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Курстун максаты

XX кылымдын аягы XXI кылымдын башында жалпы тил илими күтүлбөгөндөй маалыматтарга
чулганып, натыйжада, азыркы коомдук цивилизациянын өнүгүү этабындагы талаптарга,
дүйнө элдери бири-бири менен кызматташтык, боордоштук мамилелер аркылуу карым-катыш,
байланыш түзүп жаткан учурдагы жашоо шартка ылайык адам баласы тил илими
багытындагы жаӊы сапаттагы изилдөөлөрдү өздөштүрүүгө кадам таштады. Ар бир индивид
турмуш-тиричилигинде жакшы жашооүчүн жаӊы билимдерди эски менен айкалыштыра
билип, аларды тажрыйбасында колдонууда єзүнүн тилин, маданиятын тереӊ өздөштүрүүгө,
ошондой эле башка элдердин тилин, маданиятын да толук үйрөнүүгө талаптанып калды.
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Жетишилчү жыйынтыктар
1 Лингвомаданият таануу сабактарынын негизинде студенттердин кийинки компетенциялар пайда болот: кеңири маданият , маданий денгээлин жакшыртуу жана иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү боюнча; -изилдөөнүн
жаңы ыкмаларын өз алдынча өнүгүүсү үчүн мүмкүнчүлүктөр түзүлөт, жана алардын кесиптик иштерине
илимий өздүк ишинде өзгөрүүлөргө жардам берет; -кесиптик өтүнмөлөр үчүн ресурстук жана маалымат
базасын түзүү жөндөмдүүлүгу жогорулайт;

Курстун планы
Апта

Темасы

1. Апта

Лингвистика маданият аспектисине киришүү

2. Апта

Лингвистика маданият сабактар аралык изилдөө катары

3. Апта

Лингвистика маданиятынын теоретикалык негизи

4. Апта

Тил жана маданиятты изилдөө жана окуу боюнча мектептер

5. Апта

Лингивистикалык өзгөчөлүк маданиятты туптөтүүдөгү денгээл катары

6. Апта

Концепт тил жана ой жүгүртүү рубрикатор катары жана маданияттын көрсөткүчү катары

Курстун планы
7. Апта

Дүнүйө жузүнүн тил сүрөтү башка маанилердин арасында

8. Апта

Ара сынак

9. Апта

Маданий компонент жана лингвистикалык бөлүкчөнүн контексти

10. Апта

Лингвистикалык бөлүкчөнү тил жана маданият жактан анализдөө

11. Апта

Маданияттын коммуникативдүү модели; коммуникациялык өзгөчөлүк, Лингвистикалык
өзгөчөлүк, дискурс

12. Апта

Метод жана методология лингвистикалык маданиятта

13. Апта

Тил илиминдги жана тил маданиятындагы методологиялык ыкмалар

14. Апта

Маданий сабаттулук жана анын маданият ортосундагы байланыштагы ролу

15. Апта

Маданий сабаттулук Чет тилдерди жана маданиятты окууда

16. Апта

Финалдык сынак

Баалоо
Баалоо каражаты

Саны (даана)

Үлүшү (%)

Жалпы үлүшү

Арасынак

1

40

100

Финал сынагы

1

60

