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описання або характеристики і використовується на основному або просунутому етапі 

формування компетентності в говорінні іноземною мовою. 

1) Інструкція всім слухачам: Виступіть спонтанно протягом 2 хвилин 
іноземною мовою перед Вашими колегами на тему, окреслену у вигляді одного слова-

іменника, написаного на карточці, запропонованій викладачем, наприклад ―Перемир‘я‖.  

2) Інструкція всім слухачам: Виступіть спонтанно іноземною мовою перед 
Вашими колегами. У доповіді обов‘язково використовуйте три ключові слова, написані 

на карточці, наприклад, ―Дипломатія‖, ―Україна‖, ―Євросоюз‖. 

3) Інструкція першому слухачу: Почніть розповідь іноземною мовою на тему у вигляді 
одного слова-іменника, запропонованого викладачем, наприклад, ―Криза‖. 

Інструкція другому слухачу: Зв‘язно продовжить розповідь на тему у вигляді 

останнього слова-іменника, сказаного Вашим одногрупником, наприклад, ―Економіка‖. 
Інструкція третьому слухачу: Логічно продовжить розповідь на тему у 

вигляді останнього слова-іменника, сказаного Вашим попередником, наприклад, 

―Інвестиції‖ і т. п. 
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Освіта за кордоном 

 

Вища або середня освіта є основою успіху в майбутньому. Кар'єра будується 

на основі базових та спеціалізованих знань, які можна отримати тільки в навчальних 

закладах. Багато людей надає перевагу вивченню іноземної мови в рідній країні за 

вітчизняними стандартами освіти. Але світові тенденції склалися так, що більш 

актуальним вважається вища освіта за кордоном. 

Дискусія щодо здобуття освіти та вивчення англійської мови за кордоном не 
припиняється з тих пір, як у країні впала залізна занавіса. Прихильники цієї ідеї 

говорять про високу ефективність такої освіти та можливості знаходитися в мовному 

середовищі. Групові та індивідуальні заняття з носієм можуть дати потужний імпульс у 
вивченні англійської мови. Знайомлячись з культурою країни та пізнаючи менталітет її 

жителів, з'являється можливість не тільки покращити навички спілкування, але і в 

буквальному сенсі пропустити мову через себе - почати думати на ній. 
Перевага навчання за кордоном полягає і в тому, що відкриваються і країна і 

місцеві жителі в зовсім іншому ракурсі. В чужому мовному середовищі, людина 

мобілізує всі свої знання .Дуже часто такий досвід стає спусковим механізмом для 

подальшої інтенсифікації вивчення англійської. І відбувається прорив лінгвістичної 

блокади вже після двох-чотирьох тижнів групових або індивідуальних занять з носієм. 

Золотий стандарт вивчення англійської мови за кордоном - англійська в Англії. Адже це 
батьківщина англійського мови, саме тут з'явилися кращі методи та методики її 

вивчення. Знаючи британскую версію английскої мови, ви с легкістю зрозумієте інший 
її варфант. Крім того, перший діалог англійською мовою в країні Шекспіра, говорять, 
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раз і назавжди розбиває мовний бар'єр. 

Всі знані в світі формати вивчення англійської мови з'явилися в Англії. Тут 

краще всього вчити загальну англійську, ділову, англійську для гуманітарных 
спеціальностей, готуватися до міжнародного екзамену IELTS, а також підвищити 

кваліфікацію у викладанні англійської мови. 

Школи англійської мови для іноземців існують в Англії з початку XX століття 
і користуються величезною популярністю у приїжджих. В будь-якому англійському 

містечку можна знайти кілька англійських шкіл, а в Лондоні навчання англійській мові 

пропонує велика кількість навчальних закладів. 
Освіта за кордоном відкриває нові можливості. Будь-хто, хто навчається в 

іншій країні, вивчає її мову. При цьому приїхати на навчання може навіть не знаючи 

мову досконалоі. Але сама обстановка, нові друзі та колеги допоможуть отримати нові 
знання. Вивчити іноземну мову набагато легше, коли спілкуєшся з носіями. А якщо ще 

жити і вчитися в цьому середовищі, то всі мовні нюанси стануть зрозумілими. Отже 

освіта за кордоном - це альтернатива дорогим і тривалим курсам мови. 
Безумовно, навчання або стажування за кордоном можуть принести нові 

враження та емоції. Цікаво дізнатися чужу культуру, побувати в нових місцях, відчути 

атмосферу. Ці згадки і безцінний досвід залишаться на все життя. Крім того, як правило, 
освітні програми у великих мовних школах стартують кожен тиждень. А це означає, що 

є можливістьа підібрати найбільш зручний графік та термін навчання. 

Так само багато діючих програм пропонують студентам ВУЗів вигідні умови 
навчання та навчання в різних країнах. . По закінченні навчання багато хто залишається 

на стажуванні. Це реальний шанс побудувати кар'єру в іншому країні. Але навіть з 

наявністю іноземного диплому можна добитися великих висот на батьківщині. Такі 
спеціалісти необхідні в багатьох сферах. 

Дійсно, багато хто йде на курси англійської мови, щоб розширити свій 

кругозор і вдосконалити свої знання. Але навчання в Англії, Америці або в будь-якій 
іншій країні дозволить влаштуватися зі знанням англійської у вищій якості.Освіта 

Канаді також надає можливість отримання міжнародного диплому. Це також 

англомовна країна. Вже існує практика навчання та роботи в цій країні. Стажування в 
Канаді вважається престижною сферою діяльності. 

Та існують і деякі недоліки освіти за кордоном. Переїзд в іншу країну вимагає 

акліматизації. Необхідно звивикнути до обстановки та особливостей країни. Але це 
варто, так як навчання та здобуття освіти за кордоном приносить великі результати. 

Отримані знання та навички допоможуть побудувати успішну кар'єру. Тому сучасна 

молодь все більше прагне жити, вчитися і працювати за кордоном. 
 

Ірина Козелецька 
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Рольова гра у вивченні іноземної мови в технічному ВНЗ 

 

Я довгий час вивчала питання використання рольових ігор у вивченні іноземної 

мови і переконалася у тому, що серед різноманітних прийомів організації занять 

найбільший інтерес, особливо у студентів молодших курсів, викликають ігри і ігрові 
ситуації, оскільки вони наближують мовленнєву діяльність до реальних природніх 

ситуацій, допомагають розвивати навички спілкування, закріпити вивчений матеріал і 

застосовувати його на практиці.  
Рольова гра – це точна модель спілкування, де розігруються можливі життєві 

ситуації. Наприклад, при вивчені теми «Закупівельна логістика» або «Складське 

обладнання» студенти вживаються у роль працівників різних відділів логістичної (их) 
компанії (їй) для вирішення поставленої задачі.  


