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1 Тақырып. Бағдарламашының коммуникациясы мен кәсіби мамандығы.
Кәсiби қызметтiң салалары: оқытушылық, ғылыми, техникалық,
өндірістік. [1, 45-55 бет]
2 Тақырып. Профессионализмдар, маманның кәсiби сөйлеуi.
Әңгімелесушілердің әлеуметтік мәртебесі. Іскерлік, маманның кәсiби сөйлеуi.
(бағдарламалау аймағындағы мамандар). Әңгімелесушілердің әлеуметтік
мәртебесі (басқарушы – бағынушы, ақпараттық технологиялардың бастығы –
бағдарламашы; мәртебесі бір бағдарламашылар), коммуниканттардың
әлеуметтік рөлі (инженер-бағдарламашы, ақпараттық технологиялар маманы,
web-дизайнер және т.б). [6, 21-24 бет]
3 Тақырып. Бағдарламашының, инженер-жүйелік техниктің кәсiби
мәдениетiн құрайтын ғылыми сөйлеу. Мамандық бойынша мәтiндермен жұмыс
жасау. Ғылыми сөйлеу бағдарламашының іскер мәдениеттілігі. Мамандық
бойынша мәтіндермен жұмыс жасау: оқуды талқылау, терминологиялық
мәтіндерді талқылау, мәтіндерді стилистикалық талдау, мәтіннің кешендік
талдау, орфографиялық және пунктуациялық мәтінді талдау, рефератты
құрастыру, ғылыми стилді критикалық талдау және т.б. [3, 85-87 бет]
4 Тақырып. Тілдік деңгейдің прагматикалық бірліктері: сөз, тіл, ұсыныс,
мәтін. Эмоционалды-экспрессивті және стилистикалық мәні бар сөздер.
Ғылыми, ресми - iскер, публицистикалық стильдердегi мәтiндер. [4, 23-27 бет],
Мамандық бойынша мәтіндермен жұмыс жасау: оқуды талқылау,
терминологиялық мәтіндерді талқылау, мәтіндерді стилистикалық талдау [2,
63-67 бет]
5 Тақырып. Жиi қолданылатын, жалпы ғылыми лексика. Сөйлеу
деңгейінің прагматикалық деңгейі – сөз, сөйлеу (прокурор-юрист, адвокат,
заңгер), талқылау, дискурс. [1, 18-21 бет], [7, 45-55 бет], [8, 27-33 бет]
6 Тақырып. «Жоғары оқу орыны» тақырыбының шеңберiнде сөйлеу
терминологиялық минимумы. Сөйлеу стилдері – ресми, жартылай ресми, ресми
емес. Коммуникативті жағдайлар (мамандық аясында). «Жоғары оқу орыны»
тақырыбының шеңберiнде сөйлеу терминологиялық минимумы, техникалық,
педагогикалық және т.б. [1, 54-58 бет]
7 Тақырып. «Бағдарламашының мамандығы»
шеңберiнде сөйлеу
тақырыбының терминологиялық минимумы. Компьютер. Бағдарламалау
ұғымы. Бағдарламалау тілдері. Есептеу техникасының ұғымдары. Ақпаратты
қорғау. Келешек технологиясы. [11, 23-25 бет], [8, 55-57 бет]
8 Тақырып. «Ғылымның негізі», «Ақпараттық технологиялық және
бағдарламалық негiзi» шеңберiнде сөйлеу тақырыбындағы терминологиялық
минимум. «Ғылымдар негізі» атты сөйлеу тақырыбы аясындағы
терминологиялық минимум (мәтін композициясы, ғылыми стиль). «Есептеу
техникасы және бағдарламалаудың негізі». [11, 68-73 бет], [8, 57-63 бет]
9 Тақырып. «Есептеу техниканың және бағдарламалаудың жасалу
тарихы» сол шеңбер тақырыбындағы минимум. Абак, логарифмдық линейка,
есептік механизм, арифмометр, бірінші компьютер, фон Нейманның
архитектурасы [11, 23-25 бет], [8, 50-57 бет]

10 Тақырып.."Бағдарламашының кәсiби мерекесiнiң" тақырыбы
шеңберiндегі минимум. «Адам – машина (компьютер)» жүйедегі мамандық,
бағдарламашының кәсіби жақтары, маманның ең үздігі және т.б. [3, 33-35 бет]
11 Тақырып. Қызмет бабындағы құжаттардың түрлері. Қызмет
бабындағы құжаттардың түрлері – ішкі және сыртқы; басқаратын, есептік,
жоспарлық; ғылыми, техникалық, заңгерлік, өндірістік, қаржылық. Қаулы.
Шешім. Бұйрық. Өкім. Нұсқау. Акт. Анықтама. Өтініш. [7, 32-42 бет]
12 Тақырып. Іскер және коммерциялық ресми хаттар. Коммерциялық
корреспонденцияның негiзгi түрлерi. Құжаттардың тiлі және стилi.
Коммерциялық
және
іскерлік
ресми
хаттар.
Коммерциялық
корреспонденцияның негізгі түрлері – коммерциялық сұрау, сұраққа жауап,
ұсыныс-хаттар (оферта), ұсыныс хаттарға жауаптар, наразылық хаттар
(рекламация), рекламацияға жауап, ақпараттық-жарнамалық хаттар. Тіл және
құжаттар стилі – тілдік формулалар, құжаттардағы тілдік этикеттер. [7, 35-38
бет]
13 Тақырып. Заң жүзіндегі және құқығы бар құжаттар. Қаржы құжаттары.
Келісім, меморандум, шарт, келісім. Презентация. Түйіндеме. Жарнама. Ұсыну
хаты. [7, 40-42 бет]
14 Тақырып..Ғылыми және арнайы технологиялар. Ақпараттықкоммуникациялық технологиялар, ақпараттық технологиялар, интернет
технологиясы. [8, 17-23 бет]
15 Тақырып. Инженер-жүйелік техниканың, бағдарламашының сөзiнiң
ерекшелiктері. Маманнның сөйлеу өзгешеліктері. Маманның сөйлеу мәдениеті.
Элементтер арасындағы байланысты түсіну, ойлау қабілеті,
жүйелік
техникалық жұмысқа талдау жасай алу, жоспарлай білу, білімді толықтыру мен
қайталау. [11, 35-38 бет]
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