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1. Мета опанування дисципліни: формування необхідної комунікативної 

спроможності у сфері ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; 

вдосконалення вмінь та навичок читання, перекладу, реферування 

літератури; вироблення навичок ведення бесіди з побутової тематики та 

ділового листування. 

 
2. Завдання: 

1. набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних 

видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої 

професійними потребами; 

2. одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела; 

3. користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах 

побутової тематики; 

4. переклад з іноземної мови на рідну текстів загального характеру; 

5. формування основних вмінь використання знань на практиці під час 

ведення бесіди або спілкування по телефону в різноманітних цілях з 

урахуванням конкретних умов; 

6. ознайомлення з найбільш відомими зразками мовленнєвої поведінки 

під час діалогічного та монологічного мовлення. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни: 

знання і розуміння: 

 здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово; 

 навички міжособистісної взаємодії; 

 здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності); 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність працювати в команді; 



 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

застосування знань і розумінь: 

 вміння та навички сприймати, розпізнавати та осмислювати інформацію у 

вигляді іншомовного повідомлення, що лунає від співрозмовника та/або 

звучить у звукозапису в нормальному темпі; 

 розуміти загальний зміст тексту, визначаючи при цьому коло питань та як 

вони вирішуються; 

 аргументовано представляти власну точку зору стосовно описаних фактів 

та подій, робити висновки. 

 
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Antes de empezar. Перед тим як розпочнемо. 

Тема 2. Saludos. Привітання. 

Тема 3. Familias. Сім’я. 

Тема 4. El trabajo. Робота. 

Тема 5. La casa. Домівка. 

Тема 6. Comer. Їжа. 

Тема 7. El barrio. Околиці. 

Тема 8. Salir con los amigos. Прогулянка з друзями. 

Тема 9. De vacaciones. Відпустка. 

Тема 10. Te queda bien. Тобі пасує. 

Тема 11. Compras. Покупки. 

Тема 12. Está lloviendo. Дощить. 

Тема 13. ¿Te divertías? Тобі було весело? 

Тема 14. Salud y enfermedad. Здоров’я та хвороби. 

5. Викладацький склад: к.пед.н., старший викладач Куц М.О. 


