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LOGO Чому я хочу вивчати іноземну мову? 

 хочу пройти стажування за кордоном; 
 мені потрібно скласти міжнародний іспит з іноземної мови, 

 бо я від’їжджаю за кордон та буду навчатися там в університеті; 
 хочу підвищити свої шанси у пошуку роботи, без мови зараз –  

як без рук; 
 хочу розуміти, що говорять мої партнери – дорого, а іноді  

й незручно брати з собою перекладача; 

 



LOGO Чому я хочу вивчати іноземну мову? 

 хочу читати і дивитися новини іноземною мовою, цікаво 
подивитися на події очима іноземців; 

 хочу розуміти, про що співають у моїх улюблених піснях; 
 хочу дивитися серіали та фільми з реальними голосами акторів, 

а не з неемоційним перекладачем; 
 хочу співати у караоке без акценту; 
 

 
 



LOGO Чому я хочу вивчати іноземну мову? 

 хочу читати повідомлення у соціальних мережах в оригіналі,  
а не маячню через перекладач; 

 їжджу за кордон до родичів, набридло, що всі за столом 
сміються, а я один нічого не розумію; 

 хочу знати мову, щоб замовляти речі в інтернет-магазинах 
виробників; 

 хочу вийти заміж за іноземця; 

 



LOGO Чому я хочу вивчати іноземну мову? 

 подобається країна та її культур, моя ціль – поїздка до …. ; 
 хочу самостійно подорожувати та відкривати для себе нові куточки 

знайомих країн; 
 хочу нових знань, хочу познайомитися з новими людьми – не хочу, 

щоб мій мозок старішав; 
 мені подобається вивчати мови – це моє хобі! 

 



LOGO Англомовні країни 
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LOGO Німецькомовні країни 
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LOGO Франкомовні країни 
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LOGO Чому слід обрати ІМ? 

Навички 21 століття 
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LOGO Мета курсу 

 оволодіння таким рівнем знань, який забезпечить 
необхідну комунікативну спроможність у застосуванні 
іноземної мови у ситуаціях реального життя, у сферах 
професійного та ситуативного спілкування; 
 

формування професійної комунікативної компетенції  
у всіх видах іншомовної мовленнєвої діяльності 
(читанні, говорінні, аудіюванні, письмі); 
 

 вдосконалення вже набутих на попередньому етапі 
навчання загальних комунікативних компетенцій. 

 



LOGO Завдання курсу 

набуття навичок практичного володіння іноземною 
мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі 
тематики курсу; 
 

вдосконалення вже набутих вмінь з лексики  
та граматики; 
 

ознайомлення з аспектами культури країн, мови яких 
вивчаються. 

 



LOGO Аспекти курсу 
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LOGO Теми курсу 



LOGO Знайомство 



LOGO Прибуття за кордон. Рух 



LOGO Орієнтування у місті 



LOGO Побут 



LOGO Навчання і робота 



LOGO Вільний час 



LOGO Культура і спорт 



LOGO Здоров’я і медицина 



LOGO Поліція і правопорядок 



LOGO Шопінг 



LOGO СМІ. Інтернет 



LOGO Матеріали курсу 



LOGO Підручники курсу з англійської 

Raymond Murphy 
Cambridge University Press 
 
English Grammar in Use is a self-
study reference and practice book 
for intermediate-level learners 
(B1-B2). With clear examples and 
easy-to-follow exercises, it covers 
all the areas of grammar needed at 
this level.  

Navigate 
Jake Hughes, Katie Wood  
Oxford University Press,  
2015.  
 
An adult course based on academic 
research. Navigate is a six-level 
General English course tailored 
exclusively to adults. 
It teaches reading and listening 
from the bottom up, giving learners 
the skills they need to understand 
the next text they will read and hear, 
not just the one they are reading or 
hearing now.  



LOGO Підручники курсу з німецької 

Alltag, Beruf & Co.  
Norbert Becker, Jörg Braunert 
Hueber Verlag, 2014 

Das Lehrwerk wendet sich an Lerner, die in Deutschland, Österreich 
oder der Schweiz leben wollen oder mit deutschsprachigen 
Geschäftspartnern zu tun haben. Wer sich heutzutage zum Erlernen der 
deutschen Sprache entschließt, hat dafür meist berufliche Gründe. Man 
benötigt Sprachkenntnisse, um die alltäglichen Lebensbedürfnisse zu 
bewältigen und um sich in der beruflichen Wirklichkeit zurechtzufinden. 



LOGO Підручники курсу з французької 
Berthet A., Hugot C., 
Kizirian V., Sampsonis 
B., Waendendries M., 
Alter Ego А2: 
Méthode de français - 
Français langue 
étrangère /A. Berthet, 
C.Hugot, V.Kizirian, 
B.Sampsonis, 
M.Waendendries -
Hachette Livre. Paris. 
2006.–192 р. 

Anne-Marie Calmy, Le 
Français du Tourisme:  
Français langue 
étrangère / Calmy Anne-
Marie, Hachette Livre, 
Paris. 2014. – 160 р. 

Baylon C., Campa 
A., Mestreit C., 
MourilioJ., Tost M., 
Forum I: Méthode de 
français I / C. Baylon, 
A.Campa, C. 
Mestreit, J.Mourilio, 
M.Tost–Hachette. 
2000. 210 p.  
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LOGO 

Дякуємо за увагу! 
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