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ТҮСІНДІРМЕ  ЖАЗБА 



 

       Бағдарлама ҚР БҒМ жоғарғы кәсіби білім беру құжаттарының ережелері 

негізінде әзірленді. 

ЖОО білім алушыларының шет тілдерін меңгеруі кәсіби мамандарды 

даярлаудың ажырамас бөлігі. 

Шет тілі курсы көп деңгейлі және үздіксіз білім алу негізінде қалыптасады.  

Шет тілін меңгеру пәнаралық интегративті негізде дамиды.  

Шет тілін оқыту студенттердің базалық, коммуникативті, танымдық, 

ақпараттық, стратегиялық, жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерін жан-

жақты дамытуға бағытталған.  

          «Кәсіби бағытталған шет тілі» теология мамандығының типтік 

бағдарламасының міндетті бөлігі.  

          «Кәсіби бағытталған шет тілі» (практикалық курсы) бакалавр даярлауда 

оқытудың үшінші курсының алтыншы семестрінде жүргізіледі және білім 

беру мекемесінің барлық  негізгі бағдарламаларына ,сондай-ақ МБС 

талаптарына сай негізделеді.  

Пәнаралық байланыстар қолданбалы саладағы  интегративті үдерістердің  

көрінісі болып табылады, сондай-ақ ЖОО –да білім беру сапасын арттыра 

түседі.  

        «Кәсіби бағытталған шет тілінің» басқа да пәндермен  пәнаралық 

байланыстары мынадай факторлардың негізінде байланысады:  

       Шет тілі оқулықтарынан (мәтін таңдауда) пәнаралық байланысты ескеру.    

 Бакалавр даярлауда басты білім біру бағдарламасындағы (баяндама әзірлеу, 

кәсіби бағыттылған шет тілінде рефераттар жазу) оқыту үдерістерін 

жеңілдетуді ескеру. Түрлі пәндердегі ортақ ұқсас әдіснамаларды пән аралық 

байланысты өзектендіру үшін қолдану. 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

КІРІСПЕ 
 

    Кәсіби бағытталған шетел тілін оқыту мақсаты болашақ теологтардың 

қарым-қатынас құзіреттерін меңгеруі, және кәсіби қарым-қатынас жасай 

алуы, 

Целью курса является приобретение будущими теологами коммуникативной 

компетенции, необходимой для межкультурной коммуникации и 

профессионального общения, овладение устными и письменными формами 

общения на иностранном языке как средствами информационной 

деятельности и дальнейшего самообразования. Эта цель является 

комплексной, включающей в себя, помимо практической 

(коммуникативной), образовательную и воспитательную цели. 

      Пән міндеттері студенттердің алған қарым-қатынастық біліктерін қажетті 

шет тілдерін бойынша құзіреттерін қамтамасыз ету; жазба және ауызша 

қарым-қатынас формаларын арасындағы айырмашылықтарды түсіндіру; 

Күрделі сөздердің құрылымын құрылысын түсіндіру; кәсіби саладағы 

теологиялық және ғылыми терминологияны ерекшеліктерін оқыту; 

оқудың,жазудың түрлерін үйрету; қазақ-шет тілі сөздіктерін пайдалана алуға 

дағдыландыру. 

Білім алу нәтижесі бойынша құзіреттері: 

білімі: 

шет тіліндегі негізгі теологиялық терминологияларды; таныс емес күрделі 

сөздердер мазмұнын ашып, өз бетінше жаңа сөздер жасау үлгілерін; өз 

пікірін білдіруге қатысты тілдік қағидаттар мен моделдерді: айту, сөйлеу, 

жазу, оқу, әңгімелесу, хабар жеткізу  түрлерін. 

білігі: 

арнайы теологиялық және діни мәтіндерді дұрыс оқуы, екпін беруі және 

түсінуі; сөз жарыстарына еркін қатыса алуы, еркін оәын жеткізе алуы, кәсіби 

шет тілінде алған теориялық білімдерін қолдана алуы; лексикалық қорын 

үнемі толытырып отыруға бейімдігі; сөздіктерді қолдана алуы; діни 

мәтіндерге талдау, синтез, сараптау жасауы; негізгі грамматикалық 

моделдері пікір талас, баяндама, хабарлама жасауда қоладна алуға ептілігі; 

шет тіліндегі қорлардан кәсіби саласына қатысты дін мәтіндерді ала алуы; 

    Құзіреттері: 
дәлелді және қисынды талдауға қабілеттілігі; жария сөз, пікірталас, 

дәлелдеме жасау, ой бөлісу, ғылыми-редакторлық жұмыстарды 

редакциялауға қабілеттілігі;  

өзінің интеллектуалдық және жалпы мәдени деңгейін жетілдіру мен 

дамытуға қабілеттілігі; түрлі салада қарым-қатынас жасауға дайындығы; 

кәсіби білімдерін теологиялық және дінтанулық мәселелерді шешеуде 

қабілеттілігі;  

       
 

 



НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

 

1.Тақырып. Кәсіби бағытталған шетел тілінде мамандықтың пәндік 

негіздеріне кіріспе.  Кәсіби бағытталған шетел тілі - адам іс-әрекетінің белгілі 

аясын ( мамандықтың    ерекшелігін  есепке алып)  қамтамасыз ететін пәндік 

феномен. 

      Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері. Оның 

кәсіби бағытталған шетел тілінде айтылатын базалық категориялық-түсінік 

аппараты. Кәсіби бағытталған шетел тіліндегі  кәсіби терминология.    

Арнайы кәсіби бағыттағы материал және оны берілген кәсіби жағдаяттарда 

пайдалану. Кәсіби бағытталған шетел тілінде мамандық бойынша пән 

салалары мазмұнына сипаттама. 

    Кәсіби құзыреттілік: кәсіби бағытталған шетел тіліндегі мәтіндерден 

бағдар алу, кәсіби мазмұнда монологты баяндау және т.б. Кәсіби бағытталған 

шетел тілінің  мамандық  пәндерімен байланысы. Кәсіби бағытталған шетел 

тілін трансформациялау және дифференцациялау. 

2.Тақырып. Әлеуметтік-тұрмыстық қарым-қатынас 

     Адами сипаттамалар (өмір баяндық мәліметтер,қызмет және т.б.). 

Тұрмыстық жағдайлардағы қарым-қатынастық-әрекеттік стереотиптер: 

(мешіт,бекет,қонақ үй, дүкен, банк, кафе, емхана және т.б.). 

3. Тақырып. Әлеуметтік қарым-қатынас 

   Оқылатын тіл елінің және еліміздің әлеуметтік-мәдени  келбеті: ұлттық 

дәстүрлер және құндылықтар.  Жастардың діни-мәдени болмысы: руханият, 

білімі, мәдени тынығу және т.б. Жастардағы діни мәселелер. Қазіргі әлемдегі 

адамгершілік және руханият. Діни мәдениет. Техникалық даму және 

адамзаттың жахандық мәселелері.  

4.Тақырып. Діни және саяси-әлеуметтік қарым-қатынас 

     Қазіргі әлемдегі оқылатын тіл елі мен Қазақстан Республикасы  

(әлеуметтік-мәдени  сала) және ол елдердің әлеуметтік-мәдени өміріндегі 

күнделікті жағдайлар. 

Кәсіби қарым-қатынас  

5.Тақырып. Оқу-кәсіби қарым-қатынас 

     Мамандықтың пәні мен мазмұны. Оқылатын тіл елінде маманның кәсіби 

іс-әрекетінің құрылымы мен сипаттамасы. Таңдалынған мамандық ғылым 

саласы ретінде.Студенттік ғылыми-практикалық конференциялар: 

баяндама,хабарлама. Мамандық бойынша мақалаларға реферат және 

аннотациялар жазу. Ақпараттық ізденіс ( шет тіліндегі ақпарат және интернет 

қорлары) 

6.Тақырып. Кәсіби қарым-қатынас 

    Кәсіби қарым-қатынас жағдаяттары. Әлеуметтік-мәдени және діни қарым-

қатынас қағидаттары. Кәсіби әдеп. Келісімдер, келіссөз және келісім-

шарттар. 

7.Тақырып. Тілдік қатынастардың түрлері 



     Тыңдап түсіну- шет тіліндегі мәтіндерді және түрлі жанрдағы аудио –

бейне мәтіндердің мағынасын тыңдап түсіну. 

     Айтылым- тілдік және тілдік емес этикеттер нормаларын ескере отырып 

жағдаяттар мен коммуникативті тпсырмаларға сәйкес монолог, диалог  және 

полилог қатынастар жасау.  

     Оқу- түрлі жанрдағы мәтіндердің мағыналарын  оқудың әртүрлерінде 

(зерттеу, танысу, шолу, іздену) түсіну. 

     Жазылым- тілі оқылатынелдердерде қабылданған қарым-қатынас 

міндеттері мен қағидаттарына сәйкес жазба мәтіндерді (түйіндеме, 

аннотациялар, эссе, анкета, өтінім, іскерлік хат)  жаза алу ептілігі. 

     Оқу үдерісінде пәннің тақырыптық-салалық материалдары арқылы іске 

асрылатын оқытудың тілдік іс-әрекеттері  өзарабайланыста қарастырылады. 

    8.Тақырып. Тілдік материал  

  1.Фонетика (жүйелеу)  

Тыңдау-сөйлеу және ырғақты-интонациялық дағдыларын жетілдіру; түрлі 

қарым-қатынастық типтегі фразаларды рәсімдеу: әңгімелеу,сұрақ,өтініш, 

бұйрық, леп, күрделі сөйлемдердегі фразалық және қисындық екпін. 

  2. Грамматика (жүйелеу) 

     Морфология: зат есім: сандар и септік; артикль: белгілі,белгісіз; сын 

есім: шырайлары; салыстырмалы құрылымдар; есімдік: есімдіктер жіктемесі; 

сан есім: жай,туынды және күрделі,реттік; үстеу: жіктемесі; салыстыру 

деңгейлері; етісітік: шақтары, модалды, ырықты, ырықсыз; сөзжасам 

улгілері: қалау рай; қызметтік сөздер: шылау, жалғау, жалғаулық сөздер. 

         Синтаксис: жай сөйлем: жай сөйлем түрлері; күрделі сөйлем: құрмалас 

және салалас сөйлемдер; 

Төл және төлеу сөз: түрлі сөйлемдерді төлеу сөзге аудару жолдары; кіріспе 

сөз, сөйлемдер. 

3. Лексика и сөз тіркестері 

        Пәннің тақырыптық саласына сәйкес келетін жиі қолданылатын лексика 

және сөз тіркестері; сөздердің үйлесуі, еркін және тұрақты сөз тіркестері; кең 

таралған клише формулалар: танысу, байланыста болу, өтініш білдіру, 

келісу-келіспеу, әңгімені бастау, жалғастыру және аяқтау; жалыпы ғылыми 

және теологиялық терминология 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семинар сабақтарының болжамды тізбесі 
 

1.Теологияның кәсіби бағытталған шет тілі  

2. Кәсіби бағытталған шетел тіліндегі  кәсіби терминология     

3.Теология мамандығының мазмұны,құрылымы және кәсіби іс-әрекет саласы  

4. Шет тіліндегі қасиетті мәтіндер 

5. Кәсіби бағытталған шетел тілінің  теология мамандығы  пәндерімен  

    байланысы 

6.Кәсіби бағытталған шетел тілін трансформациялау және дифференцациялау 

7. Тұрмыстық жағдайлардағы қарым-қатынастық-әрекеттік сипаттамалар 

8. Оқылатын тіл елінің және еліміздің әлеуметтік-мәдени  келбеті 

9.Таңдалынған мамандық ғылым саласы ретінде  

10. Тілдік қатынастардың түрлері 

11.Әлеуметтік-мәдени және діни қарым-қатынас қағидаттары  

12.Кәсіби бағытталған шетел тілінде айтылатын базалық категориялық- 

       аппарат 

13. Кәсіби бағытталған шетел тілінінің фонетикасы  

14. Кәсіби бағытталған шетел тілінінің грамматикасы  

15. Кәсіби бағытталған шетел тілінінің лексикасы мен сөз тіркестері  
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