«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнінен (ағылшын тілі)
ТЕСТ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

1. Құрастырылу мақсаты: тест Қазақстан Республикасы жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына магистратураға түсу емтиханы үшін
құрастырылған.
2. Міндеті: Келесі мамандықтар үшін үміткердің білім деңгейін
анықтау:
6M011900 Шет тілі: екі шет тілі
3. Тест мазмұны: Кешенді тест «Кәсіби шет тілі» пәні бойынша типтік
оқу жоспарына негізделіп құрастырылған және тест материалдарының
тақырыптары төмендегі кестеде берілген. Тапсырмалар ағылшын тілінде
ұсынылған. Тестке А1, А2, В1, В2 және С деңгейлерінде тест материалдары
енгізілген. Тест екі блотан тұрады.
Содержание
теста:
Комплексный
тест
«Профессиональный
иностранный язык», основан на типовой программе, представлен в
нижеследующей таблице. Задания представлены на английском языке. В тест
включены тестовые материалы уровней А1, А2,В1, В2 и С. Тест состоит из
двух блоков.
Contents of the test: The complex test "Professional foreign language" is
based on the standard program and presented in the following table. The
assignments are given in English language. The test includes test materials of A1,
A2, B1, B2 and C levels. The test consists of two blocks.
Блок I - Лексико-грамматический тест
Тест барысында жиі қолданылатын грамматика мен негізгі
грамматикалық құбылыстарды менгеру, негізгі сөз қорын меңгеру,
сонымен қатар, кең және тар шеңберлі мамандыққа байланысты негізгі
терминологияны
меңгеру
деңгейлері
тексеріледі.
Лексикалықграмматикалық тестке төмендегі бөлімдердің 10 тест тапсырмалары
кіреді:
Проверяется
уровень
владения
наиболее
употребительной
грамматикой и основными грамматическими явлениями, знание базовой
лексики а также основной терминологией своей широкой и узкой
специальности. Лексико-грамматический блок содержит 10 тестовых
заданий следующих разделов:
The test verifies the level of possession of the most common grammar and
basic grammatical phenomena, the knowledge of basic vocabulary as well as
the basic terminology of their broad and narrow specialization.
Lexical and grammatical test contains 10 tasks of the following sections:

№

Тақырыптың
мазмұны
Содержание темы
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тілі

1

С
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Ағылшын
тілі

1

B
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Ағылшын
тілі

Тапсыр
малар
саны
Количес
тво
заданий

( Possessive case of
noun) Article

Verb.
Non-finite
forms of the verb
Adjective. Degrees
of
comparison.
Adverb
Prepositions.
Conjunctions
Direct and indirect
speech
Conditional
sentences.
Composite
sentences
Word
formation.
The ways of word
forming.
Lexical
phenomena.
Antonyms,
synonyms,
homonyms.
Word
Order.
Passive Voice
Subjunctive mood.
Всего

10

Лексико-грамматический блок содержит 10 тестовых заданий. К задачам
средней трудности относятся 4 заданий, к легким – 3 заданий, к трудным – 3
заданий.
Блок II-Чтение
В данный блок входят 1 текста и выполнение 10 тестовых заданий к
тексту. После прочтения текста дается время на выполнение предложенных к
нему тестовых заданий. В блоке присутствуют тексты следующих тем:

№
Тема
1
Человек и его
окружение

2

3

№
Подтема
1. Родственные связи. Семья и ценности
семейной жизни.
2. Друзья. Дом.
3. Профессия. Работа.
4. Путешествия. Индустрия отдыха. Досуг.
5. Интересы увлечения. Хобби.
6. Спорт и спортивная жизнь.
Образование и наука 1. Университет.
2. Социология образования. Традиции
образования в странах изучаемого языка и
Казахстана. Библиотека.
3. Научная работа. Деятели науки.
Биография.
4. Экологическая культура. Технический
прогресс и глобальные проблемы
человечества.
Казахстан и страна
1 Географическое положение. Погода и
изучаемого языка
климат.
Экономика.
2 Образ жизни, национальные стереотипы и
праздники. Традиции и ценности. Язык и
культура.
3
4
5

4

Коммуникативноориентированные
ситуации

История. Политическое устройство
государства.
Столица и города
Архитектура и строительство.

6
1

Средства массовой информации
Коммуникативно-поведенческие стандарты
поведения.

2

Ситуации, связанные с социально-бытовой
сферой общения.

3

Ситуации, связанные с социальнокультурными нормами поведения.
Ситуации, связанные с социальнополитической сферой общения.

4

Ситуации, связанные с научнопрофессиональной и производственной
сферами общениями.

4. Тапсырма мазмұнының сипаттамасы.
Магистратураға түсу емтихандарының тест тапсырмалары грамматиканы,
шетел тілінің лексикасын, оқу қабілеті мен оқу дағдыларын меңгеру деңгейін
анықтауға мүмкіндік береді.
Тестовые задания для вступительных экзаменов в магистратуру по
профессиональному иностранному языку позволяют определить уровень
владения грамматикой, лексикой иностранного языка, навыки и умения
чтения с целью извлечения требуемой информации.
Test assignments for entrance examinations of Master's degree in Professional
foreign language allow to determine the level of grammar knowledge, vocabulary
of a foreign language and reading skills in order to elicit the required information.
5. Тапсырмалардың орташа орындалу уақыты:
Бір тапсырманың орындалу уақыты – 1,5 минут.
Жалпы тесттің орындалу уақыты – 30 минут.
6. Тестiнiң бiр нұсқасындағы тапсырмалар саны:
Тестінің бір нұсқасында – 20 тапсырма.
Қиындық деңгейі бойынша әр бөлікте тест тапсырмаларының бөлінуі:
- жеңіл (A) – 3 тапсырма (30%);
- орташа (B) – 4 тапсырма (40%);
- қиын (C) – 3 тапсырма (30%).
7. Тапсырманың формасы:
Тест тапсырмалары берілген жауаптар нұсқасының ішінен бір ғана
дұрыс жауапты таңдауды қажет ететін жабық формада ұсынылған.
9. Тапсырманың орындалуын бағалау:
Дұрыс орындалған әр тапсырма үшін студентке 1 балл беріледі, одан
басқа жағдайда - 0 балл беріледі.

