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Силабус навчальної дисципліни 

«АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО IELTS (TOEFL)» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Англійська, українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Головні аспекти підготовки до успішного складання міжнародного 

іспиту IELTS (TOEFL): основні розділи екзамену, стратегії 

виконання екзаменаційних завдань, поради щодо самостійної 

підготовки до іспиту, приклади виконання екзаменаційних завдань 

та тестів. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на підготовку до складання іспитів IELTS / 

TOEFL і отримання сертифікатів, що засвідчують достатній рівень 

володіння іноземною мовою та відкривають безліч нових 

можливостей. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

• ознайомитися зі структурою іспитів IELTS і TOEFL; 

• розвинути мовні навички, необхідні для успішного складання 

іспиту; 

• ознайомитися з прикладами тестів та екзаменаційними 

методиками; 

• поліпшити навички письма, необхідні для виконання завдань – 

опису графіків і таблиць, складання листів та оцінювання 

тверджень і думок; 

• покращити розуміння ключових розділів граматики та лексики; 

• відпрацювати вміння слухання і говоріння та опанувати 

екзаменаційні методики шляхом прослуховування 

екзаменаційних текстів; 

• розвинути навички самонавчання шляхом самостійного 

виконання завдань в аудиторії та вдома. 



 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

• при офіційному працевлаштуванні в міжнародну компанію; 

• для вступу до університетів англомовних країн; 

• для проходження практики в компанії за кордоном, навчання за 

програмами бакалаврату, магістратури, MBA, EMBA; 

• для участі в міжнародних конкурсах тощо. 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Специфіка та структура іспиту IELTS. Критерії 

оцінювання іспиту IELTS. Academic Training. General Training. 

Vocabulary для IELTS. Опис графіків, таблиць, діаграм. Структура 

та типи есе. Тренувальні тести. Робота над помилками, 

рекомендації для підвищення балу. Специфіка та структура іспиту 

TOEFL. Критерії оцінювання іспиту TOEFL. Лексичні та 

граматичні відмінності American English від British English. 

Listening Comprehension. Structure and Written Expression. Reading 

Comprehension. Test of Written English. Vocabulary для TOEFL. 

Тренувальні тести. Робота над помилками, рекомендації для 

підвищення балу. Final practice test. 

Види занять: практичні (онлайн, офлайн) 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні методи, 

евристичний метод  

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання базової англійської мови не нижче рівня А2 

Пореквізити Знання та навички для успішної здачі іспитів IELTS і TOEFL 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Wyatt Rawdon. Check your vocabulary for english for the ielts 

examination.  – London: Peter Collin Publishing, 2002.  (Электронная 

мультимедийная библиотека). 

2. Cherkashchenko I.S., Ilchenko M.L., Shkrabachenko O.I. 

FCE Use of English. Training Tests: tutorial /  National aerospace 

university ''Kharkiv aviation institute''.  – Kharkiv: KhAI, 2019. – 72 p. 

3. Broukal Milada. The Heinle & Heinle TOEFL Test Assistant: 

Grammar.  – Москва: Астрель: АСТ, 2003. – 178 p. 

4. Пайл Майкл, Муньос Мери. Toefl preparation guide with optional 

essay section.  – Москва: КПИФФС, 2011. – 482 с. 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія практичного навчання, проектор, аудіосистема 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Іноземної філології 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=195282&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=195282&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=195282&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=440103&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=440103&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=440103&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=264581&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=264581&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=403500&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=403500&lang=uk-UA


 

 

 

 

 

Викладач(і) ІВАНОВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: - 

Вчене звання: - 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4xKvEyYAAAAJ&hl=ru 

Тел.: +380974898566 

E-mail: yevhen.ivanov@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1512 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання англійською та українською мовами 

Лінк на дисципліну Google classroom: код доступу 2remxqa 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4xKvEyYAAAAJ&hl=ru

