


МАЗМҰНЫ

 Мамандық төлқұжаты

 Оқуға түсу

 Оқытылатын пәндер

 Тәжірибе түрлері

 Тәжірибе өтілетін орындар

 Үйірме

 Оқытушы-профессорлар құрамы

 Біздің түлектер

 Құрметті талапкер! 



Мамандық төлқұжаты

 5В021000 – Шетел 
филологиясы: қытай тілі

 оқу мерзімі: 4 жыл; 
 оқу түрі: күндізгі; 
 білім беру деңгейі: жоғары 



Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері: 

орта және арнайы білім беру мекемелері (лицей, 
гимназия, колледж), ғылыми- зерттеу орталықтары, 

өнеркәсіп, өндірістік орындар, шетелдік 
компаниялар.



Кәсіби қызмет түрлері:
 Аудармашы;

 референт-кеңесші;

 халықаралық журналистика, тілші;

 кітапхана, архив, ғылыми зерттеу институттарында  
ғылыми қызметкер;

 колледж мұғалімі;

 ЖОО ассистенті;

 мемлекеттік мекемелерде, елшіліктерде, 
консулдықтарда референт-аудармашы;

 халықаралық компаниялар мен фирмаларда
аудармашы.



Оқуға түсу

 талапкердің жалпы орта (толық) білімі 
және орта арнаулы кәсіптік білімі туралы 
мемлекеттік үлгідегі құжаты

 Ұлттық бірыңғай тесті және кешенді 
тест тапсыру қорытындысының 
сертификаты

 Орташа балл – 50 



Оқытылатын пәндер
Базалық кәсіптендіру модулі

Модуль – Шетел тілі бастауыш деңгей

Қытай тілі (А1 деңгейі)

Қытай тілінің практикалық фонетикасы

Модуль – Мамандыққа кіріспе

Қытай тіл біліміне кіріспе

Қытай әдебиетіне кіріспе

Қытай тілі (А2 деңгейі)

Модуль – Шетел тілі орта деңгей 1

Қытай тілінің практикалық грамматикасы І

Қытай тілі тыңдау және сөйлеу І

Модуль – Шетел тілі орта деңгей 2

Қытай тілі (В1 деңгейі)

Қытай тілінің практикалық грамматикасы ІІ

Тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша

практикум

Модуль – Шетел тілі орта деңгей 3

Қытай тілі (В2 деңгейі)

Қытай тілі тыңдау және сөйлеу ІІ

Модуль – Іскерлік тіл

Жалпы қытай тіл білімі

Қытай тілінің ресми іс-қағаздары

Модуль –Әдістеме

Қытай тілін оқыту әдістемесі

Қытай әдебиетін оқыту әдістемесі

Қытай әдебиетінің теориясы

Модуль –Әдебиет І

Қытай тілі (С1 деңгейі)

Қытай әдебиеті І

Аударма теориясы

Модуль –Әдебиет ІІ

Әдеби шығармаға стилистикалық талдау

Қытай әдебиеті ІІ

Модуль – Шетел тілі жоғары деңгей

Қытай тілінің лексикологиясы

Қытай тілі (С2 деңгейі)

Модуль – Әдебиет ІІІ

Қытай тілінің теориялық фонетикасы

Қытай әдебиеті ІІІ



Жеке білім траекториясының модулі

ЖБТ1  Тіл және шығарма

Модуль –Тіл теориясы
Қытай тілінің стилистикасы
Қытай тілінің теориялық грамматикасы
Лингвоелтану
Модуль – Әдеби шығармашылық
Қытай тілінің тарихы
Қытай тілінде әдеби шығармашылық (эссе)

ЖБТ2 Фольклор және диалект 
Модуль - Фольклор
Қытай баспасөз тілі
Қытай фольклоры
Қытай тіліндегі шешендік өнер
Модуль – Шығарма талдау
Қытай диалектілері
Қытай тілінің морфологиясы



1 - курста оқу тәжірибесі 2 апта

2 - курста педагогикалық 
тәжірибе І 

15 апта 

3 - курста 
педагогикалық 

тәжірибе ІІ 15 апта

4 - курста өндірістік тәжірибе 10 апта

4 - курста 
диплом алды 

тәжірибе 
5 апта



 ҚХР-ның Шыңжаң педагогикалық университеті;

 Алматы, Шымкент, Тараз, Ақтөбе қалаларында орналасқан Қытай 
компаниялары;

 Әл-Фараби атындағы  Қазақ Ұлттық университеті;

 Л.Н.Гумилев атындағы Евразия Ұлттық университеті;

 М.Сапарбаев атындағы  Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық институты;



“你好！”үйірмесі 



Оқытушы-профессорлар құрамы

Жамантаева Гүлзада  
магистр

Қажатұлы Қайроллақазы
магистр

Батырбай Қайсар
магистр



Біздің түлектер

Оспанғалиева
Гүлжан

Алматы қаласы
«Қаз Хим Трейд» 

мұнай-газ  
компаниясында 

аудармашы

Құрманбаев Жеңісбек
Ақтөбе қаласы
ЖШС "КНЛК 
Интернешнл 

Казахстан Инк«
техника 

қауіпсіздігінің
инженері

Ниязова Раушан
Ақтөбе қаласы

ЖШС" Восток нефть и 
сервисное 

обслуживание"  
директор орынбасары



Мақсатыңа бізбен бірге 
жет!


