
Практичний 
 курс  

англійської мови 



 Якщо ви ще досі не знаєте, чи 

варто вчити англійську мову, то 

просто погляньте на статистику. 196 

країн світу офіційно визнали 

англійську другою мовою. Сьогодні 

1,5 млрд людей вже знають 

англійську і приблизно 1 млрд 

починають вчити.  

 

            Чи будете Ви одним з них? 



Англійська мова відкриває вам 
набагато більше можливостей. 

 Розмовляючи англійською, ви знайдете набагато більше 

можливостей для власного розвитку та реалізації свого потенціалу. Адже 
з англійською вам відкривається весь світ! 



Уся медіа сфера побудована на 
англійській. 

 Кращі TV-передачі, розважальні програми, 
фільми та музика транслюються англійською 
мовою. Адже на Заході та в Європі шоу-бізнес 
розвивається з незапам'ятних часів. 

 Крім того, відпаде необхідність дивитися 
фільми з перекладом. Харизма акторів 
передається сильніше в оригінальному 
озвученні, а не в дубляжі. Ну і звичайно, музика. 
Набагато приємніше розуміти, про що співає 
артист. 

 



 



Вивчення англійської мови може 
бути не тільки корисне, а й приємне 

 Відчуття того, що ви з кожним днем 
вивчаєте щось нове та удосконалюєте себе, ні 
з чим не зрівняється:ви ніколи не забудете 
той момент, коли вперше заговорили з 
іноземцем або зрозуміли, про що йдеться в 
тому чи іншому фільмі.  
  Вас буде приваблювати процес 
навчання, якщо ви усвідомите, що з кожним 
днем ваша англійська стає більш 
довершеною.  



Як визначити рівень володіння 
англійською?  

  Що таке «рівень володіння мовою»?  

 Це певна база знань і навичок, на яку в 
процесі комунікації і спирається людина. 
Якщо ця база не надто міцна і багата, ми 
можемо переходити на альтернативні 
способи передачі інформації, які будуть 
залежати від настрою, характеру, а часто – і 
виховання. 



А – елементарне володіння (Basic User): 

A1 — Рівень виживання (Survival Level — Beginner і 
Elementary) 

A2 — Передпоріговий рівень (Waystage — Pre-
Intermediate) 

B — Самостійне володіння (Independent User) 

B1 — Поріговий рівень(Threshold — Intermediate) 

B2 — Поріговий продвинутий рівень(Vantage — Upper-
Intermediate) 

C — Вільне володіння (Proficient User): 

C1 — Рівень професійного володіння (Effective 
Operational Proficiency — Advanced) 

C2 — Рівень володіння в ідеалі (Mastery — Proficiency) 

 



 



Методичне забезпечення 
 

  *комп’ютерний ресурсний центр з 
доступом до мережі Internet, що забезпечує 
необхідну якість зв’язку для інтерактивної 
взаємодії учасників навчального процесу та 
їхнього доступу до інформаційних ресурсів, які є 
в межах бібліотеки інституту та інших 
інформаційних джерелах; 

 * використання мережі Internet, текстових 
редакторів, інтерактивного комплексу 
навчально-методичного забезпечення 
дисципліни  



 


