


 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! 



• Розмовна англійська 
мова;

• Інтерактивне навчання 
англійської мови. 

• Ситуативна англійська 
мова;

• Англійська мова: 
секрети успішних 

занять.



 5 кредитів (150 годин).

 розвиток умінь та навичок практичного володіння іноземною мовою для
спілкування в повсякденних та професійних ситуація; формування
достатнього рівня володіння іноземною мовою для роботи з дітлахами в
дошкільних навчальних закладах та з учнями початкових класів.

 знання граматичних та лексико-граматичних особливостей англійської
мови; фонетичних правил мовного матеріалу для роботи з дітлахами в
дошкільних навчальних закладах та з учнями початкових класів;

 уміння ефективно використовувати англійську мову в роботі .



 5 кредитів (150 годин).

 формування у здобувачів широкої теоретичної бази, що розкриває загальні
та спеціальні закономірності процесу навчання іноземної мови як засобу
спілкування, освіти, виховання й розвитку (у т.ч. інтерактивними
методами, за допомогою ІКТ і т.п.);

 знання теоретичних засад, що розкривають загальні та
спеціальні закономірності процесу навчання іноземної мови;

 уміння здійснювати розвиваючу, комунікативно-навчальну,
виховну функції.



 5 кредитів (150 годин).

 систематизація знань з англійської мови за професійним спрямуванням
та формування англомовної компетентності для забезпечення якісної
та ефективної роботи з дітлахами дошкільного віку та учнями
початкових класів при навчанні їх основам англійської мови.

 достатній рівень іншомовної комунікативної компетентності в різних
видах мовленнєвої діяльності;

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



 5 кредитів (150 годин).

 практична підготовка майбутніх спеціалістів до якісного навчання дітей
дошкільного віку та учнів початкових класів англійської мови (зокрема на
засадах “ Нової української школи ”).

 знання вимог щодо формування комунікативної компетенції
в дітлахів та учнів початкової школи ;

 уміння застосовувати сучасні принципи, методи, прийоми і
засоби навчання іншомовного спілкування; впроваджувати
integrative / cooperative методи навчання англійської мови.



 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, 
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