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1. Оқу пәнінің төлқұжаты
Пәннің аты Кәсіби бағдарланған шетел тілі (ағылшын тілі)
Міндетті компоненттің пәні
Кредиттер саны және оқыту мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс: 2
Семестр: 2
Барлық дәріс сабақтары – 30 сағат
Тәжірибелік – 30 сағат
СӨЖ – 60 сағат
осының ішінде СӨЖМ – 15 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылық - 90 сағат
Бақылай түрі
Емтихан – 2 семестр
Пререквизиттер
- шетел тілі.
Постреквизиттер
- компьютерлік графика.
2. Пән, мақсаттар және тапсырмалар
Тәртіптің пәні
Дәрістік, тәжірибелік, және зертханалық сабақтарды өткізу бойынша,
өздік жұмысты ұйымдастыру және студенттердің білімдерін бақылауы бойынша
ГОСО және оқу-әдістемелік материалдары.
Пәннің оқыту мақсаты
Кәсіби құзырларының деңгейін көтеру үшін болашақ мамандардың кәсіби
қызметтерінің түрлі аспектілерін іске асыруға мүмкіндік беретін кәсіби
өзгетілдік сөзді қалыптастыру.
Пәнді оқытудың тапсырмалары
Кәсіби қызметте сдуденттердің әртүрлі регистрлермен және қазіргі шетел
тілінің функционалдық стильдерімен танысу.
3. Білімге, ұсталылыққа, дағдыларға, және құзырларға қойылатын
талаптар
Берілеген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:
Келесі түсініктер бойынша білмдері болу керек:
–
кәсіби
қызметке
қажетті
коммуникативті
құзырлардың
(лингвистикалық,әлеуметлингвистикалық,әлеуметмәдениетті,
стратегиялық,
дискурсивті және прагматикалық) қалыптасуы және дамуы бойынша;
– коммуникативті дағдылардың жұмыспен өтеуін болжайтын, жазбаша
және ауызша ақпараттық алмасуды іске асыру үшін кәсіби шетел тілімен иелену
деңгейінің жеткілікті қалыптасуы бойынша;

– сөздік қызметтің (оқу,хаттар,монологтық және диалогтық сөздің
аудирлеуі және сөулеуі) барлық түрлерінің ары қарай дамуы бойынша, сонымен
қатар қарқынды кәсіби сөздіктің тұрақты кеңеюі бойынша;
– Тіл бойынша өздік зерттеу жұмысы, олардың ана тілінің келісілген
көріністерімен
салыстыру
жолымен
оқылатын
тілдік
көріністерге
аналитикалық тіл табудың дамуы;
Білу керек:
– Кәсіби тақырып бойынша ауызша және жазбаша мәтіннің құрылымы
және құру негіздері;
– әлеуметтік- тұрмыстық және академиялық щеңберінде сөйлеудің
стилінен және мінезінен тәуелді,кәсіби сөйлеудің жағдайымен келісті сөйлеу
тәртібінің ережелері;
Білу:
– кәсіби щеңберде іскер мінезді диалог жүргізу;
– оқылған және естілген мәтіннің мазмұнын айтып беру, теңтүпнұсқалық
ғылыми-танымал мақалаларды,мәтіндерді және монографияларды аннотирлеу
және рефераттауды білу;
– іскери хат-хабарларды құрастыру (резюме, өмірбаян, іскер хаттар,
эссе);
– кәсіби терминологияның глоссариін кеңейту;
– жеке бағаны және дәлелдемені құрайтын шолу рефератты немесе
баяндама түріндегі тақырып бойынша хабарлама жасау; алдын ала жиынды
және деректерді өңдеуді қажет ететін талқылауларда қатысу;
Тәжірибелік дағдыларды иемдену:
–Презентациялар,
іскери
кездесулер,
келіссөздер,
дискуссия
талқылауларды жүргізу бойынша;
– кәсіби мінезді ғылыми мақалаларды құрастыру бойынша;
- Құзырлы болу:
– жобалық тапсырмаларды шетел тілінде дайындау сұрақтарында;
- шетел тілінде Интернет-ресурстарымен жұмыс істеу.

4. Пәнді оқудың тақырыптық жоспары
Сабақ бойынша академиялық сағаттардың реттелуі
№
п/п

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойыша
СӨЖ
дәрістіксағаттардың саны
Дәрісте Тәжірибелі Зертханалық Жалп Соны
р
к
студиялық, ы
ң
(семинарлы
жеке
ішінде
қ)
СӨЖ
М
4

5

Тақырып 1. Жартылайөткізгіштік
диоды
Тақырып 2. Телекоммуникацияның
дамуы
Тақырып 3. Интернет және қазіргі
өмір
Тақырып 4. Спутниктер және
телебайланыс
Тақырып 5. Телекөрініс

6

Тақырып 6. Болашақ телебайланыс

3

Тақырып 7. Коммерциялық
Спутниктік байланыс
Тақырып 8. Телефон байланысы

3

1
2
3
4

7
8
9

Тақырып 9. Микро ЭЕМ
конструкциясы және
микропроцессорлар
Жалпы

4

15

5

4

19

5

2

18

5

3

8

3
4
30

60

15
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