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Аңдатпа 

Күндізгі және ҚОТ бөлімдерінің студенттеріне арналған «қазақ тілі» пәнінен оқу-әдістемелік 

кешені. Әлеуметтік қоғамдық пәндердің ішінде жалпы білім беру пәндерінің бірі болып 

саналатын қазақ тілі пәннің мақсаты мемлекеттік тіл болып табылатын қазақ тілінің  

коммуникативтік бағытын жүзеге асыру болып табылады. «Қазақ тілі» пәні бойынша оқу-

әдістемелік кешеніне оқу пәнінің қысқаша мазмұны, тақырыптық жоспар, семинар 

сабақтарының жоспары, оқытушы жетекшілігімен орындалатын студенттердің өздік жұмысы, 

сабақтарының әдістемелік нұсқаулары, студенттердің өздік жұмыстарының тапсырмалары, 

бақылау түрлері, өздік бақылауға арналған тест тапсырмалары кіреді. 
  

 



Курстың мақсаты 

(пәндер) 
Қамтылған тілдік деңгейлері аясында қатысымдық (коммуникативтік) және танымдық (когнитивтік) 

міндеттердің орындалуы барысында жүзеге асырылады. 

 Атап айтқанда: 

1) орта көлемді және көлемді мәтіндерді жатық әрі шапшаң түсініп оқу; 

2) тұрақты сөз тіркестері, кәсіби сөз мағыналары мен салалық терминдер ұғымын түсініп қолдану; 

3) монолог, диалог, полилог түрінде (хабарлама, таныстырылым (презентация), баяндама, дискуссия 

және т.б) әңгімелеу, сұхбат жүргізу; 

4) жазба жұмыстарын (эссе, аннотация , түйіндеме, жоспар, тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш хат, 

аударма, реферат, мақала және т.б)  орындау: 

5) қазақ тілінің функционалдық грамматикасы аясында тілдік дағдыларды шыңдай отырып, тілдік 

тұлғаның қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін жеткізуге және ұсынылған материалдар 

бойынша сипаттама, салыстырма, қорытынды жасай білу сияқты т.б тілдік біліктіліктерін жетілдіре 

дамыту. 



Пән мазмұнының құрылымы 

Пән жоғары білім алудың күндізгі түрінде оқытылады. Оқуға 150 академиялық сағат 

бөлінеді, оның ішінде 75 сағат аудиториялық жұмыс және 75 сағат өзіндік жұмыс. 



Жоспарланған нәтиже 
 

Нәтижесінде, тіл үйренуші жеке дара және топтық, ұжымдық бірлестікте жұмыс істей отырып, 

мемлекеттік тілді қарым-қатынас құралы ретінде еркін қолдануға  дағдыланады. Тіл үйрену процесін 

тежейтін психологиялық кедергілерді жеңе отырып, қоғам мүшелерінің арасында өзара сенім, 

сыйластық, түсіністікке қол жеткізеді. Тіл үйренуші қазақ тілінде жарияланған БАҚ, интернет сайт 

материалдарымен түпнұсқада танысып, түрлі мәселелерге қатысты өзіндік көзқарас, ұстанымдарын 

білдіруге мүмкіндік алады. Тіл үйренуші қоғам өміріне еркін араласуға, заң, нормативті актілер мен 

ережелерді, ғылыми еңбектерді өздігінен қазақ тілі арқылы оқып, білуге, қажетті жағдайларда оларды 

қолдануға қол жеткізеді. 
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