
1. Мемлекеттік тіл 

саясатымен айналысатын 

құрылымның болуы, 

мамандармен, 

оқытушылармен қамтылуы







Мемлекеттік тіл курсын оқытушы туралы ақпарат 

 

 

Зұлхайдарқызы Нұрсәуле 

 

Білімі, мамандығы:  

2017-2019 ж. – М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университеті,  Қашықтықтан оқыту 

институты 5В050700 - «Менеджент» мамандығы; 

2011-2013 ж. - Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті 6М020005 – «Филология: қазақ 

филологиясы» мамандығы (магистр);  

2007-2011 ж. - Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы 

(бакалавр) 

Жұмыс тәжірибесі:  

2018 ж. ақпан бастап – ҚР ДСМ «Ұлттық шұғыл 

медицинаны үйлестіру орталығы» ШЖҚ РМК ІЖжМТБ 

бөлімінің бас маманы; 

2016-2018 ж. – Астана қаласы әкімдігі ШЖҚ 

«Перинаталдық орталық» МКК қазақ тілі оқытушысы; 

2012 -2016 ж. – Астана қаласы Тілдерді дамыту 

басқармасы «Руханият» орталығының кадр инспекторы; 

2011-2012 ж. – Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті Филология факультеті деканатының 

жоғарғы білікті лаборанты; 

Қосымша мәліметтер: 

Марапаттар                 

2021 жыл Медицина қызметкері күні мерекесіне орай  

денсаулық сақтау саласындағы жемісті еңбегі мен 

еліміздің денсаулық сақтау жүйесін дамытуға қосқан 

үлесі үшін алғыс хат (Денсаулық сақтау министрінің 

атынан); 

 

2020 жыл Жедел медициналық жәрдем қауымдастығы 

атынан алғыс хат 

 

2019 жыл Медицина қызметкері күніне орай денсаулық 

сақтау жүйесін дамытуға қосқан үлесі және осы саладағы 

жемісті еңбегі үшін құрмет грамотасы; 

 

2017 жыл «Мәңгілік Ел: Қазақстанның кемел болашағы» 

ІІ республикалық байқауының «Жас дарын» медалінің 

иегері;  

 

2016 жыл «Мәңгілік Ел: Қазақстанның кемел болашағы» 

І республикалық байқауының «Денсаулық саласындағы 

үздік тіл маманы» мадақтамасы;  

 

2013 ж. Қазақстан халқы тілдерінің ХIV қалалық 

фестиваліне орай Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тілі, ұлттық руханиятымыздың алтын 

арқауы – қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтудегі, елдік 

мұраттарды насихаттаудағы ерен еңбегі үшін алғыс хат.  

 

2012 ж. ҚР білім беру жүйесіндегі еңбегі, жоғарғы кәсіби 

біліктілігі, Еуразия ұлттық университетінің қоғамдық 

өміріне белсенді қатысқандығы және жастарға білім беру 

мен тәрбиелеудегі қосқан үлесі үшін марапаттау 

грамотасы; 

 

Ғылыми мақалалар:  

Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті 

«Терминдерді біріздендіру мәселелері» атты 

республикалық терминологиялық конференцияның 

мақалалар жинағы. «Салалық терминдерді аударудың 

негізгі қағидалары» (2018 ж. 28 қыркүйек) – 70 б. 

 

С.Ж.Асфендияров атындағы Ұлттық медицина 

университеті «Салалық терминдерді қалыптастырудың 

ғылыми-әдістемелік негіздері» атты республикалық 

терминологиялық конференцияның мақалалар жинағы. 

«Медициналық терминдерді латын әліпбиіне көшірудегі 

емле ережелер мәселесі» (2019ж.12 сәуір) – 86 б. 

 

«Астана медицина университеті» КеАҚ «Медициналық  

білім беру – мемлекеттік тіл аясында»  республикалық 

терминологиялық  конференциясына қатысқандығы 

үшін сертификат.   



Тіл мамандарының біліктілік арттыру курстары





Сабақ барысы



Қазақ тілі кабинеті



Марапаттар





2. 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік тіл саясатын 

жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары





3. Ұйымдағы мемлекеттік тілді қолдану

деңгейі мен сапасы туралы

Стандарттық операциялық процедура

Толық ақпарат №3 папкада











 2021 ЖЫЛЫ АУДАРЫЛҒАН ҚҰЖАТТАР САНЫ – 2106

 ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырмасымен аударылған құжаттар 

саны – 312

 Қолданылатын нормативтік құқық актілер:

 «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі №360-VI ҚРЗ Кодексі;

 «Жедел медициналық жәрдем, оның ішінде медициналық авиацияны тарта 
отырып көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қарашадағы № ҚР ДСМ-225/2020 бұйрығы)

 «Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020 – 2025 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын денсаулық сақтау жүйесінде іске асыру 
жөніндегі 2022 – 2025 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2022 жылғы 9 
наурыздағы №159 бұйрығы

 Adilet.zan.kz Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
ақпараттық-құқықтық жүйесі
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4.  Тіл үйрету мәселесі туралы ақпарат:



Оқу-әдістемелік кешен



Күнтізбелік-тақырыптық жоспар













Сабақ жоспарының үлгісі (С 

деңгейі)







Сабақ кестесі 





5. Ұйым қызметкерлерінің қазақ тілін меңгеру 

дәрежесі



Қызметкерлердің мемлекеттік тілді еркін және тегін меңгеруіне қажетті 

жағдай қазақ тілі кабинетінде жасалынған. Кабинет компьютер, проектор, 

тақта, кітаптармен жабдықталған. Тіл үйренуге арналған 30-ден аса оқулық, 

15-ке тарта сөздік бар, бейне-, аудио-дискілерімен жабдықталған. 

Қызметкерлердің қазақ тілі курсына қатысу деңгейі жоғары,  қазақ тілі курсы 

әр жылы ұйымдастырылып отырады. 

Орталықта жалпы – 150 қызметкер, ал 37 қызметкер ҰШМҮО Алматы 

қаласындағы Өкілдікте жұмыс істейді.  

Қазақ тілін 

меңгеру 

деңгейі 

Басшылар Дәрігерлер Орта 

мед.қызмет

керлер 

Әкімшілік-

басқару 

персоналдары 
Қазтест 

бағалау 

жүйесі 

бойынша 

қазақ Өзге ұ.ө. қазақ  Өзге 

ұ.ө. 

қазақ Өзге 

ұ.ө. 

қазақ Өзге ұ.ө. 

А1    8    8 

А2  1    11  17 

В1   4  12  36  

В2 3  13  21  15  

С1       3  

барлығы 3 1 15 8 33 11 54 25 

 

 

«Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020 - 2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы № 1045 қаулысы 

бойынша нысаналы индикаторларының бірі – қазақ тілін меңгерген ересек 

азаматтардың үлесін «Қазтест» жүйесі бойынша айқындау. ҰШМҮО-ның 

басшылық бастамасымен мекеме қаражаты есебінен 107 қызметкері 

ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша сертификаттық тестілеуге қатысып, оның 76-

сы: А1 дейгейін – 37, А2 дейгейін – 23, В1 дейгейін – 11, В2 дейгейін – 3, С1 

– 2 қызметкер сертификат иеленді. Жұмысқа жаңадан қабылданған 

қызметкерлерді диагностикалық тестілеуден өткізу 2022 жылға арналған 

жылдық жоспарға енгізілді. 



Әрбір қызметкердің жеке оқуына мүмкіндік жасалынған. Бөлімшелердің 

саласы бойынша сөздіктер жинастырылған, мысалы: дәріханалық терминдер, 

медициналық блок терминдер сөздігі, әкімшілік терминдер сөздігі. Барлық 

атқарылған іс-шаралардың құжаттары кабинетте бар. 

Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығының ұжымы басшылық 

бастамасымен мекеме қаражаты есебінен қазақ тіліндегі мынадай мерзімдік 

басылымдарға жазылады: 

1. Егемен Қазақстан 

2. Ана тілі 

3. Қазақ  

4. Қазақ тілі сабақтары тілі 

5. Тіл журналы 

6. Пайдалы кеңестер 

7. Денсаулық және отбасы 

8. Қазақ тілін үйренейік 

9. Аңыз адам 

10. Іс қағаздарын жүргізу 

Мекеменің тіркеу бөлімінің құжаттары екі тілде толтырылады. Бланк 

өнімдері, тіркеу журналдары екі тілде. 

Күнделікті кезекші бригада есебі мемлекеттік тілде жүргізіледі, 

лездемелер хаттамасы мемлекеттік тілде ғана жазылады. Барлық 

бөлімшелердің жұмыс жоспарлары екі тілде бекітілген. Бөлімшелердегі 

ақпарат бұрыштары екі тілде жабдықталған. Тіркеу журналдары мемлекеттік 

тілде толтырылады. 

Орталықтың барлық бөлімшелерінде медициналық сөздіктер, оқулықтар, 

терминдер журналы бар. 

2019 жылы ҚР ДСМ «Республикалық санитариялық авиация орталығы» 

ШЖҚ РМК атауы ҚР ДСМ «Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығы» 

ШЖҚ РМК болып өзгеруіне байланысты сайт ақпараттары толықтай қаралып 

қазақшаланды. 

Аталған ақпараттар бекітілген жоспар тармақтары бойынша атқарылған 

жұмыстар туралы жыл соңындағы есептемеде беріліп отырады. 



6. Ұйым басшысы тарапынан мемлекеттік 

тілді дамытуға бөлінген қаражат:

Қазақ тілі кабинетінің жабдықтары



Оқулықтар және 

мерзімдік басылымдар



Тіл мамандарын біліктілік арттыру 

курсына жіберу



Маңдайша, стенділер





7. Ұйымдағы мемлекеттік тілдің қолдану 

аясы:

Қазақ тілінде брифинг өткізілді

Бейнеролик 1 (№7 папкада)



24 kz арнасындағы «Диагноз» бағдарламасында 

«Медициналық авиация қалай жұмыс істейді?» 

атты деректі түсірілім шығарылды

Бейнеролик №2 (№7 папкада)



Медициналық авиация қызметінің 10 жылдығына 

арналған түсірілім арнаға шықты

Бейнеролик 3 (№7 папкада)



Ғылыми мақалалар





Мерекелік іс-шаралар



Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған кеш



Қазақстан халқы тілдері күні 



«Абай әлемі» атты тағылымдық кештің сценарийі 

Ұйымдастырушылар: Іс қағаздарын жүргізу және мемлекеттік тіл 

бөлімі  

Іс-шараның мақсаты:  Ұлы ақынның өнегелі өмірімен таныстыру, 

шығармаларына шолу жасау, өлеңдерін, әндерін мәнерлеп айтқызу. Сөз 

өнерінің қыр – сырымен таныстыру.   

 

1- жүргізуші:  Құрметті әріптестер! Қазақтың біртуар ұлдарының бірі, 

данышпан ақын, ойшыл, дана ғұламаларының бірі, қазақ әдебиетінің 

шоқтығы биік ірі тұлғасы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық 

мерейтойына орай ұйымдастырылып отырған әдеби тағылымдық 

кешімізге қош келдіңіздер! 

2- жүргізуші:  Бүгінгі « Абай әлемі»  атты тағылымдық кешіміз қазақтың 

ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының шығармашылығына арналады.  Бұл кеште 

Абайдың өлеңдері, әндері мен шығармаларының үзінділерімен танысасыздар. 

Абай философ, заңгер, ақын, аудармашы, сазгер, дара ойшыл, кемеңгер. Абай 

жазба әдебиетінің негізін салушы, гуманист, қоғам қайраткері, әділ би, 

ағартушы - ұстаз.  

1-жүргізуші: Туған халқын сүйіп, оны қасіреттен құтқаруды, бодандыққа 

қарсы Абай халқын оятып, береке-бірлікке шақырды. Туған халқы да Абайын 

сүйіп, қатты құрметтеді. Өмірлік мағынасы зор өлеңдерін жатқа айтып, 

тұмардай сақтады. Шынында әр сөзі теңіздің тереңіне тартқандай мың 

батпан ойдан туған, кісіге берер шабыты мен шапағаты мол Абай әр 

қазақтың бағдаршамы іспетті. 

Бейнеролик 4 (№7 папкада)




