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1. Пәннің мақсаты мен міндеттері
1.1 Курстың мақсаты «Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1
деңгейі)» ұсынылып отырған негізінде ауызша және жазбаша
сөйлеу түрін дамытуы болып келеді.
1.2 Курстың міндеттері: мәдениетаралық болктың (саясат,
экономика, мәдениет, тілін үйреніп жатқан ел мен Қазақстан
азаматтарының құқықтары) сөйлеу
және жалпыкәсіби
аясының (білім беру, тілдің жәәне әдеьиеттің даму тарихы)
сөйлеу тақырыптары негізінде қол жеткізілген жалпыкәсіби
және мәдениетаралық бағыттағы оқытудың тереңдетілуі –
үшінше оқу жылының өзгешілігі болып табылады.
1.3 Курстың оқу нәтижесінде студент білуі керек:
1 Ырықсыз етіс
2 Модальдік етістіктер және оынң қызметі
3 Күрделі сөйлемдердегі шақтардың қиылысуы
4 Артикльдер
1.4 «Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі)»
курсын меңгеру арқылы студент:
- ақпараттык тұрғыдан құнды, тәрбиелік мәнде бағытталған
және сөйлеу тақырыптары келемінде үйреніп жатқан тілдщ
құралдарымен айтуға күші жететін мазмұнды теріп алуға
және оны оқушылардын қызығушылықтарын және өзара
қатынастарын ескере отырып, оқу-сөйлеу жағдаяттарына
кешіруге;
- оқушыларды түрлі сөйлеу пішіндеріне әрекеттенуге түрткі
богтуға; а) сурет, суреттер сериясы, диафильм, кинофнльм,
телефильм, видиожазылым бойынша ойын айтуды басқарып
жатқанда; ә) мәтінді қайта айтып немесе талқылап жатқанда;
б) берілген жағдаят бойынша өз инициативасы бойынша
дайындықсыз сөйлеу үдерісінде;
- кәсіби тақырып бойынша түрлі тақырыптарда полемикалық

сейлеудің түрлі пішіндерінде пікірсайыс ұйымдастыру және
жүргізуге (пікірталас, дебаттык клубтын отырысы, дөңгелек
үстел және т.с.с);
- өзін талдау мен өзін бағалау икемділнт болу (езінің күйіне ой
жүгірту
икемділігі);
- материалмен
жұмыс
істеуге
(көркем,
ғылыми,
публицистикалық мәтіндермен)
-мәтшге лингвистикалық және әдеби тұрғыдан талдау
жасауға;
-түрлі жанрлардағы әдеби шығармалардың құрылысын
талдауға;
-тақырып бойынша библиография жасауға;
-тақырып бойынша негізгі ғылыми түсініктердің сездігін
жасауға;
-тақырып бойынша конспект жасауға;
-тақырып бойынша тезистерді суреттеуге;
-белгілі
ғылыми
ақпаратқа
қосымша
жаңа
ақпаратка
аналитикалық сүрынтау жасауга;
-гүрлі замандардың әдеби құбылыстарын талдау;
- батырлық, кайғылы, күлкілі құбылыстарды және оларды
керсетудің
құралдарын беліп керсетуге;
-көркем шығармаларды шетел тілінен ана тіліне аударуға;
-түрлі замандардын көркем шығармаларынын жалпыадамилық
құндылығын табуға;
-статистикалық мағлұматтармен жұмыс істеуге;
- мәтіндегі тілдік кұбылыстар арасындағы себеп-салдар
байланыстарды
құруға;
- мағлүматтарды компьютерде өңдеуге.
2. Пререквизиттер:
«Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 деңгейі)», Базалық ШТ,
Тәжірибелік фонетика, Тәжірибелік грамматика.
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3. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

№
р/с

3.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Күндізгі ЖОБ
Тақырып атауы
Сағат саны
Дәрі Тәжі СӨЖО
с
р.
СӨЖ
2
3
4
5

1
7 семестр
1
Das Leben der Gesellschaft und ihre
Probleme.
2 Politischer Bereich der
Kommunikation
3 Kontraste des politischen Lebens
4 Professioneller Bereich der
Kommunkation
5 Ausbildung
6 Sprachwissenschaft
ИТОГО

н/п

12

22

н/п

12

22

н/п
н/п
н/п

11
10
45

23
23
90

3.2. Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
Thema 1.
Das
Leben
der
Gesellschaft
und
ihre
Probleme.
Menschenrechte, Genderaspekte in der Gesellschaft. Demokratie,
Kriminalität in der Gesellschaft.
Thema 2.
Politischer Bereich der Kommunikation
Kontraste des politischen Lebens. Staatsaufbau in Deutschalnd und
in Kasachstan, politische Parteien. Kasachstan in der Weltarena.
Thema 3.
Professioneller Bereich der Kommunkation.
Ausbildung.
Berufsausbildung,
Bildung
in
der
Zukunft.
Bildungssysteme in Deutschland und in Kasachstan.
Sprachwissenschaft.
3.3 СӨЖ тақырыптары
СӨЖ мінез-құлық келесі жобалы жұмыстар қосады :
1. «Германияда ажалды өлім жазасы» тақырыпбына зерттеу
өткізу;

1 «Menschenrechte in Kasachstan» тақырыпбына зерттеу
өткізу;
2 «Terrorismus und seine Gründe und Folgen» тақырыпбына
зерттеу өткізу;
3 «Глобализация және оның зардабы» тақырыпбына зерттеу
өткізу;
4 «Германиянын білім жүйесі. Плюстар және минустары.»
тақырыпбына зерттеу өткізу;
Ұсынылған әдебиеттер
1. „EM. Brückenkurs. Hauptkurs. Abschlusskurs“, Verlag Hueber, 2000.
2. “Mittelstufe Deutsch”, Verlag für Deutsch, München, 1999.
3. Sprachkurs Deutsch 3, Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main, 2003
4. Themen neu 3, Lehrwerk für DaF, Hueber Verlag, München, 1986.
5. “Unterwegs”, Lehrwerk für Mittelstufe DaF, Langenscheidt, Berlin, München,
1998.
3.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны (Күндізгі
ЖОБ)
№
Есеп
Сағат
Бақылау
ОӨЖ түрі
беру
көлем
түрі
формасы
і
1
2
3
4
5
2 Тәжірибе сабақтарына Үй
Сұрақ
40
дайындық
тапсырма
сы
3 ОӨЖ орындау
Конспект, Сұрақ
40
ауызша
жауап
4 Бақылау шараларына
Тест
РК1, РК 2
10
дайындық
Барлығы
90
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көшірмесі
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РГР

Кр.
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Сағаттардың курсттар
және семестр бойынша
бөлінуі

Барлығы

135

6 сем

Күндізгі
ЖОБ

сынақ

Бақылау түрлері Сағат
саны
Емт

Оқу
Түрі

6 семестр
н/п 45 45 45

5 «Арнайы шетел тілі – жалпы кәсіби (С1 жалғастырмалы
деңгейі)»
пәні бойынша әдебиеттер тізімі
Негізгі
1. „EM. Brückenkurs. Hauptkurs. Abschlusskurs“, Verlag Hueber, 2000.
2. “Mittelstufe Deutsch”, Verlag für Deutsch, München, 1999.
3. Sprachkurs Deutsch 3, Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main, 2003
4. Themen neu 3, Lehrwerk für DaF, Hueber Verlag, München, 1986.
5. “Unterwegs”, Lehrwerk für Mittelstufe DaF, Langenscheidt, Berlin, München,
1998.
6. “Memo”, Lehr - und Übungsbuch, Langenscheidt, Berlin, München, 1995.
7. "Auf neuen Wegen", Lehrwerk für DaF, Max Hueber Verlag, 2003.
8. "Deutsche Allgemeine Zeitung", Almaty, 2004-2007.
Қосымша
1. “Tatsachen über Deutschland”.
2. “Mit uns leben 2”, Klett Edition Deutsch, München, 1990.

