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курс
3• Інтенсивний курс 

практичної англійської 
мови;

• Мовні структури 
повсякденного 

спілкування;

• Практичний курс 
розмовної англійської 

мови;

• Англійська 
повсякденного 

спілкування;

• Культура англомовного 
світу;

• Практична англійська 
мова для складання ЄВІ;

• Інтерактивне навчання 
англійської мови;

• Англійська для 
професійного розвитку.



ВИКЛАДАЧІ БЛОКУ:

КОСТІКОВА Ілона Іванівна,
доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри

Дисципліна: Інтерактивне 
навчання англійської мови

БОЖКО Юлія Олександрівна,
кандидат філологічних наук, 
доцент

Дисципліна: Мовні структури 
повсякденного спілкування; 
Практична англійська мова для 
складання ЄВІ

ВЄДЄРНІКОВА Тетяна Володимирівна,
кандидат філологічних наук, 
доцент

Дисципліна: Інтенсивний курс практичної 
англійської мови; Англійська повсякденного 
спілкування

ГОНЧАРОВА Ольга Анатоліївна,
кандидат філологічних наук, доцент

Дисципліна: Культура 
англомовного світу

ГУЛІЧ Олена Олександрівна,
кандидат філологічних наук, 
доцент

Дисципліна: Практичний курс 
розмовної англійської мови; 
Англійська для професійного 
розвитку



ІНТЕНСИВНИЙ КУРС ПРАКТИЧНОЇ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

розвиток умінь та навичок практичного володіння англійською мовою (мовних і
мовленнєвих умінь та навичок) для здійснення спілкування англійською мовою у
повсякденних ситуаціях.

• знання мовних (граматичних та
лексико-граматичних) особливостей
англійської мови;

• знання правил вимови для
коректного аудіювання, говоріння,
читання та письма;

• уміння ефективно використовувати
англійську мову з метою ситуативного
спілкування;

• уміння працювати з англомовною
літературою та інформаційними
матеріалами.

МЕТА:

РЕЗУЛЬТАТИ:



МОВНІ СТРУКТУРИ ПОВСЯКДЕННОГО 
СПІЛКУВАННЯ

ознайомлення з основними поняттями і категоріями сучасної англійської мови;
окреслення шляхів практичного застосування отриманих лексико-граматичних
знань, сформованих умінь і навичок.

МЕТА:

РЕЗУЛЬТАТИ:

• знання лексико-граматичних особливостей 
мови;

• знання будови мовних структур для
практичного використання мови;

• уміння застосовувати отримані знання у
практичній діяльності.



ПРАКТИЧНИЙ КУРС РОЗМОВНОЇ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

МЕТА:

РЕЗУЛЬТАТИ:

опанування всіх аспектів сучасної англійської мови; навчання активного та
ефективного використання англійської мови; розвиток уміння вести бесіду, читати
адаптовану англомовну літературу; комфортно почуватися у різноманітних мовних
ситуаціях у площині повсякденного спілкування.

• уміння чітко і ясно висловлювати
власні думки англійською мовою;
підтримувати бесіду;

• знання основних норм англійської
мови та правил вимови для
коректного аудіювання, говоріння,
читання та письма;

• уміння вільно спілкуватися на
поширені теми, пов'язані з особистим
досвідом, навчальною та
позанавчальною діяльністю;

• уміння розуміти адаптовані та
автентичні матеріали (текст, аудіо
тощо); робити доповіді та
презентації.



АНГЛІЙСЬКА ПОВСЯКДЕННОГО 
СПІЛКУВАННЯ

МЕТА:

РЕЗУЛЬТАТИ:

розвиток навичок практичного спілкування англійською мовою для
щоденної комунікації в повсякденних та професійних ситуаціях.

• уміння ефективно 
використовувати англійську мову 
в повсякденному житті;

• уміння результативно використовувати 
англійську мову в різноманітних 
повсякденних комунікативних ситуаціях.

• знання мовних структур для 
ефективного та продуктивного 
усного спілкування;

• уміння легко розуміти на слух 
стандартне живе мовлення різної
тематики;

• уміння швидкого читання, читання 
для задоволення, а також читання 
автентичних художніх текстів та текстів 
різної тематики;



КУЛЬТУРА АНГЛОМОВНОГО СВІТУ

МЕТА:

РЕЗУЛЬТАТИ:

ознайомлення з історією, традиціями, суспільним устроєм та культурними
здобутками англомовних країн (Велика Британія, США, Австралія, Нова Зеландія).

• знання національних особливостей
англомовних країн;

• знання особливостей культурної
площини англомовних країн;

• знання особливостей англомовної
літератури;

• знання історії та закономірностей
розвитку англійської мови;

• уміння аналізувати матеріали на
країнознавчі теми;

• уміння вільно спілкуватися
англійською на країнознавчі теми.



ПРАКТИЧНА АНГЛІЙСЬКА МОВА 
ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЄВІ

МЕТА:

РЕЗУЛЬТАТИ:

сприяння успішному складанню Єдиного вступного іспиту з англійської мови
для вступу до магістратури.

• розуміння структури завдань ЄВІ у 
вигляді різноманітних тестових завдань;

• розуміння стратегій виконання 
тестових завдань & тайм-
менеджменту (вчасного їх виконання);

• уміння встановлювати логічні зв’язки 
між різними частинами тесту;

• уміння виокремлювати ключову 
інформацію в частині тексту, 
узагальнювати зміст прочитаного тексту, 
робити висновки на основі прочитаного 
тексту;

• уміння встановлювати значення 
незнайомих слів у лексико-
граматичних тестових завданнях на 
основі мовної здогадки, схожості з 
рідною мовою, пояснень у коментарі;



ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

МЕТА:

РЕЗУЛЬТАТИ

формування у здобувачів широкої практичної бази з англійської мови як засобу
спілкування, комунікації, взаємодії, саморозвитку.

• знання практичних засад англійської
мови як засобу інтеракції, взаємодії у
парах, групах;

• уміння вільного спілкування
англійською мовою, здійснення
інтеракції під час он-лайн
комунікації.



АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО 
РОЗВИТКУ

МЕТА:

РЕЗУЛЬТАТИ:

формування, розвиток, удосконалення навичок ефективного спілкування 
англійською мовою в галузі професійної комунікації.

• уміння підтримувати бесіду за фахом 
англійською мовою;

• уміння користуватися англомовною 
довідковою літературою галузевого 
спрямування;

• уміння користуватися 
англомовними інформаційними 
ресурсами за фахом.

• знання англійської мови для 
професійного листування та основ ділової 
комунікації в англомовному просторі;

• знання лексико-граматичної бази та 
англомовної  професійної термінології;



досвідчені викладачі;

невимушена атмосфера на заняттях;

багато мовної практики під час навчання;

доступні навчальні матеріали;

сучасна інтерактивна методика навчання англійської мови;

можливість брати участь у English Speaking Club;

сучасні підходи до складання тестів;

ПЕРЕВАГИ БЛОКУ:

якісна підготовка до Єдиного Вступного Іспиту (ЄВІ) для 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, films and more! 

Спілкування англійською мовою в сучасному світі стає 
необхідним. Володіючи мовою міжнародного 
спілкування, ви зможете швидше досягти поставлених 
цілей!

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

ДЛЯ ЧОГО ВИВЧАТИ?:



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:

КОНТАКТИ КАФЕДРИ:

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!


