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1 Пәннің мақсаты - Үйренуші мамандыққа қатысты сөйлеу құралы
ретінде емін-еркін меңгеріп, ауызша, жазбаша әдет-дағдыларын
қалыптастыруы тиіс. Мамандыққа сәйкес білімді игеріп, дүниетанымдық
ой-өрісін дамытуды қазақша тілдік деңгейде меңгеруі тиіс. Тіл үйренушінің
кәсіби лексика мен мамандыққа байланысты терминдерді меңгеріп, іс
жүзінде пайдалану дағдысын қалыптастыру.
Пәннің міндеті - «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
Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:
-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.
- 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 Перереквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған
білім, икемділік және дағды-машықтар қажет:
1. Казақ тілі

3 Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағдымашықтар келесі «Басқару жуйелерін модельдеу» және т.б. пәндерді
меңгеруі үшін қажет:
1. Мемлекеттік іс жүргізу
4 Пәннің мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары
ЖОБ негізінде күндізгі
№
р/с

1
2
3

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері
бойынша байланыс
сағаттарының саны
практика СӨЖ
лық
(сем)
Кәсіби қазақ тілінің негіздері. Кәсіби мәтін
6
8
Терминдік сөздер. Маман саласындағы терминдер мен 4
8
ұғымдар.
Кәсіби қазақ тілі және стиль нормалары
4
6

4

Кәсіби қазақ тілінде қолданылатын кәсіби сөздердің 6
жиілілігі

8

5

Кәсіби мәтінмен жұмыс істеу шарттары. Білімді бақылау 10
формалары
БАРЛЫҒЫ :
30

30
60

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны
1 тақырып. Кәсіби қазақ тілінің негіздері. Кәсіби мәтін
Кәсіби қазақ тілін оқытудың ғылыми негізі. Мамандық тілі туралы
түсінік. Кәсіби мәтінді аудару.
2 тақырып. Терминдік сөздер. Маман саласындағы терминдер мен
ұғымдар
Терминдік сөздер туралы ұғым. Термин сөздер категориясы.
Терминдердің баламалық ұғымдары және аудармасы, қолданылу аясы.
Кәсіби сөздерді аудару, мәтінді аудару, жаттау.
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.
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. Кәсіби мәтінді аудару.
5 тақырып. Кәсіби мәтінмен жұмыс істеу шарттары. Білімді бақылау
формалары
Кәсіби мәтіннің мазмұнын түсіндіру әдістемесі. Кәсіби тілдегі мәтін
және оның ерекшеліктері. Кәсіби мәтіндегі сөздік жұмысы. Кәсіби
мәтіндегі аударма практикумы. Мамандық тілін сауатты жазу мен
мәдениетті сөйлетудегі амал-әдістер. Кәсіби сөздерді аудару, мәтінді
аудару, жаттау.
4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі
№
п/п
1
2

3

4

Дәріс тақырыбы

Мазмұны

Бақылау
түрі
Кәсіби қазақ тілінің
Кәсіби қазақ тілін оқытудың ғылыми Үй
негіздері. Кәсіби мәтін
негізі. Мамандық тілі туралы тапсырмасы
түсінік. Кәсіби мәтінді аудару.
Терминдік сөздер. Маман Терминдік сөздер туралы ұғым. Үй
саласындағы терминдер
Термин
сөздер
категориясы. тапсырмасы
мен ұғымдар
Терминдердің баламалық ұғымдары
және аудармасы, қолданылу аясы.
Кәсіби сөздерді аудару, мәтінді
аудару, жаттау.
Кәсіби қазақ тілі және Кәсіби қазақ тіліндегі
стильдік Үй
стиль нормалары
ерекшелік. Кәсіби
қазақ тілінің тапсырмасы
мамандық дамытудағы ролі. Дұрыс
сөйлеу қағидасы. Сөз дәлдігі. Тіл
тазалығы.
Сөз
байлығы.
Сөз
талғамы. Сөз әдебі. Сөзді дұрыс
айту нормалары. Кәсіби мәтіндермен
жұмыс істеу.
Кәсіби
қазақ
тілінде Кәсіби сөздердің жіктелу құры- Үй
қолданылатын
кәсіби лымы. Кәсіби сөздердің ішіндегі тапсырмасы
сөздердің жиілілігі
активті және пассивті қолданысы.
Кәсіби сөздердің жиілілік қолданысындағы мағыналық түсінік
беру, ақпарат беру құрылымын
ажырату.

5

Кәсіби мәтінмен жұмыс
істеу шарттары. Білімді
бақылау формалары

Кәсіби мәтіннің мазмұнын түсіндіру
әдістемесі. Кәсіби тілдегі мәтін және
оның ерекшеліктері. Кәсіби
мәтіндегі сөздік жұмысы. Кәсіби
мәтіндегі аударма практикумы.
Мамандық тілін сауатты жазу мен
мәдениетті сөйлетудегі амал-әдістер.
Кәсіби сөздерді аудару, мәтінді
аудару, жаттау.іскерлік.

Үй
тапсырмасы

4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
№
2

4
6
7

СӨЖ түрі

ЖОБ негізінде күндізгі
Есеп беру
түрі

Бақылау түрі

Практикалық сабақтарға
дайындалу (сабақтың тақырыбы
Жұмыс
Сабаққа қатысу
бойынша материалды меңгеру,
дәптері
тапсырмаларды шешу және т.б.)
Аудиториялық сабақтың мазмұнына
Конспект Коллоквиум
кірмеген материалды меңгеру
(және т.б.) (және т.б.)
Семестрлік тапсырмаларды орындау Реферат, КЖ(рефераттар, ЕКЖ, КЖ-с, КЖ-а және а, ЕКЖ және СТ қорғау
т.б.)
т.б.
Бақылау шараларына дайындалу
1 МБ, 2 МБ ,
коллоквиум,
бақылау жұмысы,
тестілеу және т.б.
Барлығы:

Сағатқа
шаққанда
ғы көлемі
30
15
10

5
60

4.5.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі
1. Кәсіби қазақ тілінің негіздері. Кәсіби мәтін:
- Кәсіби мәтінді аудару.
2. Терминдік сөздер. Маман саласындағы терминдер мен ұғымдар:
- Кәсіби сөздерді аудару, мәтінді аудару, жаттау.
3. Кәсіби қазақ тілі және стиль нормалары:
- Сөзді дұрыс айту нормалары. Кәсіби мәтіндермен жұмыс істеу.
4. Кәсіби қазақ тілінде қолданылатын кәсіби сөздердің жиілілігі:
- Кәсіби сөздердің жиілілік қолданысындағы мағыналық түсінік беру;
- Кәсіби сөздерді аудару, мәтінді аудару, жаттау.
5. Кәсіби мәтінмен жұмыс істеу шарттары:
- Кәсіби мәтіндегі сөздік жұмысы;

- Кәсіби сөздердің аударымын, аннотациясын жаттау.
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