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МЕТА КУРСУ
ПРАКТИКУМ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ:

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

• сформувати іншомовну комунікативну компетентність; 

• навчити застосовувати іноземну мову на практиці;

• подолати мовний бар’єр;

• розширити лексичний запас;

• сформувати навички самореалізації та самоідентифікації; 

• підвищити стійкість до зовнішніх впливів та ефективного

управління процесами комунікації.



ПРАКТИКУМ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ:
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Хм… Як же 
відповісти 
англійською???

How can I get 
to the shop? Let's have a 

cup of tea.
Чому я 
пропускав(ла) 
заняття з 
англійської мови?



На наших заняттях ти вільно 
заговориш англійською мовою

Keep walking straight 
ahead then you have 
to turn left.

How can I get to the 
shop?

Have you heard 
the news?

No, I 
haven`t.

Let's have a 
cup of tea.

With 
pleasure

Bye!
See you!



СТРУКТУРА КУРСУ

Модуль 1 

Будьмо 
знайомі!

(Знайомство, 
зустрічі, 

“мітінги” та 
ін.)

Модуль 2 

Я люблю 
подорожуват

и

(Аеропорт

Готель

Вокзал

Місця 
харчування)

Модуль 3

Екскурсії

(Музей, 

Театр, 
Кінотеатр 

Галереї

та ін.)

Модуль 4 

Шопінг

Модуль 5

У лікаря

(В аптеці,

На прийомі у 
лікаря)

Модуль 6

Онлайн 
комунікація

(Спілкування 
у соціальних 

мережах.

Написання 
офіційних/нео

фіційних 
листів

СМС 
листування)

Модуль 7 

Будь моїм 
гостем!

Україна



КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО ВДОСКОНАЛЮЮТЬСЯ

ФАХОВІ:

-мовно-комунікативна 
компетентність;

- інноваційна 
компетентність;

- психологічна 
компетентність;

ЗАГАЛЬНІ:

-здатність спілкуватися 
англійською мовою;

-здатність учитися й 
оволодівати сучасними знаннями 
з іноземної мови;

-лінгвістична, соціолінгвістична, 
соціокультурна, прагматична, 
риторична компетентність для 
забезпечення ефективного 
спілкування  англійською мовою у 
соціальному середовищі



В результаті навчання ти:
• зможеш вільно розмовляти англійською мовою та бути 

впевненеми у соціальномусередовищі;

• продемонструєш та вдосконалиш знання лексичних, 
граматичних, стилістичних та структурних
особливостей англомовної комунікації; 

• зрозумієш та відчуюєш на собі широкий спектр 
життєвих ситуацій у соціальній сфері.



Обирай нас! Руйнуй мовний бар’єр!

все розуміють, 

але відповісти 

англійською 

мовою бояться

мають 
помірний 

словарний 
запас, 

але все одно 
ніяковіють у 

розмові з 
незнайомцем

володіють 

англійською 

мовою, та мають 

бажання 

вдосконалювати 

свої знання

Наш курс для бакалаврів усіх спеціальностей, студенти

яких хочуть оволодіти англійською мовою для комунікації:

Курс розрахований 
для студентів, які:



На наших заняттях ти так зануришся у атмосферу 
англійської мови, що у повсякденному житті 
будеш вільно використовувати англійську!

«Waiter, could you please 
… Ой! Кави будь ласка».

Which floor?
Which floor?

Я у ліфті з 
іноземкою? Треба 
познайомитись 



Обирай своє майбутнє 
разом з нами!



Залишились запитання? 
Більш детальну інформацію ти можеш отримати

на кафедрі англійської мови 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди 

(вул. Алчевських, 29, ауд.210, тел. (057) 714-17-01, 

e-mail: kaf-english-language@hnpu.edu.ua, 

або на сторінці кафедри англійської мови 
http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-angliyskoyi-movi )
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