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засвоєння певного лексичного мінімуму з тематичних блоків, опа-
нування елементарних граматичних категорій тощо.

Таким чином, роботу зі студентами-заочниками можна дифе-
ренціювати за двома напрямами: перший — робота з відносно
«сильними» студентами, яка може включати виконання різнома-
нітних граматичних та лексичних завдань, самостійне опрацю-
вання фахової іншомовної літератури, робота з аудіо- та відео-
носіями, самостійне написання доповідей, тощо. Робота зі «слаб-
кими» студентами повинна включати теоретичне та практичне
оволодіння основними граматичними категоріями та опанування
фахового лексичного мінімуму.

Омельянюк О. В., викладач
кафедри іноземних мов ФЕФ

ЕCЕ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
ЯК ЕТАП ПІДГОТОВКИ ДО СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ

МІЖНАРОДНОГО ЗРАЗКА

Сучасний динамічний і багатовекторний час стимулює при-
внесення у практику навчання студентів нових форм і методів
навчання, які у першу чергу спрямовані на активізацію навчаль-
но-пізнавальної діяльності, підвищення інтересу до предмета,
розвиток творчого потенціалу особистостей і продуктивного,
критичного їхнього мислення. Досить ефективним, що активізує
студентський потенціал, методом контролю та перевірки знань
вищого порядку (за схемою: аналіз, синтез, творче застосування
знань і оцінка) у ВНЗ є написання есе іноземною мовою. На цьо-
му етапі дуже важливим є навчити студентів правильно писати
есе, яке має відповідати вимогам і стандартам міжнародних іспи-
тів TOEFL і IELTS. Ці іспити дають змогу підтвердити рівень во-
лодіння англійською мовою для бажаючих працювати або продо-
вжити своє навчання закордоном.

Ось чому есе набуває все більшої популярності як вид пись-
мової самостійної роботи українського студента, а саме: як твір-
міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що ви-
ражає індивідуальні враження, міркування з конкретного пи-
тання, проблеми. ЕСЕ — це самостійна письмова робота на те-
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му, запропоновану викладачем (тема може бути запропонована
також студентом, але обов’язково повинна бути погоджена з
викладачем).

Есе складається з ряду параграфів, які досліджують усі аспек-
ти однієї теми. Кожне есе має вступ (introduction), основну час-
тину (body) і заключення (conclusion). Залежно від тону і струк-
тури, воно може бути формальним і неформальним.

Вступ
Вступ — це перший параграф есе. Перше речення вступу ви-

словлює загальне твердження (general statement) по темі шляхом
перефразування. Воно, як і кілька інших речень цього параграфу,
знайомить читача з темою есе. Останнє речення називається те-
зисним висловлюванням або тезою (thesis statement), у якому чіт-
ко виражається особиста думка і яке є найважливішим у есе. Теза
— це положення (судження), яке потрібно довести, використо-
вуючи аргументи. Аргументи — це категорії, якими користують-
ся при доказі істинності тези.

Оскільки вступ є першим параграфом в есе, тому, дуже важ-
ливим є справити гарне враження на самому початку написання
есе. При написанні вступу важливо дотримуватись 6 основних
положень:

1. це — перший параграф есе;
2. містить загальне твердження;
3. складається з 3—5 речень;
4. знайомить з темою есе;
5. чітко висловлює особисту думку того хто пише;
6. має переконливе тезисне висловлювання.
Основна частина
Основна частина зазвичай складається з двох або трьох пара-

графів (аргументів). Кожний параграф починається з головного
речення (topic sentence) або, іншими словами, підтеми. В ньо-
му говориться про що буде йтися у параграфі. Решту речень на-
зивають підтвержувальними, оскільки їх функція — підтрима-
ти головне речення. У процесі побудови есе необхідно пам’ята-
ти, що один параграф повинен містити тільки одне твердження
та відповідний доказ, підкріплений матеріалом. Отже, напов-
нюючи розділи аргументацією, необхідно в межах параграфа
обмежити себе розглядом однієї головної думки. Добре переві-
рений спосіб побудови есе — використання підтем для позна-
чення в головній частині ключових моментів аргументованого
викладення. Сукупність підтем допомагає побачити те, що про-
понує зробити студент (чи є добрим його бачення). Ефективне
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використання підтем — не тільки визначення основних пунктів,
які студент бажає висвітлити, це також наявність логічності у
висвітленні теми есе.

Заключна частина
Це — останній параграф вашого есе. Висновок — це думка,

заснована на аналізі фактів. У ньому ще раз повторюється тезис-
не висловлювання, уживаючи перефразування, і стисло викла-
даються головні пункти есе. Цей параграф зазвичай складається з
3 речень.

Структура есе
I. Вступ:
1. Загальне твердження (general statement) як «гачок» для

привернення уваги читача.
2. Довідкова інформація (background information): допомагає

читачу краще зрозуміти тему.
3. Тезисне висловлювання (thesis statement): чітко вислов-

лює позицію автора.
Основна частина:
II. Перший підтверджувальний аргумент:
1. Головне речення (підтема): загальне речення, яке вводить

параграф.
2. Факти, приклади, аргументи для підтримки і доказу тезис-

ного висловлювання (підтверджувальні речення).
III. Другий підтверджувальний аргумент:
1. Головне речення (підтема).
2. Факти, приклади, аргументи.
IV. Третій підтверджувальний аргумент:
1. Головне речення (підтема).
2. Факти, приклади, аргументи.
V. Заключна частина:
1. Коротко підсумовує ключові питання есе.
2. Робить висновок.
Найпростішою схемою написання есе є комбінація чисел

3773. Це означає чотири параграфи де: вступ складається з 3
речень, в основній частині: одна сторона питання (за) — 7 ре-
чень, інша сторона (проти) — 7 речень і заключна частина — 3
речення. Разом це становить 20 речень по 12 слів (приблизно) у
кожному. Виходить 240 слів. Написання есе з 240—250 слів є
ідеальним.




