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Збірка наочних матеріалів та вправ з англійської 
мови (за матеріалами звітів з педагогічної практики 
студентів факультету романо-германських мов) / 
укл. О. О. Білявська, І. Кичан, М. Огей, О. О. Пели-
пенко. – Острог : Видавництво НаУОА, 2013. – 112 с.

Збірка включає в себе наочні матеріали, мовні та граматич-
ні вправи, які використовували та розробляли студенти фа-
культету романо-германських мов під час педагогічної практи-
ки в школах та долучили їх до своїх звітів. 

Збірка призначається для розвитку  навичок мовлення та 
письма в учнів середніх шкіл і може бути використана вчите-
лями шкіл та студентами-практикантами. 

передмова

Дана збірка включає в себе наочні матеріали, мовні та гра-
матичні вправи, які використовували та розробляли студен-
ти факультету романо-германських мов під час педагогічної 
практики в школах та долучили їх до своїх звітів. 

Метою збірки є узагальнення та систематизація цих матері-
алів для подальшого їх виростання студентами практикантами 
та вчителями шкіл, а також для самостійної роботи учнів. 

Збірка складається  із 5 розділів: лексика, граматика, мов-
лення, письмо (написання листів) та граматичний довідник. 

Розділ «Лексика» складений за тематичним принципом. 
Для комплектації вокабуляру використовувався принцип те-
матичної частотності лексики або вірогідності вживання цієї 
лексичної одиниці у висловлюваннях на задану тему. 

Граматичні вправи слугують вирішенню комунікативних за-
дач, які передбачені у вправах для закріплення словникового 
запасу. У збірці також передбачений граматичний довідник, де 
подаються короткі пояснення до  даної вправи.

Розділ «Мовлення» включає наочний матеріал та вправи 
для розвитку мовлення по темам.

В розділі «Письмо» подані правила написання, структури 
та зразки листів.

Також до збірки додається компакт диск зі всіма матеріа-
лами збірки.
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