
АНГЛІЙСЬКА МОВА 
ПРОФЕСІЙНОГО 
СПРЯМУВАННЯ 

для студентів першого 
(бакалаврського) рівня  вищої освіти

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ



Резюме блоку:

4
курс

ТЕРМІН:
2022 –

2025 н. р.

КАФЕДРА:
Теорії і практики 
англійської мови

курс
2

курс
3• Практикум англійського 

усного та писемного 
мовлення;

• Практичний курс 
граматики англійської 

мови;

• Країнознавство 
англомовного світу;

• Практикум англійського 
усного та писемного 

мовлення;

• Англійська література;

• Англійська мова у ситуаціях 
професійного спілкування;

• Актуальні питання 
методики навчання 

англійської мови;

• Інтенсивний тренінг до 
складання мовних тестів 
(англійська мова для ЄВІ).



Викладачі блоку:
КОСТІКОВА Ілона Іванівна,
доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри

Дисципліна: Актуальні питання 
методики навчання англійської 
мови

БОЖКО Юлія Олександрівна,
кандидат філологічних наук, 
доцент

Дисципліна: Практичний курс 
граматики англійської мови

ВЄДЄРНІКОВА Тетяна Володимирівна,
кандидат філологічних наук, 
доцент

Дисципліна: Практикум англійського усного та 
писемного мовлення; Інтенсивний тренінг до 
складання мовних тестів (англійська мова для ЄВІ)

ГОНЧАРОВА Ольга Анатоліївна,
кандидат філологічних наук, доцент

Дисципліна: Країнознавство 
англомовного світу; Англійська 
література

ГУЛІЧ Олена Олександрівна,
кандидат філологічних наук, 
доцент

Дисципліна: Англійська мова у 
ситуаціях професійного 
спілкування



ПРАКТИКУМ АНГЛІЙСЬКОГО УСНОГО 
ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 

розвиток умінь та навичок практичного володіння англійською мовою,
розвиток мовних і мовленнєвих умінь та навичок для вільної
комунікації англійською мовою

• знання граматичних та лексико-граматичних особливостей 
англійської мови; 

• знання фонетичних правил для коректного говоріння, аудіювання; 
• уміння ефективно використовувати англійську мову з метою усного 

та писемного спілкування; 
• уміння працювати з фаховою англомовною літературою.

МЕТА:

РЕЗУЛЬТАТИ:



ПРАКТИЧНИЙ КУРС ГРАМАТИКИ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

• знання основних характеристик частин мови;
• знання побудови граматичних конструкцій, речень різних типів;
• уміння застосовувати отримані практичні знання з граматики в

усному і писемному мовленні.

• ознайомлення з основними поняттями сучасної граматики англійської
мови;

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

навичок з практичної граматики.

МЕТА:

РЕЗУЛЬТАТИ:



КРАЇНОЗНАВСТВО 
АНГЛОМОВНОГО СВІТУ

• знання національних особливостей та символів англомовних країн;
• знання соціальних особливостей країн;
• знання історії формування Великої Британії як держави;

закономірностей розвитку англійської мови;
• уміння аналізувати матеріали на країнознавчі теми англійською

мовою;
• уміння вільно спілкуватися на країнознавчі теми англійською мовою.

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

МЕТА:

РЕЗУЛЬТАТИ:



АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

• знання закономірностей розвитку англійської літератури;
літературних напрямків; художніх методів;

• знання біографій видатних англійських письменників та їх творчого
доробку;

• уміння брати участь у діалозі на літературознавчі теми англійською
мовою;

• уміння виступати перед аудиторією, брати участь у дискусії
англійською мовою.

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

МЕТА:

РЕЗУЛЬТАТИ



АНГЛІЙСЬКА МОВА У СИТУАЦІЯХ 
ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

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

• знання лексичного матеріалу відповідної спеціальності;
• уміння читати, перекладати, аналізувати літературу професійного

спрямування;
• уміння анотувати наукові статті; укладати бібліографічний опис;

структурувати і писати наукові тези, доповіді;
• уміння робити презентації власної наукової теми англійською мовою.

МЕТА:

РЕЗУЛЬТАТИ



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ 
НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

формування у студентів широкої практичної бази з методики
викладання для навчання дітей на приватних уроках, мовних
дитячих курсах, гуртках з англійської мови для спілкування й їхнього
розвитку.

• знання практичних засад особливостей роботи з дітьми, основ
ігрової методики, використання римівок, віршів, пісень, казок для
спілкування, виховання й розвитку дітей;

• уміння здійснювати спілкування з дітьми у парах, групах, під час гри.

МЕТА:

РЕЗУЛЬТАТИ



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

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

• достатній рівень англомовної 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 (ЄВІ).

МЕТА:

РЕЗУЛЬТАТИ



Переваги блоку:

досвідчені викладачі;

невимушена атмосфера на заняттях;

багато мовної практики під час навчання;

доступні навчальні матеріали;

сучасна комунікативна методика навчання англійської мови;

можливість брати участь у English Speaking Club;

сучасні підходи до складання тестів;

якісна підготовка до Єдиного Вступного Іспиту (ЄВІ) для вступу до 
магістратури.



Що ми пропонуємо?
• Навчальні матеріали у вільному доступі;
• Дистанційний курс на платформі LMS MOODLE;
• Методичні рекомендації і завдання для проведення занять;
• 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.



Для чого вивчати?
• Знання англійської мови допоможе вам швидше досягти 

поставлених цілей. Володіння англійською мовою сприятиме 
вам у кар'єрі й просуванні у житті.

• ВИ ЕФЕКТИВНО підготуєтесь до складання ЄВІ з англійської 
мови 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 and more! 



Наші контакти:
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


