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На сьогоднішній день знання мов не є елементом розкоші, а шансом на 

успіх. Шансом продовжити навчання у європейській країні, знайти 

високооплачувану престижну роботу як в межах своєї країни, так і поза її 

кордонами, вільно та впевнено почувати себе коли ти подорожуєш,  спілкуєшся 

з іноземцями, діловими партнерами, переглядаєш фільм чи читаєш книгу в 

оригіналі. 

Є різноманітні методики навчання мов. Класична методика – це вивчення 

лексики і граматики. Комунікативна – це коли більший акцент робиться на 

спілкування і менше на граматику та інші.  

Неформальні мовні клуби сьогодні діють практично в кожному великому 

місті України.  

Розмовний клуб – це місце, де можна попрактикувати мову і з носіями 

мови, і з людьми, які перебувають у процесі навчання. Клуб не має вікових, 

професійних чи інших обмежень. Зустрічі здебільшого проходять у 

невимушеній атмосфері за чашечкою кави чи чаю. 

Розпочалося все з Language Exсhange Club, який стартував у Києві, а 

потім поширився країною. Нині велике число розмовних клубів є  у Києві, 

Одесі, Харкові та Львові. У Тернополі дана практика безкоштовних розмовних 

клубів ще не досить поширена.   

Вважаємо, що цікавим було б створити такий розмовний клуб у нас в 

Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на 

базі Стартап центру ТНТУ.  

Даний розмовний клуб був би націлений на практикування розмовної 

англійської та української мови. Кожне заняття мало б свою тематику, 

створювались і обговорювались би різноманітні діалогічні ситуації, 

розігрувались би театральні постановки тощо. Частина заняття проводилась би 

на англійській мові, а частина на українській. 

Вважаємо, що для науково-педагогічного колективу та студентства це був 

би надзвичайний досвід вивчення розмовної англійської мови. В свою чергу для 

іноземних студентів це буде  хороший практичний аспект організаційного та 

виховного характеру для їх соціальної адаптації в університеті та загалом у 

нашій країні.  

 

 


