Пәннің оқу-әдістемелік
кешенінің титулдық парағы

Нысан
ПМУ ҰС Н 7.18.4/16

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Шетел филология кафедрасы

5B021000 «Шетел филологиясы» мамандығына арналған
Тіл тарихы (ағылшын тілі)

ПӘНІНІҢ
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Павлодар

Жұмыс оқу бағдарламасының
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буквы
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Пәннің жұмыс оқу бағдарламасын
бекіту парағы

Нысан
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1 Оқу пәнінің паспорты
Пән атауы Тіл тарихы
Мамандыру пәндерінің міндетті компонентінің пәні
Кредит саны және оқу мерзімі
Барлығы – 1 кредит
Курс: 4
Семестр: 7
Барлық аудиторлық сабақтар саны – 15 сағат
Дәрістер – 7,5
Практикалық/семинарлық сабақтар – 7,5 сағат
Зертханалық – 0
СӨЖ – 30 сағат
Оның ішінде СОӨЖ – 7,5 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 45 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 7 семестр
2 Пән, мақсат және міндеттер
Пәннің пәні - үйреніп жатқан тілдің фонологиялық, лексикалық,
грамматикалық құбылыстарын, заңдылықтарын тарихи даму тұрғысынан
қарастырудан тұрады.
Пәннің мақсаты - тіл құрылымының барлық бөлімдерінде
қарастырылатын құбылыстардың жүйелік сипаттауы;
- қазіргі замандағы ағылшын тілінің фактілерінің тарихтық талдауын беру;
- ағылшын тілінің дамуы үшін процесстердің жәні өзгерістердің
сипаттауын ұсыну;
- қоғамның даму тарихын көрсететін терең, жәні төзімді білім беру,
сонымен қатар, қазіргі заман тілінің ережелерін түсіндіру және тарихтық даму
жағынан оның ерекшеліктері.
Пәннің міндеттері - тіл дамуын теориялық қөрсетуі, және оның
синтетикалық құрылысынан аналитикалық құрылысына өтуі;
- ағылшын тілі тарихының ағылшын халқының мәдениет тарихымен
байланысын көрсету;
- сөз құрылысы әдістерінің қазіргі заман зерттеуінің маңызды мәселелерін
тілдің сөздік құрылымының терең өзгерістерін, студенттерге үйрету;
- студенттердің тіл тарихы пәнің зерттеуі бойынша ағылшын тілінің
теориялық дайындық негізі үшін ғылыми хабарды асыра істеуі.

3 Білім, дағды, ікерліктер мен құзіреттерге қойылатын талаптар
Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:
- тілдің негізгі даму кезеңдерін;
- тілдің тарихи даму процесін, сол халық тарихымен байланыста қарауға;
- басқа да теориялық тілдік пәндер жүйусіндегі тіл тарихының орнын;
- фонетика, грамматика және ликсика саласындағы өзгерістердің негізгі
процестерін;
- тіл тарихының даму тенденциялары мен қазіргі жай-күйін ғылым ретінде
тануға;
Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:
- қазіргі жағдайдағы фактілерді қалыптасу шарттары бойынша әлеуметтікмәдени, этнолингвистикалық, саяси және экономикалық жағдайдағы
білімдеріне сүйене отырып, талдау және жалпылау;
- тарихи және этимологиялық сөздіктермен өз бетінше жұмыс істей алуға;
- шетел тілінің коммуникативтік-танымдық және жеке тұлғаға бағытталған
қызметін толық атқаруын қамтамасыз ету үшін ауыз екі тіл мен әдеби тілді
қолдану құбылыстарын түсіндіру;
- тілдегі сөздердің өзгеруін түсіндріп беруге;
- тілдік сөздік қорының тарихи даму жолында туған сөздердің
семантикалық өзгешелігін түсіндіре білуге;
4 Пәнді зерделеудің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі
№ Тақырыптардың
р/с
атауы

1

2
3
4

Ағылшын
тілі
тарихының
тапсырмалары мен
пәндік түсінігі
Ежелгі
кезеңдегі
негізгі
тарихи
оқиғалар
Орта
кезеңдегі
негізгі
тарихи
окиғалар
Ағылшын тілінің
ұлттық тіл болып
қалыптасуы

Сабақ түрлері бойынша
СӨЖ
аудиторлық сабақтардың саны
дәріс- практикалық
зертБарОның
тер
(семинарханалық, лығы
ішінде
лық)
жеке
СОӨЖ
1

1

0

3

1

1

1

0

3

1

1

1

0

3

1

1

1

0

3

1

5

6

7
8
9

Ағылшын тілінің
сөздік кұрамы және
оның өркендеуі
Ағылшын
тілі
фонетикалық
жүйесінің дамуы
Ағылшын тілінің
грамматикалық
құрылысының
дамуы
Ағылшын
тілі
синтаксистік
кұрылысының
дамуы
Осы
кезеңдегі
тарихи оқиғалар
Ағылшын тілінің
дүниеде өркендеуі
Барлығы: 45
(1 кредит)

1

1

0

3

1

0,5

0,5

0

3

0,5

0,5

0,5

0

4

0,5

0,5

0,5

0

4

0,5

0,5

0,5

0

4

0,5

7,5

7,5

0

30

7.5
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