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ВИ Й НЕ ПІДОЗРЮЄТЕ, НАСКІЛЬКИ 

АНГЛІЙСЬКА МОВА МОЖЕ 

ПОЛЕГШИТИ ТА УРІЗНОМАНІТНИТИ 

ВАШЕ ЖИТТЯ.  

 

ЯК САМЕ?  
 

РОЗГЛЯНЬМО ТАКІ ВАРІАНТИ… 



ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ ДОПОМОЖЕ ВАМ: 

 

 отримати високооплачувану роботу. Зараз майже кожна фінансово 

приваблива вакансія передбачає володіння англійською мовою. Знаючи 

мову, ви зможете влаштуватися в міжнародну компанію, де рівень оплати 

праці вищий, до того ж матимете додаткові переваги; 

 читати фахову літературу в оригіналі. Кожен професіонал має бути 

якнайкраще ознайомлений із найновішими тенденціями, ідеями, 

здобутками у своїй галузі. На жаль, таку інформацію у багатьох сферах 

можна отримати тільки із англомовних джерел. Близько 85% наукових, 

технологічних, академічних публікацій з’являються, насамперед, 

англійською мовою. Ви отримаєте прямий доступ до великої кількості 

книг, статей і блогів, які допоможуть вам стати першокласним фахівцем; 

 



 знайти бізнес-партнерів, інвесторів, замовників на міжнародних виставках. На 

такі заходи з’їжджаються учасники з усього світу і спілкуються вони саме 

англійською. Відтак, володіючи мовою, зможете відразу на місці укласти вигідний 

контракт чи налагодити ділові стосунки, які забезпечать розвиток вашої справи; 

 

 самостійно брати участь у міжнародних конференціях, семінарах і тренінгах, де 

фахівці високого рівня обговорюють найновіші тенденції в окремих галузях, 

обмінюються досвідом, розглядають перспективи подальшого розвитку. Маючи 

достатньо мовних навичок, ви зможете безпосередньо долучитися до таких 

важливих заходів і відкрити для себе нові горизонти професійного росту; 

Володіння англійською допоможе вам: 



ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ ДОПОМОЖЕ ВАМ: 

 користуватися англомовними сайтами. Не виходячи з офісу чи дому, ви 

зможете отримати чимало корисної інформації з інтернету. Хочете дізнатися 

про стан світових ринків, особливості ведення бізнесу в різних країнах, 

діяльність тієї чи іншої компанії, наявність вакансій, зокрема, за кордоном? 

Володіючи англійською, ви не звертатиметесь до ненадійного онлайн-

перекладача, а швидко отримуватимете адекватну інформацію; 

 

 проводити переговори з іноземними партнерами. Спілкування через 

перекладача хоч і допомагає знайти спільну мову, але має свої недоліки, адже 

при цьому ви не можете проконтролювати, наскільки точно вашу думку було 

донесено до співрозмовника і частину важливої інформації може бути 

втрачено; 



ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ ДОПОМОЖЕ ВАМ: 

 їздити у закордонні відрядження, адже серед кандидатів на закордонне 

відрядження перевагу матиме той, хто володіє мовою. До того ж ви зможете 

вільно порозумітися у всіх ситуаціях, пов’язаних з подорожжю. Якщо ви не 

проти поєднувати корисне з приємним, а саме, робочі поїздки з можливістю 

побачити інші країни, то вивчайте англійську обов’язково; 

 отримати освіту міжнародного рівня. Багато закордонних університетів радо 

приймають студентів з інших країн. При цьому далеко не всі навчальні 

програми платні, є і безкоштовні, треба тільки пошукати, а для цього знання 

мови – головне. Вільне володіння англійською допоможе здобути якісну освіту, 

що істотно збільшить ваші шанси на працевлаштування; 



ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ ДОПОМОЖЕ ВАМ: 

 написати резюме навіть на рідній мові – завдання не з легких. Адже головна 

мета створення резюме – привернути увагу роботодавця і змусити його 

запросити вас на співбесіду. Питання «Як написати резюме англійською?» з 

кожним днем стає актуальним для багатьох людей. Правила складання 

резюме англійською можуть допомогти вам зробити саме вашу кандидатуру 

більш привабливою для потенційного роботодавця; 

 любите відкривати для себе нові країни, звичаї, страви? Вирушайте у мандри! І 

як тут обійтися без англійської? Володіння мовою зробить вашу подорож ще 

приємнішою. 



THE AIM OF COURSE 

The aim is to involve MD students in academic activities to facilitate and 

enhance development of a wide range of their cognitive activities, to foster 

their capacity to take greater responsibility for their own study and longlife 

learning.  

The course also embraces general educational aims, such as: 

development of intellectual powers, the development of sound reasoning 

and independent judgments and communicative ability. 

  



ON COMPLETION OF THE PROGRAM, МD 

STUDENTS SHOULD ACQUIRE THE 

FOLLOWING ABILITIES: 
 

 a sound command, both active and passive, of the contemporary academic oral 

and written foreign language;  

 students should be able through oral presentations and essay writing in both 

languages, acquire transferable skills of oral and written communication;  

 to locate, select and exploit library holdings and other published materials, and to 

make presentations; 

 to participate in European collaborative research projects. 

 




