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Кіріспе
Қазіргі нарықтың талабына сай болашақ бәсекелес мамандарды даярлау
мақсатында студенттерге үздіксіз білім беру, оларды оқыту, әсіресе
мемлекеттік тілді кәсіби тілде үйрету маңызды болып табылады. Өйткені,
болашақта мемлекеттің саясатын, оның ішінде мемелекеттік тіл саясатын
жүргізетіндер, тілдік орта құрайтындар, оны ары қарай жетілдіретіндер де
жас буын - жастар.
Кәсіби тіл - белгілі бір мамандық, не кәсіп саласы шеңберінде жиі
қолданылатын тілдік құрылымдар жиынтығы.
Кәсіби тіл - өз саласына сай терминологиясы, кәсіби-ғылыми ұғымдық
аппараты бар, сөз қолданысы мен тіркесуінде қалыптасқан нормалары бар тіл
болып табылады.
Қазіргі қоғамның алдындағы негізгі мақсаттарының бірі - биік кәсіби
іскерлігі адамгершілік қасиетпен ұштасып жататын шығармашыл тұлғаларды
дайындау. Соған байланысты жаңа ағымға сай білікті мамандар даярлау,
оқытудың сапасын жоғары дәрежеге көтеру, кәсіби мамандықтарға
негізделген білім беру үшін, жаңа инновациялық технологияларды
пайдаланып, оқытуға ерекше назар аударылуда.
Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болғандықтан,
қазір қоғам өмірінің қай саласын алып қарасақ та, мамандардың мемлекеттік
тілді білуі талап етіледі. Бұл талаптың жыл санап күшейе түсіп, жұмысқа
қабылдаудағы қызмет сатысымен өсу барысындағы негізгі шарттардың бірі
екенін әр қазақстандық сезіне бастады. Сондықтан да, болашақ мамандардың
өз кәсіби саласына қатысты негізгі ұғымдардың атаулары мен жиі
қолданылатын оралымдарды білуге деген ұмтылыс ерекше болып саналады.
Бүгінгі студент - ертеңгі болашақ маман. Әр студент маман ретінде өзінің
кәсіби тілінде, яғни мемлекеттік тілде қарым-қатынасқа түсе біліп,
мамандығына қатысты термин сөздерді меңгеріп, белсенді қолдана білуі тиіс.
Қазақ тілін кәсіби бағытта оқыту - ертеңгі болашақ маманның кәсіби
даярлығы мен дағдыларын қалыптастыра отырып, өзінің болашақ
мамандығына тән барлық аспектілермен жете танысып, игерген теориялық
білімдерін тиянақтап, мамандығына деген өз көзқарастарын жан-жақты
қалыптастыра бастайды. Кәсіби бағдар бере отырып оқыту қазақ тілінде сөйлеу
тілін қалыптастыру мен дамытудың ең маңызды факторы болып табылады.
Кәсіби тілде оқыту болашақ маманды қалыптастыру үшін, қолайлы жағдай
туғыза отырып, білім алушыларды мамандығына сәйкес оқыту, яғни
мамандықтарына қатысты лексикалық минимумды меңгерту. Кәсіби бағытты
ескере отырып оқыту - білім алушының таңдаған мамандықтарына қажетті
білімді толық игерген, кәсіби мүмкіндігі мол маман иесін даярлауға
бағыттайды. Кәсіби қазақ тілі пәнінің тәжірибелік сабақтарынан
мамандықтары туралы тереңірек білулерімен бірге, басқа да тақырыптарды
меңгеріп, термин сөздермен жұмыс жасауға өздерін дайындайды. Ойпікірлерін дұрыс жеткізе білуге, сөздік қорларын байытуға, жаңа сөздерді
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меңгеруге тырысады. Кәсіби қазақ тілі пәні білім алушының болашақ маман
ретінде кәсіптік шеберліктерін мемлекеттік тілде меңгеруіне негіз бола
отырып, сөйлеу әрекетінің төрт қағидатына (тыңдалым, оқылым, айтылым,
жазылым) негізделген білім алушының мақсаты, тілді қолдану саласы,
коммуникативтік жағдаяттар компоненттері, контекспен байланыстылығы тіл
бірліктерінің қолданыстағы қызметіне сай анықталады.
Дегенмен, кәсіби қазақ тілі мен қазақ тілін оқыту әдістемесі екі жақты,
себебі қазақ тілі - тіл үйрету, яғни мұнда оқытушы тілді үйретуді басшылыққа
ала отырып, тіл үйретудегі барлық әдіс-тәсідерді, тілдік нормаларды,
грамматикалық тұлғаларды толығымен қамтып, тілдік, оның ішінде ауызекі
сөйлеу әрекетіне бағыттайды. Ал, кәсіби қазақ тілі - әр маман иесін өз маман
тілінде сөйлей алуға бағыттау. Бұл салада болашақ маман, яғни студент тілді
меңгерген немесе түсіне алатын, сөйлеуге талпыныс жасайтын, грамматикалық
тұлғалардан, тілдік нормалардан хабары бар тұлға болуы тиіс. Мұнда
оқытушының мақсаты - әр мамандық ерекшелігіне байланысты термин
сөздерді меңгерте отырып, кәсіби тілде сөйлеуге бағыттау.
Әрине, кәсіби қазақ тілі тәжірибелік (практикалық) сабақ болғандықтан,
оны жүргізу жолдары қазақ тілі сабағына жақынырақ болады. Олай дейтініміз,
тәжірибелік сабақта міндетті түрде педагогика ғылымы көрсетіп бергендей
әдістеме саласындағы сабақтың барлық сатылары қарастырылып, сабақты
түрлендіріп, өткізіп отыруға міндеттейді.
Экономика факультетінде білім алатын студенттерге арналған оқу
құралындағы материалдар мен тапсырмалар жоғары оқу орны бағдарламасы
бойынша өтілетін лексикалық және грамматикалық тақырыптарға негізделе
отырып құрастырылды. Оқу құралында білімді бекіту мақсатында
терминологиялық және түсіндірмелі аппарат келтірілген, тесттік тапсырмалар,
сөзжұмбақтар, кейс тапсырмалары берілген.
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1. Қаржының кәсіби қызметі мен коммуникациясы. Кәсіби
қызмет салалары
Грамматика: Үндестік заңы. Көптік жалғаулар
Тапсырма 1. Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыз. Экономикалық
терминдерді тауып, мағынасын түсіндірңіз.
Қазіргі уақытта қаржы ғылымы және тәжірибесі саласындағы
мамандықты қаржыгер деп атайды. Қаржыгер - ақшалай айналым, несие
салаларындағы қаржылық операциялар бойынша жетік маманы.
Кәсіпорынды басқару өндірістік-шаруашылық қызмет туралы нақты
экономикалық ақпаратсыз мүмкін емес. Бұндай ақпарат қызметтің
экономикалық және қаржылық көрсеткіштерді зерттеуге, шаруашылық
процестер мен құбылыстарды жүйелі түрде бақылауға және талдауға
мүмкіндік береді.
Қаржыгер банктер, биржа, қаржылық компаниялар, инвестициялық
қорлар, сақтандыру кәсіпорындардың экономика және қаржы бөлімдерінде
қызмет атқарады.
Қаржыгердің негізгі міндеттеріне жатады:
- Қаржы құжаттарын талдау негізінде қорытынды жасау;
- Мүлік және бағалы қағаздармен операциялар жасау;
- Қаржылық есеп берулерін әзірлеу;
- Салық салу бойынша жұмыстар жүргізу;
- Биржалық операциялар өткізу.
Қаржыгер қызметінің мақсаты - кәсіпорынның қаржы ресурстарымен
байланысты жұмыстар атқару, нарық шартында шаруашылық жүргізуші
субъектілер арасында туындайтын қаржы қатынастарын реттеу. Қаржыгер
компанияның барлық қаржылық операцияларын бақылайды. Ол табыстарды
арттыру мақсатында қаржылық капиталдың тиімді салымын жүзеге асырады,
кәсіпорын бюджетінің түсімдерін және шығындарын қадағалайды.
Бақылау сұрақтары:
1. Қаржыгер бұл қандай маман?
2. Қаржыгердің қызмет ету салаларын атаңыз?
3. Қаржыгер қызметінің мақсаты қандай?
4. Қаржыгердің міндеттеріне не жатады?
Тапсырма 2. «Менің болашақ мамандығым» тақырыбында шығарма
жазыңыз.
Тірек сөздер: факультет, мамандық, болашақ, меңгеру, таңдау, қабілет,
есеп, басқару, экономика, бәсеке, грант, білім, мемлекет, несие, әлеуметтік
жағдай, мақтан ету, еңбек, пайдалы, нарық, саясат, кәсіпқой.
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Тапсырма 3. Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз, ауызша баяндаңыз.
Раньше финансистами называли всех людей, которые могли
приумножить свой капитал. Умение обращения с деньгами - важные навыки,
которые помогали значительно увеличить качество жизни. В Казахстане
профессия появилась сравнительно недавно. Раньше компании и
предприятия обходились силами экономистов и бухгалтеров. Сейчас же,
перенимая зарубежный опыт, владельцы и руководители коммерческих
организаций, оценили значимость финансистов.
Слово «финансист» имеет французское происхождение и в переводе
означает «сведущий в финансах». Человек этой сферы деятельности
занимается выполнением различных финансовых операций.
Финансисты для работы могут выбрать определенные финансовые
направления: налогово-бюджетная, нормативно-методическая, внешнеэкономическая, страховая, инвестиционная и т.д.
В обязанности финансистов входят: составление финансовых смет и
отчетов, проведение биржевых операций и налогообложение, проведение
различных торговых операций, анализ финансовых документов
Грамматикалық анықтағыш:
В казахском языке гармонию слогов и гармонию звуков называют
үндестік заңы.
Мысалы: қаражат, өндіріс, кәсіпкерлер.
В казахском языке слова произносятся либо твердо, либо мягко в
зависимости от гласных.
Мысалы:
Твердое произношение: ақша, қаржы, табыс, жаз, қыс, аспан.
Мягкое произношение: теңге, үнем, кәсіп.
Если последний слог имеет твердый гласный звук, то к нему
присоединяется окончание с твердыми гласными, а если мягкий, то с
мягкими гласными.
Мысалы: ақшаға, қаржыға, табысқа, жазға, қысқа.
Үндестік заңы - делится на буын үндестігі (гармонию слогов) и дыбыс
үндестігі (гармонию звуков).
Көптік жалғау (окончание множественного числа): -лар (-лер), -дар (дер), -тар (-тер).
1. После гласных звуков или после согласных р, й, у присоединяются
окончания -лар, -лер.
Мысалы: ақша-лар, қаржыгер-лер, тауар-лар, бала-лар.
2. После согласных звуков м, н, ң, л, з, ж присоединяются окончания дар, -дер.
Мысалы: салымдар-дар, заң-дар, кешен-дер, пайыз-дар, төлем-дер, күндер .
3. После согласных звуков к, қ, п, с, т, ш, б, в, г, д присоединяются
окончания -тар, -тер.
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Мысалы: табыс-тар, кәсіп-тер, сурет-тер, салық-тар, шығыс-тар, талаптар .
Тапсырма 4. Көптік жалғауын орнына қойып, сөйлемдерді оқыңыз.
Қаржыгер банк..., биржа..., қаржылық компания..., инвестициялық қор...,
сақтандыру кәсіпорын...дың экономика және қаржы бөлім...інде қызмет
атқарады. Ол кәсіпорын бюджетінің түсім...ін және шығын...ын қадағалайды.
Банк.... - ақша әлеміндегі ең негізгі тұлға. Адам... өз...інің банк
шот...ында қаражат...ды сақтайды, сол арқылы серіктес...імен есептеседі.
Банкир...дің басты мақсаты - ақша қозғалысын жеңілдетіп, өз клиент...іне
жаңа мүмкіндік... жасау арқылы қосымша ақы алу.
Тапсырма 5. Үндестік заңына бағынбайтын қосымшасы бар сөздерді
теріп жазыңыз, сөйлемдерді аударыңыз.
Қаржыгер компанияның барлық қаржылық операцияларын бақылайды.
Университеттің қасыңда емхана да, жатақхана да жақын орналасқан.
Саудагерден иіс су тауарлары сатып алынды. Қаржы ресурстары - бұл
мемлекет немесе кәсіпорын иеленетін ақша қаражаттардың жиынтығы.
Шетелден келген туристер қайықпен серуеңдеді.
Тапсырма 6. Төменгі сөздердің жуан, жіңішкелігін анықтап, қосымша
жалғаңыз, сөйлем құрастырыңыз.
Университет, факультет, республика, президент, сауда, еңбек, заңгер,
ұйым, тәжірибе, кіріс.
Тақырыптық сөздік
1. Ақша - деньги
2. Ақша қаражаттары - денежные средства
3. Байланыс; коммуникация - коммуникация
4. Еңбек - труд
5. Есеп беру; есептеме - отчет
6. Жоспарлау - планирование
7. Кәсіби қызмет - профессиональная деятельность
8. Кәсіпқой; кәсіпқор - профессионал
9. Кәсіпорын - предпрятие
10. Кіріс; табыс; түсім - доход
11. Қабілет - способность
12. Қаржы - финансы
13. Қаржыгер - финансист
14. Қаржылық ресурс - финансовый ресурс
15. Құрастыру - составление
16. Қызмет саласы - сфера деятельности
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17. Қызмет; лауазым - должность
18. Маман - специалист
19. Мекеме - учреждение
20. Міндет - обязанность
21. Нарық - рынок
22. Сақтандыру - страхование
23. Сақтандыру агенті - страховой агент
24. Салық - налог
25. Сауда - торговля
26. Саудагер - торговец
27. Талап - требование
28. Тәжірибе - опыт
29. Ұйым - организация
30. Шығын, шығыс - расход
Білім деңгейін тексеруге арналған тесттік тапсырмалар
1. «Біз болашақ қаржыгерлер...» дұрыс жалғауды жалғаңыз:
А) -мыз
В) - быз
С) - міз
D) - біз
Е) - піз
2. «Қаржыгер» сөзінің аудармасын табыңыз:
А) финансы
В) финансовый
С) финансист
D) финансисты
Е) деньги
3. Қаржыгердің қызмет ету саласына жатады:
А) инвестициялық қор
В) сақтандыру саласы
С) салық-бюджеттік саласы
D) биржалық қор
Е) барлық жауап дұрыс
4. «Финансовая система» сөз тіркесінің дұрыс аудармасын табыңыз:
А) қаржылық кіріс
В) қаржылық жыл
С) қаржы тапшылығы
D) қаржылық жүйе
Е) жүйелік қаржы
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5. Қаржыгердің негізгі міндеттеріне жатады:
А) адамдарды емдеу
В) тауарларды сату
С) кәсіпорынды басқару
D) қаржылық құжаттарды талдау
Е) ұлттық валютаны эмиссиялау
6. Қаржы ресурстары бұл:
А) ақша әлеміндегі ең негізгі тұлға
В) экономикалық ақпарат
С) мемлекет немесе кәсіпорын
жиынтығы
D) кәсіпорынның қаржылық есебі
Е) салықтың бір түрі

иеленетін

ақша

қаражаттардың

7. «Қаржы саясаты» сөзінің аудармасын табыңыз:
А) финансовая политика
В) налоговая политика
С) политика государства
D) инвестиционная политика
Е) социальная политика
8. Қай қатардағы сөздерге -тар, -тер жалғауы жалғанады:
А) банк, тауар, адам, өнім
В) қор, жүйе, шарт, компания
С) ақша, акция, несие, еңбек
D) заң, кәсіпорын, баға, пайда
Е) салық, уақыт, ақпарат, интернет
9. Түбір мен қосымша немесе сөздер аралығында қатар келген
дыбыстардың алдыңғысының кейінгі дыбысқа ықпал етуі, үндесуі:
А) Ілгерінді ықпал
В) Кейінді ықпал
С) Тоғыспалы ықпал
D) Буын үндестігі
Е) Регрессивті ықпал
10. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаларды көрсетіңіз:
А) -лар,-лер,-дар,-дер,-тар,-тер
В) -қор,-кеш,-нікі,-мен,-қой,-паз
С) -ға,-та,-да,-қа,-па,-ба
D) -сыз,-сіз,-шы,-ші,-ша,-шя
Е) -дай,-лай,-тай,-сай,-қай,-ғай
11. Буын дегеніміз не?
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А) Тілдегі сөздердің бір-біріне мағыналары жағынан ерекшеленуі
В) Тілімізде дыбыстардың сырын ашады
С) Дауыс құбылысының бірнеше толқынмен бөлшектеніп үзіліп-үзіліп
айтылуындағы ауаның бір толқыны
D) Белгілі бір тілге ғана тән біркелкі, бір дыбысты дыбыс құбылыстарын
сипаттап беру
Е) Дұрыс жауабы жоқ
12. Буынға тән негізгі белгіні көрсетіңіз:
А) Бір буында бірден артық дауысты дыбыс болмайды
В) Жалғыз дауысты буын құрай алмайды
С) Буында мағына болады
D) Буында ұғым бар
Е) Дұрыс жауабы жоқ
13. Ілгерінді ықпал дегеніміз не?
А) алдыңғы дыбыстың кейінгі дыбысты өзіне тәуелді етуі
В) көрші дыбыстардың ілгерінді кейінді әсері
С) кейінгі дыбыстың алдыңғы дыбысқа әсері
D) кейбір белгілері жағынан өзара бірдей немесе біршама жуық
элементтердің қайталануы
Е) сөз ішіндегі біркелкі буындардың түсіп қалуы
14. Үндестік заңына бағынбайтын сөздер қатарын табыңыз?
А) мұғалім, кітап, емхана
В) несие, кепіл, өндіріс
С) баға, сапа, ақша
D) өмір, өнер, бәсеке
Е) шығын, шығыс, құн
15. Көптік жалғаулы сөзді көрсетіңіз:
А) Қаржыгер табыстарды реттейді
В) Мемлекет сыртқы экономикалық саясатты жүргізеді
С) Мемлекет қаржыны басқарады
D) Қаржы капитал айналымын тездетеді
Е) Кәсіпорын қызметінің тиіміділігі артты
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2. Мамандыққа байланысты лексика. Кәсіптілік, қаржы
саласындағы мамандардың кәсіби сөйлеуі
Грамматика: Жіктік жалғаулар
Тапсырма 1. Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыз.
Қаржы
Қаржы - «қолма-қол ақша», «табыс» ұғымын білдіретін орта ғасырдағы
латын тілінің Financia сөзінен пайда болған. Бұл терминді 1577 жылғы
француз ғалымы Ж.Боденмен байланыстыруға болады. Қаржының объектісі қаржы ресурстары, субъектісі - мемлекет, кәсіпорындар, мекемелер,
өндірістер. Қаржыны басқару мемлекетке тапсырылған. Қаржы арқылы
еңбекақы төленеді. Ол қоғамдық мұқтаждарды қанағаттандырады. Қаржы
капиталдың айналымын тезедете отырып кәсіпорындардың, фирмалардың
өндірістік қызметі тиімділігінің өсуіне жағдай жасайды.
Қаржы - айырбас категориясы, белгілі бір әлеуметтік-экономикалық
шарттарында ақшалай қатынастардың даму нәтижесі.
Қаржылық қатынастар - бұл ақшалай табыстарды пайдалану, бөлу, қайта
бөлумен байланысты қатынастар. Қаржылық қатынастардың негізгі
қатысушыларына кез келген өнімді өндірушілер, бюджеттік және бюджеттік
емес ұйымдар, мемлекет, халық, банктер және арнайы несие-қаржылық
институттар кіреді.
Қаржы саясаты өзіне: бюджет, салық, ақша, несие, баға және кеден
саясатын қамтиды.
Қаржыны мемлекеттік реттеудің негізгі құралдары:
- Қазыналық саясаты;
- Ақша саясаты;
- Табыстарды реттеу саясаты;
- Әлеуметтік саясат;
- Баға белгілеуді мемлекеттік реттеу;
- Сыртқы экономикалық реттеу.
Қазіргі кезеңде қаржы саясатының көмегімен шешілетін басты
міндеттердің қатарына мыналарды жатқызуға болады:
- Елдің дамуының әрбір нақты кезеңінің ерекшеліктері негізінде қаржы
ресурстарының неғұрлым мүмкін болатын көлемін жасаудың жағдайларын
қамтамасыз ету;
- Экономикалық дамудың белгіленген бағыттарын орындау үшін тиісті
қаржы механизмін жасап, оны үнемі жетілдіріп отыру;
- Қаржы ресурстарын қоғамдық өндірістің салалары арасында, халық
шаруашылығы саласы арасында ұтымды бөлу және пайдалану, ресурстарды
белгілі бір мақсаттарға бағыттау.
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Тапсырма 2. Мәтінге байланысты сөйлемдерді аяқтаңыз.
Қаржы..........................................................................................пайда болған.
Қаржының объектісі............................................................болып табылады.
Қаржының субъектісіне......................................................................жатады.
Қаржылық қатынастар......................................................................................
Қаржы саясаты...................................................................................қамтиды.
Тапсырма 3. Сөздердің қазақ тіліндегі аудармасын табыңыз,
экономикалық терминдермен сөйлем құрастырыңыз.
Доход - ...................................
Расход - .......................................
Реклама - ................................
Время - ........................................
Конкуренция - .......................
Рыночная экномика - .................
Конкурент -............................
Товар - .........................................
Финансы - ..............................
Собственность - ..........................
Кредит - .................................
Финансовые отношения - ..........
Налог - ...................................
Ценные бумаги - .........................
Учет - .....................................
Международная экономика - .....
Банк - .....................................
Биржевая торговля - ...................
Оборот - ................................
Инфляция - ..................................
Брокер - .................................
Национальный банк - .................
Фонд - ...................................
Пройзводство - ............................
Тапсырма 4. Қаржы сөзін қатыстырып, сөз тіркесін жасаңыз.
Қаржы
бір бөлігі
Қаржыға
қажет болды
Қаржының
сатып алу
Қаржымен
дұрыс пайдалану
Қаржыдан
байланысты
Қаржыны
алып қалу
Тапсырма 5. Мына сөздердің қазақ тіліндегі дұрыс аудармасын
табыңыз.
Мемлекеттік қаржы
местные финансы
Несие беру
государственные финансы
Күрделі шығын
сложный убыток
Жергілікті қаржы
республиканские финансы
Республикалық қаржы
централизованные финансы
Орталықтандырылған қаржы
дать кредит
Грамматикалық анықтағыш:
В казахском языке именные части речи спрягаются, то есть приннмают
личные окончания и в предложении всегда выступают в качестве сказуемого.
Мысалы: Мен кәсіпкермін (я предприниматель).
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Кесте 1
Жіктік жалғау (личные окончаня)
Жекеше түрі (ед.число)

Жақ
(лицо)

К сущ., чис., прил.
І

Мен

-мын
-мін
-бын
-бін
-пын
-пін

ІІ

Сен
Сіз

-сың
-сің
-сыз
-сіз

ІІІ

Ол

Көпше түрі (мн.число)

К глаголам
Настоящ.и
буд.время:
-мын/мін,
-пын/пін
После -ды/ді, ты/ті
(прошед.время): м
Настоящ.и
буд.время:
-сың/сің,
-сыз/сіз
После -ды/ді, ты/ті
(прошед.время): ң, -ңыз/ңіз

-

-

К сущ.,
чис., прил.
-мыз
-міз
-быз/біз
-пыз/піз

-

К глаголам
Наст.и буд.время:
-мыз/міз,
-быз/біз,
-пыз/піз
После -ды/ді, ты/ті
(прошед.время): қ/к
Настоящ.и
буд.время:
-мыз/міз,
-быз/біз,
-пыз/піз
После -ды/ді, ты/ті
(прошед.время): қ/к
-

Тапсырма 6. Төмендегі сөйлемдерден жіктік жалғаулы сөздерді тауып,
олардың жалғауларының қай жақта тұрғанын айтыңыз.
1. Біз қаржыгер мамандығында оқимыз. 2. Қай қалада тұрасыз? 3.
Сендер ғылыми-экономикалық журналдар оқисыңдар ма? 4. Біз қаржы
пәнінен есептер шығарамыз. 5. Ертең жиналысқа келесің. 6. Мен уәдемде
тұрамын. 7. Жиналыста қарастырылатын қандай мәселелер қозғалады?
Тапсырма 7. Қазақ тіліне аударып, сұраққа жауап беріңіз.
Мынау (анау) не (кім)?
Его долг, его отчеты, ее учебник, его книга, его начальник, ее бухгалтер,
их администрация, его товары, ее поставщики, их прибыль, мой кредит, моя
заработная плата, их доходы, его взнос.
Тапсырма 8. Мәтінді оқып, аударыңыз. Мәтін бойынша сұрақтарға
жауап беріңіз.
Ақша жалпыға бірдей балама ретінде қызмет ететін ерекше тауар.
Ақшаның мәні оның атқаратын қызметінен көрініс береді.
Ақшаның қызметтері:
Айналыс құралы - ақшаға кез келген тауарды сатып алуға болады.
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Кұн өлшемі - ақшамен нарыққа ұсынылған кез келген тауардың құны
өлшенеді.
Қорлану қоры қызметі - егер тауар өндіруші тауарды сатқаннан түскен
ақшаны өзге тауарларды сатып алуға ұзақ уақыт пайдаланбаса, онда ақша
қазына құрау қызметін атқарады.
Сондай-ақ, ақша бақылау құралы, баға көлемін көрсету құралы, төлем
құралы қызметін атқарады.
Әр уақыттарда және дүниенің түрлі бөліктерінде адамдар ақша ретінде
әр түрлі тауарларды - астық, мал, қымбат тастар және металдарды
пайдаланды. Ұзақ уақыт бойы ақша есебінде алтын және күміс жүрді.
Қымбат металдардың физикалық қасиеттері ақша атқаруға тиісті талаптарды
толық ақтады.
Соңғы ғасырларда алтын және күміс теңгелердің орнына қағаз ақшалар
жүре бастады. Қағаз ақшаның құны алтынмен кепілденді және олар алтынға
еркін айырбасталды. Елімізде заңды тәртіппен бекітілген ақша белгілері бар.
Бақылау сұрақтары:
1. Ақша деген не?
2. Ақша қандай қызмет атқарады?
3. Ақша қандай тауар?
4. Ақша қозғалысы қандай экономикалық терминді қалыптастырады?
5. Ақшаның ерекшелігі неде?
6. Қолма-қол ақша дегеніміз не?
Тапсырма 9. Ақшаның қызметтері туралы шағын баяндама жазыңыз.
Ақшаның қызметтері:
- Құн өлшемі
- Бақылау құралы
- Баға көлемін көрсету
- Айналыс құралы
- Қор жинау құралы
- Төлем құралы
Тапсырма 10. Мына терминдерді орысшаға аударып, есте сақтаңыз.
1. Ақша капиталы
2. Нақты ақша
3. Ақша белгісі
4. Ақша айналысы
5. Ақша бірлігі
6. Ақша ресурсы
7. Ақша қоры
8. Ақша қозғалысы
9. Қолма-қол ақша
10. Ақшаның қызметі
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Тапсырма 11. Мәтінді мәнерлеп оқыңыз және орыс тіліне аударыңыз.
Ұлттық валюта
Валюта - белгілі бір елде қабылданған ақша жүйесі және сол елдің ақша
өлшемі. Тұрақты валюта - алтынмен немесе басқа құнды заттармен
қамтамасыз етілген бағасы бар валюта.
Дүние жүзінің валюталары үш топқа бөлінеді:
1.Басқа валюталарға айырбасталатын.
2.Тұйық валюта, бұл тек сол елдің өз шекарасында ғана жүреді.
3.Шектелген валюта, ол кейбір басқа валюталарға ғана айырбасталады,
белгілі валюталық аймақта қызмет етеді. Қазір көптеген елдерде кағаз ақша
валютасы пайдаланылады.
Теңге - Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы. Ұлттық валюта теңге (қолма-қол ақша) банкнота және монета түрінде айналысқа енгізілді.
Банкнота - Ұлттық Банктің Алматы қаласындағы Банкнот фабрикасында, ал
монета - Өскемендегі монета сарайында дайындалып шығарылады.
Қазақстан Республикасында ақша шығару, олардың айналымын
ұйымдастыру және оны айналымнан шығару ісін Қазақстан Ұлттық банкі
жүзеге асырады. Қазақстан Ұлттық банкі банкноттар мен тиындардың
қажетті мөлшерін анықтайды, олардың жасалып шығарылуын қамтамасыз
етеді, қолдағы ақша қаражатын сақтау, инкассациялау тәртібін белгілейді.
Қазақстанның ұлттық валютасы теңге 1993 жылы 15 қарашада шықты.
Ел Президентінің Жарлығымен 1997 жылдан бері 15 қараша төл
валютамыздың туған күні әрі қаржыгерлер күні болып белгіленді.
Тапсырма 12. Сөйлемдерді мағынасына қарай толықтырыңыз.
Тұрақты валюта.................................................................................................
Шектелген валюта......................................................................қызмет етеді.
.............................................................кұнды заттармен қамтамасыз етілген.
........................................................................................арзан айырбасталады.
Тұйық валюта.....................................................................................................
Банкнота......................................................................................шығарылады.
......................................................................................................ақша өлшемі.
Қазақстанның Ұлттық банкі.............................................................................
Қаржыгерлер күні..............................................................................................
Тақырыптық сөздік
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Айналыс - оборот
Ақша бірлігі - денежная единица
Ақша саясаты - денежная политика
Алтын (металл) ақша - золотые (металлические) деньги
Арзан - дешево
Баға белгілеу - установить цену
16

7. Валюта бағамы - курс валюты
8. Әлеуметтік саясат - социальная политика
9. Жалған ақша - фальшивые деньги
10. Ірі ақша - крупные деньги
11. Қағаз ақша - бумажные деньги
12. Қазыналық саясат - государственная политика
13. Қанша тұрады? - Сколько стоит?
14. Қолма-қол ақша - наличные деньги
15. Құн өлшемі - мера стоимости
16. Қымбат - дорого
17. Майдалау - разменять
18. Мемлекеттік реттеу - государственное регулирование
19. Табыстарды реттеу - регулирование доходов
20. Ұсақ ақша - мелкие деньги
Білім деңгейін тексеруге арналған тесттік тапсырмалар
1. «Қаржы» қандай ұғымды білдіреді?
А) қолма-қол ақша, табыс
В) пайда
С) үнемдеу
D) сату
Е) айырбастау
2. Қаржы саясатына нелер кірмейді:
А) бюджет саясаты
В) салық саясаты
С) ақша саясаты
D) несие, баға
Е) әлеуметтікк саясат
3. Қаржылық қатынастар дегеніміз:
А) ақшалай табыстарды пайдалану, бөлумен байланысты қатынастар
В) басқа мемлекеттің төлем құралы
С) шетел мемлекеттің ақша жүйесі
D) кәсіпорынның қаржы ресурстары
Е) кәсіпорынның ақша өлшемі
4. Қаржылық қатынастардың қатысушыларына жатпайды:
А) өнім өндірушілер
В) өндіріс
С) мемлекет
D) несие-қаржы институттары
Е) бюджеттік ұйымдар
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5. Қаржыны мемлекеттік реттеу құралына жатады:
А) баға белгілеу
В) құн өлшемі
С) төлем құралы
D) қорлану қоры
Е) ақша бірлігі
6. Ұлттық валюта дегеніміз:
А) мемлекетте қабылданған ақша бірлігі
В) басқа мемлекеттің төлем құралы
С) шетел мемлекеттің ақша жүйесі
D) кәсіпорынның қаржы ресурстары
Е) кәсіпорынның ақша өлшемі
7. Валюта бағамы кіммен анықталады:
А) Ұлттық банкпен
В) Коммерциялық банктермен
С) Кәсіпорын басшысымен
D) Халық анықтайды
Е) Сұраныспен анықталады
8. «Біз болашақ экономистер...» дұрыс жалғауын табыңыз:
А) -мыз
В) -быз
С) -міз
D) -біз
Е) -піз
9. «Рыночная экономика» сөзінің аудармасын белгілеңіз:
А) нарық тепе-теңдігі
В) нарық қорлары
С) нарық жүйесі
D) нарықтық экономика
Е) нарықтық қатынастар
10. «Қолма-қол ақша» сөзінің аудармасын табыңыз:
А) личные деньги
В) наличные деньги
С) безналичный деньги
D) безналичный расчет
Е) денежные средства
11. Жіктік жалғауының екінші жағында тұрған сөзді табыңыз:
А) қарыздарым
В) тауарлары
18

С) өнерім
D) оқыппыз
Е) барсыз
12. Жіктік жалғауында тұрған сөзді табыңыз:
A) Қаржыгерміз
В) Табыс
C) Салық
D) Шығындағы
Е) Қаржыда
13. І жақ жіктік жалғауын табыңыз:
А) -сың, -сің
В) -мын, -бын
С) -да, -де, -та, -те
D) -ның, -нің
Е) -ға, -ге, -қа, -ке
14. Көп нүктенің орнына керекті қосымшаны қойыңыз. Ұлы бесінде
сауда...лер де келіп жетті:
А) -кер
В) -лік
С) -ше
D) -гер
Е) -шық
15. «Ақша бірлігі» орысша аудармасын табыңыз:
А) денежная валюта
В) денежная единица
С) денежный оборот
D) движение денег
Е) денежные ресурсы
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3. Ғылыми сөйлеу кәсіби қаржыгер мәдениетінің
құраушысы ретінде
Грамматика: Тәуелдік жалғау. Модальді сөз «керек»
Тапсырма 1. Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыз. Экономикалық
терминдерді тауып, мағынасын түсіндірңіз.
Ғылыми тіл - ғылыми ақпараттың логикалық ұйымдасқан формасы.
Ғылыми қызметтің ғылыми стильмен жазылған мәтінге айналуы бірден
жүзеге аса қоймайды. Ғылыми ақпараттардың ғылыми стильге тән тілдік
формаларда көрінуі үшін шығармашылық ойлаудың бірнеше кезеңін басынан
өткізеді.
Ғылыми тілдің мәдениеті жаңа білімді бұрынғы
белгілі
білім
контексінде дәлдікпен, логикалық жағынан жүйелі, эстетикалық түрде
жеткізуде болса керек. Ғылыми тілдің коммуникативті мәнін дұрыс түсіну
және оның тіл мәдениетін шынайы игеру ғылыми шығармашылықтың
нәтижелілігіне жетелейтін қажетті алғы шарт. Сондықтан ғылыми тіл
мәдениетінің нормаларын жетік білу - ғылыми ізденіспен айналысатын әрбір
маманның міндеті. Сонда ғана ғылыми қарым-қатынас аясында тілді
қолданудың шеберлігіне қол жеткізуге болады.
Ғылым тілі айтылатын ойдың анықтылығын, дәлдігін, дұрыстығын және
кез келген ғалым түсінерліктей дәйектілігін қалыптастыруы тиіс. Мұны
белгілі бір ұғым, мәселе турасындағы логикалық жағынан тұжырымдалған
толық хабарлама десе де болады. Сондықтан логикалық маңызы зор.
Бақылау сұрақтары:
1. Ғылыми тіл дегеніміз не?
2. Ғылыми сөйлеудің кәсіби қаржыгер қызметіндегі рөлі қандай?
3. Ғылыми тілдің коммуникативті мәні?
4. Ғылыми стильдің нормалары?
Тапсырма 2. «Ғылыми сөйлеу кәсіби қаржыгер мәдениетінің құраушысы
ретінде» тақырыбында эссе жазыңыз. Сіздерге мысал ретінде
студенттердің шағын эсселері берілген. Мәтіндерді оқыңыз және өз
ойларыңды баяндаңыз.
Бірінші эссе
Барлық адамдар әр түрлі тілдерде сөйлеседі. Әр салада экономика болса,
өндіріс, саясат болса, тіпті дін болса да, солардың барлығында арнайы тіл,
арнайы ұғымдар бар. Сөйлескенде адам үшін ең бастысы - ол сөз қоры.
Адамның айтатын сөздері оның тәрбиесін, дамыуын, қабілеттерін көрсетеді.
Содан, бір кісі ғылыми тілді меңгерсе ол бірден салауатты, ақылды болып
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саналады, баска адамдар оның біліктілігі үшін оған сенім артады. Осылай
ғылыми тіл психологияға ықпал етеді.
Ғылыми тілдің артықшылықтары: бірінші - айтатың мәлімет логика
жағынан түсінікті болады, оның жүйелілігі, реттілігі көрінеді; екінші ақпаратты тек олардың атауларымен айту, нақты ұғымдар болады; үшінші ешкандай сленгтер, одағайлар болмайды, мен өзім жастар қатарынан болсам
да қазіргі сленг сөздерді кей кезде түсінбеймін, менің ойымша оларды
қолданбай-ақ сөзді әсерлі істеуге болады.
Менің мамандығым қаржыгер болғандықтан, мен әлемдік экономика
ұғымдарын білуім керек. Себебі, мен биржаға, шетел банкке жұмысқа
орналасқанда, менің бар білімдерім қажет болады. Құжаттардың барлығы
арнаулы терминдерге толы және оларды дұрыс толтыру үшін ғылыми тілді
меңгеру керек. Ғылыми сөйлеу жас қаржыгерді басқа деңгейге көтереді.
Екінші эссе
Қаржыгер мамандығы - бұл тек қана мамандық емес, ол адамның
өмірлік әрекеті. Өз кезегінде қаржыгер мамандығы - жауапкершілік пен
біліктілікті талап ететін жауапты қызмет. Заман талабына сай, қазір
эканомикамыз да күрт дамудың үстінде. Сондықтан да, қаржыгердің
бойындағы маңызды байлығы - оның жұмыс барысында есте сақтауының
жақсы болуы, шығыс пен кіріс құжаттарын тиянақты жүргізу мен кәсіби
машығы болуы керек деп ойлаймын.
Кез келген мамандық иелері, сонымен қатар, қаржыгер мамандары да
тек қана өз мамандығы бойынша білім, біліктерін жетілдіріп қана қоймай,
олардың кәсіби бағытына қарай адамдармен қарым-қатынас жасауы, ғылыми
тілде, түсінікті сөйлей білуі де маңызды рөль атқарады. Бұл жерде ғылыми
тіл деп - ұғым сөздерін терминдердің көмегімен ұғындырып, қыр сыры мен
қасиеттерін ерекше тілдік жүйемен жеткізуі. Кәсіби сөйлеу үшін адам өзінің
ойын, көргенін толық ауызша да, жазбаша да жеткізе білу керек. Сұрақтарға
толық, қысқа, тиянақты әрі түсінікті етіп жауап бере алуы қажет. Кәсіби
қаржыгерлердің ғылыми тілмен көркем сөйлеуі маңызды және сонымен
қатар көркем сөйлеуде, ресми ортада да, тіпті ауызекі сөйлеу стильінде де өз
септігін тигізеді.
Грамматикалық анықтағыш:
Тәуелдік жалғау (окончания принадлежности) указывает на
принадлежность предмета или явления к первому, второму и третьему лицу и
предмету.
Во множественном числе к существительным присоединяются (кроме І
л.) такие же окончания, как в ед.ч., или же окончания мн.ч., +окончания
принадлежности.
Тәуелдену (принадлежность) образуется путем прибавления окончаний
к существительному в единственном и множественном числах.
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Кесте 2
Тәуелдік жалғаулар
Ед.ч.
Лицо
І
ІІ
ІІІ
Мн.ч.
Лицо
І
ІІ
ІІІ

После гласных звуков
Тверд.звук
Мягк.звук
-м
-ң
-ңыз
-ңіз
-сы
-сі
После гласных звуков
Тверд.звук
Мягк.звук
-мыз
-міз
мн.ч. + -ың
мн.ч. + -ің
мн.ч. + -ыңыз мн.ч. + -іңіз
мн.ч. + -сы
мн.ч. + -сі

После согласных звуков
Тверд.звук
Мягк.звук
-ым
-ім
-ың
-ің
-ыңыз
-іңіз
-ы
-і
После согласных звуков
Тверд.звук
Мягк.звук
-ымыз
-іміз
-ың
-ің
мн.ч. + -ыңыз
мн.ч. + -іңіз
мн.ч. + -ы
мн.ч. + -і

Тапсырма 3. Сөйлемдердегі тәуелдік жалғауы жалғанған сөздерді теріп
жазыңыз.
Өзіңе ұнамайтынды өзгеге үйретпе (Аристотель). Өмірдің мәнін біле
алмағандардың өз обалы өзіне (Паскаль). Адам - барлық нәрсенің өлшемі
(Протогор). Адамгершіліктерің жоғары болсын. Бұл - сендердің ең басты
міндеттерің (Жан Жак Руссо). Әрбір ер жүрек, әрбір шыншыл адам өз
Отанына абырой әкеледі (Р.Ролан). Адамның жан дүниесі - оның ісі
(Г.Ибсен). Кітапты сүйіңдер! Ол - сендердің өмірлерің. Ол өзіңді де, өзгені де
сыйлауға үйретеді (М. Горький).
Грамматикалық анықтағыш:
В казахском языке имеются модальные слова (т.е. слова, которые
показывают отношение говорящего к действительности).
Модальное слово «керек» (надо) делится на два вида:
1. Простые конструкции строятся также, как в русском языке. В простых
предложениях
либо
не
указывается
лицо,
либо
существительное/местоимение употребляются в дательно-направительном
падеже.
Мысалы: Сабаққа дайындалу керек (надо готовиться к занятиям). Оған
сабаққа бару керек (ему надо идти на урок).
Отрицательные предложения формируются с помощью отрицательных
частиц, которые присоединяются к глаголу, или с помощью отрицаний
«жоқ», «емес»:
Сізге дәріні ішпеу керек. = Сізге дәріні ішу керек емес.
2. Притяжательные конструкции. К глаголам, от которых не
отбрасывается суффикс «у», добавляются притяжательные окончания.
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Существительные или местоимения употребляются в родительном падеже.
Местоимение может опускаться.
Мысалы: Біздің емтихан тапсыруымыз керек (нам надо сдать экзамен).
Отрицательное предложение: Сіздің емделмеуіңіз керек. = Сіздің
емделуіңіз керек емес. (вам лечится не нужно).
Примеры для сравнения простой и притяжательной конструкции:
Сізге дәріні ішпеу керек. = Сізге дәріні ішпеуіңіз керек.
Маған бару керек. = Менің баруым керек.
Тапсырма 4. Сөйлемдердегі «керек» модальді сөздің жасалу жолдарын
түсіндіріңіз.
1. Сізге не керек? 2. Сіздердің қалуыңыз керек. 3. Сенің хат жазуың
керек. 4. Астанаға кімнің баруы керек. 5. Саған онымен сөйлемеу керек. 6.
Адамдар ақшасын банкте сақтауы керек. 7. Алтын валюта қоры сыртқы
саудада қолданылуы керек. 8. Уақытыңды босқа өткізбеудің керегі жоқ. 9.
Теңге сауда айналымы үшін қажет емес. 10. Адал еңбекпен күн көруіңіз
керек. 11. Маған ерте тұруға керек емес.
Тапсырма 5. Экономикалық терминдерді пайдаланып, «керек» модальді
сөзді қолдану арқылы сөйлемдер құрастырыңыз.
Биржа, сауда, мемлекеттік меншік, жеке меншік, тауар, экономика,
табыс, ақша, нарықтық экономика, бәсеке, өндіріс, кәсіпкер.
Тақырыптық сөздік:
1. Ақпарат - информация
2. Алтын валюта қоры – золотовалютный фонд
3. Әдеби тіл - литературный язык
4. Байланыс; коммуникация - коммуникация
5. Біліктілік - образованность, компетентность
6. Ғылыми сөйлеу - научная речь
7. Ғылыми тіл - научный язык
8. Ерекше - особый
9. Жауапкершілік - ответственность
10. Кәсіби қызмет - профессиональная деятельность
11. Кәсіпқой; кәсіпқор - профессионал
12. Көркем сөйлеу - выразительная речь
13. Қабілет - способность
14. Қаржыгер - финансист
15. Қаржылық ресурс - финансовый ресурс
16. Қызмет саласы - сфера деятельности
17. Маман - специалист
18. Мәдениет - культура
19. Нарықтық экономика – рыночная экономика
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20. Ресми орта - официальная сфера
21. Сөйлеу мәдениеті - языковая культура
22. Тәжірибе - опыт
23. Уақыт - время
24. Хабарлама – сообщение, объявление
25. Экономикалық термин - экономический термин
Білім деңгейін тексеруге арналған тесттік тапсырмалар
1. Ғылыми ұғымды атау үшін арнайы қолданылатын жалаң және күрделі
сөздер:
А) термин сөз
В) диалект сөз
С) кәсіби сөз
D) кірме сөз
Е) қаратпа сөз
2. Белгілі бір шаруашылық саласымен шұғылдануда қолданылатын
сөздерді көрсетіңіз:
А) термин сөз
В) диалект сөз
С) кәсіби сөз
D) кірме сөз
Е) қаратпа сөз
3. «Ғылыми сөйлеу» орысша аудармасын анықтаңыз:
А) научная речь
В) научный стиль
С) речевой этикет
D) речевая культура
Е) научный язык
4. Ғылыми тілдің артықшылықтары:
А) жүйелілік, реттіліктің болуы
В) публицистикалық стилінде жазылуы
С) ауызекі сөйлеудің кездесуі
D) нақты ұғымдардың қолданылуы
Е) одағай, сленгтердің қолданылуы
5. Ғылыми стильге жататын сөйлемді табыңыз:
А) Теңге - Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы.
В) Сізді жиналысқа шақыруы мүмкін.
С) Қаржыгер өз жұмысын жақсы орындады.
D) Жұмыстан кейін олар табиғат аясында демалды.
24

Е) Маған қазақ тілі пәні ұнайды.
6. Тәуелденген сөзді белгілеңіз:
А) қаржыгерсің
В) мамандардан
С) білімді
D) сөйлесті
Е) өміріме
7. Тәуелдік жалғауынан соң жалғанып тұрған табыс жалғауын табыңыз:
A) Тәжірибесін
В) Тәжірибесіне
C) Тәжірибесінде
D) Тәжірибесінен
Е) Тәжірибеге
8. Тәуелденген тұйық етістікті табыңыз:
А) жазушымен
В) жазуына
С) жазумен
D) жазудың
Е) жазулар
9. Тәуелдік жалғауы қандай мағынаны білдіреді?
А) іс-қимыл
В) көңіл-күй
С) мақсат
D) меншікті
Е) мезгілді
10. І жақтағы тәуелдік жалғаулы сөзді табыңыз:
А) төлемге
В) уақытта
С) денсаулықты
D) жауапкершілікті
Е) жұмысым
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4. Іскерлік кездесулер. Сөйлеу мәдениеті. Іскерлік қарымқатынас ерекшелігі, cөйлеу мәнері
Грамматика: Септік жалғаулар
Тапсырма 1. Мәтінді оқып, аударыңыз.
Кәсіпкерлердің, іскер адамдардың арасындағы қызмет
бабындағы қарым-қатынас
Адамдар күнделікті өмірде бір-бірімен сөйлеспей, араласпай, қарымқатынас жасаспай тұра алмайды. Жалпы адамзатқа тән қарым-қатынастар
жиынтығын күнделікті, тұрмыстық (туысқандық, достық) және іскерлік,
қызмет бабындағы қарым-қатынастар деп бөліп қарауға болады.
Іскерлік қарым-қатынас - бұл қызмет саласында белгілі бір нәтижеге
жету немесе нақты мәселені шешу мақсатында адамдар арасындағы ақпарат
пен тәжірибемен алмасу нәтижесінде пайда болатын күрделі байланыс.
Бүгінгі күні іскерлік қарым-қатынас қоғам өмірінің барлық салаларына
енген. Мамандардың іскерлік қарым-қатынастағы біліктілігі кез келген істе
(ғылым, өнер, өндіріс, саудада) табысқа жетумен тікелей байланысты.
Іскерлік қарым-қатынастың жалпы талабы мен тәртібі сөйлеу
мәдениетінің сақталуымен белгіленеді. Сөйлеу мәдениеті - қоғаммен
қалыптасқан амандасу, өтініш жасау, ризалық білдіру сияқты этикет
жағдайларын ұймдастыруға мүмкіндік беретін тіл нормаларын, дайын тіл
формулаларын қолдану. Мысалы, «қайырлы күн», «кешіруіңізді сұраймын»,
«Сізбен танысуға қуаныштымын» және т.б. Бұл тұрақты тіркестер
әлеуметтік, жастық, психологиялық сипаттамаларға қатысты таңдалады.
Өзара әсер ету тұрғысындағы қарым-қатынас негізіне адамдардың бірбірімен байланыс орнатуы, белгілі бір ақпарат алмасуы арқылы өзара
бірлескен іс-әрекетті жүзеге асыруы, ынтымақтастықты қалыптастыруы
жатады. Өзара әсер ету қалпындағы қарым-қатынас еш кедергісіз жүруі үшін
келесі кезеңдерден тұруы тиіс:
1) байланыс орнату (танысу). Бұл ретте өзге адамдарды түсіну ұғымы,
өзін өзгеге таныстыру ескеріледі;
2) қарым-қатынас жағдаятына ыңғайлану, жағдаятты ой елегінен өткізу,
кідірісті іріктей білу;
3) қажетті мәселені талқылау;
4) мәселені шешу;
5) байланысты сәтімен аяқтау.
Қызмет бабындағы қарым-қатынас серіктестік бастамалар негізінде
құрылып, өзара мұқтаждар мен қажеттіліктерден, істің мүдделерінен
туындауы тиіс. Мұндай ынтымақтастық тұрғыдағы байланыс кәсіби
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маманның белсенділігін арттырады, өндірістің, бизнестің технологиялық
үдерісінің маңызды факторы болып табылады.
Тапсырма 2. Мәтін бойынша кестені толтырыңыз.
Ілік септік

Барыс септік

Көмектес септік

Тапсырма 3. Топтық жұмыс - 2 адамнан. Берілген сұхбаттарды
оқыңыз. Қаржы мамандығына тиесілі іскерлік кездесу жағдайын ойлап
тауып, диалог құрастырыңыз. Диалогты сабақ барысында қорғаңыз.
1.
Банкте
Салымшы:- Қайырлы күн, мен сіздің банктен несие алайын деп едім.
Банк қызметкері: - Сәлеметсіз бе? Біздің банкке қош келдіңіз! Несие
алудың мақсатыңыз қандай?
Салымшы: - Мен тұрмыстық техника тауарларын сатып алуды
жоспарладым.
Банк қызметкері: - Жақсы. Біздің банкте тұтыну несиелері бойынша
шарттар ең қолайлы.
Салымшы: - Несиені алудың шарттары қандай?
Банк қызметкері: - Несие алу үшін сізге мынадай құжаттардың тізімі
қажет: жеке басының куәлігі, бір жылдық жалақы мөлшері туралы мәлімет,
мекен жайыңыз туралы анықтама, салық төлеушінің тіркеу қағазының
көшірмелері.
Салымшы: - Несиені қандай мөлшерде алуға болады?
Банк қызметкері: - Ол сіздің жалақы мөлшеріңізге байланысты.
Салымшы: - Келісім шартқа тұрғаннан кейін несие қаражаттарын
алудың мерзімі қанша күнге созылады?
Банк қызметкері: - Құжаттарды әкелген соң үш күннен кейін дайын
болады.
Салымшы: - Несие бойынша тиімді пайыз мөлшерлемесі қанша?
Банк қызметкері: - Тиімді пайыз мөлшерлемесі 16,5% тең.
Салымшы: - Рахмет. Барлық құжаттарды дайындаған соң, сізге
хабарласамын.
Банк қызметкері: - Сізге берілген кеңес көмектесті деп үміттенемін. Сау
болыңыз.
2. Жарнама агенттігінде
Клиент: - Сәлеметсіз бе?
Жарнама қызметкері: - Сәлеметсіз бе? Отырыңыз, сізді тыңдап
тұрмын?
Клиент: - Біздің шағын кәсіпорынның өнімі туралы жарнама беру керек
еді. Жарнаманың шарттарымен таныстырсаңыз.
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Жарнама қызметкері: - Жақсы. Жарнама бағасы мәтіннің көлеміне,
эфирде көрсету жиілігіне байланысты.
Клиент: - Сіздермен тұрақты байланыс жасағым келеді. Ол үшін қандай
құжаттар қажет?
Жарнама қызметкері: - Кәсіпорыннан кепілдеме хат және төлем
қағазын әкеліп көрсету керек.
Клиент: - Жарнаманы күнде қабылдайсыздар ма?
Жарнама қызметкері: - Аптасына үш рет. Сейсенбі, бейсенбі, сенбі
күндері.
Клиент: - Жақсы, онда жарнама мәтінін жасай беріңіздер.
Жарнама қызметкері:- Сіз маған кәсіпорынның логотипін жіберіңіз.
Қандай ұсыныстарыңыз бар?
Клиент: - Кәсіпорынның қызмет көрсету саласына айрықша көңіл
бөліңіздер. Жарнама дайын болғаннан кейін қажетті құжаттарды әкелемін.
Жарнама қызметкері: - Жарайды келістік. Сау болыңыз.
Клиент: - Сау болыңыз.
Тапсырма 4. Ақшаға байланысты мақалдар мен әзіл шыны аралас ойпікірді оқыңыз. Ой бөлісіңіз.
1. Теңгенің күші - тиында.
2. Жүз теңгең болғанша, жүз досың болсын.
3. Ақша тиыннан құралады.
4. Жүз теңге беріп айтқызып, мың теңге беріп қойғыза алмадым.
5. Деньги - это некое шестое чувство, без которого остальные пять
неполноценны. (С.Моэм)
6. Деньги - вещь хорошая и приятная, вот только люди их портят.
(Герцль)
7. Мешок денег перевесит даже два мешка истины. (Датская пословица)
8. Деньги все могут сделать ... нет такой вершины, на которую не мог бы
взобраться нагруженный золотом осел. (Ф.Рохас)
9. Разница между богатым и бедным та, что один ест, когда хочет,
другой - когда может. (У.Ралей)
10. Финансист поддерживают государство точно так же, как веревка
поддерживает повешенного. (Ш.Монтескье)
Грамматикалық анықтағыш:
В казахском языке семь падежей:
1. Атау септік (А.с.) - именительный
2. Ілік септік (І.с.) - притяжательный
3. Барыс септік (Б.с.) - направительно-дательный
4. Табыс септік (Т.с.) - винительный
5. Жатыс септік (Ж.с.) - местный
6. Шығыс септік (Ш.с.) - исходный
7. Көмектес септік (К.с.) - творительный
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Кесте 3
Септік жалғаулар (падежные окончания)
Септіктер
(падежи)
А.с.

Сұрақтары
(вопросы)
кім? не?
(кто? что?)

І.с.

кімнің? ненің?
(чей? чье? чья?)

Б.с.

кімге? неге?
қайда? (кому?
чему? для кого?
для чего?
почему? куда?)

Т.с.

кімді? нені?
(кого? Что?)

Ж.с.

Ш.с.

К.с.

Жалғаулары
(окончания)
Окончания
формы принад.
глас. и М, Н, Ң + ның/нің
З, Ж, Р, Л, Й, У + дың/дің
глух. и Б, В, Г, Д + тың/тің
глас. сонор и З, Ж + -ға, ге
глух. и Б, В, Г, Д + -қа, ке

І и ІІ лица: -а/е
І лицо, мн.ч. и ІІ
лиуо ув.ф.: -ға/ге
ІІІ лицо: -на/не

глас. + -ны/ні
І и ІІ лица: -ды/ді
сонор и З, Ж + ды/ді
ІІІ лицо: -н
глух. и Б, В, Г, Д + -ты/ті
глас. сонор и З, Ж + -да, кімде? неде?
І и ІІ лица: -да/де
де
қайда? (у кого? у
глух. и Б, В, Г, Д + -та, - ІІІ лицо: -нда/нде
чего? где?)
те
М, Н, Ң + -нан/нен
-нан/нен
кімнен? неден?
гласн. и З, Ж, Р, Л, Й, У
І лицо мн.ч.,
қайдан? (от кого? + дан/ден
ІІ лицо, ув.ф.: из чего? откуда?) глух. и Б, В, Г, Д + дан/ден
тан/тен
глас. и сонор + -мен/менен
кіммен? немен?
З, Ж + -бен/бенен
(кем? чем?)
глух. и Б, В, Г, Д + -пен/пенен

Тапсырма 5. Экономикалық терминдерді септеңіз.
1. Дағдарыс (кризис); 2. саясат (политика); 3. қаражат (деньги), 4. баға; 5.
банк; 6.басшы (руководитель); 7. ақпарат (информация), 8. жарнама
(реклама); 9. делдал (посредник), 10. нарық, 11. жабдықтаушы (поставщик);
12. өнім (продукт); 13. өндіріс (производство); 14. жеңілдік (привилегия,
льгота); 15. табыс; 16. кәсіпорын; 17. жоспар (план); 18. шығын; 19. мүлік
(имущество); 20. капитал; 21. қор (фонд, запас); 22. қаржы.
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Тақырыптық сөздік
1. Әдемі жымию - қрасиво улыбаться
2. Әріптес - коллега, партнер
3. Банк қызметкері - сотрудник банка
4. Дұрыстық - правильность
5. Жарнама агенттігі - рекламный агент
6. Көңіл аудару - быть внимательным
7. Қарым-қатынас - отношение, взаимосвязь
8. Қисындылық - логичность
9. Қызмет бабында - по службе
10. Қызметкер - сотрудник, служащий
11. Лайықтылық - уместность
12. Мекеме - учреждение
13. Нақтылық - точность
14. Салымшы - вкладчик
15. Сөйлеу мәдениеті - культура речи
16. Таза сөйлеу - чистота речи
17. Түсініктілік - понятность
18. Тіл табысу - найти общий язык
19. Іскер адам - деловой человек
20. Іскерлік кездесу - деловая встреча

Білім деңгейін тексеруге арналған тесттік тапсырмалар
1. «Сөз мәдениеті» орыс тіліндегі аудармасы:
А) культура речи
В) лексикология
С) лексикография
D) лексика
Е) этимология
2. «Сөз мәдениеті» қандай ұғыммен ұштасады:
А) сөйлеу әдебі
В) ақпарат мөлшері
С) іскерлік адам
D) іскерлік кездесу
Е) ақпарат саласы
3. «Іскерлік қарым-қатынас» аудармасын табыңыз:
А) деловая речь
В) культура речи
С) культура поведения
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D) деловая встреча
Е) деловые отношения
4. Іскерлік кездесулердің басты мақсаты:
А) кәсіп саласы бойынша жаңа мүмкіндіктер жасау
В) ауызекі сөйлеу тілін дамыту
С) тілдік орта қалыптастыру
D) аудармашылық жұмысты жақсарту
Е) кәсіби қазақ тілін меңгеру
5. «Тіл табысу» сөз тіркесінің аудармасын белгілеңіз:
А) чистота речи
В) найти общий язык
С) деловой язык
D) язык речи
Е) правильность речи
6. «Профессиональный специалист» қазақша аудармасын анықтаңыз:
А) кәсіби қызмет
В) кәсіби серіктес
С) кәсіби әріптес
D) кәсіби маман
Е) қызмет маманы
7. Көмектес септігіндегі сөзді табыңыз:
A) салық, қаржы, табыс
В) ақшамен, серіктеспен, қызметкермен
C) валютаның, алтынның, тауардың
D) оқушысың, қымбатсын, данасың
Е) бастықтан, айналымнан, мемлекеттен
8. «Серіктестік бастамалар» сөз тіркесінің аудармасын белгілеңіз:
А) инициатива специалистов
В) начинания профессионалов
С) начинания служащих
D) партнерские начинания
Е) партнерские отношения
9. «Бұл ұйым кәсіпорынға қызмет көрсетті» барыс септігіндегі сөзді
табыңыз:
А) ұйым
В) кәсіпорынға
С) қызмет
D) бұл
Е) көрсетті
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10. Көмектес жалғаулы сөзді табыңыз:
А) ықыласпен орындады
В) басшысына айт
С) оның еңбегі
D) қаржылық есепті тапсырды
Е) құжатты толтырды
11. Ілік жалғаулы сөзді табыңыз:
А) сауда
В) сауданың
С) саудалар
D) саудамен
Е) саудадан
12. Жатыс септігіндегі сөзді белгілеңіз:
А) салық органдарында барлық мәліметтер бар
В) тұтынушылармен шартқа тұрды
С) бюджетке салық төленді
D) жабдықтаушы өз міндетін орындады
Е) өндірістің жұмысы жақсарды
13. Көп нүктенің орнына тиіст жалғауды қойыңыз. Теңге - Қазақстан
Республикасы... ұлттық валютасы:
А) -нің
В) -ның
С) -на
D) -нан
Е) -ны
14. Көп нүктенің орнына тиіст жалғауды қойыңыз. Теңге 1993 жылы 15
қарашада айналыс... енді:
А) -да
В) -ды
С) -дан
D) -пен
Е) -қа
15. Ілік септіктегі сөзді белгілеңіз:
А) кәсіпкер
В) кәсіпкерге
С) кәсіпкерді
D) кәсіпкердің
Е) кәсіпкермен

32

5. Жалпы қолданылатын, жалпы ғылыми лексика. «ҚР
стратегиялық дамуы» сөйлеу тақырыбы шегіндегі
терминалогиялық минимумы
Лексика: Синоним. Омоним. Антоним
Тапсырма 1. Мәтінді оқып, аударыңыз.
Қаржы саласында қолданылатын ғылыми лексика
Тілдің лексикалық қоры - тілдік жүйенің құрамдас бөлігі. Белгілі бір
мақсатқа байланысты қолданылатын сөздердің жиынтығы лексика деп
аталады. Мысалы, ауызекі сөйлеу лексикасы, ғылыми лексика, өндірістіктехникалық лексика, ресми іс-қағаздар лексикасы, кәсіби сөздер лексикасы,
терминологиялық лексика және т.б.
Қаржы саласындағы лексика - бұл қаржы жүйесі, ақша айналымы, сауда
қатынастары, несие және нарық процестерімен байланысты лексикалық
бірліктерді құрайтын сөздік қоры.
21 ғасыр кезеңінде ғылымның алға басуы, экономикалық қызметінің
жандануы, экономикалық қарым-қатынастардың дамуы нәтижесінде
экономикалық лексика қазақ тілінің сөздік қорына үлкен әсерін тигізді.
Бизнестің жаһандануы, халықаралық ынтымақтастықтың кеңеюі салдарынан
қаржы терминологиясы өзгеріске ұшырады. Әсіресе, шет елдерден енген
сөздердің нәтижесінде қаржы терминологиясының қолдану аясы кеңейе
бастады. Кірме сөздердің кәсіби қазақ тіліне енудің себебі - қазіргі қоғамның
шет елдік лексиканы қабылдауға бейімділігінің пайда болуы.
Шет елден енген сөздерді қолданудың басты себептері:
- қаржы, экономика саласында уақыт талабына сай пайда болған жаңа
құбылыстар мен түсініктерге жаңадан атау беру: инфляция, бизнес,
жекешелендіру (приватизация - private - жеке).
- түсініктерді мамандандыру қажеттілігі: маркетинг (сауда), менеджмент
(басқару), аудит (тексеріс), лизинг (кіріс өлшемі бойынша қайта сатып алу
шартымен жалға беру).
Қаржылық ғылыми мәтіндер белгілі бағытта қызмет атқаратын қаржы
мамандарымен қолданылатын кәсіби терминдерден құралады. Қаржылық
терминдер жүйесін келесі топтарға бөліп қарастыруға болады:
1) Жай сөздер: амеро, аннуитет, фьючерс, форвард, акция, баланс,
опцион, овердрафт, овернайт, облигация, спрэд.
2) Күрделі сөздер (екі түбірдің қосындысы): рейгономика, стагфляция,
коршот, стагнация, прайм-рейт, фронт-кеңсесі, инфрақұрылым.
3) Бинарлы терминдер сын есім + зат есім, зат есім + етістік, зат есім +
зат есім тіркестерінен жасалады: несиелік төлемдер, спот бағасы, табысты
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конвертациялау, инвестицияны өтеу, валюта қоржыны, несиені сақтандыру,
несиелік тәуекел, валюта бағамы, төлем қабілеттілік.
4) Көп буынды терминдер сын есім + сын есім + зат есім, зат есім + сын
есім + зат есім, зат есім + зат есім + етістік, зат есім + зат есім + зат есім
тіркесу арқылы құрылады: қаржылық көлеңкелі қызмет, ашық пайлы қор,
сыртқы корпоративтік қарыз, қаржыландырудың баламалы көзі, теңгенің
құбылмалы бағамы, депозиттердің жағымды серпіні, өнеркәсіптің тоқыруына
жету, несиені қайтармау тәуекелі, салық жүктемесін арттыру,
таза
активтердің құны.
Тапсырма 2. Мәтінде берілген қаржы терминдерге анықтама беріңіз,
терминдермен сөйлем құрастырыңыз.
Инфляция - ........................................................................................................
Аннуитет - .........................................................................................................
Фьючерс - ..........................................................................................................
Овердрафт - .......................................................................................................
Спрэд - ...............................................................................................................
Стагфляция - .....................................................................................................
Валюта бағамы - ...............................................................................................
Салық мөлшерлемесі - .....................................................................................
Таза активтердің құны - ...................................................................................
Теңгенің құбылмалы бағамы - ........................................................................
Тапсырма 3. Мәтінді оқыңыз, ғылыми мәтінге атау беріңіз, жаңа
қаржылық терминдерді аударып, мазмұнын түсіндіріңіз.
Тәуекел гректің «ridskon, ridsa», италияның «risiko» және француздың
тілінде «risqué», қазақша «қауіп», «қатер» деген мағына береді.
Тәуекел - кез келген өндірушінің, соның ішінде банктің болжаусыз
қолайсыз жағдайлардың салдарынан зиян шегуін сипаттайды.
Экономикалық тәуекелдердің жіктелуі:
1. жалпы экономикалық тәуекелдер - экономикалық құндылықтар мен
экономикалық саясатпен байланысты, ЖҰӨ (жалпы ұлттық өнім) ұзақ
мерзімді төмендеуі, импорттың экспорттан жоғары болуы, экспорттан
түсетін табыстың азаюы.
2. қаржылық тәуекелдер - ақша-несие жүйесінің дағдарысы, инфляция,
сыртқы қарыздың күрт өсуі, сыртқы қарызды өтеу көлемінің төмендеуі,
сыртқы қарызға жаппай мараторий, трансферттік тәуекелдер, елде несие мен
займдар бойынша төлемдер жасау үшін қажетті мөлшерде шетел
валютасының болмауы, сондай-ақ импортпен салыстырғанда шетел
резервтерінің азаюы, жаңа экономикалық нормативтер, салықтар, алымдар,
баждар, тарифтер мен квоталардың енгізілуі.
Тәуекел деңгейі қаншалықты төмен болса, кәсіпорынның жоғары
мөлшерде пайда табуы да соншалықты төмен деңгейде болады. Сондықтан
да, кез келген кәсіпкер басқару шешімдерін қабылдау барысында табыс пен
тәуекел деңгейінің оңтайлы қатынасына мән беруге тиіс.
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Тапсырма 4. Мәтінді оқып, аударыңыз.
«Қазақстан-2050» Стратегиясы - 2012 жылы желтоқсанда Мемлекет
басшысының ел халқына Жолдауында таныстырылды. Оның басты мақсаты мықты мемлекеттің, дамыған экономиканың және жалпыға ортақ еңбектің
негізінде берекелі қоғам құру, Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 елінің
қатарында болуы.
Бұл мақсаттарға қол жеткізу үшін, «Қазақстан - 2050» Стратегиясы жеті
ұзақ мерзімді басымдықтарды іске асыруды қарастырады:
1. Жаңа бағыттың экономикалық саясаты - пайда алу, инвестициялар
мен бәсекеге қабілеттіліктен қайтарым алу принципіне негізделген түгел
қамтитын экономикалық прагматизм;
2. Кәсіпкерлікті - ұлттық экономиканың жетекші күшін жан-жақты
қолдау;
3. Әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері - әлеуметтік кепілдіктер және
жеке жауапкершілік;
4. Білім және кәсіби машық - заманауи білім беру жүйесінің, кадр
даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары;
5. Мемлекеттілікті одан әрі нығайту және қазақстандық демократияны
дамыту;
6. Дәйекті және болжамды сыртқы саясат - ұлттық мүдделерді ілгерілету
мен аймақтық және жаһандық қауіпсіздікті нығайту;
7. Жаңа Қазақстандық патриотизм - біздің көп ұлтты және көп
конфессиялы қоғамымыз табысының негізі.
Бақылау сұрақтары:
1. «Қазақстан-2050» Стратегиясы қашан қабылданды?
2. «Қазақстан-2050» Стратегияның басты мақсаты қандай?
3. «Қазақстан-2050» Стратегияның қадамдарын атап шығыңыз.
4. Әлеуметтік саясат қандай жолдар арқылы іске асырылады?
Анықтамалар:
Омонимдер (омонимы) - одинакове по написанию, но разные по
значению слова.
Мысалы: ақ (белый) - ақ (молочные продукты), іш (пей) - іш (живот) - іш
(внутренность).
Антонимдер (антонимы) - противоположные по значению слова.
Мысалы: кең (просторный) - тар (тесный), қиын (трудный) - оңай
(легкий).
Синонимдер (синонимы) разные по написанию, но близкие по значению
слова.
Мысалы: сұлу, әдемі, көрікті, келбетті, әсем, шырайлы, көркем, ажарлы,
кескінді (красивый, симпатичный, привлекательный).
Тапсырма 3. Сөздерден синонимдік қатар түзеңіз.
Пайда - ............................., ............................., .............................
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Шығын - ...................................,
Зерттеу - ....................................,
Сауда - .......................................,
Сұраныс - ..................................,
Салыстыру - ..............................,

............................., .............................
............................., .............................
............................., .............................
............................., .............................
............................., .............................

Тапсырма 4. Сөздердің антонимін тауып жазыңыз.
Ұсыныс, сату, теріс, жақын, қымбат, жеңіл, төмен, көп, жоқ, суық, кепіл,
жедел, ұзақ, биік, көбею, арту, жақсы, тез.
Тапсырма 5. Сөздерді қазақ тіліне аударып, сөйлемдер құрастырыңыз.
Богатство,
конкуренция,
контролировать,
финансы,
теневое
предприятие, предпринимательство, рынок, нужда, торговля, спрос.
Тапсырма 6. Экономикалық терминдермен сөз тіркестер және сөйлем
құрастырыңыз. Сөйлемдегі асты сызылған сөздердің синонимін табыңыз.
Коммерциялық несиенің басты мақсаты - тауарлардың сатылу үдерісін
жеделдету. Коммерциялық несие ауыл шаруашылығында қолданылады.
Соңғы жылдары коммерциялық банктер көбеюде. Жинақталған ақша
айналысқа түссе, пайда әкеледі. Нарық жағдайында кейбір банктер ысырапқа
ұрында. Бюджеттік қаржының жұмсалуы туралы мәлімдеді.
Қаржы саясаты өзіне: бюджет, салық, ақша, несие, баға және кеден
саясатын қамтиды.
Тапсырма 7 Экономикалық терминдердің антонимін табыңыз.
Кіріс - ..............................
Табыс - ................................
Шығын - .........................
Арзан - ................................
Төлем - ............................
Тәуекел - .............................
Актив - ............................
Артықшылық - ...................
Сыртқы саясат -..............
Сатып алу - .........................
Тақырыптық сөздік
1. Ақпарат - информация
2. Әлеуметтік кепілдік - социальная гарантия
3. Жаңа бағыт - новое направление
4. Жарияланым - публикация
5. Жаһандану - глобализация
6. Зерделік оқу - сознательное чтение
7. Кәсіби машық - профессиональный навык
8. Қоғам - общество
9. Мәтін - текст
10. Мемлекеттің басшысы - руководитель государства
11. Меңгеру - овладевать, усваивать
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12. Нығайту - укрепить; закрепить
13. Пікірлесу - обмениваться мнениями; обмениваться суждениями
14. Салыстыру - сравнивать
15. Сыртқы саясат - внешняя политика
16. Тексеру - проверить
17. Топтастыру - группировать
18. Хабардар болу - быть осведомленным
19. Халықаралық ынтымақтастық - международное сотрудничество
20. Шығарма - сочинение
Білім деңгейін тексеруге арналған тесттік тапсырмалар
1. Ғылыми лексика құрылымына кіреді:
А) жалпы ғылыми лексика
В) терминология
С) жалпы қолданылатын лексика
D) көркем сөздер
Е) жалпы ғылыми, жалпы қолданылатын лексика, терминология
2. Қаржы терминологиясына кіретін сөзді табыңыз:
А) бактерия, клетка, вирус
В) компьютер, технология, техника
С) валюта, инвестиция, инфляция
D) алтын, күміс, қола
Е) экватор, мередиан, полис
3. Қаржылық терминдер жүйесіне кіретін күрделі сөзді белгілеңіз:
А) форвард, фьючерс
В) рейгономика, стагфляция
С) спот бағамы, валюта бағамы
D) несие тәуекелі, несие мөлшерлемесі
Е) таза активтер құны, негізгі қорлар
4. Қайсысы ғылыми стильде жазылады?
А) романдар мен повестер
В) сенімхаттар мен ертегілер
С) очерктер мен мақалалар
D) оқулықтар мен оқу құралдары
Е) драмалық шығармалар мен эпостар
5. Энциклопедиялық сөздіктер қай стильде жазылады?
А) көркем әдебиет стилінде
В) публицистикалық стилінде
С) ауызекі сөйлеу стилінде
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D) ғылыми стильде
Е) ресми іс-қағаздар стилінде
5. Ғылыми стильге жататын сөйлемді табыңыз:
А) қазбаларда тас дәуіріне жататын мүліктер анықталды
В) дүкенде тауар бағасы өсті
С) ол әлгі орманды картадан көрсетті
D) жұмыстан кейін олар табиғат аясында демалды
Е) маған қазақ тілі пәні ұнайды
6. Белгілі бір салада қолданылатын, айрықша қызметі бар сөздер қалай
аталады?
А) төл сөздер
В) еркін тіркестер
С) терминдер
D) фразеологизмдер
Е) кірме сөздер
7. Омонимдердің анықтамасын көрсетіңіз:
А) дүниедегі заттардың, құбылыстардың сын-сапасын, артық-кем
қасиетін, мөлшер-көлемін салыстырып, бір-біріне қарама-қарсы қою
В) мағынасы басқа, дыбысталуы бірдей сөз тобы
С) ұғымы бір, әр түрлі дыбысталып айтылатын сөздер тобы
D) лексикалану және грамматикалану
Е) күрделену, сіңісу
8. Антонимдердің анықтамасын көрсетіңіз:
А) дүниедегі заттардың, құбылыстардың сын-сапасын, артық-кем
қасиетін, мөлшер-көлемін салыстырып, бір-біріне қарама-қарсы қою
В) ұғымы бір, әр түрлі дыбысталып айтылатын сөздер тобы
С) ұғымы басқа, дыбысталуы бірдей сөз тобы
D) лексикалану және грамматикалану
Е) күрделену, сіңісу
9. Омонимді табыңыз:
А) жүз
В) заң
С) білім
D) табыс
Е) пайда
10. Мағынасы бір-біріне жақын өзара мәндес сөздер қалай аталады?
А) термин
В) омоним
С) омограф
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D) синоним
Е) антоним
11. Тәуелсіз сөзінің синонимі
А. тәуелді
В. танымал
С. егеменді
D. атақты
Е. белгілі
12. Антонимдік жұпты көрсетіңіз:
А) Шығын, шығыс, зиян, ысырап
B) Сұраныс, ұсыныс
C) Сұраныс, қажеттілік
D) Арту, көбею, өсу
E) Көп, мол
13. Синоним болатын қатарды табыңыз:
А) Шығын, шығыс, зиян, ысырап
B) Сұраныс, ұсыныс
C) Төмен, жоғары
D) Арту, азаю
E) Көп, аз
14. Синонимнің анықтамасын көрсетіңіз:
A) Заттың сынын білдіретін сөздер
B) Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер.
С) Мағыналары жақын сөздер
D) Заттың атын білдіретін сөздер
E) Жазылуы бірдей, бірақ мағыналары басқа сөздер
15. Ғылыми стиль жанрларын оқу түрін көрсетіңіз:
А) романдар мен повестерді оқу
В) ізденімдік оқу
С) композициялық оқу
D) пікірлесу
Е) драмалық шығармаларды сипаттау
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6. «Бизнес. Кәсіпкерлік» сөйлеу тақырыбы шегіндегі
терминологиялық минимумы
Грамматика: Зат есім. Сын есім
Тапсырма 1. Мәтінді оқыңыз, сөйлемдерді орыс тіліне аударыңыз.
Кәсіпкерлердің басты міндеті - нарық кезеңінде барлық экономикалық
ресурстарды жұмысқа қосу және тиімді пайдалану. Кәсіпкерлік арқылы
жұмыссыздық жойылады, инфляция тежеледі, баға тұрақтанады. Кәсіпкерлік
орта ғасырдан бері дамып келеді.
ХVI ғасырдың ортасынан бастап, акционерлік капитал пайда болды,
акционерлік қоғамдар құрыла бастады. Мысалы, 1554 жылы Англия
компаниясы, 1660 жылы Үнді сауда компаниясы пайда болды.
Кәсіпкерлік - істің қозғаушы күші, мол пайда табу. Кәсіпкер - тәуекелге
баратын, ерекше қабілетті адам.
Кәсіпкерліктің субъектісі - жеке адамдар, сонымен бірге заңды тұлғалар,
біріккен серіктестіктер: жалгерлік ұжым, ашық және жабық акционерлік
қоғамдар, шаруашылық ассоциациялары, әр түрлі бірлестіктер.
Кәсіпкерлікті құрудың өзекті мәселесі - мемлекеттік меншікті
мемлекеттен алу мен жекешелендіру болып табылады. Олар нарықтық
экономикада бәсекелестік ортаны құрып қана қоймайды, сондай-ақ еркін
кәсіпкерлікке жол ашады. Белгілі ағылшын ғалымы әрі экономисі Альфред
Маршалл айтқандай, нарықтық экономиканың басты қасиеті - «өндіріс пен
кәсіпкерліктің еркіндігі». А.Маршалл бойынша, кәсіпкер - экономикалық
процесті жеделдетуші.
Нарық жағдайында кәсіпкерлік қызметтің нысандарын келесі түрде
бөлуге болады:
- көлемі бойынша шағын, орта және ірі кәсіпкерлік;
- кәсіпкерліктің субъектілері бойынша экономикалық қызметтің әр түрлі
қатысушыларына байланысты - жеке тұлғалар, біріккен адамдар тобы, яғни,
ұжымдық кәсіпкерлік, серіктестік, кооперативтер, акционерлік қоғамдар мен
осы тәріздес мемлекеттік кәсіпкерлік бола алады.
Бақылау сұрақтары:
1. Кәсіпкерлік дегеніміз не?
2. Кәсіпкерліктің басты міндеті қандай?
3. Акционерлік қоғамдар қашан құрыла бастады?
4. Кәсіпкерліктің субъектілері кім?
5. Кәсіпкерлік бәсекелестікпен қалай байланысты?
6. Кәсіпкер тәуекелге бара ма?
7. Кәсіпкерліктің қандай нысандары бар?
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Тапсырма 2. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, сөйлемді
көшіріп жазыңыз.
Кәсіпкерлік дегеніміз - белгілі бір ... істей білу. Істі жасау - ...
белсенділігі мен іскерлігі. Адамдар ежелден-ақ ... айналысып келеді. Адамдар
орта ғасырдан бері түрлі ... иеленіп, солармен өмірге қажетті заттарды
жасады. Оларды өздері басқа ... айырбастады. Сөйтіп, ... дами бастады.
Кәсіпкер өзі орындайтын ісінің негізгі мәселелерін анықтап, бірге
жұмыс істейтін ... қаражатын да пайдаланады. Кәсіпкер мол ... табуды мақсат
қояды.
... жеке адам да, ұжым болып та атқаруға болады. Ұжым кәсіпкерлері
өздерінің ... бірлестік шаруашылығына салады.
Керекті сөздер: істі, кәсіпкерлікпен, істі, құралдарды, адамдардың,
кәсіпкерлік, табыс, қаражатын.
Тапсырма 3. Сөйлемдерді аяқтаңыз.
Кәсіпкерліктің басты міндеті - ........................................................................
Кәсіпкерлік арқылы...........................................................................................
Кәсіпкерлік орта ғасырдан...............................................................................
................................................................, акционерлік капитал пайда болды.
Мысалы, ......................................................................................дамып келеді
Кәсіпкерлік.........................................................................................................
Кәсіпкерліктің субъектісі.................................................................................
Нарық жағдайында..............................................................................болады.
Тапсырма 4. Сөздікті сәйкестендіріңіз.
Таза бәсеке нарығы
имущественный метод
Нарықтық бағалар
инфраструктура
Мүліктік әдіс
конкурентноспособность
Инфрақұрылым
рынок чистой конкуренции
Жалпы өнім
валовый национальный продукт
Жалпы ұлттық өнім
валовая продукция
Бәсекеге қабілеттілік
рыночные цены
Акционерлік қоғам
товарищество
с
ограниченной
ответственностью
Заңды тұлға
акционерное общество
Жауапкершілігі шектеулі
юридическое лицо
серіктестік
Грамматикалық анықтағыш:
Зат есім - часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы
кім? не?(кто? что?)
1. В казахском языке корень зат есім бывает производный и
непроизводный.
2. Слова, образованные от других слов, относятся к производным.
Мысалы: аңшы - охотник, достық - дружба.
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Кесте 4
Зат есім жұрнақтары
Жұрнақтар (суффиксы)
1

-шы/ші

2

-лас/лес
-дас/дес
-тас/тес

3

-лық/лік
-дық/дік
-тық/тік
-кер/гер

4

Существительные, образованные от
существительных и приглагательных
жазу (письмо) - жазушы (писатель)
күзет (охрана) - күзетші (охранник)
етік (сапог) - етікші (сапожник)
жол (дорога) - жолдас (друг)
ауыл (деревня) - ауылдас (сосед, житель
соседнего аула)
ат (имя) - аттас (люди с одинаковым именем)
Бала (ребенок) - балалық (детство)
Дос (друг) - достық (дружба)
Әділ (справедливый) - әділдік (справедливость)
Қызмет (служба) - қызметкер (служащий)
Дәрі (лекарство) - дәрігер (врач)

Сын есім (имя прилагательное) - часть речи, которая обозначает
признак предмета и отвечает на вопросы қандай? қай? (какой? чей?)
По значению сын есім в казахском языке делится на сапалық
(качественные) и қатыстық (относительные) сын есім.
- Сапалық сын есім обозначает качество, цвет, свойство, вкус, объем и
другие признаки, присущие предметам и явлениям. Мысалы: ескі (старый),
жаңа (новый).
- С помощью суффиксов образуется қатыстық сын есім со значением
обладания, наличия. Мысалы: салықтық (налоговый), республикалық
(республиканский), түнгі (ночной).
Тапсырма 5. Қазақ тіліне аударыңыз. Экономикалық терминдерді теріп
жазып, мағынасын біліп алыңыз. Асты сызылған сөздермен сөйлем құраңыз.
На современном конкурентном рынке действует достаточно продавцов и
покупателей товара, и поэтому ни один продовец или покупатель в
отдельности не может повлиять на цену товара. Цена определяется
рыночными правилами предложения и спроса. Фирмы принимают рыночную
цену как заданную, решая, сколько производить и продавать, а потребители
принимают ее как заданную, решая, сколько купить.
Монополия - это рынок, имеющий только одного продавца и множество
покупателей.
Монопсония - рынок со множеством продавцов и лишь с одним
покупателем.
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Тапсырма 6. Экономикалық сөздерді сын есіммен тіркестіріп,
сөйлемдер ойлап жазыңыз.
Бәсеке, монополия, табыс, баға, еңбек, зиян, пайда, тұтынушы, өнім,
келісім, шикізат, тауар айналымы, сауда, кәсіпкер, дағдарыс.
Тапсырма 7. Төмендегі зат есімдерге сын есімнің тиісті жұрнақтарын
қойып, көшіріп жазыңыз. Сын есімдермен сөйлем құрастырыңыз.
Біл...
ақыл...
ой...
Көңіл...
ұлт...
аудан...
Атақ...
пайда...
сый....
Сала...
іс...
сапа...
Тапсырма 8. Мына сөздерден қарсы мағынадағы сын есім жасаңыз.
Төмен - .......................................
жақын - ......................................
Еркін - ........................................
көлденең - .................................
Тиімді - .......................................
сапалы - .....................................
Үнемді - .....................................
ұзын - ........................................
Ақылды - ....................................
шындық - ..................................
Тапсырма 9. Экономикаға байланысты мақалдарда сын есімдерді
белгілеңіз. Мақалдардың мағынасын түсіндіріңіз.
1. Есепсіз дүние жоқ.
2. Судың да сұрауы бар.
3. Үнемшілдік сараңдық емес.
4. Алтын алсаң, санап ал.
Тапсырма 10. Сұхбатты рөлге бөліп оқыңыз. Кәсіпкерлер арасындағғы
әңгіме бойынша өзіңіз сұхбат немесе әңгіме құрыңыз.
Жаслан: - Сәлеметсіз бе, Әлібек!
Әлібек: - Сәлеметсіз бе, Жаслан.
Жаслан: - Әлібек, сіз жеке кәсіпкерлікпен айналысып жүрсіз бе?
Әлібек: - Әрине, өзімнің жеке шаруа қожалығым бар. Өзіңіз немесе
айналысасыз?
Жаслан: - Мен былтыр «Береке» атты жекеменшік кәсіпорынды аштым.
Әлібек: - Кәсіпорынды қалай аштыңыз.
Жаслан: - Үкіметтен несие алдым.
Әлібек: - Несиені қалай алдыңыз? Қай банктен алдыңыз?
Жаслан: - Несиені Халық банктен алдым. Несие алу үшін кепілге тұрғын
үйлерімізді қоюға тура келді. Оған ауыл шаруашылығына қажетті, соқа,
тырма, трактор, комбайн сатып алдық. Ұжымшардағы жерді өңдеп, егін
ектік.
Әлібек: - Табыстарыңыз қалай болды?
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Жаслан: - Егіннің түсімі өте жақсы болды. Жоғары сұрыпты бидайды
мемлекетке өткізіп, алған несиемізді қайтардық. Енді ауылдан наубайхана
және нан пісіретін, түрлі сүт өнімдерін шығаратын шағын зауыт аштық.
Әлібек: - Еңбек жалақыларыңыз қанша?
Жаслан: - Жақсы. Мерекелер қарсаңында үстеме жалақы де беріледі.
Әлібек: - Бәсекелестеріңіз көп пе?
Жаслан: - Әрине, бар, бірақ олардың табыстары жаман емес. Алдағы
жылы олармен бірлесе жұмыс істемек ойымыз бар.
Әлібек: - Иә, бірлесіп жұмыс істеу өте тиімді болады. Істерңіз сәтті
болсын!
Жаслан: - Рахмет! Сізге де сәттілік тілеймін.
Тапсырма 11. Мына сөздерден түбірлес сөздер жасап, сөйлем құрыңыз.
1. Кәсіп - ..............................., .............................., .................................
2. Бәсеке - ............................., .............................., .................................
3. Қаржы - ............................., .............................., .................................
Тапсырма 12. Сөз тіркестерімен сөйлем құрыңыз.
Нарықтық экономика, несие алу, кәсіпкерлікпен айналысу, бәсекелес
болу, бірігіп жұмыс істеу, өнім шығару, тауар өндірісі, ақша айналымы, тауар
бағасы, тауар айырбасы, сауда жасау, шикізат шығару, жоспар көлемі.
Тапсырма 13. Өзіндік жұмыс. Өз бетімен мәтінді мәнерлеп оқып,
қысқаша мазмұнын айтыңыз. Мәтінге тақырыптың атауын табыңыз.
Жаңа бизнестің қалай жұмыс істейтініне баға беріп, оның нәтижелерін
болжамдау үшін кәсіпкерге нақты қызметін бастаудан бұрын бизнесжоспарды құру керек.
Бизнес-жоспар - бұл Сіздің келешек бизнесіңізді жан-жақты толық
сипаттау. Бизнес-жоспарда бизнестің идеясы туралы әңгімелеп, қаржылық
талдау жүргізіп, маркетингілік жоспар мен қызметкерлер жоспарын құру
қажет. Сол кезде жекеменшік кәсіпкерліктің картинасы айқындала бастайды.
Бизнес-жоспарды әзірлеу кезінде келешек кәсіпкердің өзі үшін көп нәрсені
ашып және анықтауы да үлкен мәнге ие болады.
Бизнес-жоспар Сізге де, Сіздің бизнесіңіз бойынша потенциалды
серіктестеріңізге де, Сіздің өз ісіңізге арнап несие алуды көздеп отырған
банкіңізге де қажет.
Жоспарлау кәсіпкердің мүмкіндіктерін оңтайлы түрде жақсартуға,
сонымен қатар барлық түрдегі ресурстарды барынша тиімді түрде
пайдалануға және қате әрекеттердің алдын-алуға бағытталған.
Кез келген бизнес-жоспардың мүдделі оқырмандары болуы тиіс. Бизнесжоспардың кімге арналуына байланысты соның мазмұнын белгілейтін
бірнеше әртүрлі себептер бар:
- Өзіңізге арналған бизнес-жоспар. Бұл төмендегідей сауалдарға жауап
беретін өз-өзін бақылау болып табылады: Істі ашу үшін не қажет?
Идея оны іске асыру үшін жеткілікті дәрежеде ақиқатқа сай ма?
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- Несие
алуға
арналған
бизнес-жоспар.
Әдетте,
банктер
кәсіпкерлерден несие беру (немесе бермеу) туралы шешім шығару
үшін бизнес-жоспарды талап етеді.
- Инвесторлардың қаражаттарын тартуға арналған бизнес-жоспар.
Инвесторлар ретінде жеке тұлғалар (соның ішінде достары немесе
туыстары) немесе әртүрлі бизнестер шығуы мүмкін. Оларға сіздің
бизнесіңізге ақша салымдаудың тиімді екендігін дәлелдеу үшін
бизнес-жоспар үлкен себін тигізуі мүмкін.
- Жергілікті немесе шетелдік серіктеспен біріккен кәсіпорын құруға
арналған бизнес-жоспар. Сауатты түрде жасалған бизнес-жоспар
әріптесіңізге сіздің ісіңіздің елеулі екендігіне сенім береді.
- Жаңа қызметкерлерді тартуға арналған бизнес-жоспар. Қазіргі кезде
өзге фирмалардың кәсіби шеберлерін оларға тіпті жоғары еңбекақы
беремін деп уәде берумен өзіңізге тартудың өзі қиынға түсуде.
- Өзге компаниямен бірігуге арналған бизнес-жоспар. Ол мәміленің
тиімділігін: біріккен қызметтің жағымды және жағымсыз жақтарын
көруге себін тигізеді.
Тақырыптық сөздік
1. Анықталады - определяется
2. Әсер ету, ықпал жасау - повлиять
3. Бәсеке - конкуренция
4. Бәсеке нарығы - конкурентный рынок
5. Бизнес-жоспар - бизнес-план
6. Ереже - правила
7. Жарнама - реклама
8. Жеке кәсіпкер - индивидуальный предприниматель
9. Жеке кәсіпкерлік - индивидуальное предпринимательство
10. Жекеменшік - собственник; частник
11. Жеңілдіктер - льготы
12. Жеткілікті- достаточно
13. Жоспарлау - панирование
14. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау - государственная поддержка
предпринимательства
15. Коммерциялық кәсіпкерлік - коммерческое предпринимательство
16. Маркетингтік жоспар - маркетинговый план
17. Нарықтық сыйымдылығы - емкость рынка
18. Өндіріс - произдвоство
19. Пайда - прибыль
20. Сатып алу - купить
21. Сатып алушы - покупатель
22. Сұраныс - спрос
23. Тауар нарығы - рынок товара
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24. Тауар номенклатурасы - номенклатура товара
25. Тәуекел - риск
26. Тұтынушы - потребитель
27. Тұтынушылардың құндылығы - потребительская ценность
28. Ұсыныс - предложение
29. Шетел серіктес - иностранный партнер
30. Ынталандыру - мотивация
Білім деңгейін тексеруге арналған тесттік тапсырмалар
1. Кәсіпкерліктің субъектісі:
А) жеке адамдар
В) ақша
С) пайда
D) жоспар
Е) тауар
2. Бәсеке дегеніміз:
А) белгілі бір қызмет аясында экономикалық мүдделердің қақтығысы
кезінде жеке және заңды тұлғалардың бақталасуы
В) шаруашылық саласының жиынтықтары;
С) инфрақұрылымның дамуы
D) қаржы саясатының негізі
Е) сауда мәмілерін жасау орны
3. Нарықтың негізгі қызметі:
А) білім беру
В) өнерді дамыту
С) ақпаратпен қамтамасыз ету
D) бәсекелестікті болдырмау
Е) ұдайы өндіріс үдерісін қамтамасыз ету
4. Шағын, орта және ірі бизнеспен айналысатын адам:
А) ғалым
В) саудагер
С) кәсіпкер
D) қызметкер
Е) аңшы
5. Екі немесе одан да көп кәсіпкерлердің бизнеспен айналысатын одағы:
А) жекеменшік
В) серіктестік
С) корпорация
D) жеке кәсіпкерлік
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Е) жеке бизнес
6. «Стабильная цена» сөз тіркесінің орысша аудармасын табыңыз:
А) төмен баға
В) жоғары баға
С) тұрақты баға
D) тұтыну бағасы
Е) өндіріс бағасы
7. «Потребительская цена» сөз тіркесінің орысша аудармасын табыңыз:
А) төмен баға
В) жоғары баға
С) тұрақты баға
D) тұтыну бағасы
Е) өндіріс бағасы
8. Бизнес-жоспар дегеніміз:
А) бизнестің қаржы-экономикалық жағынан толық сипаттамасы
В) қаржылық есеп берудің формасы
С) ұзақ мерзімді стратегия
D) орындалға жұмыс бойынша есептемесі
Е) қаражат тартудың амалы
9. Күрделі зат есімдерді белгілеңіз:
А) ақша, құнды қағаз
В) табыс, бәсеке
С) өнеркәсіп, кәсіпорын
D) шикізат, өндіріс
Е) төлем, байлық
10. Етістіктен сын есім жасап тұрған жұрнақты табыңыз:
A) білгір
B) адалдық
C) сапалы
D) іскерлі
E) қаржыгер
11. Зат есімнен сын есім жасап тұрған жұрнақты табыңыз:
A) салық төлеуші
B) қызметкер
C) жазушы
D) республикалық
E) өнеркәсіп
12. Сын есімнен зат есім жасап тұрған жұрнақты белгілеңіз:
47

А) қызметкер
В) әділдік
С) еркін
D) тиімді
Е) жаңа
13. Сын есім қандай сөз табы?
А) Заттың санын білдіретін сөз табы
В) Қимыл түрін білдіретін сөз табы
С) Заттың атын білдіретін сөз табы
D) Адамның әр түрлі көңіл-күйін білдіретін сөз табы
Е) Заттың сапасын білдіретін сөз табы
14. Сын есімнің сұрақтарын табыңыз:
А) кімнің? ненің?
В) не істеді? қайтті?
С) қанша? нешеу?
D) қайда? қалай?
Е) қандай? қай?
15. Қатыстық сын есімді сөзді табыңыз:
А) салықтық
В) әділдік
С) еркін
D) тиімді
Е) жаңа
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7. «Ақша. Несие. Банктер» сөйлеу тақырыбы шегінде шағын
тақырыптардың терминологиялық минимумы. Банкте
стилистикалық тіл нормаларының ерекшеліктері
Грамматика: Сан есім. Есімдік
Тапсырма 1. Мәтіндерді оқып, мазмұнын айтыңыз.
Банк туралы не білеміз?
«Банк» Италияның «banco» («айырбас орны», «ақша үстелі») деген
сөзінен шыққан. Банко - үстелдер тауарлардың сауда-саттығы қызу жүретін
алаңдарға қойылатын. Алғашқы банк 1407 жылы Генуяда пайда болды. XV
ғасырда ең ірі танымал банк Флоренциядағы Медичи банкі еді. Оның
Еуропада 16 филиалы болған.
Банктің ең негізгі қызметтерінің бірі - несие беру. Банк несиені қысқа
мерзімге (1 жылға), орта мерзімге (1, 3, 5 жылға), ұзақ мерзімге (3, 5, 6
жылға) бере алады. Біздің елімізде банктің 2 түрі бар. Олар: ұлттық және
коммерциялық банк.
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі
1991 жылы «Қазақстан Республикасының банктері туралы Заң»
қабылданып, Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі осы жылдың қаңтар
айында құрылды. ҚР Ұлттық банкі - Үкіметтің бас банкирі. Ұлттық банктің
негізгі міндеттері - ҚР ұлттық валютаның ішкі және сыртқы тұрақтылығын
қамтамасыз ету. Ұлттық банк - әрі заңды төлем құралын, әрі банкноталарды
шығаруға құқы бар жалғыз ғана мемлекеттік орган.
Ұлттық банк Үкіметке бағынады. Оның ақша шығаруға және ақша
айналысын реттеп отыруға айрықша құқығы бар. Сонымен, Ұлттық банк
бағалы қағаздар мен шетелдік валютаны сатып алады, алтын қордың резервін
сақтайды.
Банкте мемлекет қаражаты, шаруашылық қаражаты, халықтың жинақ
ақшасы болады. Ұлттық банк өзінің қызметтерін жергілікті жерлердегі
басқармалары мен Алматы қаласының бас филиалы арқылы жүзеге асырады.
Ұлттық банк төрағасы тек ҚР Президентінің ұсынуымен ғана 6 жылға дейінгі
мерзімге сайланады.
Бақылау сұрақтары:
1. «Банк» сөзі қай тілден алынған?
2. Банктің түрлерін атаңыз.
3. Қандай коммерциялық банктерді білесіз?
4. Банк қандай қызмет атқарады?
5. Қай банктің төрағасын ҚР Президенті ұсынады?
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6. Ұлттық банктің негізгі міндеттері қандай?
7. Қазақстан Ұлттық банктің төрағасы неше жылға сайланады?
8. Бүгінгі күні ҚР Ұлттық банктің төрағасы кім?
Тапсырма 2. Келесі тіркестермен сөйлем құрып, «Банк» тақырыбы
туралы әңгімелеңіз. Экономикалық терминдерді сөздік дәптерлеріңізге
жазыңыз.
Банктік жүйе, банктік төлем, банк қызметі, банк саясаты, негізгі банк,
танымал банк, банк түрлері, банктік несие, банк бөлімшесі, банк ғимараты,
банк қызметкері.
Тапсырма 3. Сөйлемдерді аяқтаңыз.
Қазақстан Республикасының орталық банкі..................................................
Басқа банктер Ұлттық банктен........................................................................
Қазақстандағы банк ісі......................................................................................
Адамдар еңбекақыны........................................................................................
Несиені банктен.................................................................................................
Қазақстанда мынадай банктер бар:..................................................................
Банктен несие алу үшін............................................................................. ......
Банкте адамдардың............................................................................................
Шетелдік банктерден қазақстандық банктер..................................................
Есептік шотын банкте.......................................................................................
Банктің есептік шоттан.....................................................................................
Барлық заңды және жеке тұлғалар..................................................................
Тапсырма 4. Сұхбаттарды оқыңыз. Өзіңіз сұхбат құрыңыз.
Бірінші сұхбат
Салымшы: - Қайырлы күн!
Банк қызметері: - Сәлеметсіз бе! Біздің банкке кош келдіңіз!
Салымшы: - Мен «Орман өнімдері» Акционерлік қоғамынан келіп
тұрмын. Өзімнің қаражатымды депозиттік салымға салуды жоспарладым.
Сіздің банкіңіз маған көмектесе ала ма?
Банк қызметері: - Әрине, көмектесеміз. Сіз салымыңызды қандай
валютамен салуды ұйғардыңыз?
Салымшы: -Теңгемен саламын.
Банк қызметері: - Біздің банк теңгеде ашылған депозиттер бойынша
тиімді пайыздық мөлшерлемені 5% көтерді. Қандай көлемде салым
жасамақсыз? Бізде ең төменгі жарнаның шамасы - он бес мың теңге.
Салымшы: - Мен қазір бірден бес жүз мың теңге әкелдім.
Банк қызметері: - Біз сізге қызмет етуге дайынбыз.
Салымшы: - Шарт бойынша мен кез келген уақытта қажетті көлемде
қаражатты жұмсай аламын ба?
Банк қызметері: - Иә, әрине. Тек ең төменгі жарна сомасы міндетті
түрде депозит шотында қалуы керек.
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Екінші сұхбат
Несиегер: - Сәлеметсіз бе!
Несие алушы: - Қайырлы күн! Мен сізден 1,5 млн. теңге несие алып,
өзіме автокөлік алғым келеді. Шарттарыңызды білуге бола ма?
Несиегер: - Біріншіден, сіздің құжаттарыңыз керек, олар:
• Жеке куәлік;
• Салық тіркеу нөмірі;
• Жалақыңыз туралы анықтама;
• Тұрақты мекен-жайыңыз туралы анықтама;
• Зейнеткерлік қордан анықтама.
Екіншіден, сіз автокөлік құнының 50%-ын төлейсіз, қалған ақшаны 3
жылға ұзартуға болады. Бір жылда 30% төлеу керек.
Үшіншіден, сіз автокөлік алатын фирмадан кепілдік қағазын алуыңыз
қажет, содан кейін сақтандыру қорына тіркеуіңіз керек. Осы құжаттар дайын
болған соң, біз сізге 3 күннің ішінде несие береміз.
Несие алушы: - Егер мен несиені уақытынан бұрын төлесем, сіздер
маған қандай жеңілдіктер ұсынасыздар?
Несиегер: - Бұндай жағдайда, келесі алатын несиенің пайыз
мөлшерлемесі төмен болады.
Несие алушы: - Берген кеңесіңізге рахмет. Ұсыныстарыңыз жайлы
ойланып көрейін.
Несиегер: - Сау болыңыз. Біз сізді күтеміз.
Тапсырма 5. Жағдаяттық тапсырма. Қазіргі кезде елімізде қаржы
дағдарысы болып жатыр. Елімізді бұл қиындықтан алып шығуда Ұлттық
банктің рөлі зор екені белгілі. Егер сіз үкіметтің бір мүшесі ретінде
болсаңыз, дағдарыстан экономиканы алып шығару жолдары қандай деп
ойлайсыз? Сіздің пікіріңіз.
Грамматикалық анықтағыш:
Сан есім (имя числительное) - часть речи, которая обозначает
количество предметов и отвечает на вопросы қанша? неше? нешінші? нешеу?
Мысалы: бір, екі (один, два), төртінші (четвертый), жетеу (семеро), он
шақты (около десяти).
По своему значению сан есім в казахском языке делится на:
1. Есептік (количественные)
2. Реттік (порядковые)
3. Жинақтық (собирательные)
4. Бөлшектік (дробные)
5. Болжалдық (предположительные)
Есімдік - часть речи, которая указывает на предметы, признаки и
количество, но не называет их.
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Кесте 5
Есімдіктің түрлері
Түрлері (типы)
1. Негізгі (непроизводные)
І. Тұлғасына
қарай (по способу 2. Туынды (производные)
образования)
1. Дара (простые)
ІІ. Құрамына
қарай (по составу) 2. Күрделі (сложные)
ІІІ. Мағынасына
қарай (по
значению)

1. Жіктеу (личные)
2. Сілтеу (указательные)
3. Сұрау (вопросительные)

4. Өздік (возвратные)
5. Белгісіздік
(неопределенные)
6. Болымсыздық
(отрицательные)
7. Жалпылау
(определительные)

Мысалдар (примеры)
Мен, сен, не, кім
Біреу, мынау, қандай,
барлық
Ол, анау, сонау, қанша
Бірнеше, кейбіреу,
ешкім, әрбір, бірде-бір,
қай-қайсы, кімді-кім
Мен, сен, сіз, ол, біз
(біздер), сендер, сіздер,
олар
Бұл, сол, ол, мына,
мынау, осы, осынау,
міне, әне, сонау, анау
Кім? Не? Неше? Қай?
Қандай? Қалай? Қашан?
Қайсы? Қайдан? Қайда?
Нешеу? Нешінші?
Өз, өзім, өзің, өзіңіз, өзі,
өзіміз, өздеріңіз
Бір, біреу, кейбіреу,
қайсыбір, әркім,
әрқалай, әлдекім,
әрнеше, әлдеқашан
Еш, ешкім, ешқашан,
ешқайсысы, ешқандай
Бәрі, бүкіл, күллі, бүтін,
барша, түгел

Тапсырма 6. Келесі сан есімдерді мағынасына қарай жазыңыз.
Бір, бір-екі, үш-үштен, төртінші, бесеу, алтыдан, жетіден бір бөлігі, сегіз
шақты, тоғыз, оныншы, он бірге жуық, он екінші, он үшеу, он төртінші.
1. Есептік (количественные):..............................................................................
2. Реттік (порядковые): ......................................................................................
3. Жинақтық (собирательные):...........................................................................
4. Бөлшектік (дробные):......................................................................................
5. Болжалдық (предположительные): ...............................................................
Тапсырма 7. Сан есімдердің жанына мағынасына қарай атауларын
жазыңыз.
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1. Бір, екі, он, отыз бір, қырық төрт - ...............................................................
2. Екі-үш, елу шақты, сексен-тоқсан - ..............................................................
3. Оныншы, қырық сегізінші, жүзінші - ...........................................................
4. Екеу, үшеу, бесеу, жетеу - .............................................................................
5. Төрттен бір бөлігі, алтыдан екі бөлігі...........................................................
Тапсырма 8. Сан есімдерді сөзбен жазып, сөйлемдер құрастырыңыз.
Сағат 18:00, 2016 жыл, 16 шақты автокөлік, 3 курс студенті, 1/10 бөлігі,
13,6 млн. теңге, 70-90 техникалық жабдықтар, 100 қаралы, 1000 жуық, 47
тонна, 52 тапсырма, 21 ғасыр.
Тапсырма 9. Көп нүктенің орнына есімдіктерді қойып көшіріп жазыңыз.
Сөйлемдерді аударыңыз. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын
түсіндіріңіз.
1) .... коммерциялық іспен айналысады. 2) Кәсіпкерлер өндіріс үдерісінде
.... негізгі шешімдерді .... қолына алады. 3) Кәсіпкер - .... тәуекелге баратын
кісі. 4) Қазақстан .... экономикасын нарықтық жолмен қайта құруда. 6) ....
мемлекеттерде ірі банктер бар: Жапония, Германия, Канада, АҚШ. 7) Қор
биржасы .... принципті негізге алды. 8) Қазақстанда .... екінші деңгейдегі
банктер бар? 9) Кәсіпорын .... тауарын сатуға шығарады. 10) .... Ұлттық
банкіміз борышкер кәсіпорындарға жеңілдікті - демеу қаржы несиесін береді.
11) .... өндірістер алған несиесін қайтара алмады. 12) Бәсекеге қабілетті болу
үшін .... білімді болуымыз керек. 13) Дүниежүзілік дағдарыс .... өндіріске
әсер етуде. .... елімізде банктер көп. 14) Бірақ .... кәсіпорындары бәсекеге
қабілетті емес.
Тапсырма 10. Асты сызылған сөздердің орнына есімдіктерді қойып,
көшіріп жазыңыз.
Асқар - «Каспий» банкінің ең үздік қызметкері. Бес кәсіпорын бірігіп,
акционерлік қоғам құрды. Талғат банктен үш жүз мың теңге несие алды.
Омар экономикалық факультетте былтыр оқыған жоқ. Досымның табысы оның адал еңбегі. Біздің университетте көптеген мамандықтар бойынша
оқытады. Қазақстанның табиғаты өте тамаша. Жастар саясатын дамыту
жастардың қолында. Азаматтың мақсаты - білімді маман болу. Ұлттық
кадрлар - мемлекеттің негізі.
Тапсырма 11. Жіктеу, өздік, сілтеу, сұрау есімдіктерді септеңіз.
Тапсырма 12. Сөзжұмбақты шешіңіз.
1. Национальный банк;
2. Филиал;
3. Презентация;
4. Золотой фонд;
5. Рынок;
6. Финансы;
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7. Конкурент;
8. Кризис;
9. Кредит;
10. Доход.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тапсырма 13. Мына сөздердің қазақ тіліндегі баламасын тауып, сан
есімдер және есімдіктерді қатыстырып сөйлем құрастырыңыз.
Расчетный счет - .....................
Национальный банк - ........................
Гарантия - ................................
Государственный орган - ..................
Конкурент - ..............................
Филиал - ..............................................
Обмен - .....................................
Доход - ................................................
Свободная цена - .....................
Оплаченный капитал - .......................
Кризис - ....................................
Тапсырма 14. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, сөйлемді
көшіріп жазыңыз.
Оның апасы «Халық банкте» ..... . «Халық банк» қызметкерлерге
жалақыны жоғары деңгейде .... . .... - «Каспий банкте» салымшысы.
«Цесна банктің» филиалдары шет мемлекеттерде де .... . Қазақстан
банктері халыққа мінсіз .... . Мен өзімнің ақшамды банкте .... . Біздің елімізде
банк жұмысы дұрыс жолға .... . Банктер біздің ақшаларымызды .... . «АТФ
банк» пен «Казкоммерцбанк» - екінші деңгейлі банктер қатарына .... .
Банктер .... қабылдайды, .... береді. Қазір кез келген уақытта өзіңіздің
ақшаңызды .... ала аласыз. .... - ең бай кәсіпорындар тобына жатады.
Шаруашылығыңызды дамытқыңыз келсе, банктен .... алыңыз.
Керекті сөздер: жұмыс істейді, қызмет көрсетеді, бар, сақтаймын,
қойылған, несие, ақша, жатады, банк, банктен, сақтайды, қаржы, төлейді.
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Тақырыптық сөздік
1. Ағымдағы шот - текущий счет
2. Айырбас - обмен
3. Ақша реформасы - денежная реформа
4. Ақша-несие саясаты - денежно-кредитная политика
5. Банктің құпиясы - банковская тайна
6. Банктің операциялары - банковские операции
7. Депозиттік шот - депозитный счет
8. Екінші деңгейлі банктер - банки второго уровня
9. Жарғылық капитал - уставный капитал
10. Кепілдік - гарантия
11. Коммерциялық іс - коммерческое дело
12. Қарыз алушы - заемщик
13. Қарыз беруші - кредитор
14. Құрылтайшы - учредитель
15. Мемлекеттік орган - государственный орган
16. Несие мөлшерлемесі - кредитная ставка
17. Несиелік келісім - кредитный договор
18. Несиелік қарыз - кредитный займ
19. Несиелік портфель - кредитный портфель
20. Орталық банк - центральный банк
21. Пайда - прибыль
22. Сұраныс - спрос
23. Тартылған капитал - привлеченный капитал
24. Тәуекел - риск
25. Тиімді пайыз - эффективный процент
26. Тұтыну несие - потребительский кредит
27. Ұлттық банк - национальный банк
28. Ұлттық валюта - национальная валюта
29. Ұсыныс - предложение
30. Халықаралық валюталық қатынас - международные валютные
отношения
Білім деңгейін тексеруге арналған тесттік тапсырмалар
1. «Банк» сөзі қай тілден шыққан?
А) неміс
В) ағылшын
С) итальян
D) орыс
Е) түрік
2. Сөйлемнің қазақ тіліндегі баламасын табыңыз. Банк проводит
кредитно-денежную политику:
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А) банк ақша-несие саясатын жүргізбек
В) банк ақша-несие саясатын жүргізіпті
С) банк ақша-несие саясатын жүргізгісі келеді
D) банк ақша-несие саясатын жүргізеді
Е) банк ақша-несие саясатын жүргізген
3. «Несиенің пайыз мөлшерлемесі» қазақша баламасын табыңыз:
А) годовая процентная ставка
В) эффективная процент
С) эффективная процентная ставка
D) процентная ставка вклада
Е) процентная ставка кредита
4. ҚР орталық банкі:
А) барлық екінші деңгейлі банктер
В) Ұлттық банк
С) Қаржы министрлігі
D) жергілікті атқарушы органдар
Е) Халық банкі
5. Заңды төлем құралын, банк ноталарды шығаруға құқығы бар қай
ұйым?
А) барлық екінші деңгейлі банктер
В) Ұлттық банк
С) Қаржы министрлігі
D) жергілікті атқарушы органдар
Е) Халық банкі
6. «Выгодный вклад» деген сөз тіркесінің қазақша аудармасын
көрсетіңіз:
А) тиімді салық
В) тиімді салым
С) есеп шотын ашу
D) салымды тексеру
Е) салым салу
7. Несиенің түрлерін белгілеңіз:
А) ипотекалық, тұтыну несиесі
В) несиелік төлем
С) несие жүйесі, несие саясаты
D) банктік несие, банк бөлімшесі
Е) несиенің есептік шоты
8. «Ағымдағы шот» сөзінің аудармасын табыңыз:
А) Личный счет
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В) Расчетный счет
С) Текущий счет
D) Банковский счет
Е) Депозитный счет
9. Сілтеу есімдігі бар сөйлемді анықтаңыз:
A) Кім ең үздік қызметкер
В) Бұл ең тиімді пайыз мөлшерлемесі
C) Сенің алған табысың жоғары
D) Өзім шешім қабылдадым
Е) Біреу қорытынды шығарды
10. Белгісіздік есімдігі бар сөйлемді анықтаңыз:
A) Кім ең үздік қызметкер
В) Бұл ең тиімді пайыз мөлшерлемесі
C) Сенің алған табысың жоғары
D) Өзім шешім қабылдадым
Е) Біреу қорытынды шығарды
11. Сұрау есімдігі бар сөйлемді анықтаңыз:
A) Кім ең үздік қызметкер
В) Бұл ең тиімді пайыз мөлшерлемесі
C) Сенің алған табысың жоғары
D) Өзім шешім қабылдадым
Е) Біреу қорытынды шығарды
12. Жинақтық сан есімді анықтаңыз:
А) Үштен бір
В) Үштік
С) Үш үштен
D) Үшеу
Е) Үшінші
13. Болжалдық сан есімді табыңыз:
А) үш жарым
В) төртеу
С) алпыс
D) жиырмадай
Е) бесеуден
14. Реттік сан есім жасайтын жұрнақтарды табыңыз:
А) -ау, -еу
В) -ақ, -ек
С) -ыншы, -інші
D) -ып, -іп
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Е) -ыра, -іре
15. Бөлшектік сан есімді табыңыз:
А) алтау
В) елу жеті
С) төртінші
D) он шақты
Е) екі жарым
16. -ыншы жұрнағы жалғанатын сан есімді көрсетіңіз:
А) екі
В) он сегіз
С) жиырма бес
D) он бір
Е) мың
17. Саны жетімен шектелетін сан есімді табыңыз:
А) реттік сан есім
В) болжамдық сан есім
С) жинақтық сан есім
D) бөлшектік сан есім
Е) есептік сан есім
18. Болжалдық сан есімді табыңыз:
А) мыңдап
В) елулерде
С) жүз
D) екеу
Е) екі бүтін оннан үш
19. Банк ... несие бере алмайды:
А) кепілдіксіз
В) ақшасыз
С) көліксіз
D) ақпаратсыз
Е) жалақысыз
20. «Гарантийный кредит» сөзінің аудармасы:
А) ипотекалық несие
В) кепілді несие
С) есеп айыру несиесі
D) ұзақ мерзімді несие
Е) қысқа мерзімді несие
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8. «Қаржылық және бухгалтерлік есеп. «ХҚЕС сәйкес
қаржылық есеп» тақырыбы шегінде шағын тақырыптар
минимумы
Грамматика: Етістіктің шақтары
Тапсырма 1. «Б» сөзжұмбағын шешіңіз.
1
2
3
4
5

Б

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1. Богатый
2. Цена
3. Знание
4. Начальник
5. Оценить
6. Печать
7. Свобода
8. Программа

9. Управляющий
10. Связь
11. Квалификацированный
12. Конкуренция
13. Другой
14. Давать
15. Мы

Тапсырма 2. Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз.
Баланс - финансовый показатель доходов и расходов предприятия.
Бухгалтерский баланс - это отчет о движении денежных средств, о доходах и
расходах, о наличии и движении нематериальных активов и основных
средств. Бухгалтерский баланс строится в виде таблицы. Таблица состоит из
двух частей: актива и пассива. В левой части (активе) показывают виды
стредств и их размещение, в правой (пассиве) - их источники и назначение.
Особенностью бухгалтерского баланса является равенство актива и пассива.
Каждый элемент актива и пассива - статьи баланса. Статьи бывают активные
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- «Основные средства», «Материалы», «Готовая продукция», др. пассивные «Уставный фонд», «Прибыль» и т.д.
Тапсырма 3. Баланс бөлімдерін аударыңыз. Берілген баланс баптарын
актив немесе пассив жақтарына орналастырыңыз.
Баланс бөлімдері
Актив
1. Қысқа мерзімді актвтер

Пассив
3. Қысқа мерзімді міндеттемелер

2. Ұзақ мерзімді активтер

4. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
5. Капитал

1. Материалдық емес активтер;
2. Аяқталмаған өндіріс;
3. Жарғылық капитал;
4. Қысқа мерзімді несиелер;
5. Бюджетпен есеп айырысу;
6. Ақша қаражаттары;
7. Негізгі құралдар;
8. Ұзақ мерзімді қаржылық салымдар;
9. Тауарлы-материалдық қорлар;
10. Бөлінбеген пайда;
11. Тауарлар;
12. Резервтік капитал;
13. Есеп айырысу шоты;
14. Әлеуметтік сала қоры;
15. Дебиторлармен есеп айырысу;
16. Материалдар;
17. Пайда;
18. Меншікті бағалы қағаздар;
19. Дайын өнім;
20. Кредиторлық міндеттеме.
Тапсырма 4. Мәтінді оқыңыз, берілген қаржылық есеп беру
нысандарына анықтама беріңіз.
Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық
есептеме» Заңына сәйкес ұйымның қаржылық есептемесіне мыналар кіреді:
- бухгалтерлік баланс;
- табыстар және шығындар туралы есеп;
- ақша қозғалысы туралы есеп;
- меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
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- түсіндірме хат.
Тапсырма 5. Берілген етістіктерден -шы, -ші жұрнақтарымен зат
есімдерді жасап, аударыңыз.
Басқару, есептеу, бағалау, беру, қосу, жүргізу, жазу, қадағалау, бақылау.
Тапсырма 6. Келесі анықтамаларды оқыңыз және есте сақтаңыз.
Активтер - кәсіпорын иеленетін немесе пайдалана алатын қаражаттар.
Активтерге кеңсе ғимараты, компьютерлік жабдықтар, мүліктер мен кеңсе
жиһаздары, қолма-қол ақша жатады.
Негізгі құралдар (синонимдері - ұзақ мерзімді активтер, негізгі капитал,
айналымнан тыс активтер) - дегеніміз, кіріс алу немесе пайдаланудан табыс
табу мақсатында қандай да болсын операцияларды жүргізу үшін сатып
алынған қор.
Айналым қаражаты құрамына кіреді:
• Кәсіпорынның меншігі болып табылатын және бір жыл ішінде ақшаға
айналдыруға арналған заттар;
• Банктегіні қоса алғанда, кәсіпорынның ақшалары.
Қысқа мерзімді инвестиция - бұл, көбінесе, банктегі қысқа мерзімді
депозиттер, олар қажет жағдайда жеңіл қолма қол ақшаға айналдырылады.
Алдын ала төлем - кәсіпорын қызмет үшін төлеген ақшасының бір
бөлігі, ол оны пайдаланбайды, бірақ келесі есепті кезеңге дейін оны
қолданады.
Дебитор - кәсіпорынға ақша қарыз тұлға. Сақтандыру туралы мысалды
жалғастыра отырсақ, егер кәсіпорын өрт зардабы бойынша шағым білдіретін
болса, шағым сомасы сақтандыру компаниясының кәсіпорын алдындағы
дебиторлық қарызы болып саналады.
Пассивтер - дегеніміз біреуге берілетін заттар. Пассив немесе
міндеттеме - кәсіпорынның қарызын білдіретін бухгалтерлік термин.
Ағымдағы міндеттемелер - жақын арада төленуі тиіс кәсіпорынның
қарыздары. Әдетте, ол - жыл ішінде дегенді білдіреді. Ағымдағы
міндеттемелердің үлгілері:
• Жыл ішінде төленуге тиісті қарыздар;
• Сауда несиелері;
• Төленуге тиісті салықтар;
• «Жинақталған шығындар»
Ұзақ мерзімді міндеттемелер - бұл өте қысқа мерзімде өтелуге тиісті
берешек, сондықтан кез келген ағымдағы деп есептелмейтін міндеттемелер
ұзақ мерзімге жатқызылады. Қалыптасқан дәстүр бойынша қысқа мерзімді деп, жыл ішінде, ал ұзақ мерзімді - бір жылдан жоғары мерзімде төленуге
жататындарды айтады.
Капитал бөлімінде меншік иесіне немесе меншік иелеріне тиесілі және
кәсіпорынды құру үшін салған ақша сомасы көрсетіледі.
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Кәсіпорын активтері пассивтерге теңестіріліп көрсетіледі. Мұны
бухгалтерлік теңестіру деп атайды, ол былай жазылады: Активтер =
Пассивтер
Әрқашан есте сақтау керек, капитал - бұл қарыз, бірақ «берешек» сөзі
меншік иелеріне қарағанда, бөгде адамдар алдындағы қарыз сомасына
қатысты жиі қолданылады. Сондықтан да қарыз екі бөліктен тұрады деп
есептеуге болады, сонда балансты теңестіру былай болады: Активтер =
Капитал + міндеттемелер.
Грамматикалық анықтағыш:
Кесте 6
Етістіктің шақтары
Н
А
Қ
О
С
Ы

Нақ осы шақ
Собств. наст-е

1. Осн.глагол+ж/ж
2. Отыр, түр, жүр, жатыр + ж/ж (күрделі
нақ осы шақ)/-п, -ып, -іп

Ауспалы осы шақ
Наст.перех время

1. Осн.глагола+суф: а,е,й+ж/ж

Болжалды келер
шақ
Будущее
утвердительное
Мақсатты келер
шақ
Будущее предполо
жительное
Ауспалы келер шақ
Наст.будущее
время
Жедел өткен шақ
Очевидное
прошедшее время
Бұрыңғы өткен
шақ
Давнее прошедшее
время
Ауспалы өткен шақ
Наст.прошед.
время

1. Осн.глагола+суф:ар,ер,р+ж/ж
После отрицательной формы
присоединяем суф. с

Мен жатыр-мын
Сен бара жатырсың
Ол ойлан-ып
отыр
Мен ойна-й-мын

Ш
А
Қ
К
Е
Л
Е
Р
Ш
А
Қ

Ө
Т
К
Е
Н
Ш
А
Қ

1. Осн.глагола+мақ,мек,бақ,бек,пақ,
пек,шы,ші+ж/ж
В отричательной форме используем емес

Мен демал-ар
емеспін
Мен демал-ма-спын
Мен сойле-мекпін
Сен жаз-бақ-сын

1. Осн.глагола+суф:а,е,й+ж/ж

Мен базарға бара-мын

1. Осн.глагола+суф:ды,ді,ты,ті+ж/ж

Мен мақта-ды-м

1.Осн.глагола+суф:қан,кен,ған,ген+ж/ж
2. Осн.глагола+ып,іп,п+ж/ж
3. Сложная фор.образ:осн.глагола+один
из суф.+еді,екен+ж/ж
1. Осн.глагола+атын,етін,йтын,йтін+ж/ж
2. Часто упротребляется с глаголами еді,
при употреблении наречия
қазір,бүгін,ертең

Мен бар-ған-мын
Сен кет-іп-сің
Мен жаз-ған едім
Ол ұш-атын
Ол ұш-па-йтын
еді
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Етістік - часть речи, которая обозначает действие или состояние
предмета и отвечает на вопросы не қылды? қайтті? (что сделал?), не істеді?
не істейді? (что делает?), не істемек? не қылмақ? (что будет делать?).
Тұйық
етістік - неопределенная форма глагола образуется
прибавлением к основе суффикса -у.
Мысалы: ходить - жүру, производить - өндіру, развивать - дамыту.
Тапсырма 7. Сөйлемдердегі етістіктерді қай шақта екенін анықтаңыз,
оларды жедел және бұрынғы өткен шаққа айналдырыңыз.
Ол пайданы көбірек табу үшін уақытын үнемдейді. Уақытын бағалай
білген тектілердің қатарына қосылмақ. Экономиканы жақсы білген елдің
мемлекеті де күшті болады. Банк бағалы қағаздарды шығарады. Өркениетті
мемлекет ғылым мен білімге негізделеді. Бағалы қағаздар нарығы Қазақстан
үшін аса қажет болып тұр. Әр өндіріс пайда табу үшін өз өнімнің бағасын
көтереді. Қаржы қоғамдық мұқтаждарды қанағаттандырады. Қаржы арқылы
еңбекке ақы төлейді. Нарықтық экономика кезінде қаржы үлкен рөл
атқарады. Қаржы саясатына бюджет, салық, ақша, несие, баға саясаты кіреді.
Тапсырма 8. Қазақ тіліне аударып, етістіктің қай шақта тұрғанын
анықтаңыз.
Срочно перечислить средства с расчетного счета банка поставщикам.
Взыскали
всю
дебиторскую
задолженность.
Будут
проводить
инвентаризацию всех основных средств. Бухгалтера правильно заполняют
кассовую книгу. С кассы выдали заработную плату работникам. Текущие
расходы списали на счет клиентов. Амортизационные отчисления будут
перечислены в ближайщее время.
Тапсырма 9. Мына етістіктерді мақсатты келер шақта жіктеңіз.
Алу, сату, жинақтау, бару, дамыту, өндіру, бақылау.
Тапсырма 10. Төмендегі сөзге жақша ішіндегі жұрнақтарды жалғап,
болжалды келер шақта жіктеңіз.
Тазалау, көшіру, тапсыру, түсіндіру, талаптану. (-ар, -ер, -р)
Тапсырма 11. Тиісті етістіктерді қойып, нақ осы шақтағы сөйлемдер
құрастырыңыз.
1. Қаржылық есеп..............................................................................................
2. Тұтынушы тауарды.......................................................................................
3. Инвестор өз капиталын.................................................................................
4. Қызметкерлерге еңбекақы............................................................................
5. Негізгі қорлары түгендеуден........................................................................
6. Жабдықтаушы дайын өнімді........................................................................
Керекті сөздер: тігу, көру, төлеу, көмектесу, оқу, тұру.
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Тапсырма 12. Мәтінді оқыңыз, аударыңыз, төмендегі сұрақтарға
жауап беріңіз.
Нарықтық экономика кезінде жаңа мамандық - аудитор мамандығы
пайда болды. Аудитор - кәсіпорынның қаржылай шаруашылық қызметін
тексеретін сенімді тұлға. Аудитор - арнайы лицензиясы бар маман.
Бүгінгі аудитор өз қызметінде тек тексеруші ретінде ғана емес, сол
сияқты кеңесші-аналитик рөлін де орындайды. Аудиторлар кәсіпорынның
қаржы қызметіндегі қателерді тауып, оларды болдырмауға көмектеседі.
Аудитордың негізгі міндеттеріне кіреді:
- Аудиторлық тексерістерді өткізу. Шыққан нәтижелер негізінде
қорытынды шығару, есеп беруді дайындау және клиенттерге кеңес
беру.
- Компанияның салық және қаржылық құжаттамалардың (салықтық
есеп, бухгалтерлік есеп, қаржылық есеп) дұрыстығын тексеру.
- Қаржы-шаруашылық қызметінің ішкі жүйесін бақылау және
тиімділігін бағалау.
- Жоспарланатын қаржылық операцияларды, олардың тәуекел
дәрежесін бағалау.
- Комапнияның басшыларына қаржыны басқару бойынша тәжірибелік
кеңес беру.
Аудитордың қызметтік талаптарына жатады:
- Жоғары экономикалық білімінің болуы
- Тексеріс жүргізудің әдістемесін, халықаралық стандарттарды білуі
- Салық, бухгалтерлік және басқарушылық есебінің қағидалары мен
нормативтік базаны жетік білуі
- 1С бухгалтерия, басқа компьютерлік бағдарламаларды жақсы білуі
- Бухгалтер қызметінде жұмыс тәжірибесінің болуы
Бақылау сұрақтары:
1. Аудит дегеніміз не?
2. Аудитті кім жүргізеді?
3. Аудиторлар кімдерге ақыл кеңес береді?
4. Аудиторлар не үшін қылмыстық жауап беруі мүмкін?
5. Сіз аудитор қызметіне сәйкес бола алар ма едіңіз?
Тапсырма 13. Керекті сөздерді пайдаланып, сөйлем құраңыз.
Етістіктің шақтарын анықтаңыз.
Бақылаудың (басқа, қиын, күрделі, ерекше) түрі. Бухгалтерлік есепке
(егеменді, бағынбай, тәуелсіз), түрінің ерекше түрі. Аудиторлар менеджмент
пен салық салу (сұрақтары, мәселелері) бойынша клиенттерге ақыл-кеңес
береді. Аудиторлар клиенттерге тиесілі құпия (мәселелерді, сұрақтарды,
құпияларды) жария етпеу керек.
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Тақырыптық сөздік
1. Ағымдағы міндеттеме - текущая обязанность
2. Айналым қаражаты - оборотные средства
3. Бухгалтерлік баланс - бухгалтерский баланс
4. Бухгалтерлік есеп - бухгалтерский учет
5. Валюталық бағам - валютный курс
6. Есеп айырысу шоты - расчетный счет
7. Есеп саясаты - учетная политика
8. Кеңесші - советник
9. Қаржылық есеп беру - финансовая отчетность
10. Қаржылық мәміле - финансовая сделка
11. Құпиялылық - таинственность
12. Нарықтық экономика - рыночкая экономика
13. Пайда - прибыль
14. Табыс және шығын туралы есеп - отчет о прибылях и убытках
15. Тәуекел - риск
16. Тәуелсіз аудитор - независимый аудитор
17. Тексеруші - проверяющий
18. Халықаралық қаржылық есеп беру стандарты - Международные
стандарты финансовой отчетности
19. Шот-фактура - счет-фактура
20. Ішкі және сыртқы бақылау - внутренняя и внешняя проверка

Білім деңгейін тексеруге арналған тесттік тапсырмалар
1. Бухгалтер дегеніміз кім?
А) сауда арқылы адамдар нарық заңдылықтарын үйрететін адам
В) басқа елдердің тілін, тарихын, салт-дәстүрін білуге үйрететін адам
С) депозиттерді қабылдап, несие беретін адам
D) банктегі салымды сақтауға кепілдік беретін маман
Е) шаруашылық жүргізуші субъектінің кіріс-шығыс есептерін
тексеретін, есепке алатын адам
2. Бухгалтер мемлекеттік немесе жеке кәсіпорынның ... жүргізеді:
А) математикалық есебін
В) сыртқы есебін
С) ішкі есебін
D) бухгалтерлік есебін
Е) техникалық есебін
3. Аудитор - арнайы ... бар маман:
А) көлігі
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В) төлқұжаты
С) белгісі
D) лицензиясы
Е) ақшасы
4. Қаржылық есептеме нысандарына жатады:
А) бухгалтерлік баланс
В) табыстар мен шығындар туралы есеп
С) ақша қозғалысы туралы есеп
D) меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп
Е) жоғарыда аталған жауаптардың барлығы
5. Бухгалтерлік баланс қандай бөлімдерден тұрады:
А) актив және пассив
В) дебитор және кредитор
С) дебит және кредит
D) табыс және шығын
Е) материалдық және материалдық емес активтер
6. Қысқа мерзімді активтерге жатады:
А) жарғылық капитал
В) ақша қаражаттары
С) негізгі құралдар
D) бөлінбеген пайда
Е) резервтік капитал
7. Ұзақ мерзімді міндеттемелерге жатады:
А) ұзақ мерзімді қаржылық салымдар
В) ақша қаражаттары
С) негізгі құралдар
D) бөлінбеген пайда
Е) резервтік капитал
8. Бухгалтерлік баланстың капитал бөліміне кіреді:
А) дайын өнім
В) ақша қаражаттары
С) негізгі құралдар
D) тауарлар
Е) резервтік капитал
9. «Готовая продукция» аудармасын табыңыз:
А) сапасыз өнім
В) сапалы өнім
С) құнарлы өнім
D) жаңа өнім
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Е) дайын өнім
10. «Есеп айырысу шоты» сөз тіркесінің аудармасын табыңыз:
А) расчетный счет
В) текущий счет
С) основной счет
D) обменный счет
Е) личный счет
11. «Тауарлы-материалдық қорлар» орысша аудармасын анықтаңыз:
А) товарный фонд
В) материальные запасы
С) запасы товаров
D) резерв материалов
Е) товарно-материальные запасы
12. Болжалды келер шақты табыңыз:
А) Тауардың сатылымы ұлғайған
В) Ол ақша айналымын артпақ
С) Ол уақытты босқа өткізер емес
D) Елдің экономикасы жоғарылады
Е) Биржада бағалы қағаздар сатылады
13. Жедел өткен шақта тұрған етістікті табыңыз:
А) Тауардың сатылымы ұлғайған
В) Ол ақша айналымын артпақ
С) Ол уақытты босқа өткізер емес
D) Елдің экономикасы жоғарылады
Е) Биржада бағалы қағаздар саттым
14. Мақсатты келер шақтың жұрнағы:
A) -ар
B) -мақ
C) -сын
D) -атын
E) - ер
15. Етістіктің сұрағын табыңыз:
А) Қалай?
В) Қайтті?
С) Қайда?
D) Қайдан?
Е) Қалайша?
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9. «ҚР салық жүйесі, кәсіпорындағы салық есебі» тақырыбы
шегінде шағын тақырыптар минимумы. Салық комитетінде
әдеби тіл нормалары
Грамматика: Етістіктің райлары
Тапсырма 1. Мәтінді оқыңыз. Мәтінде асты сызылған сөздердің
аудармасын тауып, сөйлемдердің мағынасын аударыңыз.
Қазақстан Респусбликасындағы салықтар
Салық - бюджетке төленетін міндетті ақшалай төлемдер. Салық алғаш
рет Қытайда пайда болған. Мемлекет пайда болғаннан бері салық та пайда
болды.
Салықты мемлекет белгілейді. Үкіметті, мұғалімдерді, дәрігерлерді,
әскерлерді салықтан түскен табыс арқылы қаржыландырады. Салық барлық
кәсіпорындар мен мекемелерден алынады. Кәсіпорындар мен басқа да
мекемелердің табысы көбейген сайын, олардың төлейтін салығы да көбейеді.
Салықтан жиналған қаржының қайда жұмсалғаны туралы үкімет халыққа
үнемі есеп береді.
Салық - заңмен белгіленген тәртіппен халықтан, ұйымдардан,
кәсіпорындардан міндетті түрде алынатын төлем.
Қазақстан Республикасында қабылданған заңдарға сәйкес мемлекеттік
салықтар және жергілікті салықтар қолданылады.
Жалпы мемлекеттік салықтар:
- Заңды және жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы;
- Қосымша құнға салынатын салық;
- Акциздер;
- Құнды қағаздармен жүргізілетін операцияларға салынатын салық;
- Жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен салығы;
Жергілікті салықтар:
- Жер салығы;
- Заңды және жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық;
- Көлік құралдарына салынатын салық;
- Жол салығы.
Тапсырма 2. Сөздердің аудармасын нөмер бойынша сәйкестендіріңіз.
1. Төлем
1. заграничные известные
2. салықты жинау
советники и эксперты
3. нарықтық экономика
2. налог на личное состояние
4. жұмсау керек
3. налог на ценные бумаги
5. бақылап отырады
4. надо потратить
6. заңды ережелер негізінде
5. налог на добавленную
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7. әлеуметтік қажеттіліктер
8. қаржыландыру
9. дамушы елдердің тәжірибесі
10. аса білікті кәсіпқой (кәсіби)
ғалымдар
11. шетелдің көрнекті кеңесшілері
мен сарапшылары
12. салық төлеушінің тіркеу нөмірі
13. табысқа салынатын салық
14. қосымша құн салығы
15. құнды қағаздарға салынатын
салық
16. меншікті дүние-мүлікке
салынатын салық

стоимость
6. налог на доходы
7. на основе юридических правил
8. регистрационный номер
налогоплательщика (РНН)
9. опыт развивающих стран
10. контролирует
11. самый квалифицированные,
професиональные ученые
12. социальные нужды
13. финансировать
14. рыночная экономика
15. собирать налог
16. платеж

Тапсырма 3. Трансформациялық жаттығу - асты сызылған сөздердің
синонимдерін тауып ауыстырыңыз.
Халық салықтың жұмсалуын үкіметтен үнемі сұрап, бақылап отырады.
Салық ең алғаш Қытайда пайда болды. Мемлекет пайда болған жерде,
салық та дүниеге келеді. Кодексті әзірлеу жұмысына Қазақстанның аса
білікті кәсіпқой ғалымдары мен тәжірибелі мамандары, шетелдің көрнекті
кеңесшілері мен сарапшылары қатысты.
Қажетті синоним сөздер: әрдайым; қадағалап отырады ең бірінші;
құрылған; пайда болады; дайындау; аса білгір, кәсіби; белгілі.
Тапсырма 4. Қазақша аудармасын табыңыз.
1. Виды налога
2. Земельный налог
3. Юридическое лицо
4. Физическое лицо
5. Прямой налог
6. Косвенный налог
7. Налоговая политика
8. Налог, взимаемый с юридических лиц.
9. Подоходный налог
10. Налоговый кодекс
11. Налог на ценные бумаги
12. Двойное налогообложение
13. Местный налог
14. Налог на добавленную стоимость
15. Налог на транспортные средства
Тапсырма 5. Бағандағы сөздер мен сөз тіркестерінен сөйлем құраңыз.
Салық
есеп беріп отырады
Салық жүйесі
ақшалай төлем
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Үкімет
Салықты
Салық
Салық төлеу
Салықтың

үш кезеңнен өтті
Қытайда пайда болды
қасиетті борыш
түрлері көп
мемлекет белгілейді

Тапсырма 6. Төмендегі сөздер және сөз тіркестерді аударып, кестеге
толтырыңыз.
Подоходный налог, налог на ценные бумаги, налог на страхования,
налог на инностранную валюту, налог на автотранспортные средства, налог
на прибыль, налог на личное состояние, налог на добавленную стоимость.
Заңды тұлғалар үшін

Жеке тұлғалар үшін

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Назар аударыңыз!

Тапсырма 7. Мәтінді оқыңыз, әңгімелеңіз.
Салық түрлері
1. Салықты алу тұрғысынан:
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а) Тікелей салықтар - олар кәсіпорындар мен тұрғындардан тікелей
алынады (мүлік, көлік, табыс, жер, құнды қағаздар операциясынан алынатын
салықтар);
б) Жанама салықтар - бұл салықтарды мемлекет тікелей емес баға
арқылы айналдыра отырып алады (кеден - баж, акциз, қосымша құн салығы);
2. Салық өсімі - арқылы:
а) Прогрессивті табыстың өсуіне қарай салық мөлшері өседі;
б) Пропорционалды - табыс өссе де, салық тұрақты түрде қалады
(қосымша құн салығы).
в) Регрессивті - табыс өскен сайын салық мөлшері төмендейд.
3. Бюджет деңгейіне байланысты:
а) Жалпы мемлекеттік салықтар - мемлекеттік бюджетке түсетін
салықтар (табыс, қосымша құн, акциз, құнды қағаздар операциясынан,
арнайы қазба төлемдері мен жер байлығын пайдаланғандағы салықтар);
б) Жергілікті салықтар - жергілікті бюджетке түсетін салықтар (мүлік,
көлік, құрал - жабдық салығы, кәсіпкерлерді тіркеуден алынатын, белгілі бір
қызмет түріне құқық беруден, аукционнан, т.б. алымдар).
Бақылау сұрақтар:
1. Тікелей және жанама салықтардың арасындағы айырмашылығы
қандай?
2. Бюджет деңгейіне қарай салықтар қалай жіктеледі?
3. Жалпы мемлекеттік салықтарға қандай салықтар жатады?
4. Жергілікті бюджетке түсетін салықтарды атаңыз?
Грамматикалық анықтағыш:
Етістіктің райлары. Наклонение глаголов.
1. Етістік в форме бұйрық рай (повелительное наклонение) выражает
приказание, пожелание, просьбу, призыв.
Мысалы: шақыр (позови), қуан (радуйся), байла (завяжи).
2. Етістік в форме ашық рай (изъявительное наклонение) выражает
реальное действие в настоящем, прошедшем и будущем времени.
Мысалы: жуынамын (умоюсь), қуанып тұр (радуется), шақырды
(позвал), санаған (сосчитал).
3. Етістік в форме шартты рай (условное наклонение) выражает
зависимость одного действия от другого. Образуется путем прибавления к
основе суффуксов -са/се + личное окончания.
В шартты рай отрицательная форма образуется при помощи суффиксов
-ма/ме, -па/пе, -ба/бе: Сендер ойлан-ба-са-ңдар (Если вы не задумаетесь).
4. Етістік в форме қалау рай выражает желание, а иногда сомнение и
колебание (в зависимости от контекста). Образуется путем приавления к
основе суффиксов -ғы/гі, -қы/кі + личное окончание и вспомогательные
глаголы (келеді, келді, келіп тұр) в зависимости от времени.
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Кесте 7
Етістіктердің жіктелуі
Жақ
(лицо)
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ

Жекеше түрі (ед.число)

Көпше түрі (мн.число)

Спряжение бұйрық рай
Мен айт-айын (-ейін, Біз айт-айық (-ейік, -йық/йік)
йын/йін)
Сендер айт-ыңдар (-іңдер, ңдар/ңдер)
Сен айт.
Сіз айт-ыңыз (-іңіз, -ңыз/ңіз) Сіздер айт-ыңыздар (-іңіздер, ңыздар/ңіздер)
Ол айт-сын (-сін)
Олар айт-сын (-сін)
Спряжение шартты рай
Мен шақыр-са-м
Біз кел-се-к
Сен қуан-са-ң
Сендер кел-се-ңдер
Сіз қуан-са-ңыз
Сіздер кел-се-ңіздер
Ол қуан-са
Олар кел-се
Спряжение қалау рай
Менің ашық айт-қы-м
Біздің ашық айт-қы-мыз келеді.
Сендердің ашық айт-қы-лар-ың
келеді.
Сенің ашық айт-қы-ң келеді. келеді.
Сіздердің ашық айт-қы-лар-ыңыз
Сіздің ашық айт-қы-ңыз
келеді.
келеді.
Олардың ашық айт-қы-сы келеді.
Оның ашық айт-қы-сы
келеді.

Тапсырма 8. Шартты райлы етістігі бар сөйлемдерді табыңыз. Асты
сызылған сөздердің мағынасын түсіндіріңіз.
Кәсіпорындар мен мекемелердің табысы көбейсе, олардың бюджетке
төлейтін салықтары да көбейеді. Салықты мемлекет белгілесе, жиналған
қаржының қайда жұмсалғаны туралы халыққа үнемі есеп беріп отырады.
Қазіргі нарықтық экономика кезінде салықтан жиналған қаржыны қай жерге
қажет болса, сол жерге жұмсайды.
Өндірілген тауар сапалы болса, оның құны да жоғары болады.
Тұтынушыға қажет тауарларды өндіру - табыс кепілі. Бәсекелестік
заманында тауардың сапасы мен қажеттілігі маңызды орын алады. Бәсекедегі
әділеттілік қоғамның қарқынды өркендеуіне мүмкіндік тудырады. Кәсіпорын
жұмысын дамыту үшін банктерден несие алуға болады. Несиені уақытында
қайтару керек. Кәсіпкер мемлекеттік салықты да уақытында төлеуге тиіс.
Тапсырма 9. Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыз. Сөйлемдердегі
етістіктерді бұйрық райлы етістікке айналдырыңыз.
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Баға - тауар құнының ақшалай көрінісі. Ұлттық табыс бөлінгенге дейін
және қайта бөлінгенге дейін тауар сатылуы тиіс. Баға өнімнің иесіне оны
өткізуден түсетін ақшаның мөлшерін алдын ала анықтайды. Баға сонымен
қатар тауарларға деген сұраныс пен ұсынысты да реттейді. Сөйтіп, табысқа
да ықпал жасайды.
Тапсырма 10. Көп нүктенің орнына тиісті жұрнақты қойыңыз.
Қарамен жазылған сөздер етістіктің қай райында тұр? Сөйлемдердің
мағынасын түсіндіріңіз.
Егер біз экономиканы жақсы біл...к, ол бізге байлық әкеледі. Өте
қарапайым түрде айтар бол...қ, экономика дегеніміз - өзіміздің тұрмысымыз.
Егер әрбір адам экономиканы біл..., сол мемлекет күшті.
Біреудің бір сағаты мың теңге бол..., ал енді біреулердікі бір тиын.
Біреуге ор қазба, ор қаз...ң, өзің түсерсің.
Тапсырма 11. Бұйрық райлы етістікті теріп жазыңыз.
Қайтару, жүз, бастады, жап, төгу, гүлден, ойланды, жаз, түсіндір,
қаржыландыр, пайдалан, бәсекелес, айырбаста, деме, кепіл бол, бірікті,
ұйымдасу, аш, өндір, асығу, қатыс, ұялды, сатылса, қабылда.
Тапсырма 12. Керекті қалау рай жұрнағын қойып, көшіріп жазыңыз.
Есті...м келді
бар...м келеді
өт...сі келді
Айт...ң келді
емдел...сі келді отыр...келді
Сат...м келді
же...сі келді
төле... келді
Тапсырма 13. Сөйлемдердегі көп нүктенің орнына тиісті сөздерді
қойып, көшіріп жазыңыз.
Менің ... жоғары емес. Менің айлық ... 50 000 теңге. Жыл сайын тауар ...
шарықтап өсіп барады. Ұлттық ... мол болса, халықтың әл-ауқаты да арта
түседі. Еліңе ... жұмыс істеуге тырыс. Табиғат байлығын дұрыс ... біл. ... көзі
- еңбек. Табыскер - ... айналысатын адам. Ерінбей еңбек етсең, ... да көп
болады. ... ойлама, арды ойла. Уақытыңды ... біл. Мемлекетте ... қағаздардың
түрлері баршылық.
Керекті сөздер: еңбекақы, пайдалы, бағасы, жалақы, пайда, табыс,
үнемдей, ақшаң, табыс, пайда, құнды, пайдасы, бизнеспен.
Тақырыптық сөздік
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бағалы қағаздар - ценные бумаги
Жанама салық - косвенные налоги
Жергілікті салық - местный налог
Заңды тұлғалар - юридические лица
Көлік құралдары - транспортные средства
Қаржыландыру - финансирование
73

7. Қосымша құн салығы - налог на добавленную стоимость
8. Құқық бұзушылық - правонарушение
9. Мүлік - имущество
10. Өнім - продукция
11. Салық ауыртпалығы - налоговый пресс
12. Салық жеңілдіктері - налоговые льготы
13. Салық жинаушы - сборщик налогов
14. Салық мөлшерлемесі - налоговая ставка
15. Салық салу - облагать налогом; налогообложение
16. Салық төлеуші - налогоплательщик
17. Салықты өндіріп алу - взимание налога
18. Салықтың пайызы - налоговый процент
19. Табыс кепілі - залог дохода
20. Табыс салығы - подоходный налог
21. Табыскер - хорошо зарабатывающий
22. Төлем - платеж
23. Тұтынушы - потребитель
24. Тікелей салық - прямые налоги
25. Ұлттық табыс - национальный доход
Білім деңгейін тексеруге арналған тесттік тапсырмалар
1. Салық дегеніміз:
А) мемлекет төлейтін қаржылық көмек
В) заңды тұлғаның қарызы
С) жеке тұлғаның қарызы
D) мемлекеттік бюджетке төленетін міндетті төлемдер
Е) мемлекеттік бюджетке төленетін еркін төлемдер
2. «Салық салу» терминінің аудармасын табыңыз:
А) налогообложение
В) социальное обеспечение
С) народное потребление
D) подоходный налог
Е) первичный налог
3. Тікелей салыққа жатады:
А) кеден салығы
В) акциз
С) мүлік салығы
D) қосымша құн салығы
Е) баждық төлемдер
4. Жанама салыққа жатады:
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А) көлік салығы
В) жер салығы
С) мүлік салығы
D) қосымша құн салығы
Е) табыс салығы
5. Сөйлемді аяқтаңыз: «Үкімет - ....»
А) ақшалай төлем
В) үш кезеңнен өтті
С) қасиетті борыш
D) түрлері көп
Е) есеп беріп отырады
6. «Налоговые льготы» қазақша аудармасын белгілеңіз:
А) салық жеңілдіктері
В) салық ауыртпалығы
С) салық бағасы
D) салық төлемі
Е) салық құны
7. «Налоговая политика» сөзінің аудармасын табыңыз:
А) салық саясаты
В) салық заңы
С) салық бағасы
D) салық төлемі
Е) салық құны
8. Салықтан түскен табыс кімдерді қаржыландырады:
А) саудагерлерді
В) оқушыларды
С) зейнеткерлерді
D) мұғалімдерді
Е) кәсіпкерлерді
9. «Подоходный налог» сөз тіркесінің аудармасын табыңыз:
А) салық табысы
В) табыс салығы
С) табысқа салық салуы
D) табысты салық төлеуші
Е) салық төлеушінің табысы
10. «Сборы» сөзінің аудармасын табыңыз:
А) алымдар
В) төлемдер
С) шығындар
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D) кірістер
Е) табыстар
11. «Местный налог» қазақша аудармасын белгілеңіз:
А) жер салығы
В) жергілікті салық
С) аумақтық салық
D) салалық салық
Е) табыс салығы
12. Шартты райдың жұрнағын табыңыз:
A) -са, -се
В) -сын, -сін
C) -айық, -ейік
D) -дар, -дер
Е) -й
13. Қалау райда тұрған етістікті табыңыз:
А) барамын
В) барғым келеді
С) барсам
D) барсын
Е) бармақ
14. Бұйрық райлы етістіктер қатарын белгілеңіз:
A) Оқығым келеді, оқығың келеді, оқығыңыз келеді, оқығысы келеді
B) Оқы, оқыңыз, оқысын
C) Барсам, барсаң, барсаңыз, барса
D) Бардым, бардың, бардыңыз, барды
E) Білсең, барса, айтпаса
15. Шартты райлы етістіктігі бар сөйлемді белгілеңіз:
A) Тұтынушыға қажетті тауарлар өндірілсе, бұл бизнестің табыс кепілі.
B) Тұтынушыға қажетті тауарларды өндір.
C) Баға - тауар құнының ақшалай көрінісі.
D) Кәсіпкер салықты уақытында төлейді.
E) Кәсіпорын банктен несие алды.
16. Бұйрық райлы етістіктігі бар сөйлемді белгілеңіз:
A) Тұтынушыға қажетті тауарлар өндірілсе, бұл бизнестің табыс кепілі.
B) Тұтынушыға қажетті тауарларды өндір.
C) Баға - тауар құнының ақшалай көрінісі.
D) Кәсіпкер салықты уақытында төлейді.
E) Кәсіпорын банктен несие алды.
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17. Қалау райлы етістіктігі бар сөйлемді белгілеңіз:
A) Тұтынушыға қажетті тауарлар өндірілсе, бұл бизнестің табыс кепілі.
B) Тұтынушыға қажетті тауарларды өндір.
C) Баға - тауар құнының ақшалай көрінісі.
D) Кәсіпкер салықты уақытында төлесе, мемлекеттік бюджет
тапшылығы болмас еді.
E) Кәсіпорын банктен несие алса, өнімге қажетті шикізат сатып алады.
18. «Салық төлеуші» сөз тіркесінің аудармасын табыңыз:
A) налоговый орган
B) налогоплательщик
C) потребитель
D) взимание налога
E) налогообложение
19. «Салық жинаушы» сөз тіркесінің аудармасын табыңыз:
A) налоговый орган
B) налогоплательщик
C) потребитель
D) сборщик налога
E) налогообложение
20. Салықтың жұмсалуы туралы .... есеп беріп отырады:
A) басшы
B) қаржыгер
C) іскер
D) үкімет
E) салық төлеуші

77

10. Тіл және іс-қағаздар стилі, тіл формулалары, іс-қағаздардың
сөздік этикеті
Грамматика: Үстеу. Оның түрлері жасалу жолдары
Тапсырма 1. Мәтінді оқыңыз. Берілген тіл формулаларды пайдаланып,
сөйлемдер құрастырыңыз.
Ресми іс-қағаздардың тіл формулалары
Іс-қағаздар тілінің негізгі ерекшелігі - тіл формулалардың кең
қолданылуы. Тіл формулалары - тұрақты тілдік айналымдар (шаблон,
стандарттар).
Іскерлік жазбаша тілдің көп жылдық тәжірибесі аралығында ресми ісқағаздың мотивін, себебін, мақсатын, оның құрылымын анық және
логикалық баяндауға мүмкіндік беретін тіл формулалары қалыптасты, олар
іс-қағазды құрастыру процесін жеңілдетеді. Төменде берілген тіл
формулалардың мысалдарын қарастырайық:
Құжатты жасаудың мотивін білдіретін тіл формулалары:
Көмек көрсету жөнінде Сізді ...
Үкімет қаулысына сәйкес ...
Алдын ала бітім келісімі негізінде қойылған ...
Құжатты жасаудың себебін білдіретін тіл формулалары:
Төтенше қаржылық қиындықтарға байланысты ...
Ерекше жағдайды ескере отырып ...
Мерзімінен бұрын сессияны тапсыруға байланысты ...
Табиғи құбылыстарына сәйкес ...
Құжатты жасаудың мақсатын білдіретін тіл формулалары:
Университеттің құрылымдық бөлімшелер жұмысын реттеу мақсатында
Білім беру қызметінің саласын кеңейту мақсатында ...
Тартысты жағдайды (даулы мәселені) болдырмау үшін ...
Даулы мәселені келісу үшін ...
Танысу мақсатында, Сізді ... жіберуіңізді қалаймыз
Өтініш (тілек), талап, бұйрықты (өкім) сипаттайтын тіл
формулалары:
Мүмкіндіктерді қарастыруыңызды өтінеміз ...
Ұйымның қажеттіліктері үшін іздеп табуыңызды сұраймыз...
Сізді мәселені шешуіңізді өтіне (настойчиво) сұраймыз...
Комиссия құрамын бекітуді бұйырамын...
Еске салуды, алдын ала ескертуді білдіретін тіл формулалары:
Келісім мерзімі аяқталу шегіне жеткенін ескертеміз де, ...
Жұмыс жоспары бойынша Сіз орындауларыңыз қажет міндеттеріңіздің
уақыты келгенін ескертеміз...
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Құжат тіліне және стиліне ерекше талаптар қойылады:
- қолданылатын сөз және терминдердің бірмәнділігі;
- мәтінді баяндаудың бірізділігі;
- баяндалудың нақтылығы, айқындығын қамтамасыз ететін тілдік
нормалардың сақталуы;
- мәтіннің қысқа мазмұндалуы мен мәнін жеткізу.
Грамматикалық анықтағыш:
Үстеу (наречие) - часть речи, которая обозначает признак действия,
предмета или другого признака.
Кесте 8
Үстеу түрлері
Түрлері
Мезгіл үстеу (наречие
времени)

Бейнелік үстеуі
(наречие образа
действия)
Күшейткіш үстеу
(наречие степени)

Сұрақтары
Қашан? (когда?),
қашаннан бері? (с каких
пор?)
Қайда? (где? куда?),
қайдан (откуда?)
Қанша? (сколько?),
қаншама? (насколько?),
қаншалық? (в какой
степени?
Қалай? (как?), қалайша?
(каким образом?),
қандай (какой?)
Қалай? (как?), қандай
(какой?)

Мақсат-себеп үстеуі
(наречие цели и
причины)

Неге? (зачем? для
чего?), неліктен?
(почему? из-за чего?)

Мекен үстеу (наречие
места)
Мөлшер үстеу (наречие
меры)

Мысалдар
Кеше, бүгін, бұрын,
ертеден бері, күні-түні
Алда, алға, оңға, солға
Сонша, әжептәуір
(приличный), азғантай
(мало), қыруар
(множество)
Тез, қолма-қол, жақсы,
еркін, дәл
Ең, аса, тым, өте, тіпті,
әдбен, нағыз, мүлде
(совсем)
Әдейі (специально),
босқа (напрасно),
амалсыздан, бекерге
(понапрасну)

Тапсырма 2. Үстеу түрлерін пайдаланып, құжатты жасаудың себебін
және мақсатын білдіретін тіл формулалар арқылы сөйлемдер
құрастырыңыз.
Күнде, ертең, нағыз, аса, тіпті, төмен, басқа, мүлдем, өте, тез, қазір,
дереу, ретімен, ең, енді, тым, жоғары, бүгін, жақсы, аса.
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Тапсырма 3. Мәтінді қазақ тіліне аударыңыз. Сөйлемдерден үстеулерді
тауып, түрлерін анықтаңыз.
Документ – это не просто текст, он имеет юридическую силу, поэтому
нейтральный тон изложения является нормой делового этикета.
Субъективный момент, личные качества должны быть сведены к минимуму.
Следовательно, в деловой речи не употребляются слова, имеющие
эмоциональную окраску.
Степень
владения
деловым
этикетом
определяет
степень
профессиональной пригодности человека. Это прежде всего относится к
государственным служащим, политикам и так далее, то есть к тем, кто по
роду своей деятельности должен в совершенстве владеть официальноделовым стилем. Знание правил речевого этикета, их соблюдение позволяют
человеку чувствовать себя уверенно.
Речевой этикет – это прежде всего система устойчивых формул
общения. К этому можно добавить, что речевой этикет – это еще и умение
правильно и грамотно составить документы – от простой справки до деловых
писем и документов.
Тапсырма 4. Төмендегі сөйлемдерден үстеулерді тауып мағынасына
қарай топтап жазыңыз.
Қазіргі нарықтық экономикада несиенің негізгі формасы - банк несиесі.
Коммерциялық несие көбінесе ауыл шаруашылығында қолданылады.
Несиенің айрықша бір түрі - ломбардтық несие. Қарыз алушы ломбардтық
несиені өз қалауынша, шектеусіз пайдалана алады. Алтын мен күміс
айналымында инфляция мүлде болмайды. Қазақстан тәуелсіздік алған соң, өз
төл теңгесін еркін айналымға шығарды. Қолма-қол ақшаны өзен үстінен
өткен көпірмен салыстыруға болады. Оның әр түрлі жағалауында көптеген
сатушылар мен сатып алушылар, төмен және жоғары сұраныс пен ұсыныс,
баға мен еңбекақы орналасқан. Меншікті капитал - банктің нағыз қорғаныс
қоры. Меншікті капитал мол болса, банк жұмысы да жақсы жүреді. Банктер
клиенттерге көп қарыз береді. Сенімді банктер салымшылардың ақшасын
жақсы сақтайды. Мұндай операциялар салымшыға да, банкке де тиімді.
Тапсырма 5. Көп нүктенің орнына қажетті үстеулерді қойыңыз.
Еліміздің экономикасы .... дамып келеді. .... жаңа астананы көркейту
үшін шет елден инвесторлар келді. Қала құрылысына мемлекет .... .... қаржы
жұмсады. Кәсіпкерлер арасындағы бәсеке де .... күшейді. Бұл фирма .... үлкен
несие алатын болды. Салықты .... уақытында төлеу керек. Іскер адам үнемі ....
тұрады. .... ұлттық табыс жылдағыдан .... жоғары болды.
Керекті сөздер: жылдан-жылға, биыл, соншама мол, едәуір,
амалсыздан, үнемі, ерте, биыл.
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Тақырыптық сөздік
1. Бұйрық - распоряжение, приказ
2. Бірмәнділік - однозначность
3. Бірізділік - однотипность, системность
4. Дағдылану - адаптация; привыкание
5. Ескерту - напоминание
6. Қажеттілік - необходимость
7. Қалыптасқан сөз тіркестері - укоренившиеся словосочетание
8. Құрылымдық бөлімше - структурное подразделение
9. Қысқа мазмұндалуы - лаконичность
10. Мүмкіндік - возможность
11. Нақтылық - точность
12. Өлшем - размер
13. Өтініш - просьба
14. Ресми іс-қағаздар - официальные документы
15. Сөйлем үлгілері - образец предложения
16. Табиғи құбылыс - природное явление
17. Талап - требование
18. Төтенше қаржылық қиындықтар - чрезвычайные финансовые
трудности
19. Тіл формулалары - языковые формулы
20. Іс-қағаздар - документация
Білім деңгейін тексеруге арналған тесттік тапсырмалар
1. Тіл формулалары - бұл:
А) тұрақты тілдік айналымдар
В) математикалық формулалар
С) есепті шығаруға көмектесетін теңдеулер
D) ресми іс-қағаздардың өлшемі
Е) іскерлік жазбаша тіл
2. Құжатты жасаудың себебін білдіретін тіл формулалары:
А) Келісім мерзімінің аяқталғанын ескертеміз
В) Комиссия құрамын бекітуді бұйырамын
С) Сізді мәселені шешуіңізді өтіне сұраймыз
D) Төтенше қаржылық қиындықтарға байланысты
Е) Мүмкіндіктерді қарастыруыңызды өтінеміз
3. Еске салуды білдіретін тіл формулалары:
А) Келісім мерзімінің аяқталғанын ескертеміз
В) Комиссия құрамын бекітуді бұйырамын
С) Сізді мәселені шешуіңізді өтіне сұраймыз
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D) Төтенше қаржылық қиындықтарға байланысты
Е) Мүмкіндіктерді қарастыруыңызды өтінеміз
4. «Шетел серіктестермен келісім шартқа тұру мақсатында, Сізге
қаржылық құжаттарды жібердім» тіл формулалардың қандай түріне
жатады:
А) құжатты жасаудың себебін білдіреді
В) құжатты жасаудың мақсатын білдіреді
С) алдын ала ескертуді білдіреді
D) бұйрықты білдіреді
Е) өтінішті білдіреді
5. «Келісім мерзімі аяқталу шегіне
формулалардың қандай түріне жатады:
А) құжатты жасаудың себебін білдіреді
В) құжатты жасаудың мақсатын білдіреді
С) алдын ала ескертуді білдіреді
D) бұйрықты білдіреді
Е) өтінішті білдіреді

жеткенін

ескертеміз»

тіл

6. «Сізді мәселені шешуіңізді өтіне сұраймыз» тіл формулалардың
қандай түріне жатады:
А) құжатты жасаудың себебін білдіреді
В) құжатты жасаудың мақсатын білдіреді
С) алдын ала ескертуді білдіреді
D) бұйрықты білдіреді
Е) өтінішті білдіреді
7. «Сөйлеу этикеті»:
А) этикет слов
В) деловой этикет
С) речевой стиль
D) этикет поведения
Е) речевой этикет
8. «Официальные документы» қазақша аудармасын көрсетіңіз:
А) іс-қағаз
В) құжат
С) ресми іс-қағаздар
D) ресми бұйрық
Е) ресми ескерту
9. «Чрезвычайные финансовые
көрсетіңіз:
А) қаржылық жағдай

трудности»
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орысша

аудармасын

В) қаржылық қиындық
С) төтенше құбылыс
D) төтенше қаржылық қиындықтар
Е) төтенше табиғи құбылыс
11. Құжат тіліне қойылатын талаптар:
А) терминдердің бірмәнділігі
В) баяндалудың нақтылығы
С) тілдік нормалардың сақталуы
D) мәтіндердің қысқа мазмұндалуы
Е) жоғарыда аталғандардың барлығы
12. Мағынасы келетін үстеуді белгілеңіз: «Тауардың сапасы жоғары
және бағасы төмен болса, онда тауарға деген сұраныс .... болады»
А) тым
В) аса
С) жоғары
D) төмен
Е) баяу
13. Үстеу жоқ сөйлемді табыңыз:
А) Еліміздің экономикасы жылдан-жылға дамып келеді.
В) Омар менеджер болып жұмыс істейді.
С) Биыл жаңа астананы көркейту үшін шет елден инвесторлар келді.
D) Қала құрылысына соншама мол қаржы жұмсалды.
Е) Қала көшелерінде биіс үйлер шапшаң бой көтеріп келеді.
14. Мақсат-себеп үстеуді табыңыз:
А) әрең-әрең, тез
В) өте, тым
С) әдейі, амалсыздан
D) оңға, солға
Е) жылдан-жылға
15. Бейнелік үстеуді көрсетіңі
А) нағыз
В) тез
С) әдейі
D) алға
Е) азғана
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11. Қызмет бабындағы іссапар. Халықаралық серіктес
байланыстар
Грамматика: Жай сөйлем түрлері
Тапсырма 1. Мәтінді мұқият оқыңыз. Мәтін соңындағы сұрақтарға
жауап беріңіз.
Соңғы жылдары шетелге іссапармен бару сирек кездесетін құбылыс
емес. Көптеген компаниялар өздерінің шетел серіктестерімен іскерлік
байланыстарын кеңейту үшін қызметкерлерін шетелдік іссапарларға
аттандырады.
Іссапар - еңбек құқығында жұмыс берушінің өкімімен қызметкердің
тұрақты жұмыс орнынан тыс жерде қызмет бабындағы тапсырманы орындау
үшін белгілі бір мерзімге барып қайтуы.
Шетелдік іссапарда қызметкер өз ұйымының, компанияның өкілі ретінде
ұсынылғандықтан, шетел серіктестер алдында жақсы әсер қалдыруы тиіс.
Сондықтан, іссапарға барар алдында сол елдің мәдениетімен танысып,
ұлттық ерекшеліктерін, салт-дәстүрлерін алдын ала қарастыру өте маңызды.
Шетелдік іссапарға дайындалу барысында келесі жағдайларды ескеру қажет:
- Жарамды іскерлік киім;
- Визиткалық карточкаларды ұсыну және қолдану тәртібі;
- Танысудың, амандасудың қолайлы нысандары;
- Іскерлік келісімдердің өткізілу қағидалары мен тәртібі;
- Жұмыс күндері мен уақыты;
- Ұйым, компанияның копоративтік мәдениеті;
- Тағамдар мен сусындардың дәстүрі, ұлттық тағамдары;
- Елдің ұлттық мейрамдары;
- Елде кең таралған дін түрі.
Қызмет бабымен баратын елдің ресми тілін білмеген жағдайда, кейбір
негізгі амандасу, қоштасу, алғыс білдіру, құттықтау сөздерін және сөз
тіркестерін есте сақтауға тырысыңыз. Бұл шетел серіктестермен немесе
клиенттермен тез ортақ тіл табысуға көмектеседі. Іссапардың нәтижесі
қызметкердің дайындық дәржесінен тікелей байланысты. Сондықтан,
мәдениет пен діни ерекшеліктерінен басқа, сол елдің нарығын және шетел
серіктестер жайлы толық ақпаратты зерттеуге тырысыңыз.
Бақылау сұрақтары:
1. Іссапар дегеніміз не?
2. Шетел іссапардың мемлекет ішіндегі іссапардан айырмашылығы
қандай?
3. Шетел іссапарға аттанар алдында қандай мәселелер ескерілуі керек?
4. Шетел серіктестердің компания үшін маңыздылығы қандай?
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Тапсырма 2. «Шетел мемлекеттерде қабылданған этикет нормалары
мен дәстүрлері» тақырыбында шағын баяндама дайындаңыз.
Тапсырма 3. Диалогты оқыңыз және аударыңыз. Сұраулы сөйлемдердің
жасалу жолдарына көңіл бөліңіз.
Туристтік агенттігінде
Клиент: - Қайырлы күн. Менің есімім Оралов Асқар. Мен «SLS»
құрылыс компанияның қаржылық директорымын. Біздің компания Париж
қаласына іскерлік сапарға баруды жоспарлады.
Менеджер: - Қош келдіңіз. Менің есімім Әлия, шетелдік іссапарларды
ұйымдастырушы маманы боламын. Франция еліне қандай мақсатпен
барасыз?
Клиент: - Біздің бизнесі үшін қажетті жаңа технологияларды игеру
мақсатында ірі шетел компанияның тәжірибесімен танысуды ұйғардық.
Менеджер: - Сізбен бірге тағы қызметкерлер бара ма?
Клиент: - - Иә, менің меңгерушім Сабитова Диана.
Менеджер: - Іссапарларыңыз қандай мерзімге жоспарланды?
Клиент: - 15 наурыздан 20 наурыз аралығында.
Менеджер: - Жақсы, онда біз 15 наурыз күніне авиабилеттерге алдын
ала бронь жасап, виза мен сақтандыру полистерді әзірлеуді бастаймыз.
Қандай ұсыныстарыңыз бар?
Клиент: - Бізге орталыққа жақын қонақ үйлердің тізімін электрондық
пошта арқылы жіберіңіз. Сонымен қатар, бізді қарсы алатын гидаудармашыны ұйымдастырыңыз.
Менеджер: - Бір апта аралығында барлығы дайын болады. Бізге жеке
құжаттарыңызды тапсырыңыз, барлық шығындарды банк шоты арқылы
төлейсіз. Мүмкін, Париждегі мәдени бағдарламаны да алдын ала
ойластырсақ, қалай қарайсыз?
Клиент: - Онда, Сізге іссапардың жұмыс жоспарын жіберемін.
Жұмысты саяхатпен байланыстыру өте пайдалы. Кеңесіңізге рахмет.
Менеджер: - Бұл біздің міндетіміз. Сау болыңыз.
Клиент: - Сізден мәліметті күтемін. Қызметіңіз табысты болсын.
Іскерлік кездесуде
Джон Грин: - Қайырлы күн! Мистер Оразбаев, Сізбен кездескеніме өте
қуаныштымын. Қызметіңіз қалай?
Оразбаев: - Жақсы, рахмет. Сіз өзіңіз қалайсыз? Жол жүру сапарыңыз
қалай өтті?
Джон Грин: - Тамаша. Мен осындай шуақты жылы күндері өзімді жақсы
сезінемін. Бізде Англияда қазір ауар райы өте жаңбырлы. Алматыға
келгеніме өте ризамын. Ал енді осындай сәтті күні ісімізді бастайық.
Оразбаев: - Иә, әрине. Сіз, басқа келісім жасау мақсатында келдіңіз бе?
Джон Грин: - Дәл солай. Алдыңғы жылға мәміле шарты туралы сөйлесу
мақсатында іссапарға шықтым.
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Оразбаев: - Сізге біздің жабдықтау және төлем шарттары қолайлы ма?
Джон Грин: - Әбден. Шындығына келе, баға саясаты біз үшін үлкен
мәселе. Біздің елімізде құрылыс саласындағы сауда айналымы айтарлықтай
төмендеді. Бұл жағдай құрылыс материалдардың бағасына үлкен ықпал етті.
Осы жағдайды түсіне отырып, асбест бағасын қайта қарастыруыңызды
сұраймыз.
Оразбаев: - Түсінікті, бірақ бұл бағаны төмендетудің себебі жеткіліксіз.
Джон Грин: - Дегенмен, егер компания сатып алу көлемін бірнеше
тоннаға ұлғайтса, онда бізге төмен бағамен ұсынуға қалай қарайсыз?
Оразбаев: - Кешіріңіз, мистер Грин, біздің Англияға қосымша жүк
тасымалдауды ұйымдастырудың мүмкіндігіміз жоқ. Жобамыз бойынша,
өндірістік және үй құрылыс материалдардың көп көлемін жүзеге асыруды
жоспарладық. Бұдан басқа, кейбір клиенттермен келісім шарттық қарымқатынастарымыз тығыз байланысты. Барлық жағдайды ескере отырып, біз
Сізге өткен жылғы көлемін ғана ұсына аламыз.
Джон Грин: - Мистер Оразбаев, біздің компания Сізбен ұзақ уақыт
іскерлік қарым-қатынас жасауда. Сонымен қатар, соңғы үш жылғы сатып алу
көлемін екі есе ұлғайттық. Сондықтан, барлығын есепке ала отырып, бағаны
төмендету туралы шешім қабылдасаңыз, Сізге өте риза боламыз.
Оразбаев: - Жақсы. Менің ойымша, бағаны 3 пайызға төмендету шартын
қарастыруымыз мүмкін. Бірақ, осы жылдың екінші жарты жылдығында
болашақ келісімдердің бағасы өзгеріссіз қалады. Егер Сіз келіссеңіз, біз
бағаны төмендетеміз.
Джон Грин: - Келістік. Бұл бүгінгі күннің ең тиімді келісімі. Жаңа
мәміле дайын болғанда, маған хабарласыңыз.
Оразбаев: - Көріскенше, мистер Грин.
Грамматикалық анықтағыш:
Жай сөйлем синтаксисі. Синтаксис простого предложения.
Сөйлем (предложение) выражает законченную мысль.
Жай сөйлем түрлері (виды простых предложений). В казахском языке
предложения
по
цели
высказывания
могут
быть
хабарлы
(повествовательными), сұраулы (вопросительными) и лепті сөйлем
(восклицательными).
1. Хабарлы сөйлем сообщает о каком-либо событии. Мысалы: екінші
деңгейлі банктер несие береді.
2. Сұраулы сөйлем содержит вопрос. Мысалы: Екінші деңгейлі банктер
несие бере ме?
3. Лепті сөйлем выражает чувство, эмоцию говорящего и произносится с
восклицанием. Мысалы: Қап, несиені төлей алмадық-ау!
Тапсырма 4. Берілген сөйллемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырыңыз.
1. Ұлттық банк ақша айналымын реттеп отырады.
2. Инвестор бағалы қағаздар мен шетелдік валютаны сатып алады.
3. Тұтынушылар тауардың сапасына көңіл бөледі.
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4. Кәсіпорын салықты уақытында төлейді.
5. Қаржылық директорды шетелдік іссапарға жіберді.
6. Өндірісті кеңейту мақсатында шетел серіктестермен байланыс
орнатылды.
7. Германия елінде іскерлік кездесулерге уақытында келу керек.
8. Компанияның халықаралық серістес байланыстары жақсы дамыды.
9. Ісспарға баратын елдің мәдени ерекшеліктеріне назар аударыңыз.
10. Әр елде сыйлық ұсынудың дәстүрлері де айырықша.
Тақырыптық сөздік
1. Анықтама - справка
2. Дін - религия
3. Қатынас - отношение
4. Қызмет бабындағы іссапар - служебные командировки
5. Мәдени бағдарлама - культурная программа
6. Меңгеруші - заместитель, заведующий
7. Міндеттеме - обязательство
8. Нақтылық - точность
9. Өкіл - представитель
10. Ресми тіл - официальный язык
11. Серіктес - партнер
12. Ұсыныс - предложение
13. Хабарландыру - объявление
14. Халықаралық серіктес байланыстар - международные партнерские
отношения
15. Шарт - условие
16. Шартты түрде айтқанда - условно говоря
17. Шетелдік әріптес - зарубежный партнер
18. Іскерлік байланыс - деловые связи
19. Іссапар - командировка
20. Іссапар куәлігі - командировочное удостоверение
Білім деңгейін тексеруге арналған тесттік тапсырмалар
1. «Шетелдік іссапар» сөз тіркесінің аудармасын табыңыз:
А) служебная командировка
В) заграничное удостоверение
С) заграничная командировка
D) служебная записка
Е) служебные документы
2. «Шетелдік серіктес» сөз тіркесінің аудармасын табыңыз:
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А) зарубежный партнер
В) заграничное удостоверение
С) заграничная командировка
D) дальний зарубеж
Е) служебная командировка
3. «Планировать программу зарубежной командировки» сөзінің қазақша
аудармасын табыңыз:
А) шетелдік іссапардың бағдарламасын жоспарлау
В) шетелдік серіктестермен байланыс орнату
С) қызмет бабындағы іссапарды жоспарлау
D) жоспарлау бағдарламасын бекіту
Е) шетелдік іссапарға дайындалу
4. «Встречаться с деловыми партнёрами» сөз тіркесінің қазақша
аудармасын белгілеңіз:
А) іскерлік серіктестермен кездесу
В) шетелдік серіктестермен байланыс орнату
С) қызмет бабындағы іссапарды жоспарлау
D) жоспарлау бағдарламасын бекіту
Е) шетелдік іссапарға дайындалу
5. Сұраулы шылауды дұрыс табыңыз: Біздің басшымыз шетелдік
іссапарға бара ...? Іссапар куәлігін ұмытқан жоқ ...?
А) -ба, -бе
В) -па, -ме
С) -ма, -па
D) -са, -ба
Е) -бе, -са
6. Көп нүктенің орнына қандай сөзді қою керек: «Сен іскерлік кездесуге
....»:
А) барамын
В) бара жатыр
С) дайындаласыз
D) барасың
Е) бардым
7. Сұраулы сөйлемді табыңыз:
А) Елдің ақша бірлігін валюта деп атайды.
В) Теңгемен ТМД елдерінде еркін сауда жүргізуге болады.
C) Сіз жеке шотыңызды қандай банкте аштыңыз.
D) Ертеде ақша орнына жібек пайдаланылған.
E) Сенің жеке шаруашылығың бар.
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8. Лепті сөйлемді табыңыз:
А) Банкирлер адамдардың жинақтарын молайтуға көмектеседі.
В) Есте сақта, шаруашылықты жүргізгенде үнемшіл бол.
С) Қазір қандай өнім өндіресіз.
D) Компанияның жаңа серіктестері ірі тауар топтамасын жіберді ме.
Е) Қолма-қол ақшалар айналымға шығарылды.
9. Хабарлы сөйлемді табыңыз:
А) Банкирлер адамдардың жинақтарын молайтуға көмектеседі.
В) Есте сақта, шаруашылықты жүргізгенде үнемшіл бол.
С) Қазір қандай өнім өндіресіз.
D) Компанияның жаңа серіктестері ірі тауар топтамасын жіберді ме.
Е) Қолма-қол ақшалар кіммен айналымға шығарылады.
10. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойыңыз: «Компанияның өкілі
шетел серіктестермен келісім .....»
А) жасады
В) жасамады
С) тұрмады
D) орнатпады
Е) бармады
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12. Іскерлік этикет ерекшеліктері. Келіссөз жүргізу этикеті. Сөз
қисындылығы
Грамматика: Сөйлем мүшелері
Тапсырма 1. Мәтінді оқып, талдаңыз.
Іскерлік кездесулер (мәжілістер) - басқару әрекетінің маңызды формасы
болып табылады. Мәжіліс кезінде басшы мен оның қызметкерлері арасында
ақпараттармен алмасады, басқару шешімдері қабылданады.
Тәжірибеге сүйенсек, басшылардың іскерлік кездесулерді ұйымдастыру
мен жүргізу технологиясын дұрыс білмегендіктен, тиімді нәтижеге жете
бермейді. Кейбір жағдайларда іскерлік кездесулер жиі өткізіледі және нашар
дайындалады; оны өткізуге тым көп адамдар тартылады, кездесулердің тым
ұзақтығы оның нәтижелілігін төмендетеді; сонымен қатар іскерлік кездесуде
қабылданған шешімдер дұрыс рәсімделмей, ал орындалу процесі нашар
қадағаланып, оның тиімділігі едеәуір төмендетеді, осыған байланысты осы
мәселелер жөнінде қайта мәжіліс жасау қажеттілігі туындайды.
Іскерлік мәжіліс - кәсіпорында туындайтын күрделі және өзекті
мәселелерді оңтайлы шешімін табуға ұжымдық ойды тарту әдісі. Бұл
жағдайдағы басқару процесі үш кезеңге сүйенеді:
- ақпаратты жинау және өңдеу;
- фирманың барлық қызметкерлері мен қызметін координациялау;
- шешім қабылдау
Дұрыс ұйымдастырылған іскерлік мәжілістер (жиналыстар) оқу-тәрбие
мақсатын да шешеді. Мәжілісте қызметкерлер ұжыммен жұмыс істеу, ортақ
мақсатты шешуге кешенді тәсілді қолдану, ортақ шешімге келу, қарымқатынас мәдениетіне үйренеді және т.б. кейбір қызметкерлер үшін іскерлік
мәжілістер - жоғарғы деңгейдегі басшыларды көру және тыңдаудың жалғыз
мүмкіндігі болады. Сонымен қатар, іскерлік мәжілісте басшы өзінің талантты
менеджер екенін көрсететін мүмкіндік.
Тапсырма 2. Мәтінді оқыңыз, мазмұнын ауызша баяндаңыз.
Іскерлік қарым-қатынастар мәдениеті
Кез-келген қарым-қатынас өзінің құрылымымен емес, формасымен
ерекшеленеді. Қарым-қатынас формасы - бұл адамдардың қарым-қатынас
процесі. Қарым-қатынас формасын таңдаудағы ең бастысы, «достарынды
жуын қылып алмай, ал жауларында дос қылу» (Инге фон Ведемайер).
Бұл жағдайда қарым-қатынастың сапасы, яғни оның мәдениеті туралы
айтылып
отыр.
Осыған
байланысты
қарым-қатынастың
келесі
компоненттерін ажыратуға болады:
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Коммуникатор - қарым-қатынасты орнататын адам, ақпаратты
жеткізетін;
Аудитория - ақпаратты қабылдап алатын адамдар;
Хабарлама - айтылатын ақпарат (ақпараттың құрылымы);
Қарым-қатынас құралдары - техникалық құралдар, оның көмегімен
ақпарат тыңдаушысына жеткізіледі.
Көп жағдайда іс оң нәтижеге жету үшін қарым-қатынастың құрылымы,
яғни оның мағыналы болуы әсер етеді. Бірақ оңтайлы таңдалған қарымқатынас формасы ұйымның көздеген мақсатына жетуіне әсер етеді. Бірақ
түрлі жағдайларда қарым-қатынас формасы әртүрлі болады. Осыған
байланысты қарым-қатынас формасының екі түрін ажыратуға болады:
Жанама - делдал арқылы, телефон, факс және т.б. арқылы
Тікелей - әңгімелесушімен тікелей қарым-қатынасқа түсу, яғни көзбекөз. Тікелей қарым-қатынастың артықшылықтары көп, себебі әңгімелесушіні
тікелей қабылдап және оның мінез-құлқын көруге қамтамасыз етеді. Бұл
жағдайда коммуникацияның екі типі қолданады: вербальды (сөйлеу) және
вербалды емес (дауыс тембрі және т.б.).
Вербалды коммуникация қарым-қатынаста
басымдылыққа
ие,
сондықтан да көркем сөйлей білу менеджер беделінің ажырамас бөлігі болып
табылады. Әдетте, адамдар қызыл тілді емес адамдарға қызуғышылығын
жоғалтады да, көркем сөйлей білетін адамдарға сеніміне кіріп кетеді. Сөз жүректің қан-тамыр жүйесіне әсер ететін қоздырғыш сияқты. Басшы туралы
көзқарас (әсіресе ең бірінші) сөздерді қолдана біліп сөйлеуіне байланысты
қалыптасады («Умен ты или глуп, велик ты или мал, не знаем мы, пока ты
слово не сказал» Саади). Басшының сөйлеуін қанағаттандыратын талаптар
әртүрлі. Мұнда қарапайымдылық пен жеткізе білу, көркемділігі мен
эмоцианалдылығы, интонация, дикция және т.б.
Кейбір менеджерлердің жетістікке жетуі, ал кейбіреуінің күйреуін
түсіну үшін, ұйымның қарым-қатынасындағы ақпараттың рөлін анықтап алу
керек. Ақпарат екі категорияға жіктеледі:
Функционалды - ұйымдағы белгілі-бір топқа өздерінің функцияларын
жүзеге асыру үшін беріледі. Ол саясат туралы ақпарат, ұйымның мақсаты
мен міндеттері, директивалар және т.б. Ол фирмада әртүрлі бағытта
(вертикалды немесе горизонталды) жеткізіледі. Мұндай ақпаратпен алмасу
дәстүрлі формальды қарым-қатынас деп аталады, себебі ұйымның ресми
каналдары арқылы беріледі.
Бағалық - қызметкерлердің дәрежесіне байланысты, олардың бір-бірін
қабылдау арқылы жүретін қарым - қатынас. Бағалау ақпараттарының жүру
каналдары әдетте қызметі үшін марапаттау, ұйымның іс-әрекетіне айтулы
үлес қосқаны үшін алғыс хаттары арқылы беріледі.
Грамматикалық анықтағыш:
Сөйлем мүшелері. Члены предложения.
В казахском языке сөйлем мүшелері делятся на тұрлаулы (главные) и
тұрлаусыз (второстепенные).
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Кесте 9

Тұрлаусыз мұшелер

Тұрлаулы
мүшелер

Тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер
Түрлері
Бастауыш
(подлежащее)
Баяндауыш
(сказуемое)

Сұрақтары
Кім? не? (кто? что?)
Кімдер? нелер? (мн.ч.)
Глагол: не істеді? қайтті?
(что делал? что сделал?)
Сущ.: кім? не? (кто? что?)
Прил.: қандай (какой?)
Толықтауыш
Б.с. кімге? неге? (кому?
(дополнение)
чему?)
Т.с. кімді? нені? (кого?
что?)
Ж.с. кімде? неде? (у кого?
у чего?)
Ш.с. кімнен? неден? (о
ком? о чем?)
К.с. кіммен? немен? (кем?
чем?)
Анықтауыш
Қандай? (какой?)
(определение)
Нешінші (который?
какой?)
Неше? қанша? (сколько?)
Кімнің? ненің? (чей?)
Пысықтауыш
Қалай? (как? каким
(обстоятельство) образом?)
Қайда (где? куда?)
Қашан? (когда?)
Қайдан? (откуда?)

Мысалдар
Сен қалаға келдің.
Есік ашық тұр.
Мен алма сатып алдым.
Мен басқа қызметкермін.
Университет үлкен.
Қанат саған хат жазды.
Олар қаланы аралады.
Сұлтанда шана бар.
Мақпал кітапты
кітапханадан алды.
Әкесі баласымен отыр.

Алмас - озат оқушы.
Кабинетте Абайдың
суреті ілулі тұр.
Арнаттың үш үйі бар.
Машина тез жүреді.
Қонақтар далаға шықты.
Қыста күн суық болады.
Ол құрылтайдан келді.

Тапсырма 2. Сөйлемдегі тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелердің астын
сызыңыз.
Ақша - тауарлар мен көрсетілген қызметтердің өлшемі болып табылады.
Ол кез келген тауарлар мен көрсетілген қызметтерге айырбасталатын ерекше
тауар. Ертеде ақша орнына жібек пайдаланылған. Жібекті патшалар мен
хандарға тарту еткен. Кейін ақшаның орнына алтын, күміс сияқты бағалы
заттар келді. Ал қазір қағаз ақшалар пайдаланылады.
Сенің жеке шаруашылығың бар. Оны сен өзің жүргізесің.
Шаруашылықты жүргізгенде үнемшіл бол. Шаруашылығыңды жүргізген
кезде айналаңдағы адамдармен санаса біл. Банкирлер адамдардың
жинақтарын молайтуға көмектеседі. Олардың бұл әрекеті адамдардың
жағдайын жақсартуға әсер етеді.
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Тапсырма 3. Сөйлемдегі тұрлаусыз мүшелердің астын сызыңыз.
Валюта - белгілі бір елде қабылданған ақша жүйесі және сол елдің ақша
өлшемі. Тұрақты валюта - алтынмен немесе басқа құнды заттармен
қамтамасыз етілген бағасы бар валюта.
Дүние жүзінің валюталары үш топқа бөлінеді:
1. Басқа валюталарға айырбасталатын.
2. Тұйық валюта, бұл тек сол елдің өз шекарасында ғана жүреді.
3. Шектелген валюта, ол кейбір басқа валюталарға ғана айырбасталады,
белгілі валюталық аймақта қызмет етеді. Қазір көптеген елдерде кағаз ақша
валютасы пайдаланылады.
Тапсырма 4. Экономикалық сөздермен тұрлаулы және тұрлаусыз
мүшелері бар сөйлемдер құрастырыңыз.
Тұрақты валюта, кұнды заттар, қамтамасыз ету, арзан, айырбастау,
айырбасталатын, тұйық валюта, пайдалану, айналым, қатынас, ақша өлшемі.
Тапсырма 5. Жай сөйлемдерге тұрлаусыз мүшелерді қойып
толықтырыңыз.
Іскерлік кездесулер................................................................................қажет.
..............................................................................................келіссөз жүргізді.
Ипотекалық компания ............................................................................берді.
Іскер адам.........................................................................уақытты үнемдейді.
Бухгалтерия бөлімі................................................................................төледі.
Тұтыншылар..............................................................................жабдықтайды.
Кәсіпкерлер бәсекелесі......................................................................күшейді.
Өнімді..................................................................................................өндіреді.
Іскерлік қарым-қатынас......................................................болып табылады.
Тапсырма 6. Сөйлемдегі тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелердің астын
сызыңыз.
Іскерлік кездесулер (мәжілістер) - басқару әрекетінің маңызды формасы
болып табылады. Мәжіліс кезінде басшы мен оның қызметкерлері арасында
ақпараттармен алмасады, басқару шешімдері қабылданады.
Іскерлік мәжіліс - кәсіпорында туындайтын күрделі және өзекті
мәселелерді оңтайлы шешімін табуға ұжымдық ойды тарту әдісі. Мәжілісте
қызметкерлер ұжыммен жұмыс істеу, ортақ мақсатты шешуге кешенді тәсілді
қолдану, ортақ шешімге келу, қарым-қатынас мәдениетіне үйренеді және т.б.
Кейбір қызметкерлер үшін іскерлік мәжілістер - жоғарғы деңгейдегі
басшыларды көру және тыңдаудың жалғыз мүмкіндігі болады.
Тақырыптық сөздік
1. Алғыс хат - благодарственное письмо
2. Әлемдік сауда - мировая торговля
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3. Әңгімелесуші - собеседник
4. Бедел - авторитет
5. Еңбек өнімділігі - продуктивность труда
6. Көтерме сауда - оптовая торговля
7. Қарапайымдылық - внимательность; доступность
8. Қарым-қатынас мәдениеті - культура общения
9. Құрылыс материалдары - строительные материалы
10. Мәжіліс - заседание; совещание
11. Мінез-құлық - поведение
12. Сапалы өнім - качественная продукция
13. Техникалық құралдар - технические инструменты
14. Тиімді пайдалану - эффективное использование
15. Ұйымдастыру - организовать
16. Хабарлама - объявление
17. Шешім қабылдау - принять решение
18. Іскер адам - деловой человек
19. Іскерлік кездесу - деловая встреча
20. Іскерлік этикет - деловой этикет
Білім деңгейін тексеруге арналған тесттік тапсырмалар
1. «Келіссөз жүргізу этикеті» аудармасы:
А) провести переговоры
В) этикет речи
С) этикет проведение переговоров
D) этикет переговоров
Е) служебный этикет
2. Қарым-қатынас формасы бұл:
А) адамдардың қарым-қатынас процесі
В) ақпаратты қабылдайтын адам
С) қарым-қатынасты орнататын адам
D) берілетін ақпараттың құрылымы
Е) тыңдаушының ақпаратты меңгеруі
3. Коммуникатор анықтамасын табыңыз:
А) адамдардың қарым-қатынас процесі
В) ақпаратты қабылдайтын адам
С) қарым-қатынасты орнататын адам
D) берілетін ақпараттың құрылымы
Е) тыңдаушының ақпаратты меңгеруі
4. Қарым-қатынас құралдары бұл:
А) адамдардың қарым-қатынас процесі
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В) ақпаратты қабылдайтын адам
С) қарым-қатынасты орнататын адам
D) берілетін ақпараттың құрылымы
Е) тыңдаушының ақпаратты меңгеру құралдары
5. Қарым-қатынастың жанама формасына жатады:
А) телефон арқылы сөйлеу
В) көзбе-көз әңгімелесу
С) аудиторияда қарым-қатынас жасау
D) вербалды коммуникация
Е) серіктеске факс жіберу
6. Кәсіпорында туындайтын күрделі және өзекті мәселелердің оңтайлы
шешімін табуға ұжымдық ойды тартудың әдісі:
А) іскерлік мәжіліс
В) қарым-қатынас
С) сөз қисындылығы
D) келіссөз мәдениеті
Е) ақпарат алмасу
7. Сөйлемдегі бастауыш қай сөз табынан жасалып тұр? «Мен қаржылық
талдау бөлімінде жұмыс істеймін»:
А) сын есім
В) есімдік
С) үстеу
D) етістік
Е) еліктеу
8. Асты сызылған есімдік сөйлемде қандай қызмет атқарып тұр?
«Сендер нешеусіңдер?»:
А) бастауыш
В) баяндауыш
С) толықтауыш
D) анықтауыш
Е) пысықтауыш
9. «Сауда ұйымдары жергілікті кәсіпкерлермен тығыз байланыста
жұмыс жасайды». Асты сызылған сөз сөйлемде қандай қызмет атқарады:
А) бастауыш
В) толықтауыш
С) пысықтауыш
D) баяндауыш
Е) анықтауыш
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10. Сан есім сөйлемде қандай қызмет атқарып тұр? «Биыл тауардың
көлемі он бес пайыз»:
А) бастауыш
В) толықтауыш
С) пысықтауыш
D) баяндауыш
Е) анықтауыш
11. Анықтауыш қандай сұраққа жауап бермейді?
А) қандай?
В) қалай?
С) кімнің? ненің?
D) қанша? неше?
Е) қай?
12. Толықтауыш қандай сұраққа жауап береді?
А) қандай?
В) қалай?
С) кімнің? ненің?
D) қанша? неше?
Е) кімге? неге?
13. Пысықтауыш жауап беретін сұрақтарды белгілеңіз:
А) қандай?
В) қалай?
С) кімнің? ненің?
D) қанша? неше?
Е) кімге? неге?
14. «Ақша - көрсетілген қызметтің өлшемі». Сөйлемдегі баяндауыш
қандай сөз табынан жасалған:
А) сын есім
В) есімдік
С) үстеу
D) етістік
Е) зат есім
15. «Банктер салымшылардың ақшасын сақтайды». Асты сызылған сөз
сөйлемде қандай қызмет атқарады:
А) бастауыш
В) баяндауыш
С) толықтауыш
D) анықтауыш
Е) пысықтауыш
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