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ПЕРЕДМОВА
У сучасних умовах розвитку, розширення й поглиблення 

міжнародних наукових і професійних контактів практичне во-
лодіння іноземною мовою є обов’язковою умовою успішної ді-
яльності фахівця – випускника вищого навчального закладу. У 
зв’язку з цим особливої актуальності набуває здобуття студен-
тами практичних вмінь та навичок володіння мовою за прин-
ципом міжпредметних зв’язків, завдяки якому майбутні фахівці 
відчувають вмотивовану потребу у вивченні іноземної мови та 
мають можливість покращити свої кар’єрні перспективи у май-
бутньому. Саме з врахування зазначеного принципу розробле-
но посібник «English for Humanities».

Посібник призначений для студентів гуманітарних галузей, 
які навчаються за спеціальностями «Культурологія», «Релігіє-
знавство», «Філософія» та укладений відповідно до чинної про-
грами з англійської мови для студентів денної форми навчання, 
рівень володіння англійською мовою яких є вище середнього 
(B2 і вище) і розрахований на 80 годин аудиторної роботи.

Мета посібника – підготувати студентів до спілкування в 
усній та письмовій формах англійською мовою в межах свого 
фаху; закріпити володіння основними категоріями практичної 
граматики англійської мови; збагатити словниковий запас сту-
дентів спеціальною лексикою в галузі гуманітарних наук; спри-
яти формуванню навичок мовлення (діалогічних та монологіч-
них) та аудіювання у професійній сфері; формувати вміння й 
навички самостійної роботи з англомовними текстами, аудіо і 
відеоматеріалами та іншими джерелами інформації й їх аналізу 
для отримання даних, що є необхідними для виконання профе-
сійних завдань.

Посібник укладений на засадах комунікативного підходу та 
містить завдання на прослуховування автентичних аудіозапи-
сів (зокрема, подкастів радіотрансляцій BBC), читання сучасних 
автентичних текстів, підкріплених низкою вправ, спрямованих 

на засвоєння нових і закріплення вже вивчених лексичних оди-
ниць, практику у використанні граматичних структур, відповід-
них рівню володіння мовою, дискусії у межах запропонованих 
тем, що реалізовуватимуться засобами індивідуальної, парної 
та групової роботи, рольових ігор, ситуацій, максимально на-
ближених до реального життя, підготовки проектів до запро-
понованих тем тощо. Матеріали посібника організовано у шість 
тематичних частин, кожна з яких містить завдання на відпра-
цювання основних мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, 
говоріння). У кінці кожного розділу студентам запропоновано 
матеріали для додаткового вивчення теми, на основі яких мож-
на виконувати проекти чи писати есе-роздуми.

Ступінь складності завдань, поданих у посібнику, відповідає 
вимогам, передбаченим затвердженою програмою. Посібник 
сприятиме підвищенню не лише мовленнєвої, але й професій-
ної компетенції студентів та може доповнювати базовий під-
ручник з іноземної мови або повністю замінити його.
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