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Сертифікатна освітня програма «Basic Steps To The TOEFL» розроблена для
слухачів, які володіють англійською мовою щонайменше на рівні В1 і бажають поглибити
свої знання; а також для тих, хто в майбутньому планує склаcти міжнародний іспит TOEFL,
щоб навчатися в англомовних вузах, стажуватися чи працювати за кордоном.
Мета програми:


інформування слухачів про TOEFL (структура, тривалість, оцінювання, вартість,
тестові центри в Україні та ін.);



допомога у виробленні індивідуальної стратегії, що уможливить успішне складання
міжнародного іспиту;



збагачення лексичного запасу, розвиток навиків усного та писемного мовлення.
Ключові переваги програми:

1. Всебічна підготовка до іспиту грунтується на методичних розробках кафедри ділової
іноземної мови та міжнародної комунікації, а також включає матеріали провідних
зарубіжних видавців (Princeton, Kaplan, Barron’s).
2. Набуття практичних навиків у роботі над кожною секцією (читання, аудіювання, усне
мовлення, письмо) здійснюватиметься у форматі TOEFL.
3.

Завдяки

поглибленим

знанням

з

іноземної

мови

зростає

особиста

конкурентоспроможність на ринку праці.
Після завершення навчання слухачам програми видається сертифікат Національного
університету харчових технологій.
Програма передбачає вивчення таких навчальних модулів:
1. Introduction to the TOEFL.
2. Reading.comprehension problems
3. Essential words for the TOEFL

4. Speaking.section
5. Longer conversations and short talks
6. Writing.an essay
7. Grammar review
8. Structure and written expressions
9. Listening section
10. Selective listening techniques
Програма «Basic Steps To The TOEFL» передбачає такі види занять:
лекції;
практичні заняття у формі виконання та обговорення тестових завдань з
використанням комп’ютерних програм.

Тривалість програми – 10 тижнів (40 год.). Початок занять – 23 жовтня 2017 р.
Вартість навчання –

1500 грн. на одного слухача для групи 10 і більше слухачів з

числа студентів НУХТ і 3000 грн. для сторонніх осіб.
Інформаційний пакет із сертифікатної освітньої програми «Basic Steps to the
TOEFL» містить:


програми всіх навчальних модулів,



тематику лекцій і плани практичних занять;



список рекомендованої літератури.

Формування навчальних груп відбувається на кафедрі ділової іноземної мови та
міжнародної комунікації, каб. В-210.
Дізнатися більше про програму та форми навчання можна у керівника програми
Чередніченко Галини Анатоліївни за тел. 287-97-34, 067-906-73-21, e-mail: galaoffice2006@ukr.net
Менеджмент програми відкритий для спілкування і врахує всі зауваження та
побажання слухачів щодо змісту навчальних програм та якості роботи викладачів.

