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1. Оқу пәнінің паспорты
Кәсіби-бағытталған шетел тілі
Пән міндетті компонент
Кредиттер саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс: 2
Семестр: 4
Аудиториялық сабақтар, барлығы – 30 сағат
Тәжірибелік /семинар сабақтары – 30 сағат
СӨЖ – 60 сағат
Соның ішінде СОӨЖ – 15 сағат
Жалпы еңбексыйымдылығы - 90 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 4 семестр
Пререквизиттер: Неміс тілі, Мамандыққа кіріспе. Туризмология
негіздері, Жалпы жертану, Метеорология және климатология, геоморфология,
гидрология, ландшафттану,
Постреквизиттер: Жер кадастры, Басқарудың географиялық негіздері,
ТМД-нің физикалық географиясы, Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық
географиясы, Туроперейтинг менеджменті, Қонақ үй сервисі.
2. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пәннің мақсаты – маманның кәсіби құзырлық деігейін жоғарлату үшін
келешек мамандардың кәсіби іс-әрекетін әр түрлі аспектілерін жүзеге асырудағы
кәсіби шет тілін қалыптастыру.
«Кәсіби-бағытталған шет тілі» курсының негізгі мақсаты студенттерді
бағдарламамен қарастырылған тақырыптарға қатысты шет тілінде сөйлеу
қанынастарын, сөйлеу констекстерде грамматикалық, лексикалық және
құрылымдықты қолдану. Мыналарды ұсынады:
 кәсіби іс-әрекетерде заманауй шетел тілінің функциолады ситилімен
студенттермен таныстыру;
 кәсіби іс-әрекеттерге қажетті коммуникативті құзырлығын дамыту
және қалыптастыру (лингвистикалық, әлеуметтілингвистикалық, әлеумет
мәдениетті, стратегиялық, дискурсивті және прагматикалық);
 жазбаша және ауызша ақпараттық айырбас жүзеге асыруына
арналған кәсіпшілік шетел тілін иелік жеткілікті деңгейін құруы, қызмет
сөйлеудің 4 түрін (оқулар , хаттар , аудирования және -монологты және
диалог сөйлеудің ), қатынас дағдылардың еңбекпен өтеуін, барлықтардың
онан арғы дамуын сонымен қатар белсенді кәсіпшілік сөздік жүйелігін
кеңейту;
 студенттерде тіл бойынша өздік зерттеу жұмыстарына қатыстыру, ана
тіліне сәйкестендіріп оқылатын тілді аналитикалық тұрғыдан студенттерде
дамыту.

3. Біліктілік, дағды, икемділік және құзыреттіліктерге арналған
талаптар
Студентер білуі қажет:
 кәсіби тақырыптарды ауызша және жазбашаны құрастыру негізін
құрылымын;
 сәйкестікте сөйлеу мінез-құлық ережелері стильдің тәуелділікте
кәсіпшілік қатынас жағдайларымен және қатынас мінез-құлығының
әлеуметтік - тұрмыс және академиялықта сфераларда
икемді болу:
 кәсіби жағынан іскери мінезді сөйлесулер жүргізу;
 тыңдалған және оқыған мәтіннің мазмұнын айту, ғылыми-танымал
мақалаларға, мәтіндерге және монографияларға аннотация жасау
 іскери корреспонденцияны құрастыру (түйіндеме, өмірбаян, іскери
хаттар, эссе);
 кәсіби терминдік глооссарилерді аларту;
 тақырыптар бойынша көлемді рефераттар немесе баяндамалар
түрлерінде хабарламалар жасау, алдынала фактілерді жинау және өңдеп,
пікірталастарға қатысу;
 презентация, іскери кездесулер, келіссөздер, пікірталастар жүргізу;
 кәсіби жағынан ғылыми мақалаларды құрастыру.
тәжірибенің болуы:
 қойылған мақсаттарға тиімді жету үшін сындарлы сойлеу;
 шет тілінде жобалық тапсармаларды дайындау;
 шет тілінде интернет желісінде жұмыстар.
«Кәсіби- бағытталған шетел тілі» пәнін оқу кезінде келесі құзырлықтар
қалыптасады:
жалпы:
 логико-құрылымдық тұтастығы;
 пәндік сөйлеу мазмұнын білу;
 сөйлеуді лингвистикалық түзету
кәсіби:
 коммуникативті ойларды жүзеге асыру;
 кәсіби тілді білу;
 арнай мақсаттар үшін аутентті әдебиттерді түсіну және оқу;
 дебаттарды жүргізу, арнайы тақырыптарға пікірталас өткізу.
Тіл дайындау курстарымен бірге білімдік және тәрбиелік мақсат
қойылады: студенттің ой-өрісін ұлғайту, ойлау мәдениетінің деңгейін
жоғарлату, қарым-қатыныс және сөйлеу, өзге халықтардың рухани байлығын
құрметтеуге тәрбиелеу.

4 Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлерінің академиялық сағаттарға бөлінуі

ССӨЖ

зерт.

Тәж.

Тақырыптардың атауы

дәр.

№
п/п

Сабақ түрлері
бойынша байланыс
сағаттарының саны

4 семестр
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Халықаралық байланыстар және олардың заманауы
мамандардың өміріндегі ролі.
Кездесулер, келісімшарттар, телефондық
сөйлесулер. Келіссөздер, кәсіби дебаттар,
презентациялар, конференциялар.
Іскери келіссөздер (түйіндемелер; ілеспе хаттар;
ұсыныс хаттар; рекламация, өтініш, ақпаратты
сұрау, запрос информации, растау-хаттары,
тапсырыс, контракттар және т.б.).
Халықаралық бағдарламалар және жобалар. ЖООғы халықаралық ынтымақтастықтар.
Кіріспе
Мамандығы бойынша негізгі ұғымдар және
терминдер
География және туризм мамандықтарында жиі
қолданатын сөздерге неміс тілінде сипаттама беру
Германия және Қазақстан
Қазақстан мен Германия мемлекеттерінің мәдени
орталықтары
Ағымдағы бақылау
БАРЛЫҒЫ:
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