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1. Оқу пәннің паспорты

Пәннің атауы Профессиональный казахский язык
Пән ЖОО компонент
Кредит саны және оқу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс: 2
Семестр: 3
Аудиторлық сабақтардың барлығы – 30 сағат
Тәжірибелік сабақ -30 сағат
СӨЖ - 60 сағат
оның ішінде СОӨЖ – 15 сағат
Жалпы еңбек сиымдылығы –90 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 3 семестр
2. Пререквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді оқу кезінде алынған білім,
істей білу және дағдылар керек:
- қазақ тілі;
- мемлекеттік тілде іс қағаздарды жүргізу;
- электртехниканың теориялық негіздері.
Постреквизиттер
Пәнді оқып үйрену кезінде алған білімдер өндірісте іс қағаздарды
жүргізуге басқа әріптестермен өндірістік сұрақтарды мемлекеттік тілде түсінуге
қажет.
3. Пәні, мақсаттары мен міндеттері
Пәннің нысаны – кәсіби орыс тілін оқуы
Пәнді оқудың 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.

Пәнді оқу міндеттері

«Профессиональный казахский язык» 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
икемді игеру;
- курс практикалық бағытта барлық мамандықтар бойынша студенттің
сөйлеу мәдениетін қалыптастыру
4. Білімге, білуіне, орындау білуіне және компетенцияларға талаптар
Бұл пәнді оқыған студенттерге мынадай:
түсініктері болуы керек:
- прагматикалық аспектіде сөйлесудің тілдерден тыс шарттары туралы;
- қазақ тіліндегі сөйлесу мәнерінің, жанрлары және түрлерінің әр-түрлілігі
туралы;
білу керек:
-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.
атқара білу:
- 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.
практикалық амалдарды үйрену:
- сөйлесудің прагматикалық шарттарымен тілдік құралын қолдану;
компетентті болу:
- кәсіби қазақ тілін оқып-үйрену сұрақтарында.

5. Пәнді тақырыптап оқу жоспары

Академиялық сағаттардың түрлері бойынша бөлінуі

№
т/б

Тақырыптың аттары

Аудиторлық сағаттардың
сабақтардың
түрлері бойынша
саны
Дәріс

1
2
3
4
5

1 тақырып. Кәсіби қазақ тілінің
негіздері. Кәсіби мәтін
2 тақырып. Терминдік сөздер.
Маман саласындағы терминдер
мен ұғымдар
3 тақырып. Кәсіби қазақ тілі
және стиль нормалары
4 тақырып. Кәсіби қазақ тілінде
қолданылатын кәсіби сөздердің
жиілілігі
5 тақырып. Кәсіби мәтінмен
жұмыс істеу шарттары. Білімді
бақылау формалары
Барлығы 90 сағат (2 кредит)

Тәжірибе
лік

Зертханал

МӨЖ

Бар-

Оның

6

5

3

6

15

3

6

15

3

6

15

3

6

10

3

30

60

15
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