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1. Оқу пәннің паспорты
Пәннің атауы «Кәсіби - бағытталған шетел тілі (неміс тілі)»
Міндетті компоненттің пәні
орнының компоненті
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс: 2
Семестр: 4
Аудиториялық сабақтар барлығы – 30 сағат
Тәжрибелік сабақтар - 30 сағат
СӨЖ-60 сағат
СӨЖМ-15 сағат
Жалпы жұмыс көлемі - 90 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 4 семестр
2. Пререквизиттер және Постреквизиттер:
Пререквизиттер:
Бұл пәнді меңгеру үшін келесі қарастырылған пәндерден алынған
білім, ұсталық және дағдылық қажет: мамандыққа енгізілген, В 1 деңгейіне
байланысты университетте шетел тілінің тәжірибелік курсын өткізу.
Постреквизиттер
Пәнді оқып алынған білім, ұсталық және дағдылық дипломдық
жұмыс орындау барысында қолданылады.
3. Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәннің мақсаты - маманның кәсіби құзырының деңгейін көтеру
үшін болашақ мамандардың кәсіп қызметтерінің, әртүрлі аспектілерде
кәсіби өзге тілді белгілі нысанға келтіру.
Пәннің міндеттері «Кәсіби – бағытталған шетел тілі» курсының
негізінде бағдарламада қарастырылғандай, студенттерді тематика негізінде
шетел тілінде сөйлесуін үйрету, студенттерге грамматикалық қолдану
жағын, сонымен қатар нақты сөз контекстінде лексикалық және құрылым
қалыптарын құрастыруға көмектесу.
4. Білімдерге, істей білуге және компетенцияларға қойылатың
талаптар
Пәнді оқып білген студенттер:
түсініктері болуы қажет:
- кәсіби тематикасы бойынша жазбаша және ауызша мәтіндердің
негізгі құрастыруын және құрылымын;
академиялық және әлеуметтік тұрмыстарда сөйлесу түріне
байланысты кәсіби сөйлесу жағдайларында сөйлесу тәртібін сақтау;
білу керек:
- кәсіп аясында іскер мінезді диалог жүргізу;
- оқылған және айтылған мәтін туралы мазмұнын айту,
теңтүпнұсқалы ғылыми стильді, монографияларды және мәтіндерді
аннотирлеу және реферирлеу;
- іс хат-хабарларын құрастыру (түйіндеме, өмірбаян, іс қағаздарын);
- кәсіби терминдерінің глоссариін кеңейту;
- өзіндік баға беру және аргументацияны қрайтын тақырып бойынша
хабарландыруларды доклат түрінде немесе реферат түрінде іске асыру;
пікірталастарға қатысу, алдын ала жинақталған және қарастырылған
деректер;
- келісім сөздер, іс кездесулер, пікірталастар және презентацияларды
жүргізу керек;
- кәсіби түрдегі ғылыми мақалаларды құрастуры керек;
істеу білу қажет:
- қойылған мақсатқа эффективті жету үшін конструктивті диалог
жағынан;
- шетел тілінде жобалық тапсырмаларды орындау;
- шетел тілінде Интернет – сайттармен жұмыс істеу;
«Кәсіби – бағытталған шетел тілі» пәнін қарастырған кезде келесі
құзыр нысанына келеді.
Компетенциялық болуы қажет:
- арнайы мақсаттар үшін теңтүпнұсқалы әдебиеттерді түсіну және оқу;
- арнайы тематика бойынша пікірталастар, дебаттар жүргізу;

Курста тілді дамытумен қатар тәрбиелік және білімді мақсаттарын
қояды: студенттердің ой-өрісін кеңейту, мәдени ойлау деңгейін көтеру,
сөйлесу, басқа халықтардың рухани мәдениетін қадірлеу.

5. Пәнді оқудың тақырыптық жоспары
Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының таралуы

№
п/
п

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тақырып атауы

Халықаралық байланыстар және олардың
жас маман өміріндегі орны.
Кездесулер, келіссөздер, кәсіби дебаттар,
презентациялар, конференциялар
Іскерлік хат алысу (түйіндеме, іліспе хат,
ұсыныс хат, өтініштер, ақпаратқа сұраныс,
растау хаты, тапсырмалар, келісім-шарттар
және т.б.)
Халықаралық бағдарламалар және жобалар.
Жоғары оқу орынның халықаралық
ынтымақтастығы.
Жобалық қызмет.
Жылуэнергетика маманына енгізу.
Салалардың қазіргі жағдайы. Бар мәселелер
және оларды шешу жолдары. Энергетика
саласындағы жұмыс.
Жылуландыру. Жылумен қамтамасыз ету.
Энергия көзінің алтернативті түрі.
Қазан қондырғысы.
Турбина қондырғысы.
Ағымдық бақылау
Барлығы: 90 (2 кредит)

Сабақтар түрлері
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