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1. Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы «Әлеуметтік лингвистика»
Кредит саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс:
Семестр:
Аудиториялық сабақтар – 30 сағат
Дәрістер – 15 сағат
Тәжірибелік – 15 сағат
СӨЖМ – 15
Соның ішінде СӨЖ - 45
Еңбек сыйымдылығы барлығы – 90 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 1 семестр
-

Пререквизиттер
Тіл біліміне кіріспе
Лексикология
Диалектология
Әлеуметтану
Психология

-

Постреквизиттер
Жалпы тіл білімі
Тіл білімінің тарихы
Қазақ тілінің стилистикасы
Қазақ әдеби тілінің тарихы

2 Пәні, мақсаты мен міндеттері
Пән: «Әлеуметтік лингвистика»
ХХ ғасырдың соңғы ширегінде тіл білімінің жаңа
бағыттары
психолингвистика,
статолингвистика,
паралингвистика,
лингвомәдениеттану,
этнолингвистика,
социолингвистика сияқты ғылымдар дүниеге келді. Өйткені ұлттық мәдениет,
болмыс, таным, дін сияқты ұғымдарды бір-бірімен тоғыстыратын ұлттық
тілдің табиғатын өзінің ішкі заңдылықтары негізінде ғана танып білу
жеткіліксіз. «Әлеуметтік лингвистика» атты теориялық курс бүгінгі таңдағы
тіл білімінің өзекті мәселелерінің бірі – тілдердің әлеуметтік себептеріне
арналған. Әлеуметтану мен лингвистика ғылымдарының сабақтастығына
негізделген әлеуметтік лингвистика ғылымы тіл білімінің жоғарыда аталған
жаңа ағымдарымен тығыз байланысты. Аталмыш ғылымдардың тығыз
қарым-қатынаста болуы тілдің құрылымдық, функционалдық жүйесінің
кешенді үлгілерін айқындауды мақсат етеді. Әлеуметтік тіл білімі – тілдің
әлеуметтік табиғатымен байланысты тіл білімі. Әлеуметтану, әлеуметтік

психология және этнографиямен қатар дамитын жалпы тіл білімінің бір
саласы.
Пәнді оқыту мақсаты:
Студенттерге тілдің әлеуметтік мәні, қоғаммен ара
қатынасы, олардың бір-біріне тигізетін әсері жайлы толық
мағлұмат беріп, әлеуметттік лингвистикалық бағыттың
паййда болу, даму тарихы туралы негізгі көзқарастұжырымдармен таныстыру.
Пәннің міндеттері:
- студенттерді пәннің методологиялық негізімен, тарихымен,
синхрондық және диахрондық әлеуметтік лингвистикамен
таныстыру;
- әлеуметтік лингвистиканың ұғымдық аппаратын анықтау;
- осы саладағы ғылымның жетістіктерімен таныстыру.
3 Білім, икемділік және дағды-машықтарға қойылатын
талаптар
Пәнді оқу нәтижесінде студенттердің:
- пәнді оқу барысында бағдарлама бойынша алған білімдерін толық меңгеріп,
өздігінен ғылыми тұжырымдар жасауға, білімдері негізінде лингвистикалық
талдауға, өз ойын дәлелдей алу шеберлігіне дағдылануы қажет;
- жалпы тіл білімінде, лексикология, диалектология, стилистика салаларында
қарастырылатын мәселелерді бір-бірінен бірден ажырата алатындай дәрежеде
болуы қажет;
- ғалымдардың пікірлеріне сүйене отырып, әлеуметтік лингвистиканың
зерттеу нысандары жайлы тұжырымды пікір айта алулары керек.
4 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары
Академиялық сағаттарды сабақ түрлеріне бөлу

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тақырып атауы

Сабақ түрлері
бойынша
дәрісханалық
сағаттар саны
дәріс Практика
лық
(семинар)
лингвистиканың
1
1

Әлеуметтік
зерттеу нысаны
Әлеуметтік лингвистика тарихы
Әлеуметтік
лингвистикалық
зерттеудің
әдістері
Адамның коммуникативтік қызметі
Орыс тіл біліміндегі әлеуметтік бағыт
Қазақ тіл біліміндегі әлеуметтік бағыттың
қалыптасуы мен дамуы
Тіл және қоғам
Тілдің дамуы
Тіл және дін

СӨЖ

Барлығы
4

Оның
ішінде
СОӨЖ
1

1
1

1
1

4
4

1
1

1
1
1

1
1
1

4
4
4

1
1
1

1
1
1

1
1
1

4
4
4

1
1
1

10
11
12
13
14
15

Тіл мен мәдениеттің байланыстылығы
Тілдік жоспарлау және тілдік саясат
Тілдік жағдай және оның типтері.
Тілдердің қарым-қатынасы
Тілдің өмір сүру формалары
Тілдің әлеуметтік саралануы

Барлығы

1
1
1
1
1
1
15

1
1
1
1
1
1
15

4
4
4
4
4
4
60

1
1
1
1
1
1
15
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