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«Інтенсивний практикум англійської мови» підійде тим, хто вже
пройшов початковий етап навчання англійської мови і бажають
поглибити та вдосконалити свої мовні і мовленнєві вміння і навички. Це
чудовий шанс для тих, кому не вистачає мовленнєвої практики і
впевненості у своїй вимові.

Представлений курс націлений на забезпечення такого рівня знань,
який дозволить досить вільно розмовляти на англійській мові,
обговорювати численні професійні та повсякденні теми. Це саме той
рівень, якого більшість роботодавців вимагають від своїх співробітників.

Основні завдання курсу включають не тільки розширення
словникового запасу (крім повсякденної англійської певна увага
приділяється «загальній діловій» англійській), удосконалення навичок
аудіювання, але й формування навичок просто і граматично чітко
викладати власні думки, вести емоційно забарвлену бесіду. Важливими
елементами такого навчання є створення штучного англомовного
середовища, будування функціонально значимих діалогів, робота в парах і
групах. Основна увага приділяється впевненому і побіжному говорінню.

Навчання відбувається тільки англійською мовою з використанням
цікавих сучасних посібників визнаних міжнародних видавництв та
аутентичних текстів на актуальні теми (аудіо, преса, відео та інше). Цей
курс підійде тим, хто бажає вільно спілкуватись англійською мовою,
думати англійською, читати книжки та дивитись улюблені фільми на
англійській мові.



розвиток іншомовних мовленнєвих компетентностей в 

реальних комунікативних ситуаціях з суб'єктом- носієм мови;

розвиток фонетичних, лексичних, граматичних мовних

засобів для здійснення усного та писемного спілкування;

розширення об’єму продуктивного та рецептивного

лексичного мінімуму, оціночної лексики, кліше мовного

етикету, що відображають особливості культури країни,

мова якої вивчається; вдосконалення вмінь вести всі види

діалогу у ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування,

вести полілог, дотримуючись норм мовного етикету, що

прийняті у країні, мова якої вивчається.

вміти вести і підтримувати бесіду з будь-якої з пройдених

тем, використовуючи слова, словосполучення і

фразеологічні звороти з теми, а також висловлювати своє

ставлення з використанням відповідних лексичних

одиниць та кліше; розуміти емоційно забарвлену мову

носіїв в безпосередньому спілкуванні або запису; володіти

діалогічною промовою – інтерв'ю, бесіда, дискусія в

ситуаціях з будь-якої з пройдених тем, а також з

додаткових тем, пов'язаних з матеріалом курсу і

пропонованих викладачем.




