NMSTU: Course “Foreign Languages in Engineering”. Short summary version in Tajik
Language

«Забонҳои хориҷӣ дар муҳандисӣ. Курси Навиштани академӣ” аз ҷониби аъзои гурӯҳи
NMSTU EXTEND Наталя Зеркина, номзади илмҳои филология, дотсент ва Юлия Савинова,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент таҳия карда шуд.
«Забонҳои хориҷӣ барои муҳандисӣ. Навиштани академӣ» як курси мухтасар, вале
ҳамаҷониба оид ба тарзи:
-

худро муаррифӣ кунед ва дар ҷаҳони воқеӣ ва виртуалии муосир муошират кунед;
дар корхонаҳои муосир бехатариро ҳис кунед;
муҷаҳҳазонидани муҳандисони муосир, омӯзгорони соҳаи муҳандисӣ, докторантҳо
бо малакаҳои амалии кор бо/хонидани расмҳо ва андозаҳо ба забони англисӣ;
формулаҳо ва муодилаҳои математикиро хонед;
навиштани мақолаҳои аслии тадқиқотӣ барои нашр ба забони англисӣ мувофиқи
формати IMRaD;
ба даст овардани фаҳмиши беҳтари дониши пасзаминаи забони англисӣ;
такмил додани малакаи тарҷумонӣ тавассути омӯзиши маслиҳатҳои назариявӣ ва
амалӣ;
маърӯзаҳои илмӣ пешниҳод кунед ва ғ.

Курс аз моҳи октябри соли 2019 то моҳи майи соли 2020 бо 10 нафар шунавандагон дар ҳар
як 2 гурӯҳ (дар маҷмӯъ 20 нафар шунавандагон, аз ҷумла омӯзгорон ва докторантҳо) аз
ҷониби Н.Зеркина ва Ю. Савинова. Давомнокии курс 72 соат аст, ки ба 2,6 ECT рост меояд.
Дарсҳо дар як ҳафта ду маротиба гузаронида мешаванд, давомнокии як дарс 1 соат 30
дақиқа аст.

Курс аз 5 модул иборат аст:
Модули 1
Пешниҳоди худӣ Хомӯш ва ОНЛАЙН
Модули 2
муҳандисии муосир: мушкилот ва дурнамо
Модули 3
БЕХАТАРЙ ДАР ЧОИ КОР
Модули 4
Тарроҳии муҳандисӣ/ КОР бо нақшаҳо ва андозаҳо
Модули 5
СОХТМОНИ ТАМОШО/СОХТМОН
СТРАТЕГИЯИ КАРЕРА

ВА

РУШДИ

МУНОСИБАТ

ҲАМЧУН

Ҳар як модул сохтори якхела дорад, ки барои рушди забон ва малакаҳои забонӣ ва фарҳангӣ
нигаронида шудааст.

Хондан ва суханронӣ
Навиштан
Гӯш кардан
Асосҳои тарҷума
Навиштани академӣ
Арзёбӣ
Бонки дархостҳо
Пас аз хатми курс дар моҳи майи соли 2020, шунавандагон шаҳодатномаҳои расмии
бозомӯзии касбӣ мегиранд. Ҳоло курс барои версияи электронӣ қабул карда мешавад.
Маводҳои дидактикӣ аз сайтҳои воқеӣ гирифта шудаанд (пайвандҳо ба сайтҳо дода
мешаванд) ва барои мақсадҳои омӯзишӣ қабул карда мешаванд, инчунин ба курс маводҳои
таҳиягарони хусусӣ дохил карда мешаванд. Қисми «Гӯш кардан» бо кӯмаки мураббиёни
Донишгоҳи техникии Рига, ки аз онҳо хоҳиш карда шуд, ки барои курс сабт кунанд. Ба
нақша гирифта шудааст, ки қисми «Гӯш кардан» бо ҳамзабонони модарӣ ва ғайризабонӣ
сабт карда шавад, зеро дар ҳаёти воқеӣ мо бештар бо забони модарӣ сӯҳбат мекунем.
Муносибати ба донишомӯз нигаронидашуда, ки дар курс татбиқ мешавад, нишон медиҳад,
ки муаллимон бояд стратегияҳои «фарқият»-ро пешакӣ омода карда бошанд, то фаҳмиши
дастурҳои фаъолияти онҳоро таъмин кунанд, аз донишҷӯён хоҳиш кунанд, ки дастурҳоро
бозпас шарҳ диҳанд ё онҳоро дар форматҳои гуногун дастрас кунанд (дар экран, тахта). ё
коғаз). Омӯзгорон мунтазам синфро скан мекунанд, то тафтиш кунанд, ки ҳама дар вазифаи
худ ҳастанд. Шаклҳо ва усулҳои гуногуни омӯзиш, аз қабили мисолҳои мисолӣ, монологҳо,
муколамаҳо, полилогҳо, бозиҳои нақшӣ, омӯзиши возеҳ, омӯзиши лоиҳавӣ, омӯзиши ТИК,
омӯзиши мушкилот ва ғайра. Забони англисӣ ҳамчун воситаи баланд бардоштани
қобилияти касбии муҳандисони оянда ва омӯзгорони фанҳои муҳандисӣ баррасӣ мешавад.
Курс дар байни донишомӯзон маъруфият пайдо кардааст, ки онҳо дар наворҳои фикру
мулоҳизаҳо дар бораи аҳамияти он имрӯзҳо муносибати мусбӣ баён карданд.
Ҳамаи ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои курс бодиққат омода карда шудаанд: Қарори дохилшавӣ,
барномаи кории курс, рӯйхати иштирокчиён низ мавҷуд аст. Курс дар байни донишомӯзон
маъруфият пайдо кардааст, ки онҳо дар наворҳои фикру мулоҳизаҳо дар бораи аҳамияти он
имрӯзҳо муносибати мусбӣ баён карданд.

