
ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ 
МАМАНДЫҒЫ



МАЗМҰНЫ

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

• Құрметті талапкер! 



 5В011800 – Орыс тілі 
мен әдебиеті

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

жоғары 

Мамандық төлқұжаты



- мамандандырылған мектептер;
- техникалық және кәсіптік, орта   

білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдары болып табылады.

5В011800-Орыс тілі мен әдебиеті мамандығы 
бойынша кәсіби қызмет нысандары:

- мектепке дейінгі оқыту және
тәрбиелеу ұйымдары;

- бастауыш, негізгі және бейіндік
мектептер;



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

 Орыс әдебиетіне кіріспе

 Орыс тіл біліміне кіріспе

 Орыс тілі І

 Орыс тілі ІІ

 Орыс әдебиеті І

 Орыс әдебиеті ІІ

Шетел әдебиеті І

 Орыс әдебиеті ІІІ

 Шетел әдебиеті ІІ

 Орыс тілі ІІІ

 Орыс әдебиеті IV

 Дұрыс жазу негіздері

 Орыс тілі IV

 Шетел әдебиеті ІІІ

 Орыс тілін оқыту әдістемесі

 Орыс әдебиетін оқыту әдістемесі

 Орыс әдебиетіне кіріспе

 Орыс тіл біліміне кіріспе

 Орыс тілі І

 Орыс тілі ІІ

 Орыс әдебиеті І

 Орыс әдебиеті ІІ

 Шетел әдебиеті І

 Орыс әдебиеті ІІІ

 Шетел әдебиеті ІІ

 Орыс тілі ІІІ

 Орыс әдебиеті IV

 Дұрыс жазу негіздері

 Орыс тілі IV

 Шетел әдебиеті ІІІ

 Орыс тілін оқыту әдістемесі

 Орыс әдебиетін оқыту әдістемесі





 мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу ұйымдары;
 бастауыш, негізгі және бейіндік мектептер;
 мамандандырылған мектептер;
 техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім

беру ұйымдары.



ҮЙІРМЕЛЕР

«Живое слово» әдеби 
үйірмесі

«Достық» клубы



Оқытушы-профессорлар құрамы

Бейсембаева 
Салтанат 
Байгазыновна

• Ф.ғ.к., доцент м.а.

Карпыкбаева 
Акмарал 
Сатыбалдиевна

• п.ғ.к., доцент м.а.

Байтуова Айгуль 
Назировна

• ф.ғ.к., доцент

Чаканова Салима 
Жалбасовна

• п.ғ.к., доцент 

Ошакбаева Жанар 
Бактыбаевна

• ф.ғ.к., аға оқытушы

Бердалиева 
Рамиля 
Шаншархановна

• ф.ғ.к., аға оқытушы







ҚҰРМЕТТІ ТАЛАПКЕР!!!
Бүгінгі таңда жоғары білімді алу қажеттілігі ешкімде күмән тудырмайды – бұл
мансап пен жетістікке жеткізетін алғашқы қадам. Қожа Ахмет Ясауи атындағы
Халықаралық қазақ-түрік университеті Әлем тілдері кафедрасы еңбек
нарығында сұранысқа ие алдыңғы қатарлы мамандықтарды игергісі келетін
түлектерді күтеді.


