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“Комунікативний курс англійської мови” є орієнтованим на
вивчення мови через спілкування. Спрямованість навчання студента
націлена не на здобуття мовних знань, а на вироблення навичок
(граматичних, лексичних, фонетичних, мовленнєвих умінь), що
забезпечують можливість здійснення іншомовної мовленнєвої діяльності під
час спілкування. Іншими словами, основне завдання курсу – це подолання
«мовленнєвого бар’єру».

Як показує практика, цьому значною мірою сприяє атмосфера
колективного спілкування, організованого на основі комунікативних
ситуацій. Важливими елементами такого навчання є створення штучного
англомовного середовища, будування функціонально значимих діалогів,
робота в парах і групах.

Велике значення під час вивчення курсу має діалогічне та
монологічне мовлення. Спілкування емоційно забарвлене, пронизане
переживаннями, що приносить радість, зацікавленість і створює
передумови успіху як у навчанні, так і в повсякденному житті.

Навчання відбувається тільки англійською мовою з використанням
цікавих сучасних посібників визнаних міжнародних видавництв та
аутентичних текстів на актуальні теми. Сучасна ситуація в країні доводить,
що попит на висококваліфікованих спеціалістів, які вільно володіють
іноземною мовою підвищується щороку. Найбільшу ефективність у
навчанні іноземної мови студентів має комунікативний підхід, саме він
сприяє формуванню в них комунікативної компетентності як професійної,
впливає на їхній світогляд, систему цінностей, уміння мислити.



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.




