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Представлений курс пропонується перш за все тим, хто має невеликий
багаж знань з англійської мови, отриманий в курсі середньої школи або
вивчав англійську давно і вважає, що нічого не пам’ятає, але розуміє
необхідність цих знань для своєї кар’єри або у своєму повсякденному житті і
бажає вивчати англійську так, як маленькі діти вивчають рідну мову. Іншими
словами, основне завдання курсу – це подолання «мовленнєвого бар’єру».

Робота на уроці передбачає виконання різних видів завдань, проте всі
вони націлені на виконання певної практичної цілі: наприклад, купити
квитки на поїзд / літак, зробити замовлення у ресторані / кафе, забронювати
номер у готелі або вирішити, куди поїхати у відпустку. Важливими
елементами такого навчання є створення штучного англомовного
середовища, будування функціонально значимих діалогів, робота в парах і
групах. Немає необхідності в заучуванні напам’ять, в ідеальній вимові,
достатньо просто зрозумілої вимови. Основна увага приділяється впевненому
і побіжному говорінню, граматична точність набувається повільно.

Навчання відбувається тільки англійською мовою з використанням
цікавих сучасних посібників визнаних міжнародних видавництв та
аутентичних текстів на актуальні теми (аудіо, преса, відео та інше). Даний
курс націлений на забезпечення базового рівня знань і навичок, достатніх для
спілкування англійською у повсякденних ситуаціях з носіями мови та
створення надійного фундаменту для подальшого їх удосконалення.



розвиток іншомовних мовленнєвих компетентностей в 

реальних комунікативних ситуаціях з суб'єктом- носієм мови;

формування базових лексичних, фонетичних та

граматичних мовних засобів для здійснення усного та

писемного спілкування; створення об’єму продуктивного та

рецептивного лексичного мінімуму, оціночної лексики,

кліше мовного етикету, що відображають особливості

культури країни, мова якої вивчається; набуття навичок

ведення діалогу у ситуаціях офіційного та неофіційного

спілкування, 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.



 1. All about you. 
 Nice to meet you!


 2. Home, sweet home
 Where are you from?
 What’s your address? 


 3. Towns and cities
 How can I get to the city centre? 


 4. At the cinema
 I like / hate horrors !

 5. Travelling
 How to book tickets / a room in a hotel 


 6. Shopping. Clothes
 How much does it cost? 

 7. Eat with pleasure, drink 
at measure

 How to make an order at the restaurant


 8. Get fit, have fun
 How to give advice


 9. Thrills and chills
 What makes you feel good? 


 10. Technology
 How techie are you? 


 11. So many countries, so 
many customs

 Bow, wave, wink, shake hands etc. 


 12. Tomorrow’s world 
 How to speak about your plans 


