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1. Оқу пәнінің паспорты
Пән атауы Туризм мамандығы үшін кәсіби ағылшын тілі пәнінен
ЖОО компонентінің пәні
Кредит саны және оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 2 (ЖОБ), 1 (ОКБ)
Семестр: 4
Барлық аудиторлық сабақтар саны – 45 сағат
Дәрістер – 0
Практикалық/семинарлық сабақтар – 45 сағат
Зертханалық – 0
СӨЖ – 90 сағат
Оның ішінде СОӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 4 (ЖОБ), 2 (ОКБ) семестр
Пререквизиттер
Осы пәнді игеру үшін келесі пәндерде иеленген білім, қабілеттер мен
дағдылар қажет: Кәсіби бағытталған шет тілі.
Постреквизиттер
Өдірістік тәжірибе
2. Пән, мақсат және міндеттер
Пәннің пәні – Туризм бағытындағы шет тілін тереідетіп оқыту
Пәнді оқыту мақсаты – Туризм мамандығы үшін кәсіби ағылшын тілі
тәжірибелі курсының бағдарламасы ауызша жазбаша түрде
кәсіби қатынас құралы ретінде, шетел тілін білуді,
халықаралық қатынас өрісіндегі, кәсіби қызметіндегі
коммуникативті ниетін шығару үшін, арналған әдеттердің
және шеберліктердің құрылуын, мақсат етеді.

-

Пәнді зерделеу міндеттері

оқып
жүрген
шетел
тілінің
ресми-кәсіби
стилінің
ерекшеліктерін білу;
студенттердің өздік логикалық ойлауын, өз пікірлерін айту
шеберлігін қалыптастыру, шетел тілінде ауызша және
жазбаша сөйлесуді жетік жүргізе алу;
оқып жүрген тілдің елі туралы білімді меңгеріп алу

-

халықаралық коммуникацияның
ережелерін білу;

және

кәсіби

этикетінің

3. Білім, дағды, ікерліктер мен құзіреттерге қойылатын талаптар
Осы пәнді игеру нәтижесінде студеттер:
Келесі түсініктерге ие болуға тиіс:
- тілде қолданылатын негізгі грамматикалық ережелер мен тілдік
формулалар жайлы;
- кәсіби салада үйренген тілідң құрылыстары мен орамдары жайлы.
Білуге тиіс:
- шет тіліндегі презентациялар мен кәсіби сұхбат жүргізудегі ережелерді;
- кәсіби қызметімен байланысты құжаттарды толтыру ережелерін;
- кәсіби сала қызметіндегі тәртіпті
Істей білуге тиіс:
- түп нұсқа мен ауызша дерек көздерімен жұмысты;
- іс туралы хаттарды жазуды;
- кәсіби лексиканы қолдануды.
Тәжірибелік дағдыларға ие болуға тиіс:
-

ресми-іскерлік стиль нормаларды игеру;
белсенді кәсіби лексика мен терминологияны қолдану;
шет тілінде презентацияларды өткізу;
кәсіби саладағы қарым – қатынаста болу;
құзыретті болу;
туристік бизнес саласындағы шет тілді білу;
кәсіби қызметімен байланысты ресми іс-қағаздар мен құжаттарды
толтыру;
- кәсіби саладағы шет тіліндегі келіссөздерді телефон арқылы жүргізу.

4 Пәнді зерделеудің тақырыптық жоспары
№
р/с

1
2
3
4
5
6
7
8

Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі
Тақырыптардың атауы
Сабақ түрлері
СӨЖ
бойынша
аудиторлық
сабақтардың
саны
практикалық
БарОның
(семинар-лық)
лығы
ішінде
СОӨЖ
Careers in tourism
5
10
5
Purpose of travelling
3
6
6
All about hotels and facilities
4
4
4
Dealing with clients and partners 10
20
10
in person, in correspondence and
on the phone
Getting around the places
4
8
4
Eating out
6
12
6
Traditions and festivals
5
10
5
Presenting countries, tours and 8
16
8
directions
Барлығы: 135
45
90
22.5
(3 кредит)
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