
 

Навчальна лабораторія кафедри англійської та німецької філології 

(ауд. 431) 

Навчальна лабораторія є основною навчально-матеріальною базою для 

проведення теоретичних, лабораторних і практичних занять, місцем для 

самостійної роботи студентів, для проведення позанавчальної роботи зі 

студентами і організації різних заходів, які сприяють більш глибокому 

вивченню дисциплін, одночасно лабораторія є методичним центром в 

навчальному закладі.  

Навчальна лабораторія кафедри англійської та німецької філології 

функціонує з 2007 року, укомплектована комп’ютерною та офісною технікою 

для проведення усіх навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, а також 

для підготовки викладачів до занять. Усі комп’ютери підключені до мережі 

Інтернет. В лабораторії наявні дві ліцензовані програми з вивчення різних 

аспектів англійської мови: “Connected Speech” та “Issues in English”. Для 

використання викладачами наявна така техніка: комп’ютери Sempron 1.8 ГГц – 

5 шт.; ноутбук Samsung R60 – 1 шт.; діапроектор SHARP – 1 шт.; екран 

проекційний – 1 шт.; відеоплеєр SAMSUNG – 1 шт.; телевізор Elenberg 2130 – 1 

шт.; звукові колонки 3NODB – 1 компл.; багатофункціональний лазерний 

пристрій Samsung SCX-4220 – 1 шт.; багатофункціональний лазерний пристрій 

Canon I-SENSYS MF 4140 – 1 шт. 

Заняття в лабораторії проводяться щодня, найчастіше – з таких 

дисциплін: “Практика усного і писемного мовлення (англійська мова)”, 

“Практикум з письмового та усного перекладу”, “Методика навчання 

англійської мови”, “Практична граматика англійської мови”, “Практична 

фонетика англійської мови”, “Основи перекладознавства”, 

“Лінгвокраїнознавство”, “Лексикологія англійської мови. Наявні технічні 

можливості дають викладачам змогу підвищити якість навчання студентів, 

оскільки на заняттях використовуються зразки аутентичного мовлення для 

аудіювання чи усного перекладу.  

Окрім того, завідувач навчальної лабораторії кафедри англійської та 

німецької філології Таран Л.А. на базі лабораторії виконує роботу організатора 

профорієнтаційних конкурсів, що проводяться кафедрою (Щорічний Конкурс 

авторської англомовної пісні серед учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл м. 

Полтави; Щорічний Конкурс знавців англійської мови та літератури серед 

учнівської молоді Полтавщини.); члена оргкомітету Щорічної Міжнародної 

студентської науково-практичної конференції “Сучасний англомовний 

науковий дискурс. На базі лабораторії та за рахунок наявних технічних засобів 

проводиться підготовка до друку збірників наукових праць студентів та 

магістрантів “Сучасний англомовний науковий дискурс”. 


