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Дайындалатын мамандықтар: 

 
• 5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті 

• 5В011800 – Орыс тілі мен әдебиеті 

Мамандықтың білім траекториясы: 

лингвистикалық сараптама 

•5В012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын 

мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті 

Мамандықтың білім траекториясы: 

лингвистикалық сараптама 

•5В012200 – Орыс тілінде оқытпайтын 

мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті 

•5В020500 – Филология 

Мамандықтың білім траекториялары: 

қазақ/орыс филологиясы, 

журналистика, 

қазақ/орыс, қытай тілдерінде құжаттану 

Магистратура: 

6М020500-Филология 

6М012200 – Орыс тілінде оқытпайтын 

мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті 

 

Қос дипломды білім беруді жүзеге 

асырады 
 

5В011700  

Қазақ тілі 

мен 

әдебиеті 

 

5В012200 

Орыс тілінде 

оқытпайтын 

мектептердег

і орыс тілі 

мен әдебиеті 
 

4 жыл – 2 диплом –            

1 мектеп – 4 пән 

Жоғары оқу орнын бітірген бітіруші 

мынадай жерлерде жұмыс істей алады: 
 

 жалпы білім беретін мектептерде, орта 

арнайы білім беру мекемелерінде, 

гимназияларда, лицейлерде, колледждерде 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 мемлекеттік  тіл мен ұлтаралық қатынас 

тілін оқыту қурстарында оқытушы 

 мұрағат қызметкері 

 мәдениет мекемелерінің қызметкері 

 ғылыми-зерттеу мекемелерінің  қызметкері 

 баспа өнімдеріне корректор, редактор 

 радио, теледидар, газет, журнал 

редакцияларында қызметкер 

 әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік және 

мемлекеттік емес құрылымдардың кадр 

бөліміне қызметкер 

 отандық және Қытай компанияларында  

құжаттанушы 

 

Филология факультетінің профессор-

оқытушылар құрамы: 

 10 ғылым докторы 

 33 ғылым кандидаты 

 2 РһD доктор 

 31 магистр 

Факультетте төмендегідей халықаралық онлайн 

семинарлар тұрақты түрде жүргізіледі: 

 

 Түркі филологиясының өзекті 

мәселелері  

 Тарихи зерттеу аспектісіндегі түркі 

фольклоры  

 Оқу процесіне педагогикалық 

технологияларды енгізу   

Магистранттарға арналған  

 «Лингвистикалық жұма» семинары  

(Ресей Федерациясы, Башқортстан Республикасы, Уфа 

қаласы, Башқұрт мемлекеттік университеті 

және  М.Ақмулла атындағы Башқұрт мемлекеттік 

педагогикалық университетімен бірлестікте) 
 

 

 

АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ 

2017-2018 оқу жылында филология 

факультетінің 14 студенті Абай ат.ҚазҰПУ-

не оқуға кетсе, біздің факультетімізге ҚХР 

Құлжа қаласы Іле педагогикалық 

университетінен 4 студент, ҚХР Синьцзян 

қаржы-экономикалық университетінен 10 

қытай студенті алмасып білім алып жатыр. 


