


МАЗМҰНЫ

• Мамандық төлқұжаты
• Оқуға түсу
• Оқытылатын пәндер
• Тәжірибе өтілетін орындар
• Оқытушы-профессорлар

құрамы
• Біздің түлектер
• Құрметті талапкер!



6М011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі 
(ағылшын және түрік тілдері)

• оқу мерзімі: 2 жыл;

• оқу түрі: күндізгі;

• жоғары оқу орнынан кейінгі білім;



6М011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі 
(ағылшын және түрік тілдері) мамандығы 
бойынша кәсіби қызмет нысандары:

- әкімшілік-басқарушы сала; 
- білім беру және ғылым саласы;
- мәдениет және мәдениаралық коммуникация саласы;  
- халықаралық байланыстар саласы;
- түрлі ақпараттық-аналитикалық қызметтер, елшілік,     
өкілдік, министрлік, туризм агенттігі, баспа үйі, аударма    
бюросы. 



ОҚУҒА ТҮСУ

Магистранттарды университетке қабылдау тәртібі ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарымен 
анықталып, магистранттар құрамын қалыптастыру ғылыми 
және педагогикалық кадрларды дайындау үшін мемлекеттік 
білім тапсырысын орналастыру арқылы жүзеге асады.

1
Білімгерлер магистратура бағдарламасында білім алу құқығына ие
болу үшін екі емтихан тапсыру қорытындысы бойынша кем дегенде 150 
балл жинақтауы тиіс.
Бірінші емтихан - ағылшын тілі (өту балы кем дегенде 75)
Екінші – мамандық пәндерінен емтихан тапсыруға ағылшын тілінен кем 
дегенде 75 балл жинақтаған білімгер жіберіледі.

2

Магистранттар құрамын қалыптастыру саясаты қабылдау 
рәсімі, кәсіптік бейімделу түрлері, университеттің 
академиялық мүмкіндіктері жайлы жұртшылыққа ақпарат 
беру, әлеуметтік қолдау механизмдерінен тұрады.
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ОҚЫТЫЛАТЫН 
ПӘНДЕР

Мемлекеттік міндетті 
модуль

• Ғылымның тарихы 
және философиясы

• Шетел тілі (кәсіби)

• Психология

• Педагогика

Кәсіби міндетті модуль

• Жоғарғы мектепте 
шеттілдік  білім берудің 
заманауи әдіснамасы 

• Профильдік және 
кәсіби-бағдарлы 
шеттілдік білім берудің  
мәселелері.



• Модуль – Шетел тілінде  оқыту 
әдістемесі.

• Ағылшын тілін оқытудың жаңа әдістері
• Ағылшын тілі сабағында оқу мен жазу 

арқылы сын тұрғысынан ойлау 
• технологиясын қолданудың 

тиімділігі
Модуль–Түрік тілін оқыту әдісі және 

мәселелері.
• Ағылшын тілін оқытудың жаңа әдістері
• Қазіргі түрік тілінің өзекті мәселелері
• Модуль–Шетел тіл білімі.
• Ағылшын диалектінің парадигмалық 

және синтагмалық қатынастары мен 
деңгейлері

• Ағылшын тілдерінің салыстырмалы  
грамматикасы

Модуль– Түрік тілінің негіздері.
• Түрік тілінің тарихы
• Қазіргі түркі тілдерінің фонетикасы мен 

грамматикасының  негіздері.

Кәсіби элективті модуль  
• Әдістемелік зерттеулердін әдіснамасы
• Шетел тілі (кәсіби) ІІ
• Жобалап оқыту технологиясышеттілдік 

білім беру жүйесінде
• Лингвомәдениеттанудыңөзекті 

мәселелері
• Аударма теориясыныңөзекті мәселелері
• Казіргі ағылшын тіліндегі конверсия 

тәсілі
• Ағылшын лингвистикасындағы 

ғылыми-зерттеулер
• Ағылшын әдебиетінің философиялық-

эстетикалық қырлары
• Шет тілдік білім берудегі әлеуметтік 

лингвистика мәселелері01
• Ағылшын тілдерін оқытудың кәсіби 

құзыреттілігі
• ХХ ғасырдағы Түрік лингвистикасы
• Түрік тілі білімінің негізгі мәселелері.

ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ 
МОДУЛЬДЕРІ



ШЕТЕЛ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ 
ДӘРІСТЕРІ.



БІЗДІҢ МАМАНДАР ҚАЙДА 
ЖҰМЫС ІСТЕЙ АЛАДЫ?

Біздің түлектер тек қана білім беру 
нысандарында ғана емес сонымен 
қатар, сыртқы істер министрлігінде, 
елшіліктерде, ірі компанияларда, 
әуежайларда, халықаралық деңгейдегі 
қонақ үйлерде жұмыс істейді.



ІС-ТӘЖІРИБЕ

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ 
бекіткен Стандарттарда көрсетілген 

мерзім бойынша өткізіледі: 

• 1-курста Ахмет Ясауи ХҚТУ-інде   
Зерттеушілік (6 апта) І

• 2-курста Ахмет Ясауи ХҚТУ-інде   
Зерттеушілік (6 апта) ІІ

• 2-курста Ахмет Ясауи ХҚТУ-інде  
Педагогикалық (3 апта)

• Магистрлік диссертацияны орындауды 
қоса есептегендегі магистранттың 
ғылыми-зерттеу жұмысы (үздіксіз) І 

• Магистрлік диссертацияны орындауды 
қоса есептегендегі магистранттың 
ғылыми-зерттеу жұмысы ІІ



ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОРЛАР ҚҰРАМЫ:

Уразбаев
Куанышбек 

Баимбетович
Ф.ғ.к., доцент

Баймахан Тәжімұрат 
Махамбетұлы проф

Ф.ғ.к.
ХҚТУ проф

Нұрахметов 
Ермахан

проф 
Ф.ғ.д., проф

Айтбаева
Нұрсәуле 

Қонарбайқызы 
Ф.ғ.к., доцент

Турлыбеков 
Бердибай 

Дуйсенбекович
п.ғ.к., доцент

Сахитжанова
Зада 

Омаргазиевна 
Ф.ғ.к., аға оқытушы

Нышанова 
Салтанат 

Тыныбековна
п.ғ.к.,доцент

Акешова 
Мадина 

Мурзахановна   
доктор (PhD)

Сагдуллаев 
Иброхим 

Ирисматович
доктор (PhD)

Сегизова Г
алия 

Турашовна
аға оқытушы

Каракулова
Улбосын 

Ержановна
аға оқытушы

Адилбаева 
Рсалды 

Курмашовна 
аға оқытушы

Касымбекова 
Алия 

Корганбаевна
аға оқытушы

Али
Евлер 

оқытушы

Абдулхаков 
Ойбек 

Балтабаевич 
оқытушы

Дадашов 
Дильмурат 

Темирбаевич 
оқытушы

Әріпжан 
Гүлнұр 

Жоянқызы
оқытушы

Шеримбетова 
Меруерт 
Алиевна 
оқытушы

Батырханова 
Раушан 

Султанхановна 
оқытушы

Ербота 
Айнұр 

Сапарқызы 
оқытушы

Макенова
Гаухар 

Танирбергеновна 
оқытушы

Бескемпирова 
Айгул 

Усербаевна
оқытушы

Аманбаева 
Айнұр 

Махамбеталиевна 
оқытушы

Ахабаева 
Шынаркуль 

Койшыбековна 
оқытушы

Конысова 
Айгерим 

Агазамкызы 
оқытушы

Ермекбаева 
Айсулу 
Шериевна 
оқытушы

Ахметова
Саида 

Самихановна 
оқытушы

Саримсакова 
Наргиза 

Маратовна    
оқытушы



БІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕР.

Нышанова Салтанат 
п.ғ.к., доцент

Қ.А.Ясауи атындағы
ХҚТУ нің
Филология
факультеті
«Ағылшын 
филология»

кафедрасының
оқытушысы.

Акешова Мадина    
доктор (PhD)

Қ.А.Ясауи атындағы
ХҚТУ нің
Филология
факультеті
«Ағылшын 
филология»

кафедрасының
оқытушысы.

Сагдуллаев Иброхим 
доктор (PhD)

Қ.А.Ясауи атындағы
ХҚТУ нің
Филология
факультеті
«Ағылшын 
филология»

кафедрасының
оқытушысы.

Джабашева Бота 
Евразия ұлттық
унвериситетің

оқытушы 
Астана қаласы



Құрметті талапкер!

Ағылшын тілі – халықаралық тіл, әлемдегі көп тараған тілдердің бірі. 
ХХІ ғасыр – білім ғасырында әлемнің білімі мен ғылымы ағылшын тілі 
арқылы меңгерілуде. Мұндайда «өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте»  
- деген даналық сөз ойымызға орала кетеді. Тіл білу – байлық. Әсіресе, 
өркениеттік өрелік алға шығып, жаһанданудың лебі есіп тұрғанда көп 
тілді игергенге ешкімнің таласы бола  қоймайтыны анық.    
Сондықтан қазақ, орыс және ағылшын тілдерін жетік меңгерген білікті 
де білгір маман иесі болғың келсе,  «жеті жұрттың білімін» үйренгің келсе, 
алты құрлыққа кең тараған тіл – ағылшын тілін меңгергің келсе, 
«Ағылшын филологиясы» кафедрасына  кел!


