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1. ВСТУП

Метою самостійної роботи студентів згідно програми АМПС є
- «формування у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мо-
вленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпе-
чення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середови-
щі;
- формування у студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння й на-
вички, компетенцію існування та вміння вчитися); сприяння розвитку здібностей
до самооцінки та здатності до самостійного навчання;
- залучення студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі
розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;
- допомога студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх
особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнення впевненість студентів як кори-
стувачів мови, а також їх позитивне ставлення до вивчення мови;
- сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінню спілкуватися і
робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється;
- досягнення широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціо-
культурних проблем, для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті
професійних та академічних ситуацій» [1].

Для другого етапу навчання, який включає професійну освіту, важливим є «на-
вчити студента опановувати професійну термінологію, оперувати спеціальною тер-
мінологією, аргументовано висловлювати власну думку, аналізувати факти, опону-
вати та вміти вести дискусію» [2]. Необхідно звертати увагу на самостійну роботу з
додатковими джерелами (глосаріями, енциклопедіями, словниками, базами даних),
що забезпечує можливість зіставлення матеріалу, узагальнення, порівняння, аналі-
зу, класифікації.

При виконанні домашніх завдань здійснюється підготовка студентів до актив-
ної індивідуальної, парної та групової мовленнєвої діяльності.

Згідно з програмою самостійна робота студентів підрозділяється на роботу з
підготовки студентів до:
1. лабораторних занять;
2. підготовка до ситуативно-обумовленого спілкування за темами;
3. самостійного позааудиторного читання;
4. тематичних презентацій;
5. поточного та  пісумкового контролю.

2. ПІДГОТОВКА ДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
за підручниками Jake Hughes and Katie Wood. Navigate: Coursebook with video (A2
Elementary). – Oxford: Oxford University Press, 2015. – 206 с.; Krantz C., Norton J.
Navigate: Coursebook with video (B1 Pre-intermediate). – Oxford: Oxford University
Press, 2015. – 198 с.;  Christine Johnson. Intelligent Business: Coursebook. – Pearson Edu-
cation Limited, 2006.; Gregory Manin. Oxford Exam Trainer для зовнішнього незалежного
оцінювання / G. Manin. – Oxford university press, 2012. – 209 c.
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