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                                    ТҮСІНДІРМЕ  ЖАЗБА 

 



    Білім беру бағдарламалары құрылымындағы пәннің орны және 

қысқаша мазмұны. 

    «Кәсіби қазақ-орыс тілі» пәнін зерделеу мамандарды базалық 

даярлаудың құрама бөлігі болып табылады. Берілген пән қазақ-орыс тілін 

объект ретінде емес, базалық білімді меңгеру құралы ретінде пайдаланып, 

қазақ –орыс тілін мамандық саласында аса терең зерделеуді болжайды. 

Пәнді зерделеудің мақсаты кәсіби қазақ-орыс тілінде сөйлесудің 

коммуникативтік дағдыларын, берілген мамандықтың қазақ-орыс және 

берілген мамандық бойынша студенттердің кәсіби-бағдарланған тілдік 

даярлығын қамтамасыз ету болып табылады. 

 
 

ПӘННІҢ  ТАҚЫРЫПТЫҚ  ЖОСПАРЫ 
 

 

1.Кіріспе.Пәннің айрықша белгілері. 

2.Кәсіби қарым-қатынас және тіл мәдениеті 

3.Кәсіби мәтіндердегі тілдік ерекшеліктер мен сөз орамдары 

4. Діни-әдеби тіл нормалары принциптері 

5. Кәсіби саладағы ғылыми стильдің түрлері мен жанрлары 

6. Дін   мен мәдениет терминдерінің мәні мен қолданылу аясы 

7. Кәсіби саладағы типтік іс қағаздарының жазылу үлгісі 

8. Мамандық кәсіби саласындағы шешендік өнер 

9. Қазақ халқының шешендік өнерінің діни негіздері 

10. Қазіргі шешендік сөздердің түрлері және дін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

КІРІСПЕ 



Пәннің  мақсаты: «Кәсіби қазақ-орыс тілі» пәні жалпы білім беретін 

пәндерін және мамандықтың кіріспе пәндерін зерделейді. Студенттердің 

мамандыққа сәйкес ой-өрісін кәсіби тілдік деңгейде меңгерту. 

Пәннің  міндеттері: қазақ-орыс тілін кәсіптік қарым-қатнас құралы 

ретінде меңгеру;  қазақ-орыс тілін іскерлік қарым-қатнас құралы ретінде 

меңгеру;студенттердің ауызша және жазбаша кәсіби салада сөйлеу тәртібі 

мен мәдениетінің деңгейін көтеру;мамандық туралы энциклопедиялық 

және зияткерлік-мәдени мәліметтермен студенттердің білімін толықтау; 

студенттердің сөйлеуін лексико-грамматикалық қатарлармен толықтау ; 

студенттердің диалогтық және монологтық сөйлеуін, ауызша және 

жазбаша түрде дамыту. 

Құзыреттер және пәнді меңгеру нәтижелеріне қойылатын талаптар   

білімі: 

қазақ-орыс тілінің грамматикалық категориялары туралы; қазақ-орыс 

тілінің синтаксистік құрылысы туралы; кәсіби стильді мәніндердің 

мағыналы-құрылымдық ерекшеліктері туралы түсінігі болуы;  

 білігі: 

кәсіби іс-әрекеттің қазақ-орыс тіліндегі негізгі терминдері мен 

ұғымдарын;  іскерлік, кәсіби қатынас этикасының ережелерін білуі; 

кәсіби-техникалық әдебиеттермен жұмыс істеу, кәсіби-техникалық 

мәтіндерді талдау, екі жақты аударманы жүзеге асыру; коммуникативтік 

іс-әрекет кезінде қазақ тілінің фонетикалық, грамматикалық, синтаксистік 

құрылысының негізгі түрлерін пайдалану; мәтінді ұйымдастырудың 

тілдік құралдарын анықтау және тақырып бойынша меншікті пікірін 

тудыру кезінде оларды пайдалану ептілігі болуы.  

құзіреттері: 

Кәсіби тақырыптарға қазақ-орыс тілінде сөйлеуді дұрыс түсіндіруде 

дайындығы.  

ақпаратты жақсы қабылдап, талдап, өз ойын мәдени түрде жеткізе білуге, 

адамдармен жақсы қарым-қатынас жасауға, алға қойылған мақсатына 

жетуге қабілеттілігі; 

өз ойын жүйелі түрде және сауатты жеткізеді, көпшілік алдында сөйлеуде 

қажетті ауызша және жазбаша сөйлеуге қабілеттілігі; 

әркелкі жағдайларда шешім шығара білу және ұйымдасып, 

жауапкершілік таныта білуге дайындығы; 

өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік мәнін түсінуі, кәсіби іс-

әрекетті орындауға деген жоғары құлшынысқа қабілеттілігі; 

кәсіби тілдік мәдениеттің негіздерін меңгеру дайындығы; 

өзінің кәсіби іс-әрекетінің нәтижесіне жауапты болуға қабілеттілігі; 

кәсіби және әлеуметтік мәндегі мәтіндердің мазмұнын редакциялауға 

қабілеттілігі; 
 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 



 

1.Тақырып. КӘСІБИ-ІСКЕРЛІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС 

 

          «Кәсіби қазақ-орыс тілі» пәнінің мақсаты  мен міндеті. Пәннің айрықша 

белгілері. 

       Іскерлік қатынасттағы тіл мәдениетінің ролі. Кәсіби қарым-қатынас және 

тіл мәдениеті. Іскерлік қатынасттағы тіл мәдениетінің ролі. 

       Кәсіби мәтіндерді оқу, тыңдау, жазу мәселелері. Кәсіби мәтіндердегі тілдік 

ерекшеліктер мен сөз орамдары. Кәсіби мәтіндерді оқу, тыңдау, жазу 

мәселелері.   

       Кәсіби мәтіндердегі тілдік ерекшеліктер. Кәсіби тіл мәтіндерінде әдеби тіл 

нормалары. Діни және әдеби тіл нормалары принциптерін сақтап жазуға үйрету, 

дағдыландыру мен сөз орамдары. Кәсіби мәтіндерді оқу, тыңдау, жазу 

мәселелері.      

      Әдеби-діни тіл нормалары принциптерін сақтап  жазуға үйрету, 

дағдыландыру.  Мамандық кәсіби саласында ғылыми стильдің түрлері мен 

жанрлары.Дін   мен мәдениет терминдерінің мәні мен қолданылу аясы.  

 

2.Тақырып. ІС ҚАҒАЗДАРЫ – МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ КӘСІБИ ШЕТ  ТІЛІНДЕ 

 

     Мамандық кәсіби саласында типтік іс қағаздарының жазылу үлгісі. Өтініш. 

Арыз. Ұсыныс. Ресми іс қағаздары. Типтік іс қағаздарының жазылу үлгісі. 

Өтініш. Арыз. Ұсыныс.Трафареттік іс қағаздарының жазылу үлгісі. Резюме. 

Анықтама. Келісімшарт. Еркін мәтінді іс қағаздарының жазылу үлгісі. Пікір. 

Сын пікір.Өмірбаян. Қолхат. Кепіл хат.Сенімхат. Еңбек келісімі.Ресми 

құжаттарды жазуда қолданылатын корректуралық белгілер.Ресми құжаттарда 

қосарланған тыныс белгілерінің қойылу ережелері. Ресми құжаттарда сілтемелер 

мен ескертулердің берілу реті. Ресми құжаттарды жазуда қолданылатын 

ережелер.   

 

3.Тақырып. ШЕШЕНДІК ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ 

  Мамандық кәсіби саласындағы шешендік өнер. Шешендік өнер ғылымның 

тарихы. Қазақ халқының шешендік өнері. Діни риторика. 

    Қазіргі шешендік сөздердің түрлері. Пікірталас барысындағы кәсіби әдеп 

және сөйлеу мәдениеті.  Пікіралмасу. Пікірсайыс. Ойталқы. Айтыс. 

    Кіріспе сөз. Негізгі бөлім. Қорытынды сөз. 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар сабақтарының болжамды тізбесі 

 



1. Іскерлік қатынасттағы тіл мәдениетінің ролі 

2. Кәсіби мәтіндерді оқу, тыңдау, жазу мәселелері 

3. Кәсіби саладағы типтік іс қағаздарының жазылуы 

4.Кәсіби қазақ-орыс тілдеріндегі діни сөз тіркестері 

5.Кәсіби сала мәтіндері қазақ-орыс тілдеріне аудару мәселелері 

6. Дін   мен мәдениет терминдерінің мәні мен қолданылу аясы 

7. Ресми құжаттарды жазуда қолданылатын ережелер  

8. Қазақ халқының шешендік өнері және дін 

9. Діни риторика 

10. Қазіргі діни шешендік өнер  
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