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Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы 

 

ТИПТІК БАҒДАРЛАМА – КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІН  

ОҚЫТУ КУРСЫНЫҢ БАСТЫ ҚҰЖАТЫ  
 

Түйін: 

Мақалада Кәсіби қазақ тілін оқытуда жасалатын негізгі құжат Типтік оқу бағдарламасын 

жасаудың жалпы жобасы, құрылысы туралы сөз қозғалады. Аталған типтік бағдарлама 2016 

жылдың 28 сәуірінде Республикалық оқу әдістемелік кеңесінің кеңейтілген мәжілісінде 

талқыланған болатын. Мақалада типтік бағдарламаның мазмұны, құрылысы, типтік бағдарлама 

бойынша хорды дирижерлау мамандығында оқытылатын сабақ мазмұны туралы жан-жақты 

ақпарат беріледі.  
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Кәсіби қазақ тілін оқыту Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында 

базалық пән ретінде оқытылады. Бүгінгі күн талабы үш тұғырлы тіл саясатын ауызекі 

түрде ғана емес, белгілі маманның өз кәсіби саласында да терең меңгеріп, қолдана алуды 

қажет етіп отыр. Аталған пән осы талаптарды жүзеге асыру мақсатында барлық ЖОО-ның 

оқу бағдарламаларына еніп, типтік бағдарлама жасалу үстінде. Соған орай өз 

тарапымыздан Музыкалық ЖОО-да кәсіби қазақ тілін оқытудың типтік бағдарлама 

жобасын ұсынамыз.  

Кәсіби қазақ тілін оқыту үрдісінде болашақ маманның сөйлеу тілін қалыптастыру 

үшін қолайлы жағдай туғызу, тіл үйренушілерді мамандығына сәйкес оқыту, 

мамандықтарына қатысты лексикалық минимумды игерту қарастырылады.  

Кәсіби қазақ тілін оқыту көлемі: Барлық сағат саны – 90, кредит саны – 2, 

практикалық сағат саны – 15, ОСӨЖ – 16, СӨЖ – 44. 

Типтік бағдарлама жасалатын мамандық тізімдері: 5В042300 – Арт-менеджмент, 

5В040300 – Вокалдық өнер, 5В040500 – Хор және оркестрді дирижерлау, 5В040200 – 

Аспаптық орындаушылық, 5В040100 – Музыкатану, 5В040400 – Дәстүрлі музыкалық 

өнер.  

Пәнді оқыту мақсаты болашақ маманның күнделікті өз кәсіби әрекетінде тілді 

еркін қолдана білуіне дағдыландыру; кәсіптік сөйлеу мәдениетін қалыптастыру; 

мамандық терминдерін еркін аударып, түсіне алуға бағыттау; өз мамандығы бойынша 

сұхбаттар құрастыра білуге қалыптастыру;  

Пәнді оқыту міндеттері: Студент:Кәсіби мәтіннің грамматикалық және лексикалық 

жүйелерін білуі, берілген мәтінді мәнерлеп оқып, оны сөздіксіз аударып түсінуі қажет; 

Мәтінмен жұмыс жүргізудің барлық түрлерін (мәтінді түсіну, мәтіннен негізгі ойды табу 

және мамандық тақырыптары бойынша өз бетінше шағын әңгімелер, өзара мәтін 

құрастыра алу) пайдалана білуі тиіс; Өз мамандығы бойынша берілген музыкалық 

мәтінді аудару дағдысын қалыптастаруы тиіс, сондай-ақ орыс және қазақ тілдерінде 

берілген кәсіби терминологияны іс жүзінде қолдана білуге дағдылануы қажет. Кәсіптік 

музыка саласына қатысты берілген тілдік материалдарды пайдалана отырып, өз ойын 

жүйелеп айтуға, сауатты жазуға дағдылануы қажет; 


