
Знання англійської мови в 

сучасному світі є своєрідним вікном у 

світ. Володіючи цією мовою 

міжнародного спілкування, ви зможете 

досягнути поставлених цілей за 

допомогою нових можливостей. І ви 

обов’язково зрозумієте, що значення 

англійської мови не перебільшено. 

23 листопада 2017 року викладачем Васильчук Н.В. було проведено 

відкрите заняття з англійської мови (за професійним спрямуванням) “Big 

Cities of Ukraine” у 132 групі.  

Заняття проводилося за чітко розробленим планом, складеним 

відповідно до програми і календарно-

тематичного плану дисципліни.  

Заняття проходило у формі подорожі 

великими містами України (Харків, Одеса, 

Дніпро та Львів). 

Для кожної «зупинки» були підібрані 

різні типи завдань. Студенти читали текст та 

підбирали заголовки до абзаців; ставили 

запитання до тексту (м. Одеса); 

відшуковували прикметники, які 

використовуються для опису місць та 

утворювали ступені порівняння (м. Дніпро).  

Студентам необхідно чути носіїв мови. Це можливо завдяки 

використанню на занятті відеоматеріалів. Багатий автентичний матеріал, 

природні ситуації спілкування, цікавий сюжет дають можливість зробити 

процес вивчення іноземної мови більш природним та невимушеним, 

покращує кінцеві результати і значно більше спонукає студентів до 

комунікативної діяльності. Робота з такими матеріалами на уроці 



урізноманітнює види діяльності студентів у процесі навчання іноземній мові. 

Саме тому було використано відео фрагмент 

про м. Харків. При роботі з відео було 

дотримано всіх етапів: 

- підготовка до перегляду сюжету 

(робота над лексикою — з’єднай слово з 

дефініцією);  

- перегляд і виконання завдань 

(вставити нові лексичні одиниці в речення); 

- виконання завдань після перегляду 

(назвати цікаві місця, які були зазначені у 

відео).  

XXI століття – століття цифрових технологій. Вивчення іноземної мови 

через Інтернет ще зовсім недавно здавалося чимось неймовірним. На 

сьогодні це вже не лише реальність, а й ефективний та зручний метод 

оволодіння іноземною мовою. Існує безліч програм, які допомагають у 

вивченні мови он-лайн. Використання 

програми Skype – це, в першу чергу, живе 

спілкування. Таке спілкування допомагає 

подолати мовний бар'єр, вчить 

спілкуватися в стандартних ситуаціях, 

удосконалювати вимову, отримувати 

практику розмовної мови. 

Ось чому студенти провели Skype-

конференцію з редактором туристичного 

журналу, яка давала відповіді на їхні 

питання, допомогла у підготовці проекту 

про м. Львів.  

На занятті були елементи педагогізації (студенти виправляли помилки 

один одного, взяли інтерв’ю у гостей заняття).  


