
Кафедра тарихы: 

1989 ж. «Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектептерінде» 

мамандығына алғашқы студенттер қабылданды. Қазақ тілі мен 

практикалық орыс тілі кафедрасының меңгерушісі болып ф.ғ.к. Ф.Р. 

Ахметжанова тағайындалды. 

Алғаш мамандық ашылғаннан бергі уақыт аралығындағы кафедра 

меңгерушілері: 

‒ ф.ғ.к., ЖАК доценті, ШҚМУ профессоры Ф.Р.Ахметжанова 

(1989-1999); 

‒ ф.ғ.к., ЖАК доценті Ш.Қ. Құрманбаева (2000-2002); 

‒ ф.ғ.к., ЖАК доценті С.Қ. Оразалин (2002-2008); 

‒ ф.ғ.к., ШҚМУ доценті Б.Н. Бияров (2008-2009); 

‒ ф.ғ.к., ШҚМУ доценті Қ.С. Дүсіпбаева (2009-2011); 

‒ ф.ғ.к., ШҚМУ доценті А.Т.Тебегенова (2011-2013); 

‒ ф.ғ.к., ШҚМУ доценті Г.Қ.Рахимбаева (2013-2015); 

‒ п.ғ.д., ШҚМУ профессоры Ш.Қ.Құрманбаева (2015-2016); 

‒ ф.ғ.к., ШҚМУ доценті А.Қ.Сейпутанова (2016-2017); 

‒ ф.ғ.д., ШҚМУ профессоры А.М.Картаева (2017 жылдан бері) 

1993-1999 жылдары қазақ әдебиеті кафедрасы дербес жұмыс 

жасап тұрды. Кафедраны ф.ғ.д., профессор А.М.Молдаханов (1993-1998); 

ф.ғ.к., Касенов С.Т. (1998-1999); ф.ғ.к. Енсебаева К.К. (1999) басқарды. 

1994 жылы практикалық қазақ тілі курсы кафедрасы дербес 

кафедра ретінде құрылды. Кафедра құрылған күннен бастап ф.ғ.к., ШҚМУ 

профессоры А.Ш.Жилкубаева меңгерушілік етті.  



1996 жылы ҚР білім беру тарихындағы алғашқы ЖММ (Жоғары 

магистрлік мектеп) негізінде қазақ филологиясы кафедрасы жанынан 

«Тілтаным» және «Әдебиеттану» мамандықтары бойынша магистратура 

ашылды.  

1998-1999 оқу жылында қазақ тілі мен қазақ әдебиеті кафедралары 

қосылды және 2000 ж. Қазақ филологиясы деп аталды.  

1998 жылдан бастап кафедра ұжымының профессорлық-

оқытушылық құрамы «Журналистика» мамандығы бойынша мамандар 

дайындай бастады. 

2013 жылдың маусымында қазақ тілі және әдебиеті кафедрасы мен 

практикалық қазақ тілі кафедрасы қосылып, қазақ тілі және әдебиеті 

кафедрасы деп аталды. 

2017 жылдың қыркүйек айынан бастап қазақ тілі мен әдебиеті, 

орыс тілі мен әдебиеті және журналистика мамандығы қосылып, Қазақ, 

орыс филологиясы және журналистикасы кафердасы болып жұмыс істей 

бастады. 

Осы жылдар аралығында кафедра жанынан С.Аманжолов, 

З.Ахметов, Қ.Бітібаева, Д.Әшімханов, атындағы арнайы 

мамандандырылған дәрісханалар ашылды.  

Кафедра дайындайтын мамандықтар: 

Бакалавриат: 

‒ 5В011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» 

‒ 5В012100 – «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі 

мен әдебиеті» 

‒ 5В050400 – «Журналистика» 

  



Магистратура: 

‒ 6М020500 – «Филология: қазақ филологиясы» 

‒ 6М011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті». 

Кафедраның ғылыми қызметтерінің негізгі бағыттары: 

Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмыстары 

Қазақстандағы заманауи филология ғылымының өзекті және болашағы 

бар бағыттарына байланысты кафедраның «Әлемдік деңгейдегі тілдер 

мен әдебиеттердің өзара байланысы және әсері» атты тақырыбы 

бойынша жүргізіледі. 

Кафедраның оқытушылары мен мамандық студенттері қалалық, 

облыстық, республикалық конференцияларға, семинарларға, 

олимпиадаларға белсене қатысады. Жыл сайын 5В011700 - «Қазақ тілі 

мен әдебиеті», 5В012100 - «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ 

тілі мен әдебиеті» мамандықтары бойынша 1-4 курс студенттері 

«Мамандықтың үздік студентін» анықтау мақсатында пәндік олимпиада 

ұйымдастырылады. 

Сонымен қатар, Өскемен қаласы мен облыс мектептерінің 10-11 

сынып оқушыларының арасында қазақ тілінен Ережеге сәйкес аймақтық 

пән олимпиадасы мен облыстық «Абай оқулары» өткізіледі. 

Жеңімпаздар түрлі сыйлықтар мен грамоталармен марапатталады. 

Жыл сайын кафедра оқытушылары біліктілікті арттыру курстарынан 

өтеді: Франция, Португалия, Испания, «Өрлеу» АҚ. 

ҚР БжҒМ тарапынан ұйымдастырылған «ЖОО үздік оқытушысы» 

мемлекеттік грантының иегерлері: 2008 ж.  ф.ғ.к., ШҚМУ профессоры 

Ф.Р.Ахметжанова, 2012 ж. ф.ғ.д., ШҚМУ профессоры А.М.Картаева, 2013 

ж. п.ғ.д., профессор Ш.Қ.Құрманбаева. 



Кафедра 2013 жылы университеттің ең үздік кафедрасы атанды. 

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша кафедраның 

оқушылары мен студенттері жыл сайын тәжірибе алмасу және 

тағлымдамадан өту мақсатында шетелдерге (Қытай, Сингапур) және ҚР 

Жоғарғы оқу орындарына барып тұрады (Шәкәрім атындағы СемМУ, 

 Абай атындағы ҚазМемҰПУ, Л.Гумилев атындағы ЕҰУ, ҚызПУ,  әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ). Оқу жылы көлемінде студенттер 

кураторларымен бірге түрлі мәдени танымдық іс-шараларға қатысады 

(Өнер музейі, Өлкетану Музейі, Пушкин атындағы облыстық кітапхана, 

қалалық кітапхана, Облыстық этнографиялық музей, Жамбыл атындағы 

драмтеатр, Ақбауыр тарихи кешені, Жидебай ғылыми-әдеби орталығы). 

Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы шетелдік ғылыми 

орталықтармен тығыз байланыста жұмыс істеп келді. (Сегед мемлекеттік 

университеті (Венгрия), «Turk Dunyalari arastirmalari» институты (Түркия), 

И. Ползунов атындағы Алтай мемлекеттік техникалық университеті, 

Қырғызстан Республикасы ҒА Әдебиеттану институты, ҚХР Құлжа 

қаласындағы Іле педагогикалық институты). 

Ресей Федерациясы Алтай өлкесі әкімшілігі мен ҚР Шығыс 

Қазақстан облысы әкімшілігінің сауда-экономикалық, ғылыми-

техникалық, мәдени келісімі аясында 2012 жылдың 2 сәуірінде 

И.Ползунов атындағы АлтМТУ-да Қазақ тілі мен әдебиеті Орталығы 

ашылды. Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы осы орталықпен бірлесіп 

жыл сайын халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялар өткізеді. 

«Коммуникативные технологии в образовании: достижения и 

перспективы» (2013 ж.), «Наука, Образование, Общество: модернизация 

и инновации» (2014 ж.) тақырыбындағы конференциялар өткізілді, 

конференция материалдары жинақ болып басылды. 

  



Мамандық студенттері 4 бағыт бойынша жұмыс істейді: 

1. Қазақстан халықтары тілдерінің әлеуметтік-лингистикалық 

сипаты; 

2. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздің құрамының лексикалық, 

этнолинвистикалық және лингвостилистикалық негіздері; 

3. Қазақтардың тарихи топонимдерінің негізінде қазақ тілінің 

салыстырмалы-тарихи лексикасын талдау; 

4. Бүкіл әлемдік әлеуметтік мәдени контекстегі Қазақстанның ХХІ 

ғасыр басындағы әдебиет пен көркем мәдениеттің ерекшіліктері 

мен болашағының басты тенденцияларын зерттеу. 

Студенттер ғылымын дамыту бағытында 2010 оқу жылынан бастап 

«Сана» ғылыми үйірмесі жұмыс істеп келеді. 

Мамандық студенттері ғылыми конференциялар мен 

семинарларға белсене қатысады. Мамандық студенттерінің 

командалары республикалық пән олимпиадаларында үнемі жүлделі 

орындарға ие болып келеді (2012 ж. Л.Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана 

қаласы; 2013 ж. ПМПИ Павлодар қаласы; 2014 ж. Қорқыт Ата атындағы 

ҚМУ Қызылорда қаласы; 2015 ж. ҚМПИ Қостанай қаласы, 2017 ж. Қыздар 

МПУ Алматы қаласы). 

2015 жылы Астана қаласында өткен “Алтын тобылғы” 

республикалық байқауының бас жүлдесіне 4 курс студенті 

А.Ертарғынова ие болса, сол жылы өткен республикалық “О.Бөкей 

оқуларының” гран-при иегері 4 курс студенті Ғ.Манай атанды. 

Жыл сайын ҚР БҒМ ұйымдастырылатын жаратылыстану-

техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдар 

бойынша студенттердің ең үздік ғылыми жұмысына арналған 

Республикалық байқауда 2016 жылы «Қазақ тілі мен әдебиеті» 



мамандығының 4 курс студенті А.Ертарғанова 2 орынға ие болса, 2017 

жылы 2 курс студенті Г.Толымханова 2 орынды иеленді. 

Республикалық «Ғылым шарайнасы» студенттердің ғылыми 

жобалар конкурсынан: Д.Төлеухан 1 орын, Е.Жанабаев пен Д.Сарсенбай 

2 орын, Ж.Қажыбаева 3 орынды иеленді. 

«Сана» ғылыми үйірмесі 2017 жылы университеттің «Жылдың үздік 

студенттік ғылыми үйірмесі» байқауының 1-ші орын жеңімпазы болды.  

 


