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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 

ПОСІБНИКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ФАКУЛЬТЕТІВ ФІЛОЛОГІЇ 

ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Навчально-методичний посібник призначений для студентів І курсу 

факультету філології та журналістики [1]. Він розрахований  приблизно на 64 

години аудиторної роботи. 

Матеріал подається у вигляді 4 розділів (Units), об’єднаних навколо 

значимих для майбутніх філологів та журналістів фахових тем. Кожен розділ 

складається з наступних взаємопов’язаних рубрик. 

Introductory Section. Грунтуючись на попередніх знаннях, логічно 

вводить студентів у фахову тему за допомогою дискутивних, комунікативно 

спрямованих завдань творчого характеру на тлі лінгвокультурної інформації. 

У цій частині також представлено новий лексичний матеріал теми, який 

одразу ненав’язливо вводиться в різнопланові завдання; 

Grammar and Vocabulary Practice. У цій частині кожного розділу 

подається граматичний матеріал в обсязі, визначеному Програмою з 

іноземних мов для немовних факультетів педагогічних університетів [2]. На 

ряду з теоретичними відомостями, представлені вправи та завдання з 

відповідним граматичним та лексичним насиченням.  

Text Work, Discussion, Communication. Ця секція становить систему 

передтекстових, потекстових та післятекстових завдань, спрямованих на 

різнобічне засвоєння студентами фахової теми. 



Метою посібника є розвиток мовної та комунікативної компетенції, що 

дає змогу оволодіти англійською мовою як для професійного, так і 

повсякденного спілкування. В основу покладено діяльнісний підхід – активна 

участь у реалізації конкретних завдань того, хто вивчає мову. 

Водночас цей посібник закладає базу для продовження навчання за 

навчально-методичним посібником Англійська мова для студентів ІІ курсу 

факультету філології та журналістики, систематизує та розвиває навички 

усного та писемного мовлення [3]. 
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