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1. Мета опанування дисципліни: формування необхідної комунікативної 

спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і 

письмовій формах; вдосконалення вмінь та навичок читання і перекладу, 

ведення бесіди з професійної тематики, писемного мовлення та роботи з 

комерційною документацією. 

 

2. Завдання: набути навичок практичного володіння іноземною мовою в різних 

видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними 

потребами; одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела; 

користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах 

побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; 

перекладу з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру; 

формувати основні вміння використання знань на практиці під час ведення 

ділової бесіди або спілкування по телефону в ділових цілях з урахуванням 

конкретних умов. Ознайомити з найбільш відомими зразками мовленнєвої 

поведінки під час проведення ділових зборів, презентацій та переговорів. 

Навчити підготовці до участі у наукових конференціях, семінарах, дебатах, 

тощо. Ознайомити з особливостями оформлення найбільш вживаних паперів. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:  

лексики, граматики, фонетики і орфографі іноземної мови; 

правил усного ділового спілкування; 

основних вимог до культури мовлення. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміння читати та перекладати тексти побутової, суспільно-політичної, 

загальноекономічної та фахової тематики; 

спілкуватися іноземною мовою на побутові, суспільно-політичні та професійні 

теми в межах вивченої лексики та граматики; 

писати короткі повідомлення та есе іноземною мовою, дотримуючись правил 

орфографії та граматики; 

користуватися необхідною літературою; 

реферувати літературу іноземною мовою; 

грамотно спілкуватися в межах усного ділового мовлення; 

вести переговори на різні теми та робити презентації згідно вимог ділового 

мовлення; 



конструювати параграфи для організації думок в єдину інтелектуальну 

структуру. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1.  Категорія буття 

Тема 1. Діловий етикет  

Тема 2. Житло  

Тема 3. Харчування  

Тема 4. Похід по магазинах 

 

Змістовий модуль 2: Подорожування 

Тема 5. Транспорт 

Тема 6. Туристичні сезони  

Тема 7. У місті  

 

Змістовий модуль 3: Пам’ятки 

Тема 8. Цікаві місця та події  

Тема 9. Незвичайні канікули  

 

Змістовий модуль 4: Україна – моя Батьківщина 

Тема 10. Загальні відомості про Україну  

Тема 11. Столиця України – Київ  

 

Змістовий модуль 5: Німеччина: країнознавство 

Тема 12. Знайомство з країною  

Тема 13. Найвідоміші пам’ятки Німеччини  

 

5. Викладацький склад: Рибалка Н. В.  

 

 


