
АНГЛІЙСЬКА МОВА 
ПРОФЕСІЙНОГО 
СПРЯМУВАННЯ 

для студентів першого 
(бакалаврського) рівня  вищої освіти

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ



Для чого?
 Знання англійської мови в сучасному світі є своєрідним 
вікном у світ. Володіючи мовою міжнародного спілкування, 

ви зможете досягти поставлених цілей за допомогою 
нових  знань та можливостей. І ви обов'язково зрозумієте, 

що значення англійської мови важливе для сучасного 
полікультурного світу.

 ЕФЕКТИВНО підготуєтесь до складання ЄВІ з англійської 
мови для легкого вступу до магістратури!

 Learning English promises to be a great addition to your 
resume and offers exciting new opportunities to explore the 
magnificent world of technologies, language, literature and 

more! 



 Практикум англійського усного та писемного мовлення 
 Практичний курс граматики англійської мови2

 Практикум англійського усного та писемного мовлення 
 Країнознавство англомовного світу 

 Англійська література3
 Англійська мова у ситуаціях професійного спілкування
 Актуальні питання методики навчання англійської мови

 Інтенсивний тренінг до складання мовних тестів4

Що будете вивчати?



ПРАКТИКУМ АНГЛІЙСЬКОГО УСНОГО 
ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 

3 та 5 СЕМЕСТР
 7 кредитів

Загальний обсяг:
 210 годин

Аудиторних годин:
 84 години

ЗАЛІК

 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 розвиток умінь та навичок практичного володіння іноземною мовою,
тобто розвиток мовних навичок і мовленнєвих умінь для здійснення
спілкування англійською мовою у професійній сфері.

 МЕТА КУРСУ:

 знання граматичних та лексико-граматичних
особливостей англійської мови; фонетичних
правил мовного матеріалу для коректного
аудіювання, говоріння, читання та письма;

 уміння ефективно використовувати англійську
мову з метою спілкування; працювати з
фаховою англомовною літературою.



ПРАКТИЧНИЙ КУРС ГРАМАТИКИ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

4 СЕМЕСТР
 7 кредитів

Загальний обсяг:
 210 годин

Аудиторних годин:
 84 години

ЗАЛІК

 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 МЕТА КУРСУ:

 знання морфологічних та синтаксичних
характеристик частин мови;

 знання будови речень різних типів;
 уміння застосовувати отримані теоретичні

знання з граматики в практичній діяльності.

 ознайомлення з основними поняттями і категоріями сучасної граматики
англійської мови;

 розвиток граматичної компетенції, яка є складовою мовної компетенції;
 окреслення шляхів практичного застосування отриманих знань, умінь і

навичок з практичної граматики.



КРАЇНОЗНАВСТВО 
АНГЛОМОВНОГО СВІТУ

6 СЕМЕСТР
 5 кредитів

Загальний обсяг:
 150 годин

Аудиторних годин:
 60 години

ЗАЛІК

 знання національних особливостей та
символів країн, мова яких вивчається;
геополітичних особливостей країни; історії
формування Великої Британії як держави;
закономірностей розвитку англійської мови;

 уміння аналізувати матеріали на країнознавчі
теми; вільно спілкуватися на країнознавчі
теми.

 ознайомлення з історією, традиціями, суспільно-політичним устроєм та
культурними здобутками країн, мова яких вивчається (Велика Британія,
США, Австралія, Нова Зеландія).

 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 МЕТА КУРСУ:



АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

6 СЕМЕСТР
 5 кредитів

Загальний обсяг:
 150 годин

Аудиторних годин:
 60 години

ЗАЛІК

 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 МЕТА КУРСУ:

 знання закономірностей розвитку
англійської літератури; літературних
напрямків; художніх методів; біографій
видатних англійських письменників та їх
творчого доробку.

 уміння брати участь у діалозі;
 виступати перед аудиторією.

 ознайомлення студентів з історією літературного процесу Великої
Британії (та англомовних країн) від найдавніших часів до сьогодення.



АНГЛІЙСЬКА МОВА У СИТУАЦІЯХ 
ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

7 СЕМЕСТР
 10 кредитів

Загальний обсяг:
 300 годин

Аудиторних годин:
 120 години

ЗАЛІК

 систематизація знань з англійської мови за професійним спрямуванням та
поглиблення навичок англомовної професійно орієнтованої
комунікативної компетентності.

 знання лексичного матеріалу відповідної
спеціальності;

 уміння читати, перекладати, аналізувати
літературу професійного спрямування;
анотувати наукові статті; укладати
бібліографічний опис; структурувати і писати
наукові тези, статті, доповіді; робити презентації
своєї наукової теми англійською мовою.

 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 МЕТА КУРСУ:



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ 
НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

8 СЕМЕСТР
 5 кредитів

Загальний обсяг:
 150 годин

Аудиторних годин:
 60 години

ЗАЛІК

 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 МЕТА КУРСУ:

 формування у студентів широкої теоретичної бази, що розкриває
загальні та спеціальні закономірності процесу навчання іноземної мови
як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку.

 знання теоретичних засад, що розкривають
загальні та спеціальні закономірності
процесу навчання іноземної мови як засобу
спілкування, освіти, виховання й розвитку;

 уміння здійснювати розвиваючу,
комунікативно-навчальну, виховну,
гностичну функції.



ІНТЕНСИВНИЙ ТРЕНІНГ ДО СКЛАДАННЯ 
МОВНИХ ТЕСТІВ (англійська мова для ЄВІ)

8 СЕМЕСТР
 5 кредитів

Загальний обсяг:
 150 годин

Аудиторних годин:
 60 години

ЗАЛІК

 формування практичних вмінь та навичок читання і розуміння
автентичних текстів за визначений проміжок часу, розвиток
мовленнєвої, мовної граматичної і лексичної компетентності.

 достатній рівень іншомовної комунікативної
компетентності у різних видах мовленнєвої
діяльності;

 сформоване та розвинене вміння правильного
використання мовного інвентарю (лексики та
граматики) у комунікативному контексті;

 розуміння способів виконання тестових завдань
з англійської мови у складі Єдиного вступного
іспиту.

 ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 МЕТА КУРСУ:



Що ми пропонуємо?
 Лекційні та навчальні матеріали у вільному доступі;
 Дистанційний курс на платформі LMS MOODLE;

 Методичні рекомендації і завдання для проведення занять;
 Методичні рекомендації і завдання для виконання самостійної  

роботи;
 Програми навчальних дисциплін та робочі навчальні програми; 

 Силабуси;
 Роздаткові матеріали; 

 Заняття проводяться висококваліфікованими професіоналами –
викладачами кафедри теорії і практики англійської мови, які 
ЗАВЖДИ ГОТОВІ ДОПОМОГТИ ТА ПІТИ ВАМ НА ЗУСТРІЧ.



Де нас знайти?
КАФЕДРА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
НАША АДРЕСА:

м. Харків, ст. м. Студентська, 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 

вул. Валентинівська, 2, 
каб. 227-А, 

 НАШ E-MAIL:
kaf-theory-practice-english-lang@hnpu.edu.ua

НАША СТОРІНКА 
на веб-сайті університету:

http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-teoriyi-i-praktyky-angliyskoyi-movy
http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-teoriyi-i-praktyky-angliyskoyi-movy


ЗАПРОШУЄМО 
ДО НАШОГО БЛОКУ 

ТА СВІТУ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ!

WELCOME TO 
THE WORLD OF 

THE ENGLISH LANGUAGE!
КАФЕДРА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


