
ГУМАНИТАРЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ                                                                        ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

  57

ҚАЗАҚ ТІЛІН КƏСІБИ САЛАЛАРҒА БАҒЫТТАП ОҚЫТУ 
 

Нұрмұхаметова Қ.Т. 
 

Қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту 
үшін қазақ тілін оқыту мəселесімен қатар, оны 
жоғары деңгейде кəсіби салада оқыту мəселе-
лері де туындап отыр. Мемлекеттік тіл ол ең 
бірінші қазақ тілі болатын болса, кəсіби сала-
ларда мемлекеттік тілді оқыту ол əр салада қа-
зақ тілін сол салаға бейімдеп оқыту, сол сала-
да қолданылатын терминдерді пайдаланып 
сөйлеуге жаттықтыру, сол саланың іс құжатта-
рын, нормативтік құқықтық актілерді, құжат-
тарды ең алдымен мемлекеттік тілде қазақ ті-
лінде толтыруға жаттықтыру, демек бұл қазақ 
тілінің ішіндегі ауыз екі сөйлесуге үйрету дең-
гейінен жоғары кəсіби сала тілі. Қазақ тілінің 
мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуінің алға 
шарттарының бірі–оның қоғамдық өмірдің əр 
алуан саласында қызмет етуі жəне іс қағазда-
рының қазақша жүргізілуі. Ісқағаздар, ресми 
құжаттардың тілі дұрыс қалыптасып ендігі бір 
жүйеге түсуі керек, сонда ғана қазақ тілінің 
қолданыс аясы, өрісі кеңейеді. Бұл жұмыстар 
негізінен қазақ тілін кəсіби салалар бойынша 
оқыту барысында жүзеге асырылады.  

Кəсіби салада оқыту негізінен сұхбат тү-
рінде жүргізіледі, яғни студент курс соңында 
өз саласына қатысты сұрақ-жауапты игеруі, 
сала терминдерін пайдаланып сөйлей білуі, өз 
саласына қатысты туындаған мəселелер 
бойынша сұрақтар қою жəне өз саласындағы 
барлық құжаттарды қазақ тілінде жүргізе білу-
ге үйренеді. Студент кəсіби сөйлеу бағытында 
оқытылады жəне оқу, тыңдау, сөйлеу, жазу тə-
сілдерін толық игереді, оқу-түсіну, ойын түсі-
нікті етіп жаза білу, мəселеге қатысты өз ойын 
дұрыс жеткізу, өз саласына қатысты алған құ-
жатты дұрыс түсіне білу, ол туралы өз ойын 
айту, сөйлеу барысында өз саласына қатысты 
күрделі сөзді қолдану арқылы ойын толық 
жеткізу бағытында оқытылады. Оқу материа-
лына негізінен өз мамандығына байланысты 
мəтіндер алынады. Аталған құжаттарды 
дайындай білумен қатар оларды белгілі бір 
дауыс ырғағымен оқи білуге жаттықтыру жұ-
мыстары да қатар жүргізіледі.  

Кəсіби сөйлеуге үйрету барысында қазақ 
тілін ауызекі сөйлеу тілі ғана емес сонымен 
қатар жұмыс барысында кəсіби тілде сөйлеу, 
кəсіби тілде сөйлейтін ортаны қалыптастыру 
жұмыстары туындайды. Сонымен қатар қазақ 

тілін кəсіби салалар бойынша оқыту-үйрету 
барысында кəсіби сала сөздерін тілде қолдан-
ғанда ол сөздердің дұрыс тіркеспен айтылуын, 
қалыптасқан тұрақты тіркеспен айтуға жат-
тықтыру, қалыптасқан кəсіби сөздердің дұрыс 
тіркестікте пайдалануын қалыптастыру, бір 
жағынан іс қағаздарындағы сөз тіркестерінің 
лексикалық мүмкіндігінің шектелгендігінен 
шығады мысалы: хаттама (жиналыста) – жүр-
гізіледі, (жазылмайды), қызметтік хат жазыла-
ды (толтырылмайды), жолданады (жіберіл-
мейді), сөгіс жарияланады, лауазымға тағай-
ындалады (алынбайды), іссапарға – жолдана-
ды (жіберілмейді), еңбек демалысына – шыға-
рылады (жолданбайды). 

Бұл сөздер терминдік міндетті атқарып 
тұрғандай, сонымен қатар кеңседе жиі қолда-
нылатын сөздер – қол қою, бұрыштама соғу, 
мөр басу т.б. Іс құжаттары тілін оқыту бары-
сында біз бұл сөздердің тілдік стандартқа ен-
ген сөз қолданысы екенін байқаймыз. 

Тіл үйренуші тілін дамыту екі бағытта 
жүргізіледі: ауызша жəне жазбаша. Жалпы 
алғанда тілді оқытуды бұл екі бағыт қатар 
байланыста жүргізіледі. Бірақ қазақ тілін оқы-
тудың ең алғашқы кезеңінде ауызша тіл дамы-
ту басымырақ болады. Сөйлеу тілі кейінірек 
жазба тілді дамытуға негіз болады. Осыған 
орай жаңадан еңгізілген кəсіби қазақ тілі пəні-
не байланысты практикалық лингвистика ка-
федрасы ұжымы бағдарламада кəсіби лексика-
ны меңгертуге тиімді тақырыптарды, жатты-
ғулар жүйесін, тапсырмаларды іріктеп қолда-
нады. 

Жаттығулар жүйесі – кəсіби ұғымдар-
дың мəні мен мағынасын түсіндіре отырып 
тілді мамандыққа сай үйрететін, алған тілдік 
білімді тəжірибемен ұштастырып, шеберлік 
пен дағдыны қалыптастыру мақсатында орын-
далатын жұмыс кешені. Жаттығулар түрлері: 
1. Машықтандыру жаттығулары. 2. Шығарма-
шылық жаттығулар. 3. Кəсіби-жағдаяттық 
жаттығулар. 

Машықтандыру жаттығулар – студент 
үйренген сөздік қорын ұтымды пайдаланып, 
оны кəсіби тілдік қатынаста шеберлікпен қол-
данудың амал-тəсілдерін берік меңгеруін 
əбден қалыптастыру мақсатында орындалатын 
жұмыс.  
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Бұл жұмыс кəсібі лексиканы, ұғымдар-
ды, олардың табиғаты туралы мəліметте мең-
геруден басталады. Нақтылы мамандыққа бай-
ланысты таңдап алынған лексиканы меңгерту 
үшін, біріншіден, тіл үйренушіге жаңа сөзді 
қолдануға жағдай туғызу; екіншіден, сөздің 
мағынасын айқындап, оны дұрыс қолдану 
амалдарын игерту; үшіншіден, сөздер мен сөз 
тіркестеріне қатысты грамматикалық ереже-
лерді байланыстыра үйрету; төртіншіден, сөз-
дердің қатысымдық бағыттылығын ескеру ке-
рек.  

Кез келген тақырыпты өту барысында 
берілген сөздерді мұқият тыңдатып, қайталат-
қызу арқылы тіл үйренушілер жаңа кəсіби 
лексиканың айтылуы мен оқылу ерекшелікте-
рін, тілдесімде дұрыс қолдануға машықтана-
ды. Əр сабақта үйретілетін жаңа кəсіби лекси-
каны олар өздерінің жұмыс жағдайында күн-
делікті қарым-қатынаста белсенді қолдануға 
үйренеді, кəсіби сөздік қорын байытады. Ке-
лесі кезең – жаңа сөздерге түсініктеме бері-
леді: (ақпарат – нақтылы бір тақырып, жағдай 
бойынша алынатын хабар, мəлімет); одан 
кейін осы сөзбен бірнеше сөз тіркестері (ақпа-
раттық жүйе, ақпараттық кеңістік, ғылыми 
ақпарат), сөйлем (Елімізде ақпараттық жүйе 
мамандығы сұраныста) құрастыру дағдысы 
қалыптастырылады, синонимдік (ақпарат – 
мəлімет), антонидік (ақпарат алу-ақпарат бе-
ру) қатарын табуға үйрету жұмыстары жүргі-
зіледі. Кейін бұл сөз басқа да жаттығу түрлері 
мен шағын сұхбат, мəтін ішінде келесі сабақ-
тарда да қайталанып беріледі. Сөйтіп сөз тіл 
үйренушінің санасында əбден бекіп, оны кəсі-
би жағдайда тілдік қатынаста қолдану дағды-
сы қалыптасады. Сөздіктермен аударма жасау, 
оларды жадында сақтату аударылған сөздер-
ден сөз тіркестерін, сөз тіркестерінен сөйлем 
құрастыру жұмыстары үнемі назарда болады. 

Орыс тілді аудиторияларды мемлекеттік 
тілде іс қағаздарын жүргізу студенттерді келе-
шек мамандығында қолданатын іс қағаздары-
ның түрлерімен таныстырады. Оларды кəсіби 
бағытта тілдік қатынасқа дайындауда; бола-
шақ маман ретінде қазақ тілімен қатар маман-
дыққа байланысты сөздерді үйреніп, сөздік 
қорын байытады жəне оны келешекте үйреніп 
қызмет барысында қолданады, оларды өз ма-
мандығын жетік меңгерген маман болуына 
септігін тигізеді. 

Мемлекеттік тілде іс қағаздардың жүргі-
зу – оқу процесінің өзекті мəселелерінің бірі 

болғанымен, бұл салада жарық көрген əдісте-
мелік құралдар – жоқтың қасы. Іс қағаздарына 
байланыстышыққан қай оқулықты алсаңыз да, 
онда іс қағаздарының жалпыға ортақ түрлері: 
арыз, өмірбаян, анықтама, қолхат, жеделхат, 
түсінік хат, т.б. берілген. Шынына келсек, іс 
қағаздарының жалпыға бірдей бұл түрлерімен 
оқушылар мектеп қабырғасында танысып 
үлгереді. Сондықтан осы бағдарлама орыс 
аудиторияларында мемлекеттік тілде іс қағаз-
дарын жүргізу дегенде студенттерді келешек 
мамандығында қолданатын іс қағаздарының 
түрлерімен таныстыру, оларды кəсіби бағытта 
тілдік қатынасқа дайындау деп түсіну қажет.  

Пəнді оқыту жұмысы тақырыптық ұста-
нымға негізделіп, коммуникативті бағытта 
функционалды – жүйелік əдісті қолдану негі-
зінде, орыс тілі мен қазақ тілін салыстыру жо-
лымен іске асады. Іс қағаздарының қай-қайсы-
сы болса да мəтін деп алынып, тіл дамыту жұ-
мыстарының барлық түрлері жүргізіледі. Яғни, 
іс қағазының мəтінін тыңдау, оны оқу, сауатты 
жазу, сөздік жұмыстарын жүргізу, сұраққа 
жауап əдісімен диалогтар құрастыру, үлгі, 
кесте бойынша іс қағаздарын толтыру, тыныс 
белгілерімен жұмыс істеу, тест сұрақтарына 
жауап беру; сын жұмыстарын жүргізу, т.б. 

Əр мамандықтың өзіне ғана тəн кəсіби 
сөздері мен терминдері, іс қағаздарының түр-
лері мен құжаттары барын ескерсек, студент-
теріміз кəсіби бағытта дайын болады. 

Студент мынадай мəселелерді үйренуі 
тиіс: 

 Өзара сөйлесу; 
 Мемлекеттік тілге қатысты мəліметті əң-

гімелеуді; 
 Іс қағаздары сауатты толтыруда; 
 Сызбалар негізінде іс қағаздарды 

құрастыруды; 
 Деңгейлік тапсырмалар негізінде 

сауатты жазуға; 
 Кеңселік іс қағаздарын дұрыс толтыру; 
 Іскерлік іс қағаздарының түрлерін; 
 Іскерлік іс қағаздарды стандарттық та-

лаптарға сай құрастыру; 
 Мемлекеттік тілде іс қағаздарды 

компьютерде басып шығаруды; 
 Қызметтік хаттардың түрлеріне ажыра-

ту; 
 Қызметтік хаттарды сауатты жəне стан-

дарттық талаптарға сай құрастыру; 
  Көпшіліктің алдында сөз сөйлей алу; 
 Түрлі мəліметтер бойынша есеп жазуға;  
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 Мамандығына байланысты тілдік қарым-
қатынас жасауға. 
Тіл дамыту, сөйлеу мəдениетін қалыптас-

тыру, сөз əдебін (этика общения) орынды 
қолданудың негізгі бағыттары, мақсаты: мəде-
ни-əдеби сөйлей білудің нормаларына үйрету, 
яғни, орфоэпиялық дағдыны меңгерту, мəнер-
леп оқу дағдыларын қалыптастыру; лексика-
лық жұмыстар жүргізу арқылы сөздік қорла-
рын байыту; есту, сөйлеу қабілетін дамыту; 
көріп-қабылдау қабілетін меңгерту; қате бе-
рілген дыбыстарды дұрыс қою (түзету), сөз-
дердің тігісін жатқызып үйлестіре үндесім 
жасау, коррекциялық жұмыстар; жаңа сөз-
дер үйрету, сөз бен сөздің байланысын, сөйлем 
құрату, сөйлемнің құрылысын меңгерту, син-
таксистік лексикадан мəлімет беру; студент-
тердің ойын жазбаша дұрыс, сауатты жа-
зуға, сөйлей білуге үйрету болып табылады. 

Қазақ тілі қалай жазса дəл солай айтуды 
немесе айтылуы бойынша жазуды көтермейді. 
Бұлай болатын себебі, орфография нормала-
рын сақтап сауатты жазу қаншалықты жауап-
ты болса, айтуда да орфоэпиялық заңдылық-
тарды сақтап, дыбыстарды үйлесімді үйлесті-
ре айту, дыбыстардың тігісін жатқызып жа-
ғымды, əсерлі етіп жеткізу соншалықты ма-
ңызды. Сондықтан да осындай заңдылықтарға 
көп көңіл бөлініп ерекшеліктері екшеленіп 
отырса, қазақ тілінің нəрін, əрін кетірмей, саз-
ды əуезділігін бұзбай айтуға машықтандыра-

ды. Орыс тілді аудиторияларда тез меңгерте 
алуға да себін тигізеді. қазақ тілінің қыр сы-
рын үйретуде cептігін тигізеді. 
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Резюме 
Статья посвящена вопросу расширения сфе-

ры применения казахского языка не только как учеб-
ного предмета, а также проблеме обучения языку 
профессионального уровня. Рассматривается обуче-
ние государственному языку на разных уровнях, 
использование в речи профессиональных терминов с 
учетом будущей специальности. С обучением разго-
ворной речи одновременно формируется и культура 
речи. 
 

Conclusion 
The article deals with the Kazakh language tea-

ching and using it in professional sphere.It considers tea-
ching the state language, teaching speaking using profes-
sional terms and filling in documents in the Kazakh lan-
guage. The article shows ways of developing spoken lan-
guage along with culture of speech. 

 
 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПЕСЕН РОЗЫ РЫМБАЕВОЙ 
 

Пикулева А.Ю., Бисембаева А.Т. 
 

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев 
отметил, что сегодня нам следует глубоко 
осмыслить процессы, изменения социально-
демократической, конфессиональной, со-
циально-политической структуры общества, 
изменения ценностей и мировоззрения различ-
ных слоев населения. Президент заметил, что 
эту работу следует возложить на ученых Ка-
захстана: институты должны заняться изуче-
нием и всесторонним освещением новейшей 
истории, становления и развития независимо-
сти Казахстана, новой международной роли, 
статуса нашего государства, а также культиви-
рованием идеологии патриотизма, гордости за 
успехи нашего государства, пропагандой на-
шей независимости. Нужно перенести акцент 

с историко-культурного наследия на развитие 
современной культуры и ценностей Казахста-
на, без этого общество не может полноценно 
развиваться, мы можем упустить молодое по-
коление, которое подвергается воздействию 
различных культур [1]. 

Идея патриотизма во все времена зани-
мала особое место не только в духовной жиз-
ни общества, но и во всех важнейших сферах 
его деятельности – в культурной, идеологи-
ческой, политической и других. Сейчас много 
говорят о воспитании казахстанского патрио-
тизма, о том, в чем смысл этого понятия, како-
вы его главные принципы. Но само понятие 
патриотизма имеет очень глубокое, трудно-
оценимое значение.  
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