


 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

 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! 



 І семестр 

• Англійська мова для 
професійної галузі (English

for Specific Purposes).

• Англійська мова в 
ситуаціях професійного 

спілкування.

 ІІ семестр 

• Англійська мова у сфері 
професійної комунікації (з 

урахуванням напрямку 
галузевої підготовки).

• Англомовний практикум з 
наукового та ділового 

письма.



 5 кредитів (150 годин).

 систематизація знань з англійської мови за професійним
спрямуванням та поглиблення навичок англомовної професійно
орієнтованої комунікативної компетентності (з урахуванням
професійного спрямування).

 знання особливостей наукового стилю; англомовної професійно
орієнтованої лексики; граматичних форм і структур;
принципів побудови текстів різних форм і жанрів;

 уміння анотувати наукові статті; писати наукові тези,
статті, доповіді англійською мовою та презентувати їх.



 5 кредитів (150 годин).

 формування вмінь та навичок говоріння, читання і розуміння
англомовного мовлення у професійній галузі; розвиток мовленнєвої,
граматичної і лексичної компетентності.

 уміння ефективно використовувати англійську мову
з метою спілкування; систематизувати, оцінювати
професійно орієнтований матеріал іноземною
мовою; володіти усним і писемним мовленням;
виступати перед аудиторією.



 5 кредитів (150 годин)

 формування англомовної професійно орієнтованої
комунікативної компетентності для забезпечення ефективного
спілкування в академічному та професійному середовищі.

 знання: лексичного матеріалу відповідної спеціальності;
особливостей перекладу науково-технічного тексту;

 уміння писати резюме з прочитаної статті та
розширювати його своїми власними думками.



 5 кредитів (150 годин)

 оволодіння комплексом знань у сфері англійської мови, необхідних
для успішної професійної діяльності під час здійснення письмової
комунікації, роботи з інформацією, створення професійних
текстових документів різних видів англійською мовою.

 знання: базової професійно орієнтованої лексики; основ
ділової мови за фахом;

 уміння: вести діалог; писати ділові листи, електронні
повідомлення, заповнювати документи, пов'язані з
фахом (англійською мовою); складати резюме
англійською мовою.



 Лекційними матеріалами;
 Методичними рекомендаціями і завданнями для 

проведення практичних занять;
 Методичними рекомендаціями і завданнями для 

виконання самостійної роботи;
 Програмами навчальних дисциплін, робочими 

навчальними програмами, силабусами.
 Роздатковими матеріалами; 

 Заняття проводяться висококваліфікованими 
професіоналами – викладачами кафедри теорії і практики 

англійської мови (кандидатами філологічних наук, 
доцентами; доктором педагогічних наук, професором).





 каб. 227-А, вул. Валентинівська, 2, 

м. Харків.

 kaf-theory-practice-english-lang@hnpu.edu.ua

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



