль «Общая 
биология1» и оцениваются каждый в 3 кредита; 

- модуль «Биология организмов и прикладная биология» включает 
дисциплины: «Основы функциональной активности растений» на казахском 
языке, на русском –«Практическая биология с основами почвоведения»и на 
английском языке «Почвенная зоология»; 

- 2 дисциплины «Экология человека» и «Альгология и экология 
водоемов» модуля «Человек и экология» ведутся на английском языке; 

-  модуль «Биоразнообразие» предлагает 3 дисциплины «Экологические 
проблемы РК», «Зоогеография» и «Орнитология» на английском,  а 
«Биогеография»  на русском языке; 

- модуль «Социум, политика и религиоведение» содержит 
дисциплины«Религиоведение»(3 кредита на русском языке)и «Социум и 
политика (4 кредита на каз.яз); 

- «Краеведение» (2 кредита) на казахском языке изучается в модуле 
«История Республики Казахстан»; 

- «Основы экономики» (2 кредита) на русском языке в модуле 
«Философия, экономика и право». 

- модуль «Психолого - педагогические основы обучения и воспитания» 
включает изучение «Введение  в педагогическую профессию» на английском 
языке (2 кредита); 

- в модуле «Профессиональный практический язык» Практический 
иностранный язык (3 кредита) 

- модуль «Методический» включает дисциплину «Профессиональные 
ориентиры учителя» на русском языке; 

- «Экология и ОБЖ» (4 кредита на английском языке) входит в модуль 
«Экология человека». 

По модульной образовательной программе 2. «Полиязычная химия» 
Модули по выбору для специальности (83 кредита) включают дисциплины 
различных модулей, распределенных следующим образом: 

Модуль «Основы языковой подготовки» включает по 6 кредитов на 
изучение дисциплин  «Иностранного языка» и «Казахского (русского) языка» 
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по специальности «Информатика». «Информационно-комуникационные 
технологии»  (на английском языке), оцениваемая в 3 кредита входит в модуль 
«Окружающая среда и информационное  общество».Компонент по выбору 
содержит «Практический иностранный язык» (3 кредита) в модуле 
«Профессиональный практический язык». 

Данные по модулям и кредитам КГПИ показаны в таблице № 10. 
 
Таблица-10 – Распределение дисциплин по модулям и кредитам 

Всего 
кредитов 
по 
модулям 

Модуль  На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На 
английском 
языке  

129 5В011100 «Информатика»  
21 Общеобязательные модули 6 6 9 
83 Модули по выбору для 

специальности 
- - 3 

129 5В011300 «Биология» 
21 Общеобязательные модули 6 6 9 
25 Обязательные модули по 

специальности 
2 2 2 

83 Модульная образовательная 
программа 1. Биология 

- - 3 

83 Модульная образовательная 
программа 2. Полиязычная 
химия 

21 26 36 

129 5В011000 «Физика» 
21 Общеобязательные модули 6 6 9 
25 Обязательные модули по 

специальности 
2 2 2 

83 Модули по выбору для 
специальности 

- - 3 

129 5В011200 «Химия» 
21 Общеобязательные модули 6 6 9 
25 Обязательные модули по 

специальности 
2 2 2 

83 Модули по выбору для 
специальности 

- - 3 

81 Модульная образовательная 
программа 2. Полиязычная 
химия 

41 20 22 

129 5В011400 «История» 
21 Общеобязательные модули 6 6 9 
25 Обязательный компонент 2 2 2 
83 Образовательная программ 1 

«История» 
- - 3 

83 Образовательная программ 2 
«История и Религиоведение»  

- - 3 

47 5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 
21 Общеобязательные модули 6 6 9 
25 Общие модули по 2 2 2 
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специальности 
83 Компонент по выбору 15 2 66 
46 5В012100 «Казахский язык и литература в школах  

с неказахским языком обучения» 
21 Общеобязательные модули 6 6 9 
25 Обязательный компонент 2 2 2 
83 Образовательная программ 1 

«Казахский язык и литература 
в школах  
с неказахским языком 
обучения» 

- - 3 

83 Образовательная программ 2 
«Казахский язык и литература 
в производстве»  

- - 3 

 
В Костанайском ГПИ модульные образовательные программы содержат 

18,5% дисциплин на английском языке РУПов 2016-17 учебного года (рисунок 
10). 

 
Рисунок 10 –Доля учебного времени, отводимого в вузах на изучение дисциплин на целевых 

языках  
 
Актюбинский региональный государственный университет им. 

К.Жубанова предоставил РУПы за 2015-16 уч.г. и 2016-2017 уч.г. по 
специальностям (Таблица № 11). 

 
Таблица -11- обучение по РУПам  2015-16 уч.г. 

Всего 
кредитов 
по 
модулям 

Модуль  На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На 
английском 
языке  

129 5В011100 «Информатика»  
19 Языковой (ООД ОК) 3 3 3 
21 Языковые коммуникации и 

воспитание (БД ОК) 
2 2 2 

129 5В011300 «Биология» 
12 Информационно- языковой 3 3 3 
24 БД ОК 2 2 2 
129 5В011000 «Физика» 

На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На английском 
языке  

Ряд1 10,8 8,4 18,5

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
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20 Языковой (ООД ОК) 3 3 3 
24 БД ОК 2 2 2 
129 5В011200 «Химия» 
12 Языковой 3 3 3 
24 БД 2 2 2 
129 5В011400 «История» 
6 Языковой (ООД ОК) 3 3 3 
29 БД ОК 2 2 2 
47 5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 
12 Языковой   3 3 6 
4 Профессиональные языки 2 2 2 
129 5В012100 «Казахский язык и литература в школах  

с неказахским языком обучения» 
6 Языковой  3 3 3 
4 БД 2 2 2 
129 5В012200 «Русский язык и литература в школах  

с нерусским языком обучения» 
6 Языковой  3 3 3 
23 БД 2 2 2 

 
В РУПАх на 2016-2017 уч.г. Актюбинского РГУ им. К.Жубанова в 

модуле «Языковой»предусмотрено по 6 кредитов на изучение дисциплин 
«Казахский/русский язык» и «Иностранный язык», в модуле«Методика 
преподавания и профессиональные языки» - по 2 кредита на 
«Профессиональный казахский/русский язык» и «Профессионально-
ориентированный иностранный язык». 

В РУП специальности «Физика» запланировано изучение дисциплин на 
английском языке (14 кредитов): 6 кредитов в модуле «Общий курс физики», по 
3 кредита в модулях «Компьютерные методы и решение задач в физике» и 
«Теория иметодика воспитания и обучения физике», а также 2 кредита в блоке 
Профилирующие дисциплины. 

По РУП «Информатика» на английском языке выделено 4 кредита  
в модулях «Основы программирования» и «Базы данных и технологии 
программирования». 

 

 
Рисунок 11 – распределение доли дисциплин в РУПах Актюбинского РГУ им. 

К.Жубанова по языкам обучения 

На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На английском 
языке  

Ряд1 16,3 16,3 17,5

15,6
15,8
16,0
16,2
16,4
16,6
16,8
17,0
17,2
17,4
17,6
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В Карагандинском государственном университете им. Е.А.Букетова 
рабочий учебный план по специальностям «Физика», «Информатика», «Химия» 
и «Биология»  модуль «Общественно-коммуникативный» включает по 6 
кредитов на казахский  (русский) и иностранный язык в 1-м и 2-м семестре, а 
также 3 кредита на изучение дисциплины «Информационно-
коммуникационные технологии» на английском языке. 

В модуле  «Языковые дисциплины и        делопроизводство в рамках 
полиязычного обучения» РУП предусматривает 6 кредитов на изучение 
«Базового курса английского языка (уровень  А2-В1) (Таблица 12). 

 
Таблица-12 – РУП 2015-16 учебного года 

Всего 
кредитов 

Цикл дисциплины На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На 
английском 
языке  

129 5В011100 «Информатика»  
18 ООД (ОК) 6 6 9 
6 ДМ  - - 6 
129 5В011300 «Биология» 
18 ООД (ОК) 6 6 9 
6 ДМ  - - 6 
129 5В011000 «Физика» 
17 ООД (ОК) 6 6 9 
6 ДМ  - - 6 
129 5В011200 «Химия» 
18 ООД (ОК) 6 6 9 
6 ДМ  - - 6 
129 5В011400 «История» 
18 ООД (ОК) 6 6 9 
20 БД (ОК) 2 2 2 
5 ДМ - - 3 
129 5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 
15 ООД (ОК) 6 6 9 
20 БД (ОК) 2 2 2 
129 5В012100 «Казахский язык и литература в школах  

с неказахским языком обучения» 
18 ООД  6 6 9 
20 БД (ОК)  2 2 2 
129 5В012200 «Русский язык и литература в школах  

с нерусским языком обучения» 
18 ООД  6 6 9 
20 БД (ОК)  2 2 2 
2 ДМ 2 - - 

 
РУП 2-го курса обучения включает дисциплину «Делопроизводство на 

государственном языке» оцениваемую в 2 кредита в дополнительном модуле 
«Язык и делопроизводство» по специальностям: «Информатика», «Биология», 
«Иностранный язык: два иностранных языка», «Казахский язык и литература в 
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школах с неказахским языком обучения», «Русский язык и литература в школах 
с нерусским языком обучения». 

По специальностям «Физика» и «Химия» в дополнительном модуле 
«Языковые дисциплины в рамках полиязычного обучения, язык и 
делопроизводство» еще по 3 кредита отводится на дисциплины «Базовый курс 
английского языка (уровень В1) и  «Базовый курс английского языка (уровень 
В 2). 

По специальности «История» - только 3 кредита выделено на «Базовый 
курс английского языка (уровень В 2) (таблица № 13, рисунок 12). 

 
Таблица-13 – Учебный план 2016-17 учебного года 

Всего 
кредитов 

Цикл дисциплины На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На 
английском 
языке  

129 5В011100 «Информатика»  
 ДМ  2 - - 
129 5В011300 «Биология» 
 ДМ  2 - - 
129 5В011000 «Физика» 
 ДМ  2 - 6 
129 5В011200 «Химия» 
 ДМ 2 - 6 
129 5В011400 «История» 
 ДМ 2 - 3 
129 5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 
 ДМ 2 - - 
129 5В012100 «Казахский язык и литература в школах  

с неказахским языком обучения» 
 ДМ 2 - - 
129 5В012200 «Русский язык и литература в школах  

с нерусским языком обучения» 
 ДМ 2 - - 

 

 
 

Рисунок 12 – Доля дисциплин, читаемых на целевых языках 
 

  

На казахском 
языке  

На русском 
языке  

На английском 
языке  

Ряд1 23,1 22,3 42,6
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2 Цель, задачи и особенности трехъязычного образования 
 
Вхождение Казахстана в мировое образовательное пространство 

актуализировало задачи обучения на трех языках в стране. Еще в 2007 году 
Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев предложил культурный 
проект «Триединство языков». «Казахстан должен восприниматься во своем 
мире как высокообразованная страна, население которой пользуется тремя 
языками» [5]. 

Цель трехъязычного образования: создание необходимых условий для 
одновременного овладения казахстанцами тремя целевыми языками в 
соответствии с международными стандартами.  

Целевыми языками выступают:  
− казахский язык – государственный язык; 
− русский язык – как язык межнационального общения;  
− английский язык – язык успешной интеграции в глобальную экономику 
Выбор целевых языков основан на идее триединства, выраженной 

следующей формулой: развиваем государственный язык, поддерживаем 
русский и изучаем английский. 

При этом задачами трехъязычного образования являются: 
− проведение научных исследований в области трехъязычного 

образования; 
− введение модели уровневого обучения целевым языкам по типу CEFR 

(«Common European Framework of Reference:Learning, Teaching, Assessment» - 
«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 
преподавание, оценка»); 

− широкое применение технологии CLIL (технология предметно-
языкового интегрированного обучения); 

− подготовка педагогических кадров для работы в условиях 
трехъязычного образования; 

− институциональная поддержка развития трехъязычного образования.  
Обозначим основные факторы, повлиявшие на принятие модели 

трехъязычного образования: 
1) учеными обосновано, что знание школьниками двух и более языков 

повышает качество их образования в целом; 
2) учеными достоверно установлено, что уровень образования 

восьмиклассников Казахстана соответствует уровню европейских 
шестиклассников и семиклассников России; 

3) страны с развитой экономикой и сильной образовательной системой 
(Финляндия, Норвегия, Германия, Сингапур, Малайзия и др.) начинали свой 
путь именно с полиязычного образования, конкретно с масштабного изучения 
английского языка в школах; 

4) если Казахстан будет игнорировать указанные выше факты, то надолго 
останется лишь сырьевым придатком мировой экономики, казахстанцы будут 
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не создавать, а пользоваться продуктами высокой технологии только 
зарубежного производства. 

Можно выделить особенности модели трехъязычного образованияв 
Казахстане: 

–  в школах с казахским языком обучения с 1-го по 9-й классы на 
казахском языке будут изучаться все предметы кроме предметов «Русский язык 
и литература», «Всемирная история» (с 5-го класса) и «Английский язык» (с 1-
го класса), т.е. только два предмета будут изучаться на русском языке, один 
предмет – на английском языке. Таким образом, 91,8% учебного времени 
отводится на казахский язык обучения; 

– в школах с русским языком обучения с 1-го по 9-й классы на русском 
языке будут изучаться все предметы кроме предметов «Казахский язык и 
литература», «История Казахстана» (с 5-го класса) и «Английский язык» (с1-го 
класса), т.е. только два предмета будут изучаться на казахском языке и один 
предмет – на английском. Таким образом,  87,5% учебного времени отводится 
на русский язык обучения; 

– во всех школах в 10 и 11 классах предметы «Информатика», «Химия», 
«Физика», «Биология» и «Английский язык» будут изучаться на английском 
языке, остальные предметы будут изучаться на казахском языке в школах с 
казахским языком обучения, на русском языке – в школах с русским языком 
обучения. Таким образом, 9,3% учебного времени отводится на английский 
язык обучения; 

– изучение указанных предметов на английском языке будут решаться на 
местах на основании коллегиального решения педагогического совета школы и 
родительского комитета, исходя из желаний учащихся и возможностей 
педагогического коллектива. Таким образом английский язык обучения 
коснется только около 10% школьников (контингент учащихся старших 
классов составляет порядка 10% от общего числа казахстанских школьников); 

– для постепенной, поэтапной подготовки старшеклассников к изучению 
четырех предметов на английском языке будут применяться специальные 
методики, а именно:  

− на уроках естествознания (5-6 классы), информатики (5-9 классы), 
химии, физики, биологии (7-9 классы) школьники будут изучать англоязычный 
вариант основных терминов; 

− позже, в 8-9 классах, на английском языке будут проводиться 
отдельные внеклассные мероприятия/занятия по указанным четырем 
предметам. 

В целом, языковая политика государства основывается на следующем: 
− достичь овладения казахским языком 100% выпускников; 
− не потерять достижений во владении русским языком, которые 

обусловлены объективными историческими причинами в Казахстане и 
приумножить их; 

− прибавить к естественно сложившемуся казахско-русскому 
билингвизму знание третьего, английского, языка как языка интеграции в 
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мировое сообщество. 
Так принятая в Казахстане «Дорожная карта развития трехъязычного 

развития образования на 2015-2020 годы» утверждена приказами трех 
Министерств (Министерство образования и науки, от 5 ноября 2015 года, № 
622; Министерство культуры и спорта, от 9 ноября 2015 года, № 344; 
Министерство по инвестициям и развитию, от 13 ноября, № 1066) и  
направлена на обеспечение планомерного и поэтапного перехода всех уровней 
образования на трехъязычное образование, а также на эффективное 
взаимодействие заинтересованных сторон: государственных органов, 
организаций образования, НПО, бизнес структур, родительской 
общественности, СМИ и др.  

Реализация Дорожной карты развития трехъязычного образования на 
2015-2020 годы (далее – Дорожная карта) будет способствовать обновлению 
содержания учебных программ на всех уровнях образования; обеспечению 
преемственности трехъязычного образования в контексте единой 
образовательной среды; совершенствованию системы подготовки и 
переподготовки педагогических кадров для эффективного внедрения 
трехъязычного образования; обеспечению проведения эффективных научных 
исследований в области трехъязычного образования в Казахстане, 
популяризации культурного проекта «Триединство языков» [6].  

В Дорожной карте предусмотрено 7 стратегических направлений:  
1. Совершенствование нормативной и правовой базы трехъязычного 

образования;  
2. Научно-исследовательская деятельность по изучению проблем 

трехъязычного образования;  
3. Методологическое и учебно-методическое обеспечение трехъязычного 

образования;  
4. Подготовка кадров и повышение квалификации;  
5. Институциональная поддержка трехъязычного образования;  
6. Информационное сопровождение трехъязычного образования;  
7. Финансирование трехъязычного образования.  
Переход на трехъязычное образование – процесс сложный, нелинейный. 

И дело не только в пересмотре учебных планов и программ. Наиболее 
актуальным вопросом является подготовка педагогических кадров. Сложность 
заключается, прежде всего, в инертности педагогического мышления, в 
консерватизме суждений немалой доли педагогов. В целом, формирование 
способности педагогов к инновациям остается еще системной проблемой. 

Вместе с тем, наработанный на сегодня опыт трехъязычного образования 
в Казахстане вселяет оптимизм и уверенность в успехе. В стране данная модель 
успешно апробирована в пилотном режиме на базе 33-х общеобразовательных 
школ, казахско-турецких лицеев (30-ти КТЛ) и в системе Назарбаев 
Интеллектуальные школы (20 школ).  
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3 Соответствие содержания действующих программ подготовки 
педагогических кадров цели и задачам трехъязычного образования 

 
В системе высшего образования имеется определенный опыт обучения на 

трех языках. Так с 2008 года Казахский университет международных 
отношений и мировых  языков им. Абылай хана и Карагандинский 
государственный университет им. Е.А.Букетова были определены базовыми 
вузами по координации работы в данном направлении. Социальный заказ 
общества на трехъязычные кадры обусловил необходимость включения в 
ГОСО высшего образования в 2011 году введены дисциплины обязательного 
компонента «Профессиональный казахский/русский язык» и 
«Профессионально-ориентированный иностранный язык». 

Уже с 2012-1013 уч.г. в 32 вузах были открыты  специальные отделения с 
обучением на английском языке. В 2014-2015 уч. году было создано 1002 
трехъязычных групп, где обучалось 10800 человек, также в  2014-2015 учебном 
году в 7-ми  педагогических вузах создано 111 трехъязычных  групп. Для этого 
был сформирован профессорско-преподавательский состав, владеющий 
русским, казахским и английским языками. 

В 2015-2016 уч.г. в рамках трехъязычного образования обучение введется 
по 65 специальностям бакалавриата, 32 магистратуры, 8 докторантуры PhD в 42 
высших учебных заведениях. 

Внедрена уровневая система обучения языкам в соответствии с 
международными стандартами.Лица, имеющие сертификат о сдаче 
иностранного языка по специальным программам, освобождаются от 
вступительного экзамена по иностранному языку в магистратуру, резидентуру, 
адъюнктуру и докторантуру. 

В рамках перехода на англоязычное обучение в вузах по шести 
специальностям ГПИИР-2 и 4-м педагогическим специальностям 
предполагается ежегодный прием по государственному заказу 500 
магистрантов на педагогические специальности и 900 бакалавров для обучения 
на английском языке, 500 учителей и ППС по программе «Болашак». Также 
предусмотрено ежегодное повышение квалификации 2,4 тыс. учителей и 
преподавателей на языковых курсах до 2020 года [6]. 

Национальной академией образования им. И.Алтынсарина был проведен 
мониторинг трехъязычного образования на всех уровнях образования в 
Казахстане, в рамках реализации Дорожной карты развития трехъязычного 
образования на 2015-2016 годы. 

В мониторинге приняли участие 28 вузов, реализующих программы 
трехъязычного образования. Общий контингент обучающихся составил 110923 
студента, из них на отделении с казахским языком обучения обучались 80212 
студентов, или 72,3%, на отделении с русским языком обучения – 30711 
студентов, или 27,7% (таблица 14). 
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Таблица-14 – Сведения о контингенте обучающихся очного отделения 
вузов, принявших участие в мониторинге 

Язык 
обучения 

Контингент студентов 
полный курс обучения сокращенный курс обучения итого 

1 курс 2 курс 3курс 4 курс 5 курс всего 1 курс 2 курс 3курс 4 курс всего 
Казахский 22009 20716 19004 15391 1142 78262 479 828 637 6 1950 80212 
Русский 7117 7801 7134 6820 1082 29954 168 325 263 1 757 30711 
Итого 29126 28517 26138 22211 2224 108216 647 1153 900 7 2707 110923 

 
По итогам мониторинга выявлено, что дисциплины на казахском языке 

изучают 54,2% от общего числа студентов русского отделения, на русском 
языке – 20,1% от общего числа студентов казахского отделения. Разница в 
показателях составляет 34,1% в пользу казахского языка. Это свидетельствует о 
неравномерной вовлеченности студентов вузов в программы трехъязычного 
образования.  

Этот момент особенно касается численности студентов, изучающих 
дисциплины на английском языке (таблица 15 и рисунок 13). 

 
Таблица-15 – Сведения о численности студентов вузов, изучающих 

дисциплины на целевых языках 
Категории студентов Полный курс обучения 

Студенты русского отделения, изучающие дисциплины на 
казахском языке 3842 

Студенты казахского отделения,изучающие дисциплины на 
русском языке 5704 

Студенты русского отделения,изучающие дисциплины на 
английском языке 2886 

Студенты казахского отделения,изучающие дисциплины на 
английском языке 7450 

 

 
Рисунок 13 – Доля студентов вузов, изучающих дисциплины на целевых языках 
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Как свидетельствуют данные рисунка 13, доля студентов вузов, 
изучающих неязыковые дисциплины на английском языке, практически 
совпадают в показателях между отделениями с русским и казахским языками 
обучения. Здесь показатели по студентам казахского отделения вузов ниже 
аналогичных показателей русского отделения всего на 0,1% (рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 – Доля студентов, изучающих неязыковые дисциплины на английском 

языке 
 
При разработке образовательных программ для студентов с казахским 

языком обучения вузы предпочтение отдают дисциплинам, читаемым 
наказахском языке в отличие от программ для студентов русского отделения: 
здесь разница в показателях составила +5,4% (таблица 16). 

 
Таблица-16 – Распределение показателей доли студентов вузов, изучающих 

неязыковые дисциплины на целевых языках по языку обучения (Я1) 
Язык обучения 

(Я1) Казахский язык (Я2) Русский язык (Я2) Английский язык (Я3) 

Казахский  7,1% 9,3% 
Русский 12,5%  9,4% 

 
Вместе с тем, образовательные программы с целевым русским языком 

(Я2) разработаны для 128 специальностей и с целевым английским языком (Я3) 
для 4153 специальностей казахского отделения, что выше аналогичных 
показателей русского отделения (88 и 149 специальностей соответственно). 
Более того, число неязыковых дисциплин, читаемых на русском (Я2) и 
английском (Я3) языках в казахских группах, также превышает число 
дисциплин, читаемых на казахском (Я2) и английском (Я3)в группах русского 
отделения (таблица 17). 

 
Таблица-17 – Количественные сведения о специальностях и неязыковых 

дисциплинах вузов, изучаемых на целевых языках 

Целевые языки Число 
специальностей 

Число 
неязыковых 
дисциплин 

Казахский язык (Я2) в группах с русским языком 88 516 

9,2

9,4

студенты 
русского 

отделения 
студенты 

казахского 
отделения 

9,4 

9,3 % 
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обучения 
Русский язык (Я2) в группах с казахским языком 
обучения 128 854 

Английский язык (Я3) в группах с казахским языком 
обучения 153 1303 

Английский язык (Я3) в группах с русским языком 
обучения 149 997 

 
Показатели объема учебного времени, отводимого на изучение 

дисциплин на целевых языках распределены неравномерно. Так, в группах с 
казахским языком обучения на дисциплины, изучаемые на русском языке (Я2), 
отводится 23,7% от общего количества часов образовательной программы, что 
на 5,4% больше, чем объем учебного времени, отводимого на изучение 
дисциплин на казахском языке (Я2) в группах с русским языком обучения.  

Иная картина с дисциплинами, изучаемыми на английском языке (Я3): 
здесь в группах с казахским языком обучения данный объем учебного времени 
больше на 4,8%, чем в группах с русским языком обучения (рисунок 15).  

 

 
Рисунок 15 – Доля учебного времени, отводимого в вузах на изучение дисциплин на 

целевых языках (Я2 и Я3) 
 

Представленные вузами сведения свидетельствуют о том, что 
преобладает число двуязычных преподавателей (казахско-русские билингвы), 
это 5228 человека или, что составляет 37,3% от общего числа ППС вузов, 
принявших участие в мониторинге. 

Также наименьшее число ППС вузов составляют преподаватели, 
читающие на английском языке – 1506 преподавателя, или 10,7% (таблица 18, 
рисунок 15). 
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Таблица-18 – Сведения о преподавателях вузов, принявших участие в мониторинге. 

Наименование 
организации образования 

Всего 
по вузу 

Преподаватели, читающие 
только на 

казахском языке 
только на русском 

языке 
на казахском и 
русском языках 

на английском 
языке 

число 

доля от 
общего 
числа 

ППС (%) 

число 

доля от 
общего 
числа 

ППС (%) 

число 

доля от 
общего 
числа 

ППС (%) 

число 

доля от 
общего 

числа ППС 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Актюбинский ГУ им. 
К.Жубанова 635 489 77,0 145 22,8 422 66,5 77 12,1 

Аркалыкский ГПИ им. И. 
Алтынсарина 151 70 46,4 14 9,3 54 35,8 13 8,6 

Атырауский ГУ им.Х. 
Досмухамедова 424 354 83,5 184 43,4 424 100,0 63 14,9 

ВКГТУ им. Д. Серикбаева 221 20 9,0 29 13,1 0 0,0 5 2,3 
ВКГУ им. С. Аманжолова 345 98 28,4 104 30,1 143 41,4 42 12,2 
ГМУ г.Семей 396 189 47,7 228 57,6 160 40,4 74 18,7 
ЕНУ им.Л.Н. Гумилева  1538 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80 5,2 
Жетысуский ГУ им.И. 
Жансугурова 333 18 5,4 14 4,2 19 5,7 14 4,2 

ЗКАТУ им. Жангир хана 288 60 20,8 42 14,6 160 55,6 27 9,4 
ЗКГУ им.М. Утемисова 450 122 27,1 106 23,6 152 33,8 70 15,6 
ЗКГМУ им. М.Оспанова 511 455 89,0 56 11,0 397 77,7 10 2,0 
Каз.нац.академия 
искусств 
им.Т.К.Жургенова 

302 120 39,7 124 41,1 122 40,4 17 5,6 

КазГосЖенПУ 582 220 37,8 70 12,0 210 36,1 82 14,1 
КазНТУим.К.И.Сатпаева 1133 204 18,0 329 29,0 601 53,0 12 1,1 
КазНУ им. Аль-Фараби 81 13 16,0 32 39,5 29 35,8 6 7,4 
КарГМУ 714 304 42,6 419 58,7 55 7,7 103 14,4 
КарГТУ 660 70 10,6 72 10,9 30 4,5 66 10,0 
КарГУ им. Е.А. Букетова 789 56 7,1 56 7,1 112 14,2 265 33,6 
Кокшетауский ГУ им. 
Ш.Уалиханова 69 13 18,8 20 29,0 44 63,8 12 17,4 

Костанайский ГУ 
им.А.Байтурсынова 418 81 19,4 162 38,8 189 45,2 28 6,7 

Костанайский ГПИ 213 49 23,0 78 36,6 69 32,4 19 8,9 
Кызылординский ГУ 
им.КоркытАта 524 33 6,3 28 5,3 399 76,1 65 12,4 

Павлодарский ГПИ 239 42 17,6 71 29,7 83 34,7 43 18,0 
СКГУ им. М. Козыбаева 46 13 28,3 15 32,6 0 0,0 18 39,1 
Сем ГУ им.Шакарима 477 113 23,7 112 23,5 251 52,6 65 13,6 
ТарГПИ 346 275 79,5 194 56,1 136 39,3 63 18,2 
ТарГУ им. М.Х.Дулати 597 40 6,7 38 6,4 504 84,4 65 10,9 
ЮКГУ им. М. Ауезова 1540 850 55,2 125 8,1 463 30,1 102 6,6 
итого 14022 4371 31,2 2867 20,4 5228 37,3 1506 10,7 

 



83 

 
Рисунок 16 – Распределение доли ППС вузов, читающих на целевых языках 

 
Уровневую систему оценивания по типу CEFR оценивания языковых 

компетенций студентов применяют только три вуза:Жетысуский 
государственный университет имени И. Жансугурова;Западно-Казахстанский 
государственный университет имени М.Утемисова; Кокшетауский 
государственный университет имени Ш.Уалиханова. 

В ниже приведенных рисунках показано, что наибольшее число 
студентов демонстрируют сформированность языковых компетений на уровне 
В2по всем трем языкам (рисунок 17). 

 

 
Рисунок 17 – Уровни языковых компетенций студентов трех вузов 

 
Сравнительный анализ в разрезе трех языков свидетельствует о том, что 

худшие показатели студенты демонстрируют по казахскому языку (Я2) как 
второму языку (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Распределение показателей сформированности уровней языковых 

компетенций студентов по трем целевым языкам 
 
Таким образом, проведенный мониторинг показал, что действующие 

программы подготовки педагогических специальностей не в полной мере 
соответствуют подготовке будущих педагогов в контексте  трехъязычного 
образования. Так Дорожной картой предусмотрено внесение изменений и 
дополнений в учебные программы высшего образования в части введения: 

- преподавания курса английского языка на протяжении всего периода; 
-с первого курса обучения преподавания не менее 20% учебных 

дисциплин на втором языке (для казахского отделения – на русском языке, для 
русского отделения – на казахском языке); 

- с третьего курса обучения преподавания не менее 30% учебных циклов 
базовых и профилирующих дисциплин на английском языке. 

Методологическое и учебно-методическое обеспечение реализации 
трехъязычного образования предполагает разработку 40-ка образовательных 
программ и учебников на английском языке для вузов,отечественных 
учебников и УМК по языковым дисциплинам в соответствии с Единым 
языковым стандартом обучения трем языкам, адаптации зарубежных учебников 
и УМК на английском языке по 4 предметам (информатика, физика, химия, 
биология) для старшей и высшей школы, разработка. Перевод и издание 
учебников на государственном языке для вузов [7]. 

Министерством образования и науки РК сделаны конкретные шаги по 
внедрению полиязычного образования в вузах страны, уже с 2011 года в ГОСО 
по направлению «Образование» расширен объем кредитов на изучение языков 
что позволило студентам в объеме 2-х кредитов изучать дисциплины 
«Профессиональный казахский/русский» и «Профессионально 
ориентированный иностранный язык».  

Вместе с тем анализ Типовых учебных программ по дисциплинам 
«Профессиональный казахский язык», «Профессиональный русский язык», 
«Профессионально-ориентированный иностранный язык» свидетельствует о 
необходимости их унификации в плане определения целей, задач, тематики 
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речевого общения, а также конечных требований к уровню обученности 
языкам. Основная цель обучения профессиональному языку — 
совершенствование профессионально-коммуникативной компетенции в 
предметной области специальности, а задачи — это: 

– дать знания языков в объеме уровней В2-С1; 
– выработать умения и навыки по четырем видам речевой деятельности в 

объеме уровней В2-С1; 
– развивать межкультурно-коммуникативные компетенции; 
– формировать умения и навыки использовать языки в профессиональной 

сфере. 
В Карагандинском государственном университете имени академика 

Е.А.Букетова, который был определен одним из  базовых вузов республики по 
внедрению полиязычного образования, накоплен определенный опыт по 
подготовке педагогических кадров в области полиязычия, проведена 
комплексная работа по формированию учебно-методических материалов на 
английском языке, создана академическая база для эффективного изучения 
казахского, русского и английского языков, начата языковая подготовка 
преподавателей.  

Авторскими коллективами разработаны учебно-методические комплексы 
по специальным дисциплинам на английском языке, изданы под грифом МОН 
РК трехъязычные терминологические словари, опубликованы учебные пособия, 
практикумы, успешно реализуется Республиканская бюджетная программа 
«Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных 
организаций образования». Совместно с Республиканским научно-
практическим центром МОН РК «Дарын» проводятся обучающие семинары, 
республиканские олимпиады по английскому языку, разрабатываются учебно-
методические комплексы на английском языке для специализированных школ с 
обучением на трех языках. 

В 2012 г. КарГУ им. Букетова разработана Концепция развития 
полиязычного образования, в которой дан анализ условий и возможностей 
современной системы образования для реализации идеи триединства языков и 
определены приоритетные направления развития полиязычного образования. 
Это предполагает, прежде всего, пересмотр содержания современного 
языкового образования в целом, что потребует разработать пакет документов, 
определяющих стратегию и тактику изучения языков в системе образования 
Республики Казахстан.  

Наряду с этим необходимо провести конструирование нового содержания 
языкового образования, концептуально обоснованного, программно 
спроектированного, реализация которого должна регламентироваться 
типовыми требованиями, научно обоснованными предписаниями и 
рекомендациями.  

Одним из немаловажных факторов развития полиязычия являются 
исследования в области этнолингвистики, в рамках которой должны 
разрабатываться научно обоснованные рекомендации и предписания для 
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образовательной практики по вопросам рационального сочетания сфер влияния, 
функционирования и развития языков.  

При этом тематика речевого общения, представленная в типовых 
программах, должна быть согласована со специалистами кафедр по профилю 
специальности, так как контекст профессиональноориентированного языка 
предполагает интеграцию лингвистического и профессионального образования. 
Типовые учебные планы специальностей должны учитывать принцип 
непрерывности и преемственности языкового образования. 

 КазУМОиМЯ им.Абылай хана уже с 2006 года  реализует уровневую 
модель иноязычного образования, направленную на создание единой 
национальной системы иноязычного образования. Данная модель была 
предложена в Концепции развития иноязычного образования Республики  
Казахстан, в которой представлены уровни и содержание иноязычного 
образования для начальной и средней школы, специализированных школ, для 
организаций ТиПО, для языковых и неязыковых вузов, а также для 
магистратуры [8]. 

Результаты анализа Типовых учебных планов технических 
специальностей вузов, свидетельствуют о том, что на отдельных 
специальностях изучение дисциплины «Иностранный язык» цикла ООД 
предусмотрено только на 2 курсе, что в определенной степени нарушает 
преемственность в изучении  иностранного  языка  между  школой/колледжем  
и  вузом  в  связи  с  тем,  что на один год прерывается обучение иностранному 
языку. Продолжением курса иностранного языка цикла ООД является, по 
логике, дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык». 
Как показывает анализ, на отдельных специальностях также наблюдается 
разрыв на один год в изучении данных дисциплин.  

Все изложенное выше свидетельствует о необходимости внесения 
изменений в отдельные Типовые учебные планы специальностей вузов в части 
обеспечения преемственности в обучении иностранному языку, а также 
последовательности изучения дисциплин учебного плана специальности. 

Внедрение стандартизированного обучения языкам, начиная с начальной 
школы, требует соответствующей подготовки педагогических кадров. В связи с 
этим возникает необходимость введения вдействующий Классификатор 
специальностей высшего и послевузовского образования новых 
специальностей, обусловливающих подготовку: 

- учителей иностранных языков для начальной школы, так как 
современные образовательные программы «Педагогика и методика начального 
обучения» и «Иностранный язык: два иностранных языка» не предусматривают 
специфику раннего обучения иностранным языкам. Поэтому есть потребность в 
открытии новой специальности «Педагогика и методика начального обучения и 
иностранный язык»; 

- учителей казахского/русского языка как неродного языка, так как 
меняется парадигма языкового образования, ориентированная на, прежде всего, 
коммуникативность, соизучение языка и культуры, соизучение родного, 
неродного и иностранного языков. Поэтому есть потребность в открытии новых 
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специальностей «Казахский язык как неродной язык», «Русский язык как 
неродной язык». 

Стандартизация обучения языкам требует новых концептуальных 
подходов к полиязычному образованию, которые определяются сегодня 
совокупностью следующих методологических принципов: 

- принцип непрерывности понимается как связь, согласованность и 
перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, 
методов, средств, форм) между уровнями полиязычного образования (по 
вертикали); 

- принцип преемственности является фактором, обеспечивающим 
целостность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, 
средств, форм) на каждом уровне полиязычного образования (по горизонтали); 

- принцип «двойного вхождения знаний» обеспечивает параллельное 
овладение языками через изучение языковых дисциплин и через язык обучения 
неязыковых дисциплин (к примеру, химия, физика изучаются на английском 
языке, история Казахстана, казахская литература — на казахском, русская 
литература, всемирная история — на русском и т. д.); 

- принцип функциональной активности языков, контактирующих в 
этнокультурном образовательном пространстве, который означает создание 
условий для активного использования различных языков в соответствии с 
потребностями и интересами общества в институциональной сфере, и с 
интересами и потребностями личности и отдельных социальных групп во 
внеинституциональной и неформальной сферах [8]; 

- принцип сбалансированности государственного (казахского) и 
официального (русского) языков в содержании образования означает учет 
особенностей социолингвистической ситуации конкретного региона [8]. Акцент 
на этих двух языках продиктован тем, что в различных регионах Казахстана их 
функциональная активность неравнозначна. Имеется в виду, что русский язык 
менее активен в южных областях страны, тогда как в северных он обладает 
более широкой сферой употребления. 
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4 Рекомендации по разработке образовательных программ педагогических 
специальностей в контексте подготовки к трехъязычному образованию 

 
Анализ действующих программ подготовки педагогических кадров 

показал, что для дальнейшей успешной реализации треъязычного образования в 
республике необходим ряд мер, таких как изменения в нормативно-правовой 
документации (ГОСО, ТУП и т.д.), в политике организаций всех уровней 
образования, заинтересованность всех стейкхолдеров образовательного 
процесса.   

В первую очередь необходима разработка Концептуальных подходов 
подготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих 
кадров страны в рамках внедрения трехъязычного обучения на всех уровнях 
образования на 2016-2020 годы.Совершенствование действующих и/или 
разработка новых программ подготовки педагогических кадров через целевые 
профессиональные компетенции педагога. 

Методика CLIL - научить интегрированному обучению предмету и языку. 
Учителя, занимающиеся методикой интегрированного обучения предмету и 
языку, должны быть готовы к разработке различных видов экспертизы: 
содержания предмета, языка, лучшего опыта преподавания и обучения, 
интеграции содержания предмета, языка и методического подхода, внедрения 
CLIL в учебном заведении и др. 

Компетенции, определенные в системе непрерывного образования 
характеризуют основные знания, умения и отношение, они заостряют внимание 
на критическом мышлении, инициативе, решении проблем, оценке 
рисков,принятии решений и конструктивном управлении чувствами. 

Восемь европейских ключевых компетенций включают в себя: общение 
на родном языке, общение на иностранных языках, математическую 
компетенцию и базовые компетенции в науке и технике, ИКТ- компетенцию, 
общеучебные навыки, социальную и гражданскую компетенции, чувство 
инициативы и предприимчивости, уважение к культуре и традициям других 
народов и выражение своей культуры [9]. 

В условиях полиязычного образования следует представить целевые 
профессиональные компетенции, которые приобретет и будет развивать 
учитель интегрированного обучения предмету и языку в течение всей 
программы обучения: 

- личная рефлексияили приверженность к определенному 
познавательному, социальному и эмоциональному развитию; 

- основы предметно-языкового обучения или связь с самыми передовыми 
методиками преподавания, при помощи которых вытраиваются 
конструктивные взаимоотношения со всеми стейкхолдерами предметно-
интегрированного обучения; 

- предметная и языковая, связанная с усвоением языка, а углубленное 
изучение языка зависит от предметного содержания. Исследовательский подход 
к знанию взаимозависимости языков (Я1,Я2, Я3) и развитие познавательных 
способностей способствует изучению и предметного содержания и языка; 
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- методология и оценивание; 
- формирование обучающей компетенции; 
- сотрудничество с коллегами; 
- разработка стратегий; 
- разработка направления и приоритетов; 
- разработка полноценного предметного учебного опыта; 
- оценивание; 
- исследование и оценка; 
- ресурсы и окружающее пространство; 
- управление  CLIL. 
 
Таблица-19 – целевые профессиональные компетенции учителя 

полиязычного обучения 
Личная 
рефлексия 

Преподаватели могут и умеют 

 - излагать свое понимание и отношение к общепринятым принципам 
преподавания и обучения; 
- изучать и излагать свое понимание и отношение к изучению содержания 
и языка (Я1, Я2, Я3), а также развитию учебных умений; 
- определять свои педагогические и содержательные (предметные) 
компетенции и необходимость их совершенствования; 
- определять уровень языковой компетенцииобучающихся в соответствии 
с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком и 
доказывать необходимость совершенствования; 
- изучать и излагать методы работы с учащимися для определения 
социокультурных, личностных и профессиональных нужд преподавателя и 
студента; 
- изучать и излагать необходимость сотрудничества с коллегами и другими 
лицами, описывать механизм такого сотрудничества; 
- работать в соответствии с принципами обоснованной профессиональной 
уверенности; 
- совершенствовать и обновлять план самообразования; 
- изучать и применять многочисленные роли и индивидуальность 
преподавателя; 
- изучать и управлять влиянием и поведением всех стейкхолдеров 
учебного процесса. 

Основы 
предметно-
языкового 
обучения 
 

- описывать основные черты  интегрированного обучения (определение, 
модели, ожидаемые результаты, методология, главные принципы); 
- разъяснять и обсуждать с внутренними и внешними партнерами вуза; 
- разъяснять стратегию полиязычного обучения в соответствии со 
спецификой и приоритетами вуза 

Предметная и 
языковая 

- определять необходимое содержание обучения и возможные препятствия 
для его осуществления; 
- рассматривать содержание с точки зрения различных культурных 
перспектив; 
- задействовать стратегии для поддержания обучения языку на уроках 
предметного содержания; 
- создавать реальные возможности для усиления обучения предметному 
содержанию языка; 
- применять стратегии для развития у студентов  навыков соединения 
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новых знаний с их личным опытом (языком, другими дисциплинами, 
личным опытом и окружающим миром); 
- поддерживать языковую компетенцию студентов и процесс изучения 
языка; 
- объяснять, каким образом первый язык может способствовать изучению 
дополнительного языка; 
- моделировать стратегии для перехода от монолингвального к би и 
полигвальному преподаванию и обучению; 
- разрабатывать и применять стратегии, учитывающие критический 
дискурс, причинно-следственные связи, базовые межличностные навыки 
общения, когнитивную академическую компетентность  для поддержки 
языкового и содержательного обучения, а также для развития 
общеучебных навыков; 
- объяснять взаимосвязь возрастных особенностей в обучении языку и его 
применении; 
- объединять языковую компетенцию с обучением предметному 
содержанию и познавательными способностями; 
- поддерживать обучение языку во время изучения дисциплин 
предметного содержания; 
- предлагать обучающую стратегию, учитывающую терию социального 
конструктивизма, включая исследовательскую и другие формы дискурса, 
поддерживающие диалоговое преподавание и обучение; 
-  привлекать теории из области языкознания (например Second Language 
Acguisition – овладение вторым языком, для того, чтобы предложить 
обучающую стратегию). 

Методология и 
оценивание 

- объединять и применять знания и умения, имеющих отношение к 
методологии и оцениванию.   

Формирование 
обучающей 
компетенции 

- самомотивировать; 
- производить самооценку, для большей самостоятельности; 
-давать, получать и воспринимать конструктивную оценку, обратную 
связь преподавателя и студентов; 
- определять и анализировать предпочтительные стили обучения, 
расширять и эффективно использовать.  

Сотрудничество 
с коллегами 

- выстраивать отношения сотрудничества с коллегами и располагать 
определенным сводом стратегий и навыков такого сотрудничества; 
- сотрудничать с коллегами с целью улучшения результатов обучения. 

Разработка 
стратегий  

- разрабатывать стратегии: 
- для совместного получения знаний со студентами и для совместного 
обучения; 
- для развития критического мышления; 
- поддерживать непрерывный языковой прогресс посредством применения 
различных стратегий (зона ближайшего развития, осознание и 
исправление ошибок, первого языкового переноса и языковой 
интерференции, опора на родной язык, антивыравнивание и 
моделирование); 
- применять подходы смешанного обучения. 

Разработка 
направления и 
приоритетов 

- совместно со студентами определять их потребности; 
- разрабатывать модули занятия в контексте данной программы; 
- определять ключевые концепты содержания дисциплины и сделать их 
доступными для студентов путем модификации преподавания, учитывая 
различие языковых компетенций и потребностей студентов; 
- формировать требования к результатам обучения: языку, содержанию и 
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языковым навыкам – совместно со студентами; 
- соблюдать тройной подход: развитие содержательного компонента, 
языка и учебных навыков; 
- совершенствовать и закреплять ранее полученные знания по предмету, 
навыки, отношение и опыт учащихся; 
- придерживаться направления, отраженного в Европейских ключевых 
компетенциях непрерывного обучения. 

Разработка 
полноценного 
предметного 
учебного опыта 

- поддерживать студентов в стремлении управлять эмотивной стороной 
процесса обучения посредством дополнительного языка; 
- создавать полноценную предметную и практическую среду для 
студентов (групповая работа, обучение сокурсников, стажировка и т.д); 
- создавать поддерживающие структуры для расширения связей и общения 
с другими студентами. 

Оценивание - формулировать специфические цели и задачи оценивания, развивать и 
применять соответствующие инструменты оценивания; 
- определять объем полученных знаний; 
- направлять студентов на использование метода портфолио как 
инструмента, способствующий обучению, преподаванию и оцениваю; 
- применять стратегии формирующего и итогового оценивания для 
развития предметного содержания, языка и учебных навыков; 
- применять сравнительное тестирование для поддержки прогресса в 
обучении; 
- выводить принципы самооценки для поддержки стремления учащихся в 
принятии на себя ответственности за свое обучение; 
- детализировать «ловушки оценивания» и предлагать возможности их 
обхода. 

Исследование и 
оценка 

- обсуждать методику изучения дисциплины в доступной студентам 
форме; 
- проводить анализ учебной деятельности в сотрудничестве со всеми 
участниками полиязычного обучения; 
- формулировать ключевые находки обучения в целом, а также в 
овладении вторым языком, в психологии познания и результативном 
обучении; 
- анализировать исследовательские статьи по интегрированному 
обучению; 
- применять сравнительное тестирование  (региональное, национальное, 
международное) при интерпретации и планировании исследований и 
оценки; 
- разъяснять стратегии и инструменты для самооценки, взаимной оценки и 
оценки преподавательской практики студентов; 
- критически интерпретировать результаты исследований и оценки. 

Ресурсы и 
окружающее 
пространство 

- обеспечивать триединый подход: содержание, язык и учебные навыки; 
- разрабатывать и применять познавательный и языковой учебный 
материал; 
- создавать критерии по разработке ресурсов CLIL (включая 
мультимедийные); 
- описывать критерии и стратегии для использования аудиторного и 
внеаудиторного пространства; 
- оценивать учебные ресурсы и определять потенциальные трудности и  
решения для их преодоления; 
- формулировать технологию развития кооперативной сети, направленной 
на избирательные, творческие, адаптированные и оценивающие или 
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развивающие учебные материалы и оценивающие образовательное 
пространство; 
-  помогать студентам выстраивать межпредметные связи. 

Управление 
работой на 
занятии 

- применять различные учебные установки для развития коммуникации, 
совместного обучения и лидерства; 
- применять соответствующий язык для общения на занятии с целью 
управления образовательным процессом; 
- признавать и применять возможности, связанные с языковым и 
культурным разнообразием студентов; 
- ориентироваться на различные нужды обучающихся (специальные и 
специфические нужды, социально-экономический и социокультурный 
фон, пол и т.д.); 
- совместно со студентами создавать среду без угроз, которая зависит от 
процесса обучения и активного участия обучающихся. 

Управление  
CLIL 

- работать с изменениями моделей; 
- применять принципы учебного профессионального сообщества, модели и 
стратегии; 
- работать с внутренними и внешними участниками процесса; 
- применять принципы профессионального самоуправления; 
- представлять интересы технологии предметно-языкового 
интегрированного обучения в средствах массовой информации; 
- разъяснять этнические вопросы относительноCLIL, включая как 
гендерные, так и прочие инклюзивные моменты. 

 
С внедрением обновленного содержания образования сегодня кардинально 

меняются требования к подготовке педагогических кадров и степени 
образованности выпускников. Работодатели требуют от специалистов новых 
профессиональных и личностных качеств - системное мышление, правовую, 
информационную, коммуникабельную культуру и знание языков.  

Изучив зарубежный опыт подготовки педагогов полиязычного 
образования рекомендуется на начальном этапе реализации полиязычия в 
порядке эксперимента  внедрять систему English Discoveries Online/Offline.  

Это интегрированная система комплексного обучения иностранному 
языку, включающая в себя самые продвинутые методики преподавания, а также 
передовое мультимедийное обучающее программное обеспечение и новейшие 
педагогические ресурсы.  

Мультимедийная обучающая программа English Discoveries - это 
10различных курсов по общеразговорному английскому языку от начального до 
продвинутого: Английский для начинающих; Базовый 1 уровень; Базовый 2 
уровень; Базовый 3 уровень; Средний 1 уровень; Средний 2 уровень; Средний 3 
уровень; Продвинутый 1 уровень; Продвинутый 2 уровень; Продвинутый 3 
уровень. Благодаря чему студенты изучают английский язык в самые 
кротчайшие сроки.  

Главной целью является предоставление студентам и 
преподавателямширочайшего спектра современных учебных материалов, 
технологий, которые позволяют добиваться более значимых результатов в 
учебном процессе. Помимо аудиторных и лабораторных занятий студенты 
уделяют существенное время самостоятельной работе с мультимедийной 
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программой в дистанционном режиме. После окончания углубленного курса 
изучения английского языка и повышения уровня своих знаний студенты 
продолжат обучение с учетом полиязычия.  

На втором этапе студенты изучают «Профессиональный английский 
язык», в которых УМК разрабатываются  с учетом специальности. Исходя из 
цели, обучение английскому строится с учетом профессиональной 
направленности, межпредметности и коммуникативно - деятельностного 
подхода.  Так, например, учителя «Самопознания» изучают предмет 
«Самопознания на английском языке», учителя физики изучают основные 
понятия физики и астрономии на английском языке.  

В ходе изучения курса профессионального английского языка у студентов 
формируются умения и навыки пользования вторым языком как средством 
общения, средством получения новой, актуальной и полезной информации из 
различных областей знаний. По окончанию профессионального курса 
английского языка студенты владеют необходимой профессиональной лексикой, 
читают тексты, содержащие специальный вокабулярий, развивают 
диалогическую и монологическую речь, а так же используют эти знания в 
дальнейшей практике. 

Заключающим этапом внедрения полиязычия должны быть все виды 
практики с учетом полиязычия, то есть студенты должны проводить свои уроки 
на трех языках. Немаловажным является создание студентами портфолио на трех 
языках в процессе обучения по выбранной специальности. 

Таким образом, в течение всего курсапрограммы, студенты проходят 
обучение по трем направлениям, углубленный и профессиональный казахский, 
русский и английский языки.  

При разработке образовательных программ подготовки педагогов в 
контексте трехъязычного образования рекомендуется в обязательном порядке 
учитывать формирование языковых (полиязычных), предметных и 
педагогических компетенций. 

Для успешной  реализации целей полиязычного образования необходимо 
усилить дидактическую составляющую образовательного процесса. 

В целом, говоря об эффективности обучения языкам, необходимо 
предпринимать шаги по системному усовершенствованию данной работы. 
Необходим поиск инновационных методов. В частности - создавать и укреплять 
в каждой области специализированные центры по внедрению передовых 
технологий обучения языкам. 

По сути, триединство языков в Казахстане – концепция, направленная на 
дальнейшее укрепление страны, ее потенциала, которую общество должно 
поддержать. Идея языкового триединства, по сути, является частью 
национальной идеологии, нацеленной на становление и развитие 
конкурентоспособного Казахстана – равного среди лучших. 

Современный этап развития полиязычного образования в Казахстане 
нуждается в конкретных организационных формах его реализации, которыми 
могут выступить Республиканский координационный и научно-
исследовательский центр по проблемам полиязычного образования, центры 
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развития полиязычного образования в вузах и при областных департаментах 
образования, обучающие семинары по внедрению уровневой модели обучения 
казахскому, русскому, английскому языкам, механизмы педагогического 
мониторинга полиязычного образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



95 

Заключение 
 
Государственной программой образования и науки Республики Казахстан 

на 2016-2019 гг. предусмотрено: «Потребность в педагогических кадрах при 
обучении четырем предметам ЕМЦ на английском языке и внедрении 
трехъязычия будет решаться за счет: 

- выпускников программы «Болашак» через механизм привлечения к 
преподаванию в организациях образования;  

- целевой подготовки учителей в вузах и колледжах; 
- повышения квалификации школьных учителей по методике 

преподавания физики, химии, биологии и информатики на английском языке; 
- программы по обмену студентами и привлечения волонтеров. 
Учебное и научно-методическое обеспечение трехъязычного образования 

будет осуществляться в рамках внесения изменений и дополнений в программы 
уровневого обучения языку (казахский, русский, английский) на основе CEFR 
(2016-2017 года). В педагогических вузах будут предусмотрены механизмы по 
внедрению опыта НИШ по усилению качества  подготовки кадров по развитию 
языковых компетенций педагогов и требований к сдаче студентами IELTS не 
ниже  6,5 баллов» [3]. 

При разработке Дорожной карты развития трехъязычного образования на 
2015-2020 годы были отмечены риски, которые могут сопровождать процесс 
внедрения трехъязычного образования. Среди них неприятие  широкой 
общественностью политики трехъязычного образования,  пассивная или даже 
негативная позиция учителей-предметников, однако, как показал анализ 
состояния трехъязычного образования в Казахстане, основным риском является  
неподготовленность педагогических кадров.  

Это требует ускоренной  реализации программы  подготовки и 
повышения квалификации педагогов в рамках внедрения трехъязычного 
обучения;  использование различных форм подготовки педагогов, привлечение 
частных структур (КТЛ, школы «Мирас» и др.), проведение республиканских, 
областных семинаров-тренингов.  

Анализ действующих программ подготовки педагогических кадров 
показал, что необходимо вносить существенные изменения и дополнения в 
контексте подготовки к трехъязычному образованию. При этом это должна 
быть совместная работа организаций всех уровней образования, методических 
объединений, уполномоченного органа в области образования. 

Эффективность внедрения трехъязычного образования зависит от 
целенаправленной реализации организационно-педагогических условий, 
которые нашли свое отражение в содержании теоретических подходов и 
экспериментальной апробации ее компонентов, таких как:  

- серьезный подход к подготовке полиязычных педагогических кадров 
как к развивающейся, самоорганизующейся системе;  

- прогнозирование кадровой политики на модели, основанной на 
долгосрочных и среднесрочных программах развития государственного 
образовательного пространства с учетом региональных условий;  
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- ориентация на проблемный прогностический анализ и разработку путей 
решения конкретных, локализованных проблем в деятельности системы 
непрерывного и профессионально-педагогического образования республики с 
учетом специфических условий образовательной практики и интеграции 
деятельности субъектов кадровой политики. 
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