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1.

2.

3.

Запропонований курс структурований
відповідно до Програми єдиного вступного
іспиту з іноземних мов.

Курс спрямований на підвищення мовленнєвої
компетентності у читанні, а також мовних
лексичних та граматичних компетентностей.

Розроблена фахівцями з германістики
дисципліна покликана покращити рівень
володіння англійською мовою.



Мета

• вдосконалити вміння
самостійно читати і розуміти
автентичні тексти за
визначений проміжок часу;

• підвищити рівень
мовленнєвих і мовних
граматичних і лексичних
компетентностей здобувачів.

Завдання

• Сформувати такі загальні
компетентності, як:
соціокультурні,
загальнонавчальні
компетенції; адаптивність і
комунікабельність;
наполегливість у досягненні
мети; турбота про якість
виконуваної роботи.

• Сформувати такі спеціальні
компетентності, як: іншомовна
компетентність в читанні із
застосуванням спеціальних
стратегій: з розумінням
основної інформації
(ознайомлювальне читання),
повної інформації (вивчальне
читання) та пошук окремих
фактів (вибіркове читання).

Очікувані результати

• Читати текст, визначати його
мету, виокремлювати
необхідні деталі, розуміти
точки зору авторів тексту,
визначати структуру тексту й
розпізнавати логічні зв’язки
між його частинами.

• Правильно вживати лексичні
одиниці, встановлювати
значення незнайомих слів на
основі здогадки, схожості з
рідною мовою, пояснень у
коментарі.

• Знати особливості граматичної
будови англійської мови,
застосовувати ці знання у
практиці спілкування,
правильно будуючи
словосполучення і речення,
узгоджуючи часи дієслова,
правильно вживаючи форми
інших частин мови.
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Читання

• Ознайомлювальне

• Вивчальне

• Вибіркове

Лексика

• Особистісна сфера

• Публічна сфера

• Освітня сфера

Граматика

• Іменник, артикль, прикметник, займенник, числівник, дієслово, 
прислівник

• Речення, пряма/непряма мова

• Словотвір
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