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ПЕРЕДМОВА 

Навчально-методичний матеріал посібника укладений за 

модульною структурою та відповідає вимогам Програми з 

англійської мови за професійним спрямуванням. 

Структура навчального посібника дозволяє реалізувати 

вимоги національної кредитно-трансферної системи, 

запровадженої у вищій освіті як передумова для приєднання 

України до Болонського процесу. Змістові модулі курсу є 

логічно завершеними частинами навчальної дисципліни, 

орієнтованими на вироблення вмінь у ситуаціях, що є 

спільними для спеціалістів певного професійного 

спрямування.  

В основу кожного модуля покладено тематичний цикл – 

навчально-методичну одиницю, яка включає комплекс 

 



базових і додаткових текстів, тренувальних вправ та творчих 

завдань, об'єднаних за тематичним принципом. Зміст кожного 

тематичного циклу викладено на засадах принципу 

наступності.  

Посібник має практичне спрямування, що дає змогу 

студентам набути професійну та функціональну 

комунікативну компетенцію у володінні англійською мовою. 

Навчальна діяльність здійснюється шляхом інтеграції 

мовленнєвих знань, умінь та навичок у рамках тематичного і 

ситуативного контексту відповідно до академічної і 

професійної сфер студента.  

Опрацювавши матеріал навчально-методичного 

посібника, студенти повинні оволодіти знаннями: 

 фонетичної будови англійської мови; 

 граматичних структур, що є необхідними для гнучкого 

вираження відповідних функцій та понять, а також для 

розуміння та продукування широкого кола текстів в 

академічній та професійній сферах; 

 мовних форм, властивих для офісних та розмовних 

регістрів академічного та професійного мовлення; 

 лексичних одиниць (у тому числі термінології), що є 

необхідними в академічній та професійній сферах. 
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