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Загальна інформація про дисципліну 

 

Анотація дисципліни 

 

Знання, отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова 

для міжнародних тестів» базуються на вміннях і навичках читання, аудіювання, 

говоріння і письма іноземною мовою, які були здобуті протягом вивчення 

дисципліни «Іноземна мова». 

Методи навчання базуються на принципах пріоритету самостійної роботи 

здобувача вищої освіти, системності, принципах розвитку освітніх потреб та 

його свідомого навчання. 

Під час викладання дисципліни та самостійної роботи використовуються 

сучасні дидактичні методи навчання для вищої школи, технічні засоби навчання: 

тренувальні програми для ПК, аудіо-лінгафонні курси, мультимедійні 

лабораторії. 

 

Інформація про науково-педагогічного працівника 

 

Загальна інформація 

Рижченко Ольга Сергіївна, старший викладач 

кафедри мовної підготовки соціально-

психологічного факультету, кандидат 

філологічних наук. 

Контактна інформація 
м. Харків, вул. Чернишевська, 94, кабінет № 429. 

Робочий номер телефону – 707-34-27. 

Е-mail ryzhchenko_olga@nuczu.edu.ua 

Наукові інтереси 
Літературознавство, методика викладання 

іноземної мови. 

Професійні здібності  

Наукова діяльність за 

освітнім компонентом 

 

 

Час та місце проведення занять з дисципліни 

 

Аудиторні заняття з навчальної дисципліни проводяться відповідно до 

затвердженого розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на сайті 

університету (http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group).  

Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру 

щочетверга з 15.30 до 16.30 у кабінеті № 429. У разі додаткової потреби 

здобувача в консультації час погоджується з викладачем. 

Мета вивчення дисципліни: розвиток іншомовних комунікативних 

компетентностей слухачів, необхідних для успішного складання міжнародних 

тестів TOEFL та IELTS. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова 

для міжнародних тестів» є: 

http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group


 ознайомлення зі структурою завдань міжнародних тестів TOEFL та IELTS, 

вимогами до їх виконання та критеріями оцінювання; 

 формування лексичної та граматичної компетенції відповідно до вимог 

тестів TOEFL та IELTS; 

 удосконалення навичок і вмінь рецептивної та мовленнєвої діяльності в 

умовах усного й письмового спілкування, необхідних для складання 

міжнародних тестів. 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Форма здобуття освіти 

заочна (дистанційна) 

Статус дисципліни  обов'язкова загальна 

Рік підготовки 2-й 

Семестр 3-й 

  

Обсяг дисципліни:  

- в кредитах ЄКТС 3 

- кількість модулів 1 

- загальна кількість годин 90 

Розподіл часу за навчальним планом: 

- лекції (годин) - 

- практичні заняття (годин) 12 

- семінарські заняття (годин) - 

- лабораторні заняття (годин) - 

- курсовий проект (робота) (годин) - 

- інші види занять (годин) - 

- самостійна робота (годин)  78 

- індивідуальні завдання (науково-дослідне) 

(годин) 
- 

- підсумковий контроль (диференційний залік, 

екзамен)  
екзамен 

 

Передумови для вивчення дисципліни 

 

Знання, отримані під час вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова 

для міжнародних тестів» базуються на вміннях і навичках читання, аудіювання, 

говоріння і письма іноземною мовою, які були здобуті протягом вивчення 

дисципліни «Іноземна мова». 

 

Результати навчання та компетентності з дисципліни 

 

Відповідно до освітньої програми «Радіаційний та хімічний захист» вивчення 

навчальної дисципліни повинно забезпечити: 



- досягнення здобувачами вищої освіти таких результатів навчання: 

Програмні результати навчання ПРН 

Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і 

письмово для обговорення і презентації результатів професійної 

діяльності, досліджень та проектів.  

ПР05 

Здійснювати у науково-технічній літературі, патентах, базах 

даних, інших джерелах пошук необхідної інформації з хімічної 

технології, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та 

матеріалів на їх основі, систематизувати, аналізувати та оцінювати 

відповідну інформацію. 

ПР07 

Дисциплінарні результати навчання  

Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та 

соціальносуспільній сферах діяльності. 

 

 

-формування у здобувачів вищої освіти таких компетентностей: 

Програмні компетентності (загальні та професійні) ЗК, ПК 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. К2 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

К3 

Здатність використовувати сучасне спеціальне наукове обладнання 

та програмне забезпечення при проведенні експериментальних 

досліджень і здійсненні дослідно- конструкторських розробок у 

сфері хімічних технологій та інженерії. 

К7 

Очікувані компетентності з дисципліни  

Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Теми навчальної дисципліни: 

 

МОДУЛЬ 1. Структура й специфіка міжнародних іспитів TOEFL та 

IELTS. 

Тема 1.1. Предмет і завдання курсу. Структурні особливості завдань 

міжнародних тестів TOEFL та IELTS. Вимоги до виконання тестових завдань. 

Тема 1.2. Ознайомлювальне тестування за зразком іспитів TOEFL та IELTS. 

Тема 1.3. Критерії та особливості оцінювання результатів іспитів TOEFL та 

IELTS. Типові помилки під час виконання завдань іспитів TOEFL та IELTS. 

Тема 1.4. Методики читання й сприйняття змісту англомовних письмових 

текстів. 

Тема 1.5. Практикум із виконання завдань частини «Reading» іспитів 

TOEFL та IELTS. 

Тема 1.6. Композиційні та стилістичні особливості написання есе 

англійською мовою. Практикум із написання есе. 



Тема 1.7. Створення письмових висловлювань, які містять опис і 

порівняння об’єктів. 

Тема 1.8. Практикум із виконання завдань частини «Writing» іспитів TOEFL 

та IELTS. 

Тема 1.9. Особливості створення усного монологічного висловлювання 

відповідно до вимог міжнародних тестів. 

Тема 1.10. Методи й прийоми ведення бесід та дискусій за міжнародними 

стандартами й нормами. 

Тема 1.11. Практикум із виконання завдань частини «Speaking» іспитів 

TOEFL та IELTS. 

Тема 1.12. Особливості аудіального сприйняття інформації англійською 

мовою. 

Тема 1.13. Практикум із виконання завдань частини «Listening» іспитів 

TOEFL та IELTS. 

Тема 1.14. Модульна контрольна робота №1. 

Тема 1.15. Підсумкове заняття. 

 

Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього 

процесу та видами навчальних занять:  

 

Назви модулів і тем 

Заочна (дистанційна) форма 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 

лекції прак-

тичні 

(семінар

ські) 

заняття 

лабора-

торні 

заняття 

(інші 

види 

занять) 

само-

стійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 

3-й семестр 

Модуль 1. 

Структура й специфіка міжнародних іспитів TOEFL та IELTS. 
Тема 1.1. Предмет і завдання 

курсу. Структурні особливості 

завдань міжнародних тестів 

TOEFL та IELTS. Вимоги до 

виконання тестових завдань. 

6 - -  6  

Тема 1.2. Ознайомлювальне 

тестування за зразком іспитів 

TOEFL та IELTS. 

6 - 2  4  

Тема 1.3. 

Критерії та особливості 

оцінювання результатів 

іспитів TOEFL та IELTS. 

Типові помилки під час 

виконання завдань іспитів 

TOEFL та IELTS. 

6 - -  6  

Тема 1.4. 6 - -  6  



Методики читання й 

сприйняття змісту 

англомовних письмових 

текстів. 

Тема 1.5. 

Практикум із виконання 

завдань частини «Reading» 

іспитів TOEFL та IELTS. 

6 - 2  4  

Тема 1.6. 

Композиційні та стилістичні 

особливості написання есе 

англійською мовою. 

Практикум із написання есе. 

6 - -  6  

Тема 1.7. 

Створення письмових 

висловлювань, які містять 

опис і порівняння об’єктів. 

6 - -  6  

Тема 1.8. 

Практикум із виконання 

завдань частини «Writing» 

іспитів TOEFL та IELTS. 

6 - 2  4  

Тема 1.9. 

Особливості створення усного 

монологічного висловлювання 

відповідно до вимог 

міжнародних тестів. 

6 - -  6  

Тема 1.10. 

Методи й прийоми ведення 

бесід та дискусій за 

міжнародними стандартами й 

нормами. 

6 - -  6  

Тема 1.11. 

Практикум із виконання 

завдань частини «Speaking» 

іспитів TOEFL та IELTS. 

6 - -  6  

Тема 1.12. 

Особливості аудіального 

сприйняття інформації 

англійською мовою. 

6 - -  6  

Тема 1.13. 

Практикум із виконання 

завдань частини «Listening» 

іспитів TOEFL та IELTS. 

6 - 2  4  

Тема 1.14. 

Модульна контрольна робота 

№1. 

6 - -  4 2 

Тема 1.15. 

Підсумкове заняття. 
6 - 2  4  

Разом за модулем 1 90  10  78 2 

 

 



Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Ознайомлювальне тестування за зразком іспитів TOEFL 

та IELTS. 

2 

2. Практикум із виконання завдань частини «Reading» 

іспитів TOEFL та IELTS. 

2 

3. Практикум із виконання завдань частини «Writing» іспитів 

TOEFL та IELTS. 

2 

4. Практикум із виконання завдань частини «Listening» 

іспитів TOEFL та IELTS. 

2 

5. Модульна контрольна робота №1. 2 

6. Підсумкове заняття. 2 

 

Оцінювання освітніх досягнень здобувачів вищої освіти 

 

Засоби оцінювання 

 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є 

екзамен. 

 

Оцінювання результатів навчання з дисципліни «Іноземна мова для 

міжнародних тестів» здійснюється за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою, основною метою якої є регулярна й комплексна оцінка результатів 

навчальної діяльності та сформованості компетентностей.  

Оцінювання рівня освітніх досягнень здобувачів за освітніми 

компонентами, здійснюється за 100-бальною шкалою, що використовується в 

НУЦЗ України з переведенням в оцінку за рейтинговою шкалою - ЄКТС та в 4-

бальну шкалу. 

 

Таблиця відповідності результатів оцінювання знань з навчальної 

дисципліни за різними шкалами 

За 100-бальною шкалою, 

що використовується в 

НУЦЗ України 

За рейтинговою 

шкалою (ЄКТС) 
За 4-бальною шкалою 

90‒100 A відмінно 

80‒89 B 
добре 

65‒79 C 

55‒64 D 
задовільно 

50‒54 E 

35‒49 FX 
незадовільно 

0‒34 F 

 



Критерії оцінювання 

 

Форми поточного та підсумкового контролю 
 

Поточний контроль проводиться у формі фронтального та індивідуального 

опитування, проведення термінологічних диктантів, виконання письмових 

завдань з граматики. 

 

Розподіл та накопичення балів, які отримують здобувачі, за видами 

навчальних занять та контрольними заходами з дисципліни 
 

Види навчальних занять 

 

Кількість 

навчальних 

занять 

Максимальний 

бал за вид 

навчального 

заняття 

 

Сумарна 

максимальна 

кількість 

балів  

за видами 

навчальних 

занять  

І. Поточний контроль 

Модуль 1 

лекції -   

семінарські 

заняття 
- 

 
 

практичні заняття* 5 5 25 

самостійна робота 15 1 15 

за результатами 

виконання 

контрольних 

(модульних) робіт 

(модульний 

контроль)* 

1 30 30 

Разом за модуль 1 70 

Разом за поточний контроль 70 

ІІ. Індивідуальні завдання  - 

ІІІ. Підсумковий контроль (екзамен)* 30 

Разом за всі види навчальних занять та контрольні заходи  100 

 

Поточний контроль. 

 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті. Він 

передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із 

зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час 

роботи на практичних заняттях та набутих навичок під час виконання завдань 

практичних робіт. 

 



Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному занятті 

(оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів): 

4-5 балів – здобувач вільно володіє всім навчальним матеріалом, 

орієнтуються в темі та аргументовано висловлює свої думки, наводить приклади;  

2-3 бали – здобувач частково володіє матеріалом та може окреслити лише 

деякі проблеми теми; 

1 бал – здобувач не знає відповіді на питання або поверхово розкрив лише 

окремі положення при цьому припустився суттєвих помилок. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, логіка викладу, 

культура мови, емоційність та переконаність, використання основної та 

додаткової літератури (підручників, навчальних посібників тощо), аналітичні 

міркування, уміння робити порівняння, висновки. 

 

Самостійна робота є однією з форм роботи здобувача, яка передбачає 

створення умов для повної реалізації його творчих можливостей, застосування 

набутих знань на практиці. 

Критерії самостійної роботи здобувачів (оцінюється в діапазоні від 0 до 15 

балів): 

14-15 балів – самостійна робота здобувачем виконана в повному обсязі;  

12-13 балів – робота виконана в повному обсязі, але припущені незначні 

помилки;  

10-11 балів – робота виконана майже на 90% від загального обсягу; 

8-9 балів – обсяг виконаних завдань становить від 80% до 89% від 

загального обсягу; 

6-7 балів – здобувач виконав лише від 70% до 79% від загального обсягу; 

5 балів – обсяг виконаної роботи становить від 50% до 69% від загального 

обсягу; 

4 бали – виконана частина роботи складає від 40% до 49% від загального 

обсягу; 

3 бали – складає від 20% до 39% від загального обсягу; 

2 бали – обсяг виконаних завдань складає від 10% до 19% від загального 

обсягу; 

1 бал – у цілому обсяг виконаних завдань складає менше 10% від загального 

обсягу; 

0 балів – завдання, передбачене для самостійної роботи, здобувачем не 

виконане.  

Викладачем оцінюється понятійний рівень здобувача, логічність та 

послідовність під час відповіді, самостійність мислення, впевненість в правоті 

своїх суджень, вміння виділяти головне, вміння встановлювати міжпредметні 

зв’язки, вміння робити висновки, показувати перспективу розвитку ідеї або 

проблеми, відсоток унікальності та запозичення текстового документу (плагіат), 

уміння публічно чи письмово представити звітній матеріал. 

 

 

 



Модульний контроль. 

Критерії оцінювання знань здобувачів під час виконання модульної 

контрольної роботи №1 (оцінюється в діапазоні від 0 до 30 балів). 

 

Модульна контрольна робота складається з двох завдань та має форму 

тестів. Вона має на меті перевірку знать здобувачів вищої освіти з “Reading” та 

“Writing”. 

Бали нараховуються за кожну вірну відповідь та сумуються. 

 

Кількість 

балів 

За рейтинговою 

шкалою (ЄКТС) 

За 4-бальною шкалою 

28-30 A відмінно 

25-27 B добре 

21-24 C добре 

16-20 D задовільно 

11-15 E задовільно 

6-10 FX незадовільно 

1-5 F незадовільно 

 

Підсумковий контроль. 

 

Підсумковий контроль успішності проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на завершальному етапі, він проводиться у формі екзамену. 

Кожен білет складається з однієї усної теми, яка пропонується здобувачеві 

вищої освіти для представлення. 

Усна відповідь оцінюється за наступними критеріями: 

 

Повнота викладення max 5 балів 

Грамотність викладення думки max 5балів 

Логічність та послідовність у викладенні max 5 балів 

Лексичний запас max 5 балів 

Додаткові питання max 10 балів 

 

5 балів – максимально повна та вичерпна відповідь з прикладами. 

4 бали – припущені деякі незначні помилки. 

3 бали – наведено деякі факти, але відповідь не є повною та вичерпною. 

2 бали – наведено лише деякі факти, без прикладів. 

1 бал – відповідь з помилками, невичерпна, без прикладів. 

 

Перелік тем для підготовки до екзамену: 

 

1. Talk about an important national holiday in your home country. Describe it and 

explain why it is important. 

2. Talk about an interesting tourist attraction you have been to. Describe it and 



say why it was interesting. 

3. What is your favorite kind of food? Describe it and explain why it is your 

favorite. 

4. Some people suggest students eat and drink during classes. Do you think it is 

a good idea?  

5. What is your favorite style of clothing? Describe it and explain why it is your 

favorite. 

6. Your friend’s brother has begun spending time with a group of people that your 

friend thinks may not be very good people. He/She wants to talk to his/her brother but 

does not know what to say. What advice would you give him/her? 

7. Talk about an event from the past that you would like to relive. Describe 

the original event and say why you would like to relive it. 

8. Three kinds of activities will be offered on a special day organized by 

the International Student office. Which one do you prefer? (1) International food fair 

(2) International music festival (3) International film festival. 

9. Some events at school may seem to be negative initially. However, 

the experience may turn out to be positive later on. Please give your own example of 

an event that seemed negative at first, but later was actually positive. 

10. Your degree requires that you should choose a history course. Which of 

the following courses would you prefer? (1) Art history (2) Twentieth-century world 

history (3) Science history. 

11. The university wants to provide students with more types of entertainment and 

three choices provided below. Which do you prefer and why? (1) A theater 

performance by the student actors (2) A concert provided by professional musician 

(3) A lecture from a professor. 

12. There is going to be a TV show that relates to students. Which show would 

you like to watch? (1) Interview school leaders (2) Students’ debate on political and 

social topics (3) Comedy about school life. 

13. Which one would you like to choose for your final project? (1) giving 

a presentation (2) writing a paper (3) creating a video. 

14. Your friend doesn’t have enough money to pay for a new computer and all 

his/her textbooks at the same time. What would you suggest? 

15. Which study method do you prefer, online courses or traditional classroom? 

16. What do you think about university education? Some people think it’s 

important, some don’t. 

17. In your opinion, what kind of behavior do people do in public that you find 

most inconsiderate?  

18. Name a famous or influential figure who has inspired you. Describe this 

person and say why he/she has been inspirational to you. 

19. You will need to accomplish an assignment for a presentation. Which one will 

you choose? (1) Act out a scene from a play (with a partner) (2) Explain your review 

of a novel you recently read (3) Read a selection of poem. 

20. What do you like to read in your free time? For example, magazine, 

newspaper, or book. 

21. Your friend wants to switch careers but doesn’t know what new career to 



choose. What advice would you give him/her and why? 

22. Your friend is working at a job that pays well but that he/she doesn’t like. 

He/She has just been offered a promotion that would mean more pay but longer 

working day. What advice would you give him/her and why? 

23. Someone focuses on one job throughout life; others like to change from one 

job to others. Which one do you think is better, why? 

24. Which of the following technological developments has made the greatest 

impact on students’ lives? (1) Electronic books (2) Online classes (3) Smart phones. 

25. Do you think the government should legislate laws to fine people who use cell 

phones when crossing roads and intersections? 

26. If you are going to choose a roommate, which of the following qualities is 

the most important to you: (1) Cleanness (2) Friendliness (3) Quietness. 

27. What would you suggest to somebody if he/she was planning to come to your 

country to study abroad? Give details and examples to support your response. 

28. When have you been happily surprised by something? Describe 

the experience and say why the surprise was a happy one for you. 

29. Describe a resource that helped you to do something better than before. 

Describe it and explain why it was helpful to you. 

30. Some people think life in modern time is easier than our grandparents, do you 

agree with it? 

31. Which of the following choices do you think has the greatest impact on 

environmental protection? (1) Governmental regulations (2) Environmental awareness 

groups (3) Individual effort. 

32. What is your favorite way of getting around? Describe it and explain why it is 

your favorite means of transportation. 

33. Nowadays traffic congestion are increasing, what advice would you offer to 

the government to reduce traffic congestion? 

34. Talk about a positive experience with learning or using English. Describe 

the experience and say why it was a positive one. 

35. What customs of your native country are you fond of most? Describe 

the customs and explain why you are fond of them. 

 

Політика викладання навчальної дисципліни 

1. Активна участь у обговоренні навчальних питань, попередня підготовка 

до практичних занять за рекомендованою літературою, якісне і своєчасне 

виконання завдань. 

2. Сумлінне виконання розкладу занять з навчальної дисципліни (здобувачі 

освіти, які запізнилися на заняття, до заняття не допускаються).  

3. З навчальною метою під час заняття мобільними пристроями 

дозволяється користуватися тільки з дозволу викладача. 

4. Здобувач вищої освіти має право дізнатися про свою кількість 

накопичених балів у викладача навчальної дисципліни та вести власний облік 

цих балів.  
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