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Аңдатпа 

«Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеніне оқу 

пәнінің қысқаша мазмұны, тақырыптық жоспар, дәріс сабақтар жоспары, оқытушының 

жетекшілігімен орындалатын студенттердің өзіндік жұмыстары бойынша өткізетін 

сабақтарының әдістемелік нұсқаулары, студенттердің өзіндік жұмыстарының тапсырмалары, 

бақылау түрлері, өзіндік бақылауға арналған тест тапсырмалары кіреді. 

  
 



Курстың мақсаты 

(пәндер) 
Мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарда, мекемелерде, ұйымдар мен кәсіпорындарда 

мемлекттік тілде іс жүргізу қатынас қағаздарын толтыру, құжат айналымын іске асыру басты 

міндеттердің бірі болып отыр. Бұл пәннің міндеті – іс қағаздарын қазақша жүргізудің мемлекеттік тіл 

ретінде қызмет етуінің алғы шарттарының бірі екендігін ұғындыру; іс қағаздарын жүргізудің дербес 

ғылым екендігін білдіру; іс қағаздарын жүргізудің тарих, тіл білімі, педагогика сияқты ғылым 

салаларымен байланысын көрсету. Осылайша, болашақ мамандық иелерін іс қағаздарын толтыру 

әдістері мен оның мемлекеттік стандарттары, жазылу стилі, қызметі, мақсаты сияқты білім 

негіздерімен қаруландырып, қазақ тілінің қоғам дамуындағы рөлінің күшеюіне олардың септігі тиюін 

қамтамасыз ету. Ресми құжаттарды жасайтын, жүргізетін, жазатын маманның кәсіби біліктілігі талап 

етілетіндігін түсіндіру. 



Пән мазмұнының құрылымы 

Пән жоғары білім алудың күндізгі түрінде оқытылады. Оқуға 90 академиялық сағат 

бөлінеді, оның ішінде 45 сағат аудиториялық жұмыс және 45 сағат өзіндік жұмыс. 



Жоспарланған нәтиже 
 

Оқыту барысында сөйлеу әрекеттерінің барлық түрлерін қазақ тілінде іске асыра алады; 

-келешектегі кәсіптік қызметті жетілдіру үшін жоғарғы оқу орнында алған білімін және іскерлігін өз 

бетінше арттыра алады; 

-тілді тұрмыстық, кәсіптік, іскерлік байланыс мақсатында пәнге берілген сағат бойынша лексика-

грамматикалық, фонетикалық минимум (ең аз шама мөлшерінде) негізінде меңгеру және тұрмыстық, 

кәсіби және іскерлік қарым-қатынаста пайдалануға дағдыланады. 
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