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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Розподіл годин за навчальним
планом
Денна

Кількість кредитів:4
Модулів: 1
Загальна кількість годин:120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 3-4

Практичні заняття:
48
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:

Семестр: 5-8
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 2
- самостійна робота: 4
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: англійська

Заочна
Лекції:

Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
72

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет
вивчення
навчальної
дисципліни
включає
формування
комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка. Особлива
увага приділяється розвитку навичок говоріння, письма та аудіювання та
підготовці студентів до іспитів з англійської мови рівня С1.
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатностей:
- володіти стійкими навичками породження мовлення англійською мовою з
урахуванням її фонетичної організації, збереження темпу, норми, узусу та
стилю
мови;
- користуватися граматичними та лексичними ресурсами англійської мови;
- адекватно сприймати, розуміти, оцінювати, відтворювати та продукувати
усний
дискурс;
- використовувати національно-культурний компонент мови з метою
спілкування;
- визначати сутність мови як суспільного явища, її зв'язок з мисленням,
культурою та суспільним розвитком народу, функціональні властивості мови та
її лінгвокраїнознавчі особливості;
- визначати й використовувати різні стратегії для міжкультурного контакту з
представниками інших культур, грамотно та обґрунтовано приймати рішення,
безпосередньо пов’язані з функцією посередника в міжкультурному
спілкуванні;
- мати навички аудіювання оригінальних текстів;
- вміти писати есе англійською мовою,
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- логічно впорядкувати необхідні операції для здійснення успішної та
ефективної комунікативної та перекладацької діяльності.
Передумови
для
вивчення
дисципліни:
оволодіння
фаховими
компетентностями, що формуються під час вивчення дисципліни «Практичний
курс англійської мови».
Міждисциплінарні зв’язки : Практичний курс англійської мови,
граматика англійської мови, практична фонетика англійської мови.

практична

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі
результати навчання:
1. Знання: знати граматичні та лексичні ресурси англійської мови на
рівні С1, володіти лексикою за темами, вказаними в програмі, знати
правила написання есе, правила роботи з академічними текстами, знати
структуру та види завдань міжнародних іспитів з англійської мови.
2. Уміння:
вміти розпізнавати англійські автентичні тексти при
аудіюванні, вільно висловлювати свої думки англійською мовою,
писати есе на задані теми, описувати діаграми, адекватно сприймати,
розуміти, оцінювати, відтворювати та продукувати усне мовлення.
3. Комунікація: вміти спілкуватися англійською мовою в усній та
письмовій формах на рівні С1, висловлюватися в рамках тем, вказаних
в програмі, вміти висловлювати свою думку, наводити аргументи на
підтвердження власних думок, здійснювати аналіз та робити висновки,
встановлювати ефективну комунікацію з представниками англомовних
країн та культур.
4. Автономність та відповідальність: самостійно опрацьовувати різні
типи джерел при виконанні індивідуальних завдань; демонструвати
самостійність і відповідальність при виконанні функціональних
обов’язків. вміти самостійно опрацьовувати матеріал та готуватися до
іспитів.

1

Модуль 1. Життя в
нашому столітті.
Тема 1. Подорож
(Travel).

6

6

7

2

2

2

Консультаці
ї
Самостійна
робота

Лабораторні

Семінарські
(практичні)

Лекції

Аудиторні

Консультаці
ї
Самостійна
робота

Лабораторні

Семінарські
(практичні)

Лекції

№
Назви модулів / тем
з/п

Аудиторні

5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
Кількість годин
(заочна форма
(денна форма навчання)
навчання)

4

2

3

4

5

Тема 2. Життя в 21
2
столітті ( Life in the
21st century).
Тема 3. Мистецтво та 2
культура (Art and
culture).
Модуль 2. Пізнання 6
світу навколо нас

2

2

2

3

6

7

Тема 4. Світ тварин (
The animal kingdom).
Тема 5. Рідний дім
(Home).
Тема 6. Освіта
(Education).
Модуль 3. Сучасні
проблеми

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

6

7

Тема 7. Планета
Земля (Planet earth).
Тема 8. Технологія
(Technology ).
Тема 9. Злочини
(Crime).
Модуль 4.
Правильний спосіб
життя

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

6

7

Тема 10. Здоров’я
(Health).
Тема 11. Залишатися
молодим (Being
young).
Тема 12. Культура
та сучасне
суспільство (Culture
and modern society).
Модуль 5. Пошук
кращого життя

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

6

7

Тема 13. Міграція
2
(Migration).
Тема 14. Робота та
2
фінанси (Employment
and finances).

2

4

2

3

5

6

7

8

Тема 15. Контрольна 2
робота (Test)
Модуль 6.
6
Відношення з
людьми

2
6

7

Тема 16. Локальні
мови (Local
languages).
Тема 17. Люди та
співвідношення
(People and
relationships).
Тема 18. Пригоди
(Adventure).
Модуль 7. Сучасне
життя

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

6

7

Тема 19. Гаджети
(Gadgets)
Тема 20. Великі
міста (Cities).
Тема 21. Мистецтво
переконання (The art
of persuasion)
Модуль 8. Турбота
про природу

2

2

2

2

2

2

2

2

3

6

6

7

Тема 22. Глобальне
потепління (Global
warming).

2

2

4

Тема 23. Приймати 2
участь (Getting
involved).
Тема 24. Контрольна 2
робота (Test)

2

3

Проміжний контроль
– залік
Разом: 120

2

48

72
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Unit 1. Подорож (Travel). Знати лексику за темою. Вміти висловитися
за темою усно та в писемній формі, сприймати на слух аутентичні тексти.
Тема 2. Unit 2. Життя в 21 столітті (Life in the 21st century). Знати лексику за
темою. Вміти висловитися за темою усно та в писемній формі, сприймати на
слух аутентичні тексти.
Тема 3. Unit 3. Мистецтво та культура (Art and culture ). Знати лексику за
темою. Вміти висловитися за темою усно та в писемній формі, сприймати на
слух аутентичні тексти.
Тема 4 . Unit 4. Світ тварин (The animal kingdom). Знати лексику за темою.
Вміти висловитися за темою усно та в писемній формі, сприймати на слух
аутентичні тексти.
Тема 5. Unit 5. Рідний дім (Home ). Знати лексику за темою. Вміти висловитися
за темою усно та в писемній формі, сприймати на слух аутентичні тексти.
Тема 6. Unit 6. Освіта (Education). Знати лексику за темою. Вміти висловитися
за темою усно та в писемній формі, сприймати на слух аутентичні тексти.
Тема 7. Unit 7. Планета Земля (Planet Earth). Знати лексику за темою. Вміти
висловитися за темою усно та в писемній формі, сприймати на слух аутентичні
тексти.
Тема 8. Unit 8. Технологія (Technology). Знати лексику за темою. Вміти
висловитися за темою усно та в писемній формі, сприймати на слух аутентичні
тексти.
Тема 9. Unit 9. Злочин (Crime). Знати лексику за темою. Вміти висловитися за
темою усно та в писемній формі, сприймати на слух аутентичні тексти.
Тема 10 . Unit 10. Здоров’я (Health). Знати лексику за темою. Вміти
висловитися за темою усно та в писемній формі, сприймати на слух аутентичні
тексти.
Тема 11. Unit 11. Залишатися молодим (Being young). Знати лексику за темою.
Вміти висловитися за темою усно та в писемній формі, сприймати на слух
аутентичні тексти.
Тема 12 . Unit 12. Культура та сучасне суспільство (Culture and modern society).
Знати лексику за темою. Вміти висловитися за темою усно та в писемній формі,
сприймати на слух аутентичні тексти.
Тема 13. Unit 13. Міграція (Migration). Знати лексику за темою. Вміти
висловитися за темою усно та в писемній формі, сприймати на слух аутентичні
тексти.
Тема 14. Unit 14. Робота та фінанси (Employment and finances). Знати лексику
за темою. Вміти висловитися за темою усно та в писемній формі, сприймати на
слух аутентичні тексти.
Тема 15 . Unit 15. Локальні мови (Local languages). Знати лексику за темою.
Вміти висловитися за темою усно та в писемній формі, сприймати на слух
аутентичні тексти.
Тема 16. Unit 16. Люди та взаємовідношення (People and relationships). Знати
лексику за темою. Вміти висловитися за темою усно та в писемній формі,
сприймати на слух аутентичні тексти.
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Тема 17. Unit 17. Пригоди ( Adventure). Знати лексику за темою. Вміти
висловитися за темою усно та в писемній формі, сприймати на слух аутентичні
тексти.
Тема 18. Unit 18. Гаджети (Gadgets) . Знати лексику за темою. Вміти
висловитися за темою усно та в писемній формі, сприймати на слух аутентичні
тексти.
Тема 19. Unit 19. Великі міста (Cities.) Знати лексику за темою. Вміти
висловитися за темою усно та в писемній формі, сприймати на слух аутентичні
тексти.
Тема 20. Unit 20. (Мистецтво переконання). The art of persuasion . Знати
лексику за темою. Вміти висловитися за темою усно та в писемній формі,
сприймати на слух аутентичні тексти.
Тема 21. Unit 21. Глобальне потепління (Global warming). Знати лексику за
темою. Вміти висловитися за темою усно та в писемній формі, сприймати на
слух аутентичні тексти.
Тема 22. Unit 22. Приймати участь (Getting involved). Знати лексику за темою.
Вміти висловитися за темою усно та в писемній формі, сприймати на слух
аутентичні тексти.
5.2. Тематика практичних занять.
4.1. Назви модулів, тем та їх зміст

Всьо
т.ч.
в го
практ
ични
х

№
з/п

Кількіст
ь годин

1. Модуль 1. Життя в нашому столітті
1.1. Тема 1. Подорож (Travel). Vocabulary. Listening. Speaking.
Multiple choice, short-answer questions, sentence completion,
notes, form, table, summary, flow-chart completion, labelling a
1.2 diagram/map/plan, classification, matching.
Тема 2. Життя в 21 столітті (Life in the 21st century). Vocabulary.
Listening. Speaking. Multiple choice, short-answer questions,
. sentence completion, notes, form, table, summary, flow-chart
1.3 completion, labelling a diagram/map/plan, classification, matching.
Тема 3. Мистецтво та і культура (Art and culture). Vocabulary.
Listening. Speaking. Multiple choice, short-answer questions,
sentence completion, notes, form, table, summary, flow-chart
completion, labelling a diagram/map/plan, classification, matching.
2
Модуль 2. Пізнання світу навколо нас
2.1 Тема 4. Світ тварин (The animal kingdom). Vocabulary. Listening.
Speaking. Multiple choice, short-answer questions, sentence
2.2. completion, notes, form, table, summary, flow-chart completion,
labelling a diagram/map/plan, classification, matching.
Тема 5. Рідний дім ( Home). Vocabulary. Listening. Speaking.
2.3 Multiple choice, short-answer questions, sentence completion,
notes, form, table, summary, flow-chart completion, labelling a
8

3

3.1
3.2

3.3

4
4.1
4.2
4.3

5
5.1

5.2

5.3
6
6.1

6.2
6.3

.
7
7.1

diagram/map/plan, classification, matching.
Тема 6. Освіта (Education). Vocabulary. Listening. Speaking.
Multiple choice, short-answer questions, sentence completion,
notes, form, table, summary, flow-chart completion, labelling a
diagram/map/plan, classification, matching.
Модуль 3. Сучасні проблеми
.Тема 7. Планета Земля (Planet earth). Vocabulary. Listening.
Speaking. Multiple choice, short-answer questions, sentence
completion, notes, form, table, summary, flow-chart completion,
labelling a diagram/map/plan, classification, matching.
Тема 8.Технологія (Technology). Vocabulary. Listening. Speaking.
Multiple choice, short-answer questions, sentence completion,
notes, form, table, summary, flow-chart completion, labelling a
diagram/map/plan, classification, matching.
Тема 9. Злочин (Crime). Vocabulary. Listening. Speaking.
Multiple choice, short-answer questions, sentence completion,
notes, form, table, summary, flow-chart completion, labelling a
diagram/map/plan, classification, matching.
Модуль 4. Правильний спосіб життя
Тема 10. Здоров’я (Health). Vocabulary. Listening. Speaking.
Multiple choice, short-answer questions, sentence completion,
notes, form, table, summary, flow-chart completion, labelling a
diagram/map/plan, classification, matching.
Тема 11. Залишатися молодим (Being young). Vocabulary.
Listening. Speaking. Multiple choice, short-answer questions,
sentence completion, notes, form, table, summary, flow-chart
completion, labelling a diagram/map/plan, classification, matching.
Тема 12. Культура та сучасне суспільство (Culture and modern
society). Vocabulary. Listening. Speaking. Multiple choice, shortanswer questions, sentence completion, notes, form, table,
summary, flow-chart completion, labelling a diagram/map/plan,
classification, matching.
Модуль 5. Пошук кращого життя
Тема 13. Міграція (Migration). Vocabulary. Listening. Speaking.
Multiple choice, short-answer questions, sentence completion,
notes, form, table, summary, flow-chart completion, labelling a
diagram/map/plan, classification, matching.
Тема 14. Робота та фінанси (Employment and finances).
Vocabulary. Listening. Speaking. Multiple choice, short-answer
questions, sentence completion, notes, form, table, summary, flowchart completion, labelling a diagram/map/plan, classification,
matching.
Тема 15. Контрольна робота (Test)
Модуль 6. Відношення з людьми
Тема 16. Локальні мови (Local languages). Vocabulary. Listening.
Speaking. Multiple choice, short-answer questions, sentence
9

7.2 completion, notes, form, table, summary, flow-chart completion,
labelling a diagram/map/plan, classification, matching.
Тема 17. Люди та взаємовідношення (People and relationships).
7.3 Vocabulary. Listening. Speaking. Multiple choice, short-answer
questions, sentence completion, notes, form, table, summary, flowchart completion, labelling a diagram/map/plan, classification,
matching.
Тема 18. Пригоди (Adventure). Vocabulary. Listening. Speaking.
8 Multiple choice, short-answer questions, sentence completion,
8.1 notes, form, table, summary, flow-chart completion, labelling a
diagram/map/plan, classification, matching.
8.2 Модуль 7. Сучасне життя
Тема 19. Гаджети (Gadgets). Vocabulary. Listening. Speaking.
8.3 Multiple choice, short-answer questions, sentence completion,
notes, form, table, summary, flow-chart completion, labelling a
diagram/map/plan, classification, matching.
Тема 20. Великі міста (Cities). Vocabulary. Listening. Speaking.
Multiple choice, short-answer questions, sentence completion,
notes, form, table, summary, flow-chart completion, labelling a
diagram/map/plan, classification, matching.
Тема 21. Мистецтво переконання (The art of persuasion).
Vocabulary. Listening. Speaking. Multiple choice, short-answer
questions, sentence completion, notes, form, table, summary, flowchart completion, labelling a diagram/map/plan, classification,
matching.
Модуль 8. Турбота про природу
Тема 22. Глобальне потепління ( Global warming).Vocabulary.
Listening. Speaking. Multiple choice, short-answer questions,
sentence completion, notes, form, table, summary, flow-chart
completion, labelling a diagram/map/plan, classification, matching.
Тема 23. Приймати участь ( Getting involved). Vocabulary.
Listening. Speaking. Multiple choice, short-answer questions,
sentence completion, notes, form, table, summary, flow-chart
completion, labelling a diagram/map/plan, classification, matching.
Тема 24. Контрольна робота (Test)
5.3. Організація самостійної роботи студентів.
№
Кількість
Вид роботи
Форми звітності
з/п
годин
1. Підготовка до практичних занять
32
Зошит, конспект,
.
практичні вправи
2.

Підготовка до проміжного контролю

4

Модульна контрольна
робота

3

Виконання індивідуальних завдань:
- опрацювання першоджерел;

20

Конспект
10

- написання есе.

16

Разом
Теми есе:
1. The problem of stray animals.
2. The importance of learning English.
3. Business and money.
4. The role of education.
5. Technology in our life.
6. Role of family.

Зошити з есе

72

Тематика індивідуальних (групових) завдань
Перелік першоджерел для самостійного опрацювання
1. IELTS 13 Academic. Cambridge English Official. Cambridge University Press –
2018.
2. Cambridge IELTS. Series 1-12. Cambridge University Press
Перелік першоджерел для написання есе:
WRITING ABOUT GRAPHS,TABLES AN D DIAGRAMS. Gabi Duigu.
Published by Academic English Press. Australia. 2001.
Internet resource. URL: http://ieltsliz.com/ielts-writing-task-2/
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, контрольні роботи, есе,
завдання для практичних занять, завдання для аудіювання, індивідуальні
завдання.
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота
6.3. Форми підсумкового контролю: залік
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на практичних
заняттях, результати самостійної роботи з першоджерелами, а також якість
виконання студентом індивідуального завдання у вигляді есе.
Приклади завдань:
Аудіювання:
Circle the appropriate letter.

What has the woman lost?
А briefcase
B
1

a suitcase

C
D

a handbag
a wallet

What does her briefcase look like?
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Complete the notes below by writing NO MORE THAN THREE WORDS in the spaces
provided.

The Government plans to give (14) $ ................................................ to assist the
farmers. This money was to be spent on improving Sydney’s
(15) .......................................................................but has now been re-allocated.
Australia has experienced its worst drought in over fifty years.
Цк

Farmers say that the money will not help them because it is
(16) ..............................................................
Письмо:
You should spend about 40 minutes on this task.
Present a written argument or case to an educated reader with no specialist knowledge of the following
topic:
There are many different types of music in the world today. Why do we need music? Is
the traditional music of a country more important than the International music that is
heard everywhere nowadays?
You should write at least 250 words.
Use your own ideas, knowledge and experience and support your arguments with examples and
relevant evidence.
Приклад завдань для модульної контрольної роботи:
I. Listening:

Listen and circle the appropriate letter.
1. The speaker says students can visit her
A
every morning.
B
some mornings.
C mornings only.
D Friday morning.
2. According to the speaker, a tutorial
A is a type of lecture.
B is less important than a lecture.
C provides a chance to share views.
D provides an alternative to groupwork.
3. When writing essays, the speaker advises the students to
A research their work well.
B name the books they have read.
C share work with their friends.
D avoid using other writers’ ideas.
12

4. The speaker thinks that plagiarism is
A a common problem.
B an acceptable risk.
C
a minor concern.
D
a serious offence.
5. The speaker’s aims are to
A introduce students to university expectations.
B introduce students to the members of staff.
C warn students about the difficulties of studying.
D guide students round the university.
II. Writing: Present a written argument or case to an educated reader with no specialist knowledge
of the following topic:
There are many different types of music in the world today. Why do we need
music? Is the traditional music of a country more important than the International
music that is heard everywhere nowadays?
You should write at least 250 words.
Use your own ideas, knowledge and experience and support your arguments with examples and
relevant evidence.

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в
підсумкову оцінку за традиційною шкалою
Підсумковий бал
Оцінка за традиційною шкалою
90-100
70-89
зараховано
51-69
26-50
не зараховано
1-25
Схема розподілу балів
30 балів
70 балів (поточний контроль) –
(проміжний
середньозважений бал оцінок за
контроль) – за
Максимальна
відповіді на семінарських заняттях та
результатами
кількість
виконання індивідуальних завдань,
виконання
балів
який переводиться у 100-бальну шкалу модульної
з ваговим коефіцієнтом.0,7
контрольної
роботи
Мінімальний
16 балів
35 балів (поточний контроль)
(проміжний
пороговий
контроль)
рівень
8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять
Оцінка
Критерії оцінювання навчальних досягнень
Оцінюється робота студента, який у повному обсязі
володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та
5 балів
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно
13

4 бали

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних
завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та
додаткову літературу, вільно послуговується науковою
термінологією, розв’язує задачі стандартним або
оригінальним способом, наводить аргументи на
підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить
висновки.
Оцінюється робота студента, який достатньо повно
володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його
викладає, в основному розкриває зміст теоретичних
запитань та практичних завдань, використовуючи при
цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі
стандартним способом,
послуговується науковою
термінологією. Але при висвітленні деяких питань не
вистачає
достатньої
глибини
та
аргументації,
допускаються при цьому окремі неістотні неточності та
незначні помилки.
Оцінюється робота студента, який відтворює значну
частину навчального матеріалу, висвітлює його основний
зміст, виявляє елементарні знання окремих положень,
записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний
до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та
аргументації, не користується необхідною літературою,
допускає істотні неточності та помилки.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно,
поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає
окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває
зміст теоретичних питань і практичних завдань.
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти
зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним
матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні
помилки, відповідає на запитання, що потребують
однослівної відповіді.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним
матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє
змісту теоретичних питань та практичних завдань.

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань
Максимальна кількість
балів
Опрацювання першоджерел
5
Есе
5
Критеріями оцінювання роботи з першоджерелами є здатність студента
тезово розкрити зміст запропонованого матеріалу та застосувати його на
практиці. Оцінювання есе здійснюється за такими критеріями:
Вид
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Критерій

Теза

Аргумент 1

Приклад до
аргументу 1

Аргумент 2

Приклад до
аргументу 2

Змістовий вияв і композиційне оформлення

Кількість
балів

Сформульовано тезу, яка презентує власну,
незмінну впродовж усього викладу позицію щодо
порушеної в завданні проблеми

2

У роботі немає вправного формулювання тези, але є
речення та ключові слова, що відбивають власний
погляд на обговорювану проблему

1

Не формульовано тези. Зміст висловлення свідчить
про відсутність власної позиції щодо порушеної
проблеми й несформованість того чи іншого
погляду на неї. Теза не відповідає запропонованій
темі

0

Подано розвиток власної думки, наведено доречний
і переконливий аргумент (доказ, підстава для
обґрунтування, підтвердження висловленої тези),
який пов’язує тезу з прикладами

1

Не наведено жодного аргументу для обґрунтування
тези або наведений аргумент не є доречним

0

Аргумент підкріплено, проілюстровано принаймні
одним розгорнутим, добре поясненим прикладом.
Ілюстрація логічно вписується в розвиток
доведення, показуючи розуміння того, як
міркування стосовно шляхів розв’язання певної
проблеми виявляються, підтверджуються в
наведеному прикладі

1

Прикладу немає або він не є доречним

0

Подано розвиток власної думки, наведено доречний
і переконливий аргумент (доказ, підстава для
обґрунтування, підтвердження висловленої тези),
який пов’язує тезу з прикладами

1

Не наведено жодного аргументу для обґрунтування
тези або наведений аргумент не є доречним

0

Аргумент підкріплено, проілюстровано принаймні
одним розгорнутим, добре поясненим прикладом.
Ілюстрація логічно вписується в розвиток
доведення, показуючи розуміння того, як
міркування стосовно шляхів розв’язання певної
проблеми виявляються, підтверджуються в

1
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наведеному прикладі
Прикладу немає або він не є доречним
Висловлювання демонструє зосередженість на
обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і
несуперечливий розвиток думки (логічність і
послідовність викладу).
Заявлена теза послідовно доводиться. Учасник
постійно тримає порушену ним проблему у фокусі
своєї уваги, не відступаючи вбік. Учасник
Логічність, висловлює думки в певній послідовності, відбирає
послідовність лексичний матеріал і мовленнєві засоби відповідно
до теми й ситуації

0
2

Помітне відхилення від обговорюваної теми, є
порушення логічності, цілісності, послідовності,
Робота не структурована за абзацами.
Логіки викладу, цілісності й послідовності думки
немає.

Висновок

Наприкінці власного висловлювання учасник
робить підсумок зі свого доведення, указуючи на те,
яку думку (позицію) він урешті тримав у полі зору,
коли наводив аргументи й приклади.
Висновок відповідає запропонованій темі й
органічно випливає зі сформульованої тези,
аргументів і прикладів. Висновок є останнім
абзацом роботи

2

Висновок лише частково відповідає тезі або не
пов'язаний з аргументами та прикладами

1

Висновку немає; висновок не відповідає
сформульованій у власному висловлюванні тезі;
висновок не пов'язаний з аргументами та
прикладами

0

При оцінюванні есе в центрі уваги знаходиться:





здібність критично та незалежно оцінити наявні дані, точку зору,
позицію, аргументи;
здібність розуміти, оцінювати та встановлювати зв’язки між ключовими
моментами проблем та запитань;
уміння диференціювати протилежні підходи та моделі, застосовуючи їх
до емпіричного матеріалу або дискусії з принципових питань;
здатність до застосування аналітичних підходів, моделей тощо.
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8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи
Кожне завдання МКР оцінююється за 5 бальною системою, виводиться середня
арифметична оцінка та переводиться у стобальну за таблицею.
Бал для заліку за модульну контрольну роботу вираховується за
формулою: отриманий бал помножити на коефіцієнт 0,3, наприклад: 80 x
0,3=24. Максимальний бал для заліку становить 30 балів.
8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю
Підсумкова оцінка виставляється за результатами
проміжного контролю.

поточного

та

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Технічні засоби для аудіювання та просмотру відеоматеріалів. Ноутбук.
1. https://www.ielts-exam.net/
2. https://www.ielts-mentor.com/
3. https://ieltsmaterial.com/top-8-best-ielts-preparation-books/
10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
10.1. Основні джерела
1.
Williams, Anneli. Vocabulary for IELTS. Collins. English for exams. – 2015.
2. Taraneh Sadeghian, Mahdieh Azaminejad. 200 IELTS Speaking Topics .
ZABANKADEH
publications. – 2014.
3. Cameron, P. & Todd, V. Prepare for IELTS. Sydney: University of Technology,
Sydney. – 2003.
4. Succeed in IELTS Speaking and Vocabulary. Global IELT. – 2010.
5. Aish, Fiona, Tomlinson, Jo. Listening for IELTS. Collins. English for exams. –
2015.
6. Pauline Cullen. Cambridge Vocabulary for IELTS. Cambridge University Press. –
2008.
10.2. Допоміжні джерела
1. IELTS 13 Academic. Cambridge English Official. Cambridge University Press –
2018.
2. Cambridge IELTS. Series 1-12. Cambridge University Press
10.3. Інтернет-ресурси
1. https://www.ielts-exam.net/
2. https://www.ielts-mentor.com/
3. https://ieltsmaterial.com/top-8-best-ielts-preparation-books/
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