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МОВНІ ШКОЛИ І ПРОГРАМИ ЗА КОРДОНОМ ЯК ЕТАП 

ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Зростання важливості англійської мови у сучасному інформаційно-

технологічному суспільстві спричинило розвиток різних напрямів 

удосконалення системи підготовки майбутнього вчителя. Сьогодення вимагає 

ініціативних, усебічно освічених фахівців, які можуть і хочуть займатись 

самоосвітою, готові здійснювати постійний неперервний професійний 

розвиток. 

Однією із можливостей професійного зростання майбутніх учителів 

англійської мови, на наш погляд, можна вважати мовні школи і програми за 

кордоном. Не викликає сумніву той факт, що навіть недовге перебування в 

живому іншомовному середовищі сприяє суттєвому вдосконаленню навичок 

англійської та мотивує студентів на подальше вивчення іноземної мови. До 

інших, не менш суттєвих переваг такого навчання можна віднести наступні: це 

можливість обрати зручний час і тривалість навчання (як правило, курси 

іноземної мови за кордоном проводяться круглий рік і не мають обмежень у 

максимальній кількості тижнів навчання); це хороша нагода не лише 

покращити рівень володіння іноземною мовою, а й вивчити культурні 

особливості іншої країни (студент має можливість обрати різні регіони країни 

для навчання (наприклад, у США – це: Нью-Йорк, Філадельфія, Вашингтон, 

Маямі, Чикаґо, Сієтл, Портленд (Орегон), Сан-Франциско, Берклі, Сан-Дієго, 

Лос-Анджелес) та типи проживання залежно від міста (сім'я, студентська 

резиденція, готель, апартмент, хостел та ін.); це різне навантаження курсів або 

спеціалізовані уроки, які спрямовані на досягнення певної мети у навчанні [2]; 



це активний відпочинок (різні види спорту, захоплюючі екскурсії і знайомство з 

визначними пам'ятками країни, святкові заходи) [1]. 

Варто наголосити, що сучасні мовні курси зазвичай охоплюють групові 

(не більше 10 студентів) та індивідуальні уроки спілкування, граматики, 

поповнення словникового запасу та заняття з різних стилів і форм написання 

мовою, яка вивчається. Все це значно полегшує процес засвоєння іншомовних 

знань, умінь і навичок.  

Таким чином, іншомовне навчання за кордоном є помітним кроком у 

самоосвіті майбутнього фахівця і важливим етапом неперервного професійного 

розвитку вчителя англійської мови.     
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