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Тема: Види есе. Написання есе. 

Які види есе існують в англійській мові? 

Загальна мета написання есе з англійської мови - висловити свої думки з приводу якого-небудь 
явища, процесу або об'єкта. Але висловлювати свою думку можна по-різному: знаходити 
позитивні та негативні сторони об'єктів, шукати за і проти. Тому в англійській мові існує кілька 
видів есе: 

1. Думка, або Opinion Essay - в ньому потрібно висловити свою думку з приводу конкретно 
заданого питання. Проблема в тому, що при написанні цього виду есе важливо вміти 
знаходити різні підходи до проблеми, дивитися на неї під різними кутами. У цьому есе 
можна строго відстоювати свою позицію. 

2. За і проти, або For and against essays. Вид есе, який змушує людину подивитися на 
об'єкт з двох сторін. Немає нічого абсолютно ідеального або абсолютно порочного. Тому 
потрібно вміти знаходити як погані, так і хороші сторони в любо питанні. Потрібно дуже 
добре навчитися писати цей вид есе з англійської, ЄДІ передбачає написання саме його. 

3. Пропозиція шляхів вирішення проблеми, або Suggesting solutions to problem.Основними 
проблемами завжди виступають глобальні негативні явища в навколишньому 
середовищі і суспільстві. Подивившись комплексно на певне питання, учень повинен 
запропонувати вирішення. 

Поради 

Для того щоб легко і якісно написати есе, ми підготували кілька рекомендацій. Дотримуючись 
їх, можна не тільки навчитися добре писати твори англійською мовою, але і зрозуміти, як 
поводитися з текстом: 

1. Теми есе з англійської мови дуже різноманітні, тому розвивайте свої знання методом 
читання книг та енциклопедій. 

2. Вчіться розуміти англійську граматику і намагайтеся запам'ятовувати якомога більше 
лексики. Неправильна структура пропозиції і низький словниковий запас видно відразу, і 
це говорить про те, що ви не знаєте мови. 

3. Завжди тримайте при собі чернетку, правда, потрібно вміти використовувати його 
розумно. Не намагайтеся спочатку написати там все есе, а потім переписати в чистовик. 
Навпаки, накидайте в чернетці з есе з англійської план написання, найбільш важливі 
факти і аргументи до них. 

4. Не забувайте, що структура есе відіграє дуже важливу роль. Неструктурований текст 
виглядає непривабливо, а головне - збиває з думки і не дає розкласти інформацію по 
поличках. 

5. Стиль даного жанру є формальним, але якщо вам важко писати на офіційній мові, то 
можете вибрати напівформального, але ні в кому разі не використовуйте сленгові форми 
комунікації. 

6. Лаконічність - не завжди погана якість, в есе дуже важливо вміти вибирати головну 
інформацію і робити текст максимально інформативним і як можна менш громіздким. 



7. Завжди враховуйте, що потрібно не тільки написати текст, а й перевірити його. 
Прораховуйте оптимальну кількість часу, який знадобиться вам для твору, з 
урахуванням перечитування. 

8. Будь факт, який ви висвітлюєте, повинна бути аргументована і логічно обгрунтований. 
9. Вчіться правильно викладати свої думки. Ніколи не подавайте ті факти, про які ви нічого 

не знаєте або знаєте дуже мало. Будьте впевнені в коректності написаних вами слів. 
10. Вивчіть слова-зв'язки, які служать для з'єднання частин тексту і плавного переходу по 

ним. Пам'ятайте, що в есе з англійської мови кліше - часте явище (We can not ignore the 
fact that ..., One must admit that ..., In addition to ..., According to some experts). 

11. Будьте м'якими у своїх переконаннях. Оскільки есе показує суб'єктивне сприйняття 
запропонованої проблеми, ніколи не підкреслюйте свою повну правоту, адже у інших 
людей є своя думка з цього приводу, і воно може не збігатися з вашим. Також не чіпайте 
слизькі теми, серед яких політика, релігія і т. Д. 

Домашнє завдання: написати есе «Збережемо довкілля» 
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Тема: Позакласне читання. Наслідки діяльності людини. 

THE ENVIRONMENTAL PROBLEMS - ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

1. Our Earth is a wonderful planet. Now people all over the world think about our planet. 

2. They say the Earth is in dangers. Let’s speak about them. 

3. We’ve know that air and water pollution are the most important problems on our planet. 

4. And what do you think what we can do to save our planet from air and water pollution? 

5. There are five ideas to save our planet: - Saving water; - BuyingWaste materials; - Using less 
energy; - Plants and nature. 

6. If you are thirsty do you buy water? 

7. How many bottles of water do you buy each week? 

8. Two, or three, or even more? 

9. Can you imagine how many that is over a year? 

10. We can walk or use a bicycle instead of going by car. 

11. We must remove rubbish from lakes and rivers. 

12. And what do you personally do to clean the planet? 

13. I don’t throw litter in public places. 

14. I plant a tree every year in the garden. 

15. I never break glass bottles. 

16. I don’t cut wild flowers. 

17. I take part in a clean-up once a month. 



18. I plant flowers in the garden. 

19. Use your own eco-friendly bag when you go shopping 

20. First of all, switch off the things you don’t need. 

21. Saving energy isn’t complicated, and if we all play a small part, we can make a big difference. 

22. Recycled items are put through a process where it makes it possible to make new items out of 
the materials from the old ones. 

23. Always remember to dispose of your recycled products in the special bins so that this process 
can take place. 

24. Coffee jars, boxes, containers, cans and bottles can be used such way. 

25. Use your fantasy. 

26. If there are no plants in a city, many people could be affected because cars and factories 
produce inanimate gases which are harmful to humans. 

27. Many environmental problems seem so big that you probably think you can’t do anything 
about it, but you are wrong. 

28. Students of our school take care of nature every season. 

29. We must save our planet! 

30. Finally, we should remember the importance of plants and nature. 

31. Look at our Planet! We must take care of it! 
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Тема: Екологія мого регіону 

Ecological Problems 

Since ancient times Nature has served Man, being the source of his life. For thousands of years 
people lived in harmony with environment and it seemed to them that natural riches were unlimited. 
But with the development of civilization man"s interference in nature began to increase. 

Large cities with thousands of smoky industrial enterprises appear all over the world today. The 
by-products of their activity pollute the air we breathe, the water we drink, the land we grow grain and 
vegetables on. 

Every year world industry pollutes the atmosphere with about 1 million tons of dust and other 
harmful substances. Many cities suffer from smog. Vast forests are cut and burn in fire. Their 
disappearance upsets the oxygen balance. As a result some rare species of animals, birds, fish and 
plants disappear forever, a number of rivers and lakes dry up. 

The pollution of air and the world"s ocean, destruction of the ozone layer is the result of man"s 
careless interaction with nature, a sign of the ecological crises. 

The most horrible ecological disaster befell Ukraine and its people after the Chornobyl tragedy 
in April 1986. About 18 percent of the territory of Byelarus were also polluted with radioactive 
substances. A great damage has been done to the agriculture, forests and people"s health. The 
consequences of this explosion at the atomic power-station are tragic for the Ukrainian, Byelarussian 
and other nations. 



Environmental protection is of a universal concern. That is why serious measures to create a 
system of ecological security should be taken. 

Some progress has been already made in this direction. As many as 159 countries — members 
of the UNO — have set up environmental protection agencies. Numerous conferences have been held 
by these agencies to discuss problems facing ecologically poor regions including the Aral Sea, the 
South Urals, Kuzbass, Donbass, Semi palatinsk and Chornobyl. An international environmental 
research centre has been set up on Lake Baikal. The international organisation Greenpeace is also 
doing much to preserve the environment. 

But these are only the initial steps and they must be carried onward to protect nature, to save 
life on the planet not only for the sake of the present but also for the future generations. 

Questions: 

1. How did people live for thousands of years? 

2. What cities appear all over the world today? 

3. What pollutes the air we breathe? 

4. What is the result of the pollution the atmosphere? 

5. Why is environmental protection of a universal concern? 

6. What are the initial steps in this direction? 

Vocabulary: 

ancient — давній, стародавній 

harmony — гармонія 

environment — довкілля 

riches — багатства 

unlimited — необмежений 

to interfere — втручатися 

to increase — збільшуватися, зростати 

smoky — димний, курний 

enterprises — підприємства 

by-product — побічний продукт 

activity — діяльність 

to pollute — забруднювати 

substances — речовини 

oxigen — кисень 

rare — рідкісний 

destruction — руйнування 

ozone — озон 

layer — шар 

interaction — взаємодія 

horrible — жахливий 

disaster — катастрофа 

to befall — статися, спіткати 

 


