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Англійська мова як 
засіб міжкультурної 

комунікації 
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ДИСЦИПЛІНИ 

• Розмовний практикум та аналітичне читання англійською мовою 

• Практикум з удосконалення вимовних умінь 

• Курс комунікативної граматики 

• Практикум з англомовної комунікації та аналітичного читання 

• Англійська граматика для спілкування 

• Методика навчання англійської мови 

• Історія англійської мови і країнознавство 

• Лексикологія англійської мови 

• Теоретична граматика англійської мови 

 

 

 



ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ І КРАЇНОЗНАВСТВО 

Метою викладання навчальної дисципліни є комплексний опис географії, історії й культури 
Великої Британії та США у їх безпосередньому зв’язку з проблемами розвитку англійської 
мови. 

  



ПРАКТИКУМ З АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА 

АНАЛІТИЧНОГО ЧИТАННЯ 

 

Практикум використання англійської лексики в усному і писемному 
мовленні у лінгвістичному, соціокультурному й професійному аспектах, 
а також вдосконалення вмінь та навичок англомовної комунікації та 
аналітичного читання 

 

 



РОЗМОВНИЙ ПРАКТИКУМ ТА АНАЛІТИЧНЕ ЧИТАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: усне і писемне англійське мовлення в лінгвістичному, 
соціокультурному та професійному аспектах. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Розмовний практикум та аналітичне читання» є 
формування та вдосконалення навичок і вмінь усного мовлення та читання для застосування їх у 
вирішенні професійних завдань та в повсякденному житті. 
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Практикум з удосконалення 
вимовних умінь 

• впевненість у собі 

• повага з боку інших 

• друзі по всьому світу 

• хороша робота 
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Курс комунікативної граматики 
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Теоретична граматика 
англійської мови 
Метою викладання навчальної дисципліни 
є формування у студентів уявлення про 
граматичну будову сучасної англійської 
мови як про систему, взаємопов’язану з 
іншими мовними рівнями, а також 
ознайомлення студентів із проблематикою 
сучасних граматичних досліджень і 
методикою науково-граматичного аналізу 
мовного матеріалу. 
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Методика навчання англійської 
мови 

 

A good teacher can inspire hope, 
ignite the imagination, and instill a 
love of learning. 

Brad Henry 


