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У 1999 р. міністерствами освіти 29 країн було підписано 

Болонську декларацію, що стало актом створення єдиного 
європейського освітньо-наукового простору. У зв'язку з цим 
перед Україною постала необхідність перебудови і 
вдосконалення системи освіти з метою досягнення нею сучасного 
світового рівня. Протягом 2001 - 2003 pp. Міністерство освіти і 
науки України, разом з Програмою розвитку Організації 
Об'єднаних Націй (ПРООН), Міжнародним фондом 
«Відродження» (МФВ), Інститутом відкритого суспільства (ІВС) 
та Видавничим домом «Шкільний світ» виконували спільний 
проект «Інновація й оновлення освіти для покращення добробуту 
і зниження рівня бідності». Його мета полягала у розробці 
Національної доктрини розвитку освіти в Україні. Здійснене 
дослідження включає аналіз освітньої політики в Україні, 
вітчизняний і закордонний досвід з ключових проблем освітнього 
сектора, а також рекомендації щодо підвищення якості 
вітчизняної освіти. 

Аналіз вітчизняної освітньої системи довів, що її зміст 
«недостатньо відповідає потребам суспільства та ринку праці, не 
спрямований на набуття необхідних життєвих компетентностей». 
Одним із шляхів оновлення змісту освіти та узгодження його з 
сучасними потребами є «орієнтація навчальних програм на 
набуття ключових компетентностей та на створення ефективних 
механізмів їх запровадження». Водночас, представниками країн 
Євросоюзу у ході робочих конференцій з визначення базових 
компетентностей (Лісабон, 2001 р.) було запропоновано їхній 
перелік. Експерти надали особливого значення іноземній мові як 
ключовій компетентності, що потребує посиленої уваги та 
застосування особливих заходів. 



Отже, одним із актуальних напрямів наукового пошуку є 
удосконалення структури професійно орієнтованої іншомовної 
підготовки у навчальних закладах. 

Практика викладання у вищому навчальному закладі І-ІІ 
рівня акредитації дозволяє нам визначити типові проблеми і 
недоліки традиційної методики навчання іноземної мови, серед 
яких: недоцільність сучасної методики викладання, що 
виявляється у нераціональному використанні часу (за значних 
часових затрат на навчання іноземної мови незначні результати 
такого навчання); спрямованість навчального процесу на 
підвищення рівня навченості студентів, а не на розвиток їхніх 
здібностей до самонавчання, застосування технологій навчання, 
розрахованих на «середнього» студента; недостатня 
інтенсивність мовної діяльності; поверховість у формуванні 
базових знань, умінь та навичок; недосконалість системи 
оцінювання студентів тощо. Відповідно така ситуація вимагає 
модернізації навчального процесу, що виявляється останнім 
часом у підвищенні уваги до науково-педагогічного та 
методичного рівня викладачів, впровадженні нових форм і 
методів навчання студентів, викладанні навчального матеріалу з 
урахуванням професійного спрямування. 
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