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1. Пәннің оқу құжаты
Пәннің атауы Кәсіби қазақ тілі
Кредиттер саны және оқытылу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс: 2
Семестр: 4
Аудиториялық сабақтар саны, барлығы – 30 сағат
Тәжірибелік /семинарлық сабақтар - 30 сағат
СӨЖ – 60 сағат
соның ішінде СӨЖМ – 30 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы - 90 сағат
Бақылау түрі
Қорытынды бақылау нысаны

Емтихан –4 семестр

Пререквизиттер: Қазақ тілі, Мамандыққа кіріспе.Көлік түрлері
Постреквизиттер:
Көлік
саласындағы
ЭЕМ
қолданбалы
бағдарламалары, Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары, Көлік
техникасының сенімділігі, Автоматтық басқару теориясының негіздері, Көлік
техникасын техникалық пайдалану негіздері
2. Нысандары, мақсаттары мен міндеттері
Пәннің нысаны «Кәсіби қазақ тілі» пәні екінші курс студенттерін
мамандығында қолданылатын техникалық терминдерімен таныстыру. Осы
терминдерді пайдаланып орысша, қазақша техникалық мәтіндерді бір тілден
екінші тілге аударуға жатықтыру. Өз беттерімен техникалық мәтіндерді қазақ
тілінде құрып жазуға үйрету.
Пәнді оқыту мақсаты
Студенттерді кәсіби лексика мен мамандыққа байланысты терминдер
мен таныстырып, іс жүзінде пайдалану дағдысын қалыптастыру.
Пәннің міндеттері – Студенттердің кәсіби салада қазақ тілінде
сөйлеп жазу деңгейін көтеру.

3. Білімге, іскерлікке, дағдыға, компетентке қойылатын талаптар

Кәсіби қазақ тілі пәнін оқу нәтижесінде студент:
көзқараста болуы қажет:
– әлеуметтік-тұрмыстық және академиялық аясында кәсіби сөз
сөйлеудің ереже тәртіптері мен жағдай байланысын стильдің
тәуелділігіне;
– кәсіби тақырып бойынша жазбаша және ауызша мәтіндердің негізгі
құрылымдары мен негіздерін тұрғызуда.
білуі керек:
–
мамандығы бойынша жиі қолданыста болатын терминдердің
қазақшасын орысшасын;
–
іскерлік хабар құрастыру (түйіндеме, өмірбаян);
–
оқылған және естілген мәтіннің мазмұнын жеткізу, түп-нұсқалық
атақты ғылыми мақаларды, мәтіндерді, монографияларды рефераттау мен
мазмұндау;
–
кәсіби терминологияда түсініксіз сөздердің аясын кеңейту;
–
кәсіби сала аясында іскерлік мінезді диалог жүргізу.
істей білуі керек:
–
мамандық бойынша жиі қолданыста кездесетін мәтіндерді бір
тілден екінші тілге аударуды;
–
техникалық мәтіндерді аударуда кездесетін сөйлем құру
ерекшеліктерін.
дағдылануы қажет:
–
мәтіндерді бір тілден екінші тілге аудару;
–
қазақ тілінде мамандығы бойынша мәтін дайындауға.
компетентті болуы қажет:
– коммуникативті түпкі ойдың іске асырылуына;
– кәсіби тілді иеленуіне;
– арнайы мақсатта түп-нұсқалы әдебиетті оқу және түсінуде.

4 Пәнді оқудың тақырыптық жоспары
Сабақ түрлеріне байланысты академиялық сағаттарды бөлу

№
р/с

1
2
3

4

5

6

7

Тақырыптардың атауы

Кіріспе. Пәнді оқыту
мақсаты, міндеті,
ерекшеліктері
Қазақ тілінде мамандық
тілін игерудің тиімді
жолдары
Мамандық бойынша
терминдермен танысып
үйрену
Мамандық бойынша
терминдер құрастырып
қалыптастыру
ерекшеліктері
Кәсіби тілде жиі
қолданылатын құжаттар.
Оларды жасау, талдау.
Ауызша және жазбаша
кәсіби тілде сөйлеу
тәртібімен мәдениетін
қалыптастыру.
Практикалық бағытта
жазу мәдениетін
қалыптастыру (реферат,
жарнама және т.б.)
БАРЛЫҒЫ :

Сабақ түрлері
бойынша
байланыс
сағаттарының
саны
Практикалық (сем)

СӨЖ
Барлығы

СӨЖМ

1
2

10

5

10

10

5

4

10

5

4

10

5

4

10

5

5

10

5

30

60

30
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