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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.
2 Пререквизиттер: «Қазақ тілі» пәнінің мектеп курсы және ЖОО «Қазақ тілі»
курсы.
3 Постреквизиттер: «Қазақ тілде іс жүргізу», «Мұрағаттану»

4 Пәннің мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары
№
р/с

Тақырыптардың атауы

1

Кіріспе. Қазақ тілі Қ.Р. мемлекеттік тілі.
Кәсіби қазақ тілінің негіздері.
Тарих мамандығы кәсіби ерекшелктері.
Қазақстан тарихы саласында кәсіби қазақ тілін
қолдану ерекшеліктері.
Терминдік сөздер. Тарих саласындағы терминдер
мен ұғымдар.
Тарихқа қатысты мақал-мәтелдер
Қазақстан
тарихы
ғылым
саласындағы
зерттеушілердің қызметі
Дүниежүзілік тарихы және кәсіби қазақ тілі
Тарих саласындағы зерттеу жұмысы және кәсіби
қазақ тілі

2
3
4
5
6
7
8

Тәжірибе
сабақтарының
саны
2
2
6
6
4
4
4
2
30

БАРЛЫҒЫ :

4.2 Тәжірибелік сабақтарының мазмұны
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. Тарих мамандығы кәсіби ерекшеліктері.
Тарих мамандығы туралы түсінік. Тарих мамандығына қатысты кәсіби қазақ
тілінде сөйлеудің объективті қажеттілігі. Тарих саласындағы мамандықтарға сипаттама
беру, тарихи пәндерге кәсіби анықтама беру, аудару, сипаттау жұмыстары. Сөздік
қорларын молайту. Кәсіби мәтін № 1 «Тарих мамандығының біліктілік сипаты»
3 тақырып. Қазақстан тарихы саласында кәсіби қазақ тілін қолдану
ерекшеліктері.
Қазақстан тарихы және кәсіби қазақ тілі. Қазіргі кезде Қазақстан тарихын
зерттеудің ерекшеліктері. Қазақстан тарихының кезеңделуі, кезеңдердің ерекшеліктері.
Қазақстан тарихындағы жаңа әдіснамалық ұстанымдар. Сөздік қорларын молайту.
Кәсіби мәтін № 2 «Палеолит дәуіріндегі Қазақстан»
4 тақырып. Терминдік сөздер. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар.
Терминдік сөздер туралы ұғым. Термин сөздер категориясы. Терминдік сөздер.
Тарих саласындағы терминдер мен ұғымдар.
Терминдердің
жасалу жүйесі.
Терминдердің баламалық ұғымдары және аудармасы, қолданылу аясы. Сөздік қорларын
молайту. Кәсіби мәтін № 3 «Қазақстанда нумизматикалық деректер»
5 тақырып. Тарихқа қатысты мақал-мәтелдер
Тарихқа қатысты мақал-мәтелдер, оларды қолдану ерекшеліктері.
Қазақ халық ауыз әдебиетінің бай үлгісінің бірі мақал-мәтелдерді тарих кәсібіне
қатысты қолдана білу сөздік қорларын молайту. Сөздік қорларын молайту. Мақалмәтелдермен жұмыс.
6 тақырып. Қазақстан тарихы ғылым саласындағы зерттеушілердің қызметі
Қазақстан тарихы саласындағы ғұламалар, олардың өмірбаяны, кәсіби қызметі.
Қазақстан тарихына қосқан үлесі. Сөздік қорларын молайту. Кәсіби мәтін № 4
«Ә.Х.Марғұлан»

7 тақырып. Дүниежүзілік тарихы және кәсіби қазақ тілі.
Дүниежүзілік тарихын кезеңдерге бөлу. Оларды сипаттау, ерекшеліктерін жеткізе
білу. Қазіргі кезеңдегі тарихи процесстер, құбылыстар. Кәсіби мәтін № 5
«Буржуазиялық революциялар»
8 тақырып. Тарих саласындағы зерттеу жұмысы және кәсіби қазақ тілі
Тарих бойынша зерттеу жұмысының ерекшеліктері. Зерттеу жұмысының
кезеңдері. Зерттеу тақырыбының өзектілігі, тарихнамасы, деректерін ашу. Зерттеудің
мақсаты мен міндеттерін құрастыру.

4.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
4.3.1 Студенттің өздік жұмысының тізімі
№
1
2
3

СӨЖ түрі
Тәжірибе сабақтарына
дайындық, үй
тапсырмаларын орындау
Аудитория сабағының
мазмұнына кірмеген
материалды меңгеру
Бақылау шараларына
дайындық

Есеп беру
формасы
3 семестр
Жұмыс
дәптері
Конспект
Бақылау
жұмысы

Сағат
көлемі

Бақылау түрі
Тәжірибелік
сабақтарға
қатысу
Баяндама

36

МБ 2

6

3 семестрде барлығы

18

60

4.3.2 Өздік жұмыстарға арналған тақырыптар тізімі
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. Тарих мамандығы кәсіби ерекшеліктері.
Тарих мамандығы туралы түсінік. Тарих мамандығына қатысты кәсіби қазақ
тілінде сөйлеудің объективті қажеттілігі. Тарих саласындағы мамандықтарға сипаттама
беру, тарихи пәндерге кәсіби анықтама беру, аудару, сипаттау жұмыстары. Сөздік
қорларын молайту. Кәсіби мәтін № 1 «Тарих мамандығының біліктілік сипаты»
3 тақырып. Қазақстан тарихы саласында кәсіби қазақ тілін қолдану
ерекшеліктері.

Қазақстан тарихы және кәсіби қазақ тілі. Қазіргі кезде Қазақстан тарихын
зерттеудің ерекшеліктері. Қазақстан тарихының кезеңделуі, кезеңдердің ерекшеліктері.
Қазақстан тарихындағы жаңа әдіснамалық ұстанымдар. Сөздік қорларын молайту.
Кәсіби мәтін № 2 «Палеолит дәуіріндегі Қазақстан»
4 тақырып. Терминдік сөздер. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар.
Терминдік сөздер туралы ұғым. Термин сөздер категориясы. Терминдік сөздер.
Тарих саласындағы терминдер мен ұғымдар.
Терминдердің
жасалу жүйесі.
Терминдердің баламалық ұғымдары және аудармасы, қолданылу аясы. Сөздік қорларын
молайту. Кәсіби мәтін № 3 «Қазақстанда нумизматикалық деректер»
5 тақырып. Тарихқа қатысты мақал-мәтелдер
Тарихқа қатысты мақал-мәтелдер, оларды қолдану ерекшеліктері.
Қазақ халық ауыз әдебиетінің бай үлгісінің бірі мақал-мәтелдерді тарих кәсібіне
қатысты қолдана білу сөздік қорларын молайту. Сөздік қорларын молайту. Мақалмәтелдермен жұмыс.
6 тақырып. Қазақстан тарихы ғылым саласындағы зерттеушілердің қызметі
Қазақстан тарихы саласындағы ғұламалар, олардың өмірбаяны, кәсіби қызметі.
Қазақстан тарихына қосқан үлесі. Сөздік қорларын молайту. Кәсіби мәтін № 4
«Ә.Х.Марғұлан»
7 тақырып. Дүниежүзілік тарихы және кәсіби қазақ тілі.
Дүниежүзілік тарихын кезеңдерге бөлу. Оларды сипаттау, ерекшеліктерін жеткізе
білу. Қазіргі кезеңдегі тарихи процесстер, құбылыстар. Кәсіби мәтін № 5
«Буржуазиялық революциялар»
8 тақырып. Тарих саласындағы зерттеу жұмысы және кәсіби қазақ тілі
Тарих бойынша зерттеу жұмысының ерекшеліктері. Зерттеу жұмысының
кезеңдері. Зерттеу тақырыбының өзектілігі, тарихнамасы, деректерін ашу. Зерттеудің
мақсаты мен міндеттерін құрастыру.
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