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1 Оқу пәнінің төлқұжаты
Пәннің аты «Халықаралық тестілеуге дайындық»
Элективтік пән
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы − 3 кредит
Курс: 5
Семестр: 9
Барлық аудиториялық сабақтар – 84 сағат
Тәжірибелік сабақтар– 6 сағат
СӨЖ − 78 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы − 84 сағат
Бақылау түрі
Қорытынды бақылау түрі Емтихан – 9 семестр
Пререквизиты
Курсты меңгеру келесі пәндерді оқуды талап етеді: Базалық негізгі шет тілі,
Тәжірибелік фонетика, Тәжірибелік грамматика, арнайы мақсаттарға
арналған тіл.
Постреквизиты
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі
пәндерді меңгеру үшін қажет: Шетел тілін академиялық мақсатта оқыту,
дипломдық жұмыс, өндірістік тәжірибе.
2. Пән, мақсаты және тапсырмасы
Пәннің көздегені
Бұл курс төрт секция (Reading, Listening, Speaking, Writing) бойынша
емтиханға жедел және мақсатты дайындалуды қамтиды, мақсаты
мүмкіндігінше тәжірибе жұмыстары негізінде дайындықтың негізгі
элементтерін қабылдау.
Пәнді оқытудағы мақсат
Ағылшын тілінен TOEFL, IELTS тесттарын тапсыруға дайындау
Пәнді оқытудың міндеттері
-шет тілді функционалдық жоғары деңгейде меңгеруге қол жеткізу
- шет тілін жеке және мәдениаралық қарым-қатынас құралы ретінде
мүмкіндігінше еркін қолдану үшін тілдің әр түрлі саладағы түрлерін
меңгеруді қалыптастыру.
-студенттердің коммуникативтік және кәсіби құзыреттігін қалыптастыру.
3. Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:
білуге тиіс:
TOEFL, IELTS тесттерінің фарматын;
Түрлі сөйлеу мәтіндерінің комаозициялық-сөйлеуі туралы (монолог,
диалог, эссе).
білуге:
-ағылшын
тілінің
Американдық
нұсқасын
Британдықтан
айырмашылығын көрсететін лексикалық және граматикалық ерекшеліктер;
Тестін барлық бөлімдерін орындаудың нұсқаулықтары – Тыңдау,
Кұрылым, Оқу және Жазу.
икемділік:
- ауызша айтылған ағылшын тілін қабылдап(солтүстік-американдық
сөйлеу тілі), негізгі ойды, маңызды тетіктерді анықтап, қорытынды жасау;
- жазбаша тілді түсіну;
- колледждер мен университеттегі академиялық мәтіндерден тақырыбы
мен стилі ұқсас қысқа үзінділерді түсіну.
тәжірибелік біліктілікті қабылдау:
Listening
Reading
Writing
Speaking
құзыретті болу:
-түрлі әлеуметтік жағдайларда ауызша сөйлесе алу.
4 пәнді оқытудағы тематикалық жоспар
Сабақтар түрі бойынша академиялық сағаттарды бөлу
№
Тақырыптардың атауы
Сабақ түрлері бойынша
р/с
аудиторлық сабақтардың
саны
дәріс- практи
тер
калық
(семин
арлық)
7 семестр
Speaking (structure): TOEFL
1 idioms, commonly misused words,
1,5
Latin prefixes and suffixes.
Listening: short and long dialogues,
2
1,5
stories, lectures, interviews.
Reading: informative short and
3
1,5
long texts, contrast cue.
4 Writing: essays, writing rules,
1,5
-

СӨЖ
дәрістер

19,5
19,5
19,5
19,5

-

structure- introduction, body,
conclusion.
7 семестр

-

6

-

78

5 Әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиеттер
1 Preparation for TOEFL Test, J. Gear and R. Gear, 2009
3 Preparation for IELTS, J. Sullivan, 2010
3 Cambridge Grammar for IELTS. D Hopkins with P. Cullen,2012
4 New Insight into IELTS Work book pack (work book with answer and Audio CD )
Cambridge university press 2010
қосымша әдебиеттер
6 D. O’Sullivan, M.Swan. The New Cambridge English Course. – Cambridge
University Press, 1997. – 128c.
7 In the English-speaking World. Изд-во «Титул», 1998. – 128с.

-

