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ПЕРЕДМОВА

Посібник призначений для студентів 3 курсу з другою спеціальністю
«Англійська  мова»,  містить  матеріали  по  розмовним  темам,  що
вивчаються в практичному курсі англійської мови.

Основною  метою  посібника  є  надання  студентам  адекватного  у
мовному  відношенні  матеріалу  для  засвоєння  тем,  що  вивчаються.
Завдання  в посібнику спрямовані  на опанування студентами тематичної
лексики, розвиток навичок усного та писемного мовлення. Крім того, до
кожного  розділу  долучено  відповідну  граматичну  тему,  передбачену
програмою. 

Посібник  укладено  згідно  з  програмними  вимогами  практичного
курсу  англійської  мови  як  другої  спеціальності  на  3  курсі  факультету
іноземних  мов.  Посібник  містить  8  розділів,  що  відповідають  модулям
програми:  «Зовнішність  та  зарактер»,  «Сім’я»  та  родинні  відносини»,
«Помешкання», «Навчаємось англійської», «Будні та вихідні», «Клімат та
погодні  умови»,  «В супермаркеті»,  «Купуємо одяг».  Текстовий матеріал
використовується  як  основа  для  розвитку навичок усного та  писемного
мовлення.

Кожний  розділ  включає  до  текстову  роботу, тематичні  тексти  та
діалоги,  низку  лексико-граматичних  вправ.  Додатки  містять  тематичний
вокабул  яр  з  великим  обсягом  сучасної  англійської  лексики  та  її
перекладом на українську мову;  пояснення  окремих граматичних явищ;
додаткові  тексти  для  читання.  Текстовий  матеріа  було  підібрано  за
критерієм  відповідності  рівню  мовних  вимог  та  завданням  навчання
іноземній мові на даному етапі.

До кожного омдуля розроблено систему вокабулярних вправ після
опрацювання  текстового  матеріалу,  які  закріплюють  вживання  нової
лексики.  Вони  передбачають  як  самостійну, так  і  індивідуальну  робту
студентів,  спонукають  їх  до  співпраці  в  навчальному  процесі  (парні  та
групові режими роботи, рольові ігри, проектні завдання).  Низка завдань
цілеспрямовано  тренують  студентів  в  умінні  синтезувати  та  адаптувати
текстовий матеріал залежно від поставленої мети.

Робота над кожною темою завершується певним підсумковим видом
роботи.

До посібника додаються аудіозаписи основних текстів  та  діалогів,
начитані волонтерами Корпусу миру Кеннетом та Бернардін Кларк.

Матеріал  посібника  апробовано  практикою  роботи  на  кафедрі
англійської філології Житомирського державного університету імені Івана
Франка.
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