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,<Мүнай газ ісі» мамандыгы бойынша студенттеріне 
қытушылармен шет тілі бойынша практикалық 
іаныла алады. студенттердің сабаққа өз беттерімен 
цы жэне шет тілі мамандығы бойынша 
рін дамытуды көздейтіндердің кызығушылығын 
: күралы «Мүнай газ ісі» мамандығы негізінде 
ің қызығушылығын көрсетеді. Оқу к¥Ралының 
іқырыбы бойынша мәтіндер, сөздік корды бекітуге 
грамматикалық дағдылар мен сейлеу дағдысын
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А і і . і л ш ы н  тілінде мұнай және газ геологиясын терең оқып-үйрену 
м.пгріімш.і болып табылатын жэне «Кэсіптік шет тілі» немесе «Кэсіптік 
ішммүмикация саласындағы шет тілі» (ағылшын тілі) пәндері бойынша 
ир.ікііікаім.іқ сабақтарда колданылатын оку-әдістемелік кұрал. Онын басты 
мін к'і і жогары оқу орнының аясында шеттілін оку процесін табысты жүзеге 
m і.ірі .і қажсггі коммуникативтік дағдыларды дамыту жолдарын ұсыну. 
Iомм \ шікативтік дағдыларды дамьгту осы шет тілінің тілдік бірліктерін еркін 
пігрү іаиа емес, сонымен катар зерттелетін тілдің грамматикалык 
нчрмііларыиа сәйкес сөйлемдерді дұрыс кұру. грамматикалық формулаларды 
пжі.іра іу мсн оларды сейлеу барысында колдануга тұрады.

Ои.і эдістемелік құрал «Мұнай жэне газ ісі» такырыбы бойынша 
і р.іммагнкалык жэне бастапкы лексикалык мағлұматтарға ие студенттерге 
карт іырылган және шет тілі бағдары бойынша барынша толык ақпараттан 
іура.чм. Оқу кұралы келесі бөлімдерден тұрады: Introduction Nature o f  oil. 
Willin' I’/ xas. The Earth crust -  where we fin d  it.

Іісрілген такырыптың мэтіндері жаңа лексиканың тізімімен, сондай-ақ 
м.іпіілс корсетілген лексикалык жэне грамматикалык материалды бекітуге 
наі і.п іалган оларға катысты жаттығулармен бірге жүреді. Оқу құралындағы 
материал келесі сабактарда бекітілетін жаңа лексика мәтіндердін алдында 
ім.лап.іидай етіп орналаскан, ол курстың өн бойында оған кайта оралып 
оіырута септігін тигізеді. Жұмыста ұсынылған коммуникативтік қызмет 
і ү р л с р і н і ң  көмегімен тілдік жэне грамматикалык міндетінің кажетті 
іаідыларын, түлектін білуі тиіс жоғары денейдегі эмбебап міндеттерді 

калымтастыруға болады. Сонымен катар:
• әлеуметтік жэне кэсіптік байланыстандың баламалығын камтамасыз 

стстін элеуметтік мэдени және мәдениетаралык коммуникация дагдьшарын 
чіледі;

• ойлау мәдениетіне ие, талдау жасауға, акпаратты қорытындылауға, 
максаттар кою мен оларға жету жолдарын таңдауға кабілетті, ауызша және 
жа юаша сөйлеу мәдениетіне ие;

• озінің интеллектуалдык түрғыдан дамуына. мәдени деңгейін, кәсіптік 
қүчыретін арттыруға, өзінің денсаулығын. адамгершілік жэне физикалық өзін- 
очі жетілдіруге кажетті, таным, үйрену жэне өзін-өзі бакылау әдістері мен 
күралдарын пайдалана алады;

• өзін-өзі дамыту; өзінің біліктілігі мен шеберлігін арттыруга деген 
іалпыныс, өзінін абыройы мен кемшіліктерін сыни түргыдан бағалай алады, 
одіс-тәсілдерді аныктап, өзін-озі дамыту кұралдарын тандай алады;

• өзінің болашак мамандығының әлеуметтік мэнін түсінеді, кәсіптік 
кызметті аткаруға катысты жоғары уэждемесі бар;

Білім берудің жаңа деңгейіне өтумен байланысты студенттердің тілдік 
түрғыдан дайындығына, кәсіптік коммуникация саласында тілді игеруіне 
катысты талаптар артты. Аталган тақырып бойынша оқу эдебиетінің болмауы
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