
КарТУ-нің Шет тілдер кафедрасы 2020 жылдың 16 қазанында 

"Техникалық ЖОО-да шет тілін оқытудағы мәдениетаралық аспект» атты 

тақырыбында тәрбие іс - шарасын өткізді: 

Іс-шара ағылшын тілінде, Miсrosoft Teams форматта онлайн өтті. Оған КарТУ       

1-курсының 50-ден астам студенті, сондай-ақ «Шет тілдері» кафедрасының 

оқытушылары қатысты. Олар «шет тілдерін оқытудағы мәдениетаралық 

коммуникация», «ағылшын тілін оқыту және техникалық ЖОО-дағы мәдениеттің 

ерекшеліктері», «болашақ мамандарды оқытудағы басымдықтар және даму 

перспективалары», «жапон тілі және мәдениетінің аспектілері», «мәдени және 

лингвистикалық өзгерістер», «қоғамның ауызша және жазбаша тілдің дамуына 

әсері» тақырыптарын талқылады, қатысушылар қызықты презентациялар көрсетті.. 

Іс-шараның негізгі міндеттері: бәсекеге қабілетті маман қалыптастыру, шет 

тілін үйренуге деген қызығушылықты ояту, сонымен қоса студенттердің 

шығармашылық қабілеттерін анықтау және дамыту. 

Іс-шараға жауаптылар: шетел тілдері кафедрасының меңгерушісі, техника 

ғылымдарының кандидаты, доцент Джантасова Дамира Дулатовна, кафедраның 

тәрбие жұмысына жауапты оқытушысы Изотова Айгерим Сериковна, кафедра 

оқытушылары Кубеева Мара Маулитовна, Жданова Элеонора Андреевна. 

Тіл мен мәдениет арасындағы ара-қатынас өте тығыз .Тіл-мәдениеттің маңызды 

бөлігі, мәдениет өзінің сенімдерін, құндылықтары мен нормаларын жеткізетін 

негізгі құрал. Кәсіби мәдениетаралық қарым - қатынас-бұл студенттің жалпы 

мәдениетінің құрамдас бөлігі, оған шет тілді әлеуметтік-мәдени ортада 

коммуникативті мәселелерді тиімді шешуге ықпал ететін білім, дағдылар мен 

құндылықтар жиынтығы кіреді. Жекелеген елдердің өмірінде болып жатқанның бәрі 

жер шарының басқа бөліктеріндегі өмірге қандай да бір түрде әсер етеді. Қазіргі 

заманғы мәдениет өзіндік ерекшелігі мен оқшаулануын жоғалтады, ал олардың 

арасындағы шекаралар жойылып, біртіндеп жоғалады. Тіл құндылықтарды терең 

түсінуге, ұлттық мәдениеттің мәнін ашуға, ұлттың менталитетімен танысуға 

мүмкіндік береді. Шет тілін білу басқа мәдени ортаға "кіруге" мүмкіндік береді, ал 

бір тілден екінші тілге үнемі көшу адамға мәдени құбылыстарды әртүрлі 

көзқарастардан түсінуге көмектеседі. Шет тілін білетін қазіргі заманғы адам басқа 

адамдармен қарым-қатынас процесіне қатысады және өз мәдениетінің өкілі болып 

табылады. 

Техникалық жоғары оқу орны студенттерінің шет тілін үйренуі олардың шет 

тіліндегі коммуникативтік құзыреттілігін дамытуға ықпал ететіні белгілі. Әр шет тілі 

сабағы-бұл мәдениетаралық қарым-қатынастың қиылысы, өйткені әр шет сөзі басқа 

әлем мен мәдениетті білдіреді, әр сөздің артында ұлттық бірегейлік пен әлем туралы 

түсінік жатыр. Оқу нәтижесінде студенттің саналы түрде таңдалған мамандықта 

жеке тұлғаның толыққанды өзін-өзі жүзеге асыруын қамтамасыз ететін жаһандық 

даму аясында мәдениетаралық аспектіге саналы көзқарасы болуы маңызды. 

Сондықтан, шет тілінің арқасында мамандық университетте оқудың алғашқы 

күндерінде студентке жаһандық дамудың кең контекстінде ашыла алады және 

ашылуы керек. 



Мысалы, ангиме сізге Жапон мәдениеті әлеміне толықтай енуге мүмкіндік 

береді, адамдарға елдің ерекше ерекшеліктерін жақсы түсінуге көмектеседі. 

Ангимеде біз олардың күнделікті өмірін байқай аламыз ерекше әзіл мен нәзік 

сарказм, басқа жыныспен қарым-қатынас ережелері, олардың этикеті, мінез-құлқы, 

қарым-қатынас және қабылдау стилі. Егер сіз Біріккен Корольдіктің мәдениетіне 

әсер етсеңіз, онда, әрине, әлемнің түкпір-түкпірінен келген адамдар Англияға 

ағылшын тілін үйренуге, өмір сүруге және жұмыс істеуге барады. Британдықтар 

ақылды, бірақ мейірімді. Ағылшындар бизнестегі формальдылықтар мен 

хаттамаларды сақтайды, ал ұқыптылық өте маңызды. Англия тұрғындары оны 1000 

жылдан астам уақыт бойы айтып келеді. Алайда американдық ағылшын тілінің тек 

300 жылдық тарихы бар. Ол ежелгі ағылшын тілінен дамыды және иммиграция, 

құлдық және тіпті соғыстар әсер етті. Әлемнің әр түрлі елдеріндегі шет тілінің 

ерекшеліктері, қоғамдағы мінез - құлық, іскери кездесулердің нюанстары, жазбаша 

және ауызша сөйлеудің аудармасы-осы және басқа да көптеген таңқаларлық 

фактілерді біздің студенттер пікірталас кезінде айтты. Ушаков Валентин (гр.ЭЭ 20с), 

Төлеубай Жаслан (гр.ВТ 20-1ск), Сағынаев Дастан (гр.ВСУ 20-1), Ермек Есей 

(гр.Аиу 20-2), Нысанбеков Абылай (гр.Аиу 20-2), Исаев Арыстан (гр.Ко 20-1), 

Әлімжанов Мирас (гр.АиУ 20-1), Стафеева Ангелина (гр.20-4), Мырзабек Алтынай 

(гр.ГПР 20-3), Ан Артем (гр.С 20-3), Апсалямов Рауан (гр.20-3), Тайсумов Мовла 

(гр.С 20-3), Жағпарова Ғалия (гр.20-3), Шотт Вильгельм (гр.20-3), Тоғайбаева 

Дильназ (гр.С 20-3), Кабланов Мейр (гр. МД 20-3), Торбаев Әлихан (гр. МД 20-3), 

Мурзахметов Руслан (гр. МД 20-3), Баспақов Мәди (гр.АиУ 20-2), Мәдениет 

Ерсұлтан (гр.20-3) мәдени ерекшеліктер, таңғажайып фактілер туралы айта отырып, 

жарқын, танымдық презентациялар дайындады, сондай-ақ көрермендермен жаңа 

идеяларды талқылады, даулы мәселелерді көтерді және лингвистикалық, әлеуметтік, 

білім беру мәселелерін шешуді ұсынды. 

Бәсекеге қабілетті маманның тиімді жұмыс істеуі үшін компанияларға шет тілін 

білу деңгейі жоғары мамандар қажет. Бүгінгі таңда өндіріс процесі халықаралық 

интеграциямен тығыз байланысты-сондықтан шетелдік технологияларды, 

жабдықтарды, түрлі құралдарды, әдістер мен құрылғыларды енгізу үйреншікті 

жағдайға айналуда. Әдетте, олардың барлығы көптеген техникалық құжаттамамен 

бірге жүреді және бұл құжаттаманың аудармасы қажет. Шетелдік материалдар мен 

технологияларды пайдалану ережелері мен жұмыс принципін дұрыс зерттеу және 

түсіну қабілеті жаңа деңгейге көтеріліп, құнды маман болуға мүмкіндік береді. 

Әрине, бизнес кездесулер, шетелдік компаниялармен келіссөздер. Қазақстан 

экономиканың барлық салаларында шетелдік фирмалармен, корпорациялармен, 

инвесторлармен белсенді ынтымақтастық жасайды, бұл біздің Қарағанды 

техникалық университетінде оқитын болашақ мамандарымызға есік ашады. 















 


