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ВСТУП 

 
Проблема підготовки фахівців, здатних ефективно працювати в 

умовах внутрішньої та міжнародної конкуренції, визначати конкретні 
цілі, брати відповідальність за результати діяльності, працювати в 
команді, приймати рішення організаційного плану, розуміти та 
переконувати інших, долати конфлікти й непорозуміння, набуває 
особливої актуальності за умов політичних та економічних змін в 
українському суспільстві. В ієрархії суспільних цінностей розвинених 
країн забезпеченість суспільства висококваліфікованими фахівцями 
становить один із найсуттєвіших чинників, що впливають на розвиток 
економіки, культури, соціальних та політичних процесів. Вирішення 
проблем удосконалення підготовки висококваліфікованих спеціалістів та 
підвищення якості навчання у вищих закладах освіти на даному етапі 
становить об’єкт низки теоретичних досліджень та пошуку практичних 
рішень. Найсуттєвішим є знаходження внутрішніх резервів інтенсивного 
розвитку навчального процесу у вищих навчальних закладах. Такими 
внутрішніми джерелами активності особистості у процесі набуття знань, 
необхідних для подальшого навчання, самоосвіти та майбутньої 
професійної діяльності, є, перш за все, усвідомлення необхідності 
саморозвитку, мотивації до успіху, самостійності, лідерських якостей та 
професійні інтереси. У зв’язку з цим однією з центральних проблем 
педагогіки вищої школи виступає дослідження різних сфер розвитку 
особистості як фактора підвищення ефективності навчальної діяльності 
та формування людини XXI століття. 

Розширення Європи привело до радикальних змін у сфері освіти. 
Створення до 2010 року Європейського простору вищої освіти (Болонья, 
1999 рік) висуває складні завдання щодо збільшення мобільності 
студентів, ефективного міжнародного спілкування, легшого доступу до 
інформації та взаєморозуміння. 

Програма з англійської мови для професійного спілкування 
(АМПС), створена у 2005 році та рекомендована Міністерством освіти і 
науки України, надає студентам можливість розвивати мовну 
компетенцію і стратегії, які їм необхідні для ефективної участі в процесі 
навчання і в тих ситуаціях професійного спілкування, в яких вони 
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можуть опинитися. В результаті введення нових курсів навчання 
підвищується рівень володіння мовою (РВМ) студентів, що, у свою 
чергу, сприяє підвищенню їхніх мобільності та конкурентоздатності на 
ринку праці. 

Практикум з англійської мови передбачає комплекс завдань, 
спрямованих як на вільне опанування мови, так і на розвиток лідерських 
якостей студентів. Цей розвиток можливий за умов досягнення певного 
рівня володіння мовою. Рівні володіння мовою згідно з АМПС надані у 
схемі 1. 

 
 
Загальні рівні володіння мовою 

                               

 

      Елементарний                      Незалежний                   Досвідчений 
         користувач                          користувач                     користувач 
 
інтродуктивний  середній  рубіжний      просунутий   автономний   компетентний 
     А1                  А2            В1            В2                   С1                 С2 

 
Схема 1. Загальні рівні володіння мовою 

 
Відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої 

освіти, РВМ випускників шкіл має відповідати рівню В1+. Посібник 
складається з двох частин, кожна з яких включає такі блоки: 
мовленнєвий, лінгвістичний та професійний. 

Правила англійської граматики пояснюються англійською й 
українською мовами, всі приклади перекладені українською мовою, 
що дає змогу проводити паралель між мовами, аналізувати матеріал та 
засвоювати лексику автоматично. Лаконічність і простота прикладів, 
систематизоване, логічне подання, наочність та доступність 
теоретичного матеріалу, детальний опис самостійної роботи, 
різноманітність завдань дають змогу студентам успішно працювати з 
посібником. Творчі вправи надають можливість не лише засвоювати 
лексичні та граматичні норми англійської мови, а й розвивати 
лідерські якості студентів. Для опанування мови використовується 



 6

комплекс інтерактивних видів навчальної діяльності, спрямованих на 
розвиток самостійності студентів та їхніх лідерських якостей: робота в 
парах, групах, командах; симуляції, рольові ігри, кейс-метод, дебати, 
метод-проекти, презентації тощо. 

 
Практикум з професійної англійської мови, згідно з програмою 

АМПС, ставить конкретні цілі: 
Практична: формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані 

комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну соціолінгвістичну 
і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в 
академічному та професійному середовищі.  

Освітня: формувати у студентів загальні компетенції (декларативні 
знання, вміння й навички, компетенцію існування та вміння вчитися); 
сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до 
самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати 
навчання в академічному і професійному середовищі як під час 
навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту. 

Пізнавальна: залучати студентів до таких академічних видів 
діяльності, що активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх 
пізнавальних здібностей. 

Розвиваюча: допомагати студентам у формуванні загальних 
компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації (цінностей, 
ідеалів); зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а 
також їх позитивне ставлення до вивчення мови.  

Соціальна: сприяти становленню критичного самоусвідомлення та 
вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне 
середовище, що постійно змінюється.  

Соціокультурна: досягати широкого розуміння важливих і 
різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, щоб діяти 
належним чином у культурному розмаїтті професійних та 
академічних ситуацій. 


