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1-тақырып. Кәсіби қазақ тілінің негізгі ұғымдары. Кәсіби мәтін
Тіл және оның мақсат-міндеттері. тіл, әдеби тіл, сөйлеу,
кәсіби
терминдер, мамандық тілі, мәтін, әдеби тіл нормасы, стиль. Кәсіби мәтінмен
жұмыс
2-тақырып. Кәсіби қазақ тілінің негіздері. Кәсіби мәтін
Тіл теориясындағы тілдік жүйе. Тіл теориясының салалары
және олардың дамуы. Қазіргі қазақ тілінің ерекшеліктері және қалыптасуы.
Кәсіби мәтінмен жұмыс
3-тақырып. Семасиология туралы түсінік. Кәсіби мәтін
Семасиология және оның ерекшеліктері. Сөз мағынасы.Сөз
мағынасының кенеюі мен таралуы. Кәсіби мәтінмен жұмыс
4-тақырып. Кәсіби қазақ тілі және стиль нормалары. Кәсіби мәтін
Кәсіби сөздер туралы түсінік. Кәсіби қазақ тілінің мамандықты
дамытудағы алатын рөлі. Кәсіби мәтінмен жұмыс
5-тақырып Терминдік сөздер. Кәсіби мәтін
Терминдік сөздер туралы ұғым. Мамандық саласындағы терминдер
мен ұғымдар. Кәсіби мәтінмен жұмыс
6-тақырып. Кәсіби сала мамандары тілдерінің қатынасымдық
қызметі. Кәсіби мәтін
Дұрыс сөйлеу қағидасы: нормаландыру (сөз дәлдігі, тіл тазалығы, сөз
әсерлігі, сөз байлығы, сөз талғамы, сөз әдебі және кодка жіктелуі). Сөз
дәлдігі және оның қағидалары. Сөз талғамы. Тілдің басқа салалармен
байланыстарындағы ауытқушылықтары мен сәйкестіктері. Сөзді дұрыс айту
нормалары. Кәсіби мәтінмен жұмыс
7-тақырып. Мамандықтың кәсіби қазақ тілінде сөйлеу мәдениеті
мен этикеті. Кәсіби мәтін
Сөйлеу әдебі: толеранттылық, айқын сөйлеу ұстанымы, әдептілік
ұстанымы, алдын-алушылық. Тілдесу мен әдептіліктің алмасуы. Қоғамдық
орындарында тіл әдебін сақтаудың жолдары, тәртібі, этикеті. Кәсіби
мәтінмен жұмыс
8-тақырып. Мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтудегі кәсіби
қазақ тілінің рөлі.
Кәсіби тілдің құзыреті және қолданым жиілігі. Мемлекеттік тілде
қарым-қатынас және оның категориялары. Қарым-қатынас жасаудың түрлері.
Қатынасымдағы тілдің құзыреті мен коммуникативтік қызметі. Кәсіби
мәтінмен жұмыс
9-тақырып. Мамандық тілінің мазмұны мен құрамы. Кәсіби мәтін
Ғылыми тілдің сипаты. Іскери кәсіби тілдің әдебі. Кәсіби мәтінмен жұмыс
10-тақырып. Кәсіби тілдегі этномәдени айшықтары. Кәсіби мәтін
Этномәдени айшықтары. Кәсіби мамандардың тілі мен сөйлеу
мәдениеті. Кәсіби мәтінмен жұмыс
11 -тақырып. Кәсіби сала тақырыбындағы қанатты сөздердің
кәсіби тілдегі мәні мен рөлі. Кәсіби мәтін

Кәсіби сала мамандығы бойынша қанатты сөздер, фразеологиялық
тіркестер, мақал-мәтелдердің қазақша-орысша баламалары. Кәсіби сала
тақырыбындағы қанатты сөздердің кәсіби тілдегі мәні мен рөлі Кәсіби сала
мамандарына көмекші құралдар: орысша-қазақша және қазақша-орысша
сөздіктері, фразеологиялық тіркестердің қазақша-орысша, орысша-қазақша
сөздіктері. Мақал-мәтелдерді кәсіби тілде қолдану. Кәсіби мәтінмен жұмыс
12 -тақырып. Кәсіби мәтін – тілдік бірлік. Кәсіби мәтін
Кәсіби тілдегі мәтін және оның ерекшеліктері. Мәтінмен жұмыс
жүргізудің түрлері. Аударма. Кәсіби мәтінмен жұмыс
13 -тақырып. Кәсіби тілдегі ұлттық реалия мәселелері. Кәсіби
мәтін
Аударуға жатпайтын сөздер, мағыналары контекстік ұғымда
қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері. Кәсіби мәтінмен жұмыс
14 -тақырып. Жаттығулар орындау. Кәсіби мәтін
Тілдік практикаға арналған жаттығулар, семинар-тренингілер,
зертханалық жұмыс,семестрлік жұмыс. Кәсіби мәтінмен жұмыс
15 -тақырып. Қорытынды сабақ. Кәсіби лексиканы жинақтау
Тілдік практикаға арналған жаттығулар, семинар-тренингілер,
зертханалық жұмыс, семестрлік жұмыс. Кәсіби мәтіндермен жұмыс
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