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МАЗМҰНЫ

Мамандық төлқұжаты
 Оқуға түсу
 Оқытылатын пәндер
 Тәжірибе өтілетін орындар
 Үйірме
 Оқытушы-профессорлар құрамы
 Біздің түлектер
 Құрметті талапкер!



Мамандық төлқұжаты

5В011900- ШЕТЕЛ ТІЛІ: ЕКІ ШЕТЕЛ ТІЛІ 
(АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ АРАБ ТІЛДЕРІ)

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

жоғары



5В011900- ШЕТЕЛ ТІЛІ: ЕКІ ШЕТЕЛ ТІЛІ АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ 
АРАБ ТІЛІ  МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ 

НЫСАНДАРЫ:

 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 
ұйымдары;

 Бастауыш, негізгі және бейіндік мектептер;

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен 
кейін білім беру ұйымдары.



ОҚУҒА ТҮСУ
Емтихан өткізу шарттары жыл сайын 2017 жылы өткізілетін ҚР Ғылым 
және Білім Министрлігінің ҰБТ жүйесіне енгізілген өзгерістер бойынша 
өткізіледі.
Тестілеуге қатысуға өтініш қабылдау 10 наурыз – 10 мамыр аралығында 
ҰБТ- ны өткізу пункттері арқылы жүзеге асырылады. ҰБТ 165 ҰБТ-ны 
өткізу пункттерінің базасында өткізіледі. ҰБТ-ны өткізу мерзімі – 20 
маусым мен 1 шілде аралығы. 2017 жылғы тамыз айында және 2018 
жылдың қаңтар айында ҰБТ-ны ақылы негізде қайта тапсыру мүмкіндігі 
беріледі. Шекті балл – 50.
«Алтын Белгі» иегерлері, жалпы білім беретін пәндер бойынша 
халықаралық, республикалық олимпиадалардың, ғылыми жобалардың 
жеңімпаздары мен жүлдегерлері ҰБТ-ны жалпы негізде тапсырады, сондай-
ақ балл саны бірдей болған жағдайда білім беру гранттарын алу басымдығы 
оларға беріледі (Мысалы, егер бітіруші және «Алтын Белгі» иегері де 122 
балл алса, грант «Алтын Белгі» иегеріне беріледі. Егер бітіруші көбірек 
балл жинаған жағдайда, «Алтын Белгі» иегеріне басымдық берілмейді).
 Сонымен қатар педогогикалық мамандықтарға шығармашылық емтихан
тапсырады.



ОҚЫТЫЛАТЫН 
ПӘНДЕР

• Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы І
• Ағылшын тілінің практикалық фонетикасы
• Психология және адам дамуы
• Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп 

гигиенасы
• Ағылшын тілінің практикалық грамматикасы ІІ
• Педагогика І
• Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 
• Ағылшын тілі (B2 деңгейі)
• Араб тілі  (А1 деңгейі)
• Ағылшын тілінде тыңдау және сөйлеу І
• Ағылшын тілінде тыңдау және сөйлеу ІІ
• Араб тілі 1 (А2 деңгейі)
• Ағылшын тіл тарихы
• Ағылшын тілі (С1 деңгейі)
• Араб тілі 1 (В1 деңгейі)
• Ағылшын тілінің лексикологиясы
• Ағылшын лингвистикасы
• Инклюзивті білім беру
• Бағалаудың өлшемдік технологиясы
• Білім берудегі менеджмент
• Ағылшын тілін оқыту әдістемесі

• Ағылшын әдебиетін оқыту әдістемесі

• Араб тілінің оқыту әдістемесі   

• Ағылшын тілінің теориялық грамматикасы

• Ағылшын тілі (С2 деңгейі)

• Араб тілі 1 (В2 деңгейі)

• Лингвоелтану  

• Тілдік қарым-қатынас мәдинеті бойынша 
практикум

• Ағылшын тілінде әдеби шығармашылық  
(эссе)  

• Ағылшын тілінің стилистикасы

• Аударма теориясы  

• Ағылшын тілінің теориялық фонетикасы 

• Ағылшын диалектілері  

• Ағылшын тіліндегі шешендік өнер

• Ағылшын фольклоры

• Аудармашы кәсіби қызметінің негіздері

• Коммуникативті мәдениет



ІС-ТӘЖІРИБЕ

Оқу-өндірістік тәжірибелер ҚР БжҒМ бекіткен 
Стандарттарда көрсетілген мерзім бойынша өткізіледі: 

• 1-курста Ахмет Ясауи ХҚТУ кітапханасында өтетін Оқу 
тәжірибесі І  (3 апта) 

• 2-курста қалалық мектептерде өтетін Педагогикалық 
тәжірибе ІІ (3 апта)

• 3-курста қалалық мектептерде өтетін Педагогикалық 
тәжірибе І (2 апта)

• 4-курста облыстық, республикалық мектептерде өтетін 
Өндірісітік тәжірибе ІІІ(10 апта)

• 4-курста Ахмет Ясауи ХҚТУ-інде  өтетін Дипломалды 
тәжірибе (5 апта)



ШЕТЕЛ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ 
ДӘРІСТЕРІ.



БІЗДЕ ҚАНДАЙ КЛУБТАР МЕН 
ҮЙІРМЕЛЕР БАР?

• «English club» тілдік үйірмесі

• «Reading for pleasure» әдебиет үйірмесі

• «Ақжүніс» тәлім-тәрбие үйірмесі



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 
Шынаркул 

Койшыбековна 
оқытушы

Конысова 
Айгерим 

Агазамкызы 
оқытушы

Ермекбаева 
Айсулу 
Шериевна 
оқытушы

Ахметова
Саида 

Самихановна 
оқытушы

Саримсакова 
Наргиза 

Маратовна    
оқытушы



БІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕР.

Абдулхаков Ойбек

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

кафедрасының
оқытушысы.

Аманбаева Айнұр 
Қ.А.Ясауи атындағы

ХҚТУ нің
Филология
факультеті
«Ағылшын 
филология»

кафедрасының
оқытушысы.

Дадашов Дильмурат 
Қ.А.Ясауи атындағы

ХҚТУ нің
Филология
факультеті
«Ағылшын 
филология»

кафедрасының
оқытушысы.

Шеримбетова 
Меруерт 

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

кафедрасының
оқытушысы.





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!

ҚҰРМЕТТІ ТАЛАПКЕР!


