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1. Оқу пәнінің паспорты
Пән атауы «Грамматика теориясы» (неміс тілі)
ЖОО 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 – неміс тілінің грамматикалық құрылысы.
Пәнді оқыту мақсаты – неміс тілінің грамматикалық құрылысының аса маңызды
заңдылықтарын көрсету, студенттерді грамматикалық құбылыстардың негізгі аспектілерімен,
атап айтқанда, грамматиканың негізгі екі саласы – морфология мен синтаксиспен таныстыру.
Пәнді зерделеу міндеттері
- студенттердің тілдің түрлік-мағыналық құрылымы және грамматикалық бірліктердің
сөйлеуде қызмет атқаруы туралы түсінігін қалыптастыру;
- тіл жүйесінің қазіргі кездегі даму үрдістері туралы ағымдық ғылыми ақпараты өз
бетімен өңдей білу жөніндегі іскерігін дамыту;
- студенттердің теориялық жинақтаулар мен өз бетімен корытыңдылар жасау
қабилетін дамыту;
- теориялық материалды берудің педагогикалық дағдыларын дамыту.
3. Білім, дағды, ікерліктер мен құзіреттерге қойылатын талаптар
Тілдің грамматикалық құралдарының лингвистикалық табиғаты және олардың
функционалды мүмкіндіктері; теориялық грамматика басқа лингвистикалық ғылымдарымен
байланыс; грамматикалық ғылымның дамуының қазіргі үрдістері туралы түсінігі болуы
керек.
Тарихи дамудың негізгі кезеңдері және қағидалы грамматиканың қазіргі күйі, заң
және қағидалы грамматиканың заңдылықтары, оның ұғымның аппаратының және негізгі
грамматикалық санаттар, Германияның және Қазақстанның ғалымының үлесі қағидалы
грамматиканың дамуына, оқылытын тілдің грамматикалық шамасы туралы білу керек.
Келесілерді істей алу керек: ғылыми және анықтама әдебиетпен пайдалану; сөздің
морфологиялық анализын, сөздің структурно-семантический анализын, мәтіннің
грамматикалық анализын өздігінен-өзі жасау; ғылыми терминологиямен пайдалану
орналастыру; грамматикалық теорияларды жалпыла және түсіну.
Сөздердің талдауы өткізу (морфологиялық), сөйлемдердің құрылымдық(семантикалық), ұсыныстардың, мәтіннің (грамматикалық) дағдылары болу керек.

Тілдің грамматикалық құбылыстары дербес түсіндіріп беру керек; ғылыми және
анықтама әдебиетпен және терминологиямен пайдалану құзіреттері болуы керек.
4 Пәнді зерделеудің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі
№
р/с

1
2
3
4
5
6

7

Тақырыптардың атауы

Gegenstand der Grammatik. Grundbegriffe der
Grammatik.
Die Theorie der Wortarten.
Das Verb. Semantisch-strukturelle Klassen.
Syntaktische Funktionen. Die Kategorie der
Person und des Numerus.
Das Substantiv. Semantisch-strukturelle Klassen.
Das Adjektiv. Semantisch-strukturelle Klassen.
Grammatische Kategorien.
Syntax, ihr Gegenstand. Das Problem der
Satzdefinition. Der Satz in der traditionellen
Syntax.
Der komplexe Satz. Parataxe und Hypotaxe.
Texttheorie.
Всего: 45

Сабақ түрлері
бойынша
аудиторлық
сабақтардың саны
дәрістер практи
калық
(семина
р-лық)
0,5
0,5

СӨЖ

Барлығы

Оның
ішінде
СОӨЖ

2

0,5

1
1

1
1

4
4

1
1

1
1

1
1

4
4

1
1

1

1

6

1

1,5

1,5

6

1,5

7,5

7,5

30

7,5
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