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ВСТУП

Сучасні умови глобалізації вимагають від спеціалістів активного залучення до
всіх процесів та участі в міжкультурних діалогах у професійній сфері, що в
майбутньому обумовить конкурентоспроможність фахівця на ринку праці.

У зв’язку з цим виникає необхідність застосування таких сучасних методів ви-
кладання іноземних мов, які б відповідали вимогам демократичного суспільства з
метою стимулювання у майбутніх фахівців незалежності думки, судження та дії
щодо соціальних вмінь та відповідальності.

«Іноземна мова (англійська)», як навчальна дисципліна,  спрямована на
формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів та дозволяє
здійснювати формальне та неформальне спілкування, як в академічному, так і в
професійному середовищі. Вивчення даної дисципліни передбачає також вільне
розуміння друкованих текстів, аудіо та відео матеріалів, здатність формулювати
власну думку, вміння інтегрувати мовні навички з конкретною спеціальністю.

Навчальна дисципліна має на меті формування у студентів  навичок з читання,
говоріння, аудіювання та письма, а також подальший розвиток набутих на попе-
редньому етапі навчання загальних (знання світу, соціокультурні знання,
міжкультурне усвідомлення, «компетенція» існування, вміння вчитися, мовна і
комунікативна свідомість, загальні фонетичні здібності, дослідницькі  вміння) та
комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, лексичної,
граматичної, семантичної, фонологічної, орфографічної, орфоепічної).

Мета курсу – формування у студентів англомовної професійної
комунікативної компетенції у всіх видах іншомовної мовленнєвої діяльності
(читанні, говорінні, аудіюванні, письмі), а також вдосконалення набутих на
попередньому етапі навчання загальних та комунікативних компетенцій.

Предмет курсу – лексика, граматика і фонетика англійської мови.
Завдання курсу – набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в

різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої потребами сфер
майбутньої діяльності (особистої, публічної, професійної, освітньої) та
вдосконалення вже набутих вмінь з лексики та граматики через опрацювання
новітньої автентичної інформації, продукування діалогічного та монологічного
мовлення у межах побутової та загальноосвітньої тематики; переклад рідною
мовою англомовних текстів побутового характеру; анотування текстів
загальноосвітнього та соціокультурного характеру рідною та іноземною мовами.

В результаті навчання англійської мови студент повинен
знати: лексичний матеріал в обсязі загальноосвітньої та професійної

тематики; продуктивний граматичний мінімум для студентів немовних закладів
освіти: дієслова “to be”, “to have”, форми Present, Past Indefinite Active та Passive;
Future Indefinite, Present Continuous, Present Perfect Active, модальні дієслова (can,
may, should, must); пасивний стан; ступіні порівняння прикметників та
прислівників; числівники;


