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ЗНАННЯ ФАХОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ – 

ВИМОГИ СУЧАСНОСТІ 

Василь Шинкарук  

декан гуманітарно-педагогічного 

факультету, доктор філологічних наук, 

професор 

Мета: ознайомити з вимогами до вивчення 

фахової іноземної мови, використання  

електронних навчальних курсів  

 

 

 

 

CAREER PATHS SERIES – THE SHORTEST 

PATHS TO YOUR CAREER 

Olena Khorosh 

Representative of Express Publishing in Ukraine, 

ELT consultant 

Objective: to train English teachers to use all the 

abilities of Career Paths Series in teaching 

English for Specific Purposes  

 

ACTIVE GAMES FOR LEARNING ENGLISH 

Seneca Ryan (USA)  

тренер-методист  «America House, Kyiv»  
Objective: to share experience of using games in the 
ESL classroom as a new approach in language 
teaching 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГА В ВУЗЕ 

Вахницкая М.Г.  

кандидат педагогічних наук, доцент,   

Придністровський державний університет 

(Придністров’я) 

Мета: ознайомити викладачів із змістом і 
деякими специфічними особливостями мовної 
підготовки майбутнього педагога в системі вищої 
професійної освіти 

 
HIGH EDUCATION SYSTEM CHALLENGES IN 

THE CONTEXT OF REQUIREMENTS OF 

LABOUR MARKET AND SOCIETY   

Vasyl’ Koval’chuk 

доктор педагогічних наук, доцент, заступник 

декана гуманітарно-педагогічного факультету 
Objective: to inform teachers about challenges in 
modern high education and requirements of 
nowadays labour market   
 
PRESENTATION SKILLS 

Oksana Ivanova 

кандидат педагогічних наук, доцент,  завідувач 

кафедри англійської мови для технічних та 

агробіологічних спеціальностей  
 Objective: to inform teachers with a step by step 
instruction to the preparation, and to answer the 
question how to make it perfect 
 

 

 

 

STRATEGIES FOR DEVELOPING SPEAKING 

SKILLS 
Natalia Aristova 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри англійської філології 

Objectives: to present different strategies 

for developing speaking skills for Cambridge English 

exams 

 

РОЛЬ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 
СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

Наталія Яременко 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
англійської мови для технічних та 
агробіологічних спеціальностей  
Мета: ознайомити із роллю іншомовної 
підготовки студентів нефілологічних 
спеціальностей у сучасному освітньо-
професійному середовищі, вказати шляхи 
підвищення рівня мотивації у студентів – 
майбутніх науковців до їх подальшого 
професійного та кар'єрного росту через її 
відповідне насичення спеціальним змістом 
 
INTERESTING FACTS ABOUT THE ENGLISH 

LANGUAGE YOU DIDN’T KNOW 

Oleksandr Polishchuk  

кандидат філологічних наук, старший викладач 
кафедри англійської мови для технічних та 
агробіологічних спеціальностей  
Objective: to check the knowledge of the English 
teachers about the peculiarities of modern English 
Language   
 


