
Англійськамова, як
вибіркова дисципліна для
студентів освітнього рівня

- бакалавр
Хміляр Ірена Романівна, 

викладач англійської мови



A person can’t be 
overeducated and overdressed 
Освіта – скарб, 
праця –ключдо

нього



Mastering English at higher 
educational establishments leads to 
flourishing of Ukraine in all 
economic and social aspects.

 Україна підтвердила свій європейський вибір та

зовнішньополітичний вектор (Конституція України), 

прихильність до європейської інтеграції та глобалізації

(Угода про Асоціацію між Україною та ЄС, членство в

Європейському просторі вищої освіти, Європейському

науковому просторі, інших міжнародних інституціях, 

партнерствах і співробітництвах). Україна визнає вищу

освіту як двигун соціальної трансформації, а англійську

мову як ключову компетенцію в умовах інтеграції та

глобалізації економіки, інструмент міжнародного

спілкування, засіб приєднання до європейського

освітнього, наукового та професійного простору, умови

ефективної інтеграції та фактору економічного

зростання країни.



Enter Master’s 
degree program

 З 2020 року введено обов'язкове складання Єдиного

вступного іспиту для вступу до магістратури, що

додатково стимулюватиме вивчення студентами

іноземних мов. На превеликий жаль, студенти, які

навчаються у немовних вузах, мають лише початковий

рівень А1-А2, котрого недостатньо для успішного

складання ЗНО після закінчення бакалаврату. А отже, 

необхідність складання іспиту з іноземної мови

фактично примусить усіх студентів вивчати іноземні

мови додатково. 



Academic mobility of 
students 

 Поглиблене вивчення англійської мови забезпечить

підтримку ЗВО студентів щодо участі у

інтернаціоналізації освіти (програми обміну студентів, 

стажування у іноземних ЗВО, участь у літніх та зимових

школах, стажування у іноземних ЗВО), таким чином

студенти матимуть додатковий позитивний чинник

для вивчення іноземної мови.



English for work and 
professional growth

 Одна з головних причин вивчати англійську мову – ширші професійні
перспективи. Володіння англійською допоможе студентам:

 1) отримати краще оплачувану роботу. 

 2) читати фахову літературу в оригіналі.Кожен професіонал має бути
якнайкраще ознайомлений із найновішими тенденціями, ідеями, здобутками
у своїй галузі. Студенти отримають прямий доступ до великої кількості книг, 
статей і блогів, які допоможуть їм стати першокласними фахівцями.

 3) самостійно брати участь у міжнародних конференціях, семінарах і
тренінгах, де фахівці високого рівня обговорюють найновіші тенденції в
медичній галузі, обмінюються досвідом, розглядають перспективи
подальшого розвитку. Маючи достатньо мовних навичок, вони зможуть
безпосередньо долучитися до таких важливих заходів і відкрити для себе
нові горизонти професійного росту.

 4) користуватися англомовними сайтами. Володіючи англійською, студенти
не звертатимуться до ненадійного онлайн-перекладача, а швидко
отримуватимуть адекватну інформацію.

 5) провадити переговори з іноземними працівниками в медичній галузі. 
Спілкування через перекладача хоч і допомагає знайти спільну мову, але має
свої недоліки, адже при цьому важко проконтролювати, наскільки точно
вашу думку було донесено до співрозмовника, і частину важливої інформації
може бути втрачено.



Educational and  
methodological support of 

the discipline 

 Навчально-методичне забезпечення дисципліни:

 Сучасні підручники для розвитку загальних мовних

навичок та вивчення вузькоспеціального лексичного

матеріалу і мовленнєвих конструкцій :

 «Medical English Competence» призначений для

професійної англійської мови медсестрам і студентам, 

що опановують сестринську справу, містить

систематизоване викладення матеріалу та відповідає

програмі дисципліни; підручники Оксфордського

видання;

 методичні рекомендації;

 модульні контролі та банк тестів.


