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Тақырып 1. Кәсіби қазақ тілінің негіздері. Кәсіби мәтін
Кәсіби қазақ тілін оқытудың ғылыми негізі. Тіл теориясындағы тілдік жүйе.
Тіл теориясының салалары және олардың дамуы. [1. 19-46 б.], [6. 11-62 б.]
Қазіргі қазақ тілінің даму ерекшеліктері. Мамандық тілі туралы түсінік.
[14. 5-163 б.], [15. 10-136 б.], [16. 8-224 б.], [17. 4-223 б.], [18. 4-35 б.]
Бақылау сұрақтары
1. Қазақ тілігің негізгі түсініктері?
2. Тір теориясы дегеніміз не? Тілдік жүйе дегеніміз не?
3. Тіл теориясының қандай салаларын білесіздер?
4. Қазіргі қазақ тілінің даму ерекшеліктері қандай?
5. Мамандық тілі дегіміз не?
Тақырып 2. Терминдік сөздер. Маман саласындағы терминдер мен
ұғымдар
Терминдік сөздер туралы ұғым. Термин сөздер категориясы. Әр
мамандық пен ғылым саласындағы терминдердің жасалу жүйесі.
Терминдердің баламалық ұғымдары және аудармасы, қолданылу аясы. [2. 7187 б.], [3. 5-211 б.], [5. 3-207 б.], [6. 3-199 б.]
Бақылау сұрақтары
1. Терминдік сөздерге қандай сөздер жатады?
2. Термин сөздердің категориясы дегеніміз не?
3. Әр мамандық пен ғылым саласындағы терминдердің жасалу жүйесі
қандай?
4. Терминдердің баламалық ұғымдары және аудармасы жайлы не
білесіздер?
5. Терминдердің баламалық ұғымдарының және аудармасының
қолданылу аясы қандай?
Тақырып 3. Кәсіби қазақ тілі және стиль нормалары
Кәсіби қазақ тіліндегі стильдік ерекшелік. Кәсіби қазақ тілінің
мамандық дамытудағы ролі. Дұрыс сөйлеу қағидасы. Сөз дәлдігі. Тіл
тазалығы. [4. 22-53 б.], [8. 82-126 б.],
Сөз байлығы. Сөз талғамы. Сөз әдебі. Сөзді дұрыс айту нормалары.
Кәсіби мәтіндермен жұмыс істеу өлшемдері. [9. 22-57 б.], [10. 43-71 б.], [11.
59-87 б.], [6. 55-100 б.]
Бақылау сұрақтары
1. Кәсіби қазақ тіліндегі стильдік ерекшеліктер қандай?
2. Кәсіби қазақ тілінің мамандық дамытудағы ролі қандай?
3. Дұрыс сөйлеу қағидасы қандай?
4. Сөзді дұрыс айту нормалары қандай?
5. Кәсіби мәтіндермен жұмыс істеу өлшемдерінің ерекшеліктері
қандай?

Тақырып 4. Кәсіби қазақ тілінде қолданылатын кәсіби сөздердің
жиілілігі.
Кәсіби сөздердің жіктелу құрылымы. Кәсіби сөздердің ішіндегі активті
және пассивті қолданысы. Кәсіби сөздердің жиілілік қолданысындағы
мағыналық түсінік беру, ақпарат беру құрылымын ажырату. [2. 7-187 б.], [3.
5-211 б.], [5. 3-207 б.], [6. 3-199 б.]
Бақылау сұрақтары
1. Кәсіби сөздердің жіктелу құрылымы қандай?
2. Кәсіби сөздердің ішіндегі активті және пассивті қолданыстар
қандай?
3. Кәсіби сөздердің жиілілік қолданысындағы мағыналық түсінік беру
құрылымы қандай?
4. Кәсіби сөздердің жиілілік қолданысындағы ақпарат беру құрылымы
қандай?
Тақырып 5. Кәсіби мәтінмен жұмыс істеу шарттары. Білімді
бақылау формалары.
Кәсіби мәтіннің мазмұнын түсіндіру әдістемесі. Кәсіби тілдегі мәтін
және оның ерекшеліктері. Кәсіби мәтіндегі этномәдени айшықтар. Кәсіби
мәтіндегі сөздік жұмысы. Кәсіби мәтіндегі аударма практикумы. [16. 8-224
б.], [17. 4-223 б.], [18. 4-35 б.]
Мамандық тілін сауатты жазу мен мәдениетті сөйлетудегі амал-әдістер.
Кәсіби сөйлеу ортасы және кәсіби іскерлік. [16. 8-224 б.], [17. 4-223 б.], [18.
4-35 б.]
Бақылау сұрақтары
1. Кәсіби мәтіннің мазмұнын түсіндіру әдістемесі қандай?
2. Кәсіби тілдегі мәтін және оның ерекшеліктері қандай?
3. Мамандық тілін сауатты жазу мен мәдениетті сөйлетудегі амаләдістер қандай?
4. Кәсіби сөйлеу ортасы және кәсіби іскерлік дегеніміз не?
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