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1 Пәннің негізгі мақсаттары:

1. Үйренуші мамандыққа қатысты сөйлеу құралы ретінде емін-еркін
меңгеріп, ауызша, жазбаша әдет-дағдыларын қалыптастыруы тиіс.
2. Мамандыққа сәйкес білімді игеріп, дүниетанымдық ой-өрісін дамытуды
қазақша тілдік деңгейде меңгеруі тиіс.
3. Тіл үйренушінің кәсіби лексика мен мамандыққа байланысты
терминдерді меңгеріп, іс жүзінде пайдалану дағдысын қалыптастыру.
2 Пәннің міндеттері:
«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту барысында келесі жалпы міндеттер
игеріледі:
- ауызша және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі мен мәдниетінің
деңгейін көтеру;
- қажетті стильдік әлеуметтік кәсіби білім қалыптастыру;
- коммуникацияның әртүрлі формалары мен түрлері бойынша сөйлеу
тәртібінің сөйлеу тәртібінің стратегиясы мен тактикасы саласында шеберлік
икемі игеру;
курс практикалық бағытта барлық мамандықтар бойынша студенттің
сөйлеу мәдениетін қалыптастыру
3 Пәнді оқыту нәтижесінде төмендегідей нәтижелер болу қажет:
Білуі қажет:
-Кәсіби қазақ тілі пәнінің тілдік теориясын;
-әр мамандық бойынша қолданылатын терминдердің қолданыс жиілігін;
- әр мамандық бойынша қолданылатын кәсіби сөздердің ситуациялық
жағдаятардағы қолданысын;
-кәсіби қызмет саласындағы тілдік, стильдік сауаттылықтың болуы.
Меңгеруі қажет:
- Мамандық бойынша кәсіби қазақ тілі пәнін оқыту кезінде оқыту әдістері
мен технологиясын пайдалану;
-кәсіби қазақ тілін оқыту кезінде лексикалық минимумымен жұмыс істей
білу;
-кәсіби, іскери қызметте мамандық бойынша мамандық тілін сауатты,
мәдениетті жүргізе білу.
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Дәріс саны

Кәсіби қазақ тілінің негіздері. Кәсіби мәтін
Терминдік сөздер. Маман саласындағы терминдер мен
ұғымдар.
Кәсіби қазақ тілі және стиль нормалары
Кәсіби қазақ тілінде қолданылатын кәсіби сөздердің
жиілілігі
Кәсіби мәтінмен жұмыс істеу шарттары. Білімді бақылау
формалары
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1 тақырып. Кәсіби қазақ тілінің негіздері. Кәсіби мәтін
Кәсіби қазақ тілін оқытудың ғылыми негізі. Тіл теориясындағы тілдік
жүйе. Тіл теориясының салалары және олардың дамуы. Қазіргі қазақ тілінің
даму ерекшеліктері. Мамандық тілі туралы түсінік.
2 тақырып. 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.
3 тақырып. Кәсіби қазақ тілі және стиль нормалары
Кәсіби қазақ тіліндегі
стильдік ерекшелік. Кәсіби
қазақ тілінің
мамандық дамытудағы ролі. Дұрыс сөйлеу қағидасы. Сөз дәлдігі. Тіл тазалығы.
Сөз байлығы. Сөз талғамы. Сөз әдебі. Сөзді дұрыс айту нормалары. Кәсіби
мәтіндермен жұмыс істеу өлшемдері.
4 тақырып. 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.
5 тақырып. 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. Мамандық тілін сауатты

жазу мен мәдениетті сөйлетудегі амал-әдістер және білімді бақылау формалары
(алғашқы, межелік, қорытынды). Кәсіби сөйлеу ортасы және кәсіби іскерлік.
Әдебиеттер тізімі
Негізгі
1Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Казахский язык для всех. Алматы:
Атамұра, 2004.
2 Бектұров Ш.К., Қазақ тілі. Алматы: Атамұра, 2006
3 Оралбай Н., Құрманалиев К. Қазақ тілі. Алматы: Арыс, 2007.
4 Зейнулина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман Ә.П., Пазыл Ә.Қ. Іскерикәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. 2009
5 Төлеуп М.М. Кәсіби бағытталған тілде сөйлеу біліктілігін дамыту: оқу
құралы. Алматы, 2005.
6 Кабашев Р.А. Жылутехникасы: Алматы, 2008ж.
7 Нұрекен Е. Қазандық қондырғылар мен бу өндіргіштердің істеу
қағидасы, құрылмасы және жылулық есептеу: Алматы: АЭжБИ, 2001ж. – 79б.
Қосымша
9 Мусинов А.,ж.б. Қазақ тілі: Студенттерге арналған окулық/ А.Мусинов,
М.Мухеметқалиева, Е.Құдайбергенов. - Алматы,1995.
10 Қазақстан Республикасының Конститутциясы. Алматы: «Жеті жарғы»
1998.
11 Бектұров Ш.К., Бектұрова А.Ш. Қазақ тілі для начинающих. Алматы:
Рауан, 1994.
12 Бектұров Ш.К. Читаем газеты на казахском языке. Қазақша газеттерді
оқып үйренейік. Алматы: ВШП
«Әділет» 1999.
13 Белботаев А., Тукебаева Ж.Казахский язык для начинающих /1-3
книги/ Алматы: Қазақстан, 1994.
14 Оралбаева Н. Қазақ тілін үйренеміз. Алматы: «Мектеп» 1989.
15 Тургамбаева Б., Линко Т. Вы говорите по казахски? /Самоучитель
казахского языка/ Алматы: Балауса, 1992.
16 Сейіт Кенжеахметов. Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары.
Алматы: «Ана тілі» 1994.
17 Қазақ мақал-мәтелдері. Құрастырған Ж. Малайсарин. Алматы: «Ана
тілі», 2003.
18 Аханов К. Тіл білімінің негіздері – Алматы: Рауан, 2002
Сөздіктер
19 А.М. Акаев, В.П. Марковский, Л.И. Кургузова, М.М. Кабдуалиева,
Н.Н. Кургузов, О.М. Талипов, Ю.А. Леньков. Русско – казахский толковый
словарь «Энергетика». Издательство “ЭКО”, 2010.
20Мамандық
бойынша
қазақша-орысша
терминдік
сөздіктер жиынтығы. Павлодар, 2008

Мамандықтың(тардың)
жұмыс оқу жоспарынан
көшірме

Нысан
ПМУ ҰС 7.18.3/32

5В071700- Жылуэнергетика мамандығының (тарының) жұмыс оқу
жоспарынан көшірме
Пән атауы
Кәсіби қазақ тілі

Оқу
нысаны
ЖОБ
негізінде
күндізгі
ЖКБ
негізінде
кешкі

Пәннің енбеқ
Семестр бойынша студенттердің
сыйымдылығы
жұмыстарының көлемі
Семестр бойынша
бақылау түрлері
академиялық
Семе
аудиториялық сабақ
СӨЖ
стр креди
(ак. сағат)
(ак. сағат)
кред сағат
иттер барл
ттер барлы
барлы
ауд СӨЖ емт сын КЖа КЖс
лек
пр. зертх
СОӨЖ
ығы
ғы
ғы
2

90

30

3

30

30

60

2

90

30

3

30

30

60

