
1. Назва модуля:  Іноземна мова 
2. Код модуля: ІМ_6_ГП.03_9 
3. Тип модуля: обов’язковий  
4. Семестр: 2,3 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 270 (кредитів ЄКТС - 9); аудиторні 

години – 124 (лекції – 4 год., практичні – 120 год.) 
6. Лектор: Бондар Галина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент. 
7.    Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: особливості фонетичної будови іноземної мови; інтонацію; основні 

граматичні категорії (іменник, прикметник, займенник, прислівник, артикль, часові форми 
дієслова, неособові форми дієслова, просте та складне речення); лексичний матеріал 
(побутову та професійно спрямовану лексику) 

уміти: практично володіти фонетичною будовою іноземної мови; використовувати 
основні граматичні категорії відповідно до потреб усного мовлення та читання;  
користуватися усним монологічним та діалогічним мовленням у межах фахової тематики 
в обсязі матеріалу, передбаченого програмою; реферувати та анотувати 
загальноекономічну літературу рідною та іноземною мовами  

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
кореквізити: ділова іноземна мова 
10. Зміст модуля:  
Англійська мова. Biography. Ukraine and its universities. The system of education in 

our country and abroad. Economics. Statistical and econometrical analysis. Computers. 
Productivity. The world’s economy. Money, prices and banking. Industrial relations.  

Німецька мова. Mein lebeпslauf. Unsere familie. Wiederholung der zeitformen der 
verben. Das studium an der hochschule. Die deudschsprachigen lander. Die ukraine.messen 
und ausstellungen. Die reisen. Aus wissenschaft und technik. Umweltschutz. Marketing. 
Management. Arbeitsmarkt. Beruf. 

11. Рекомендована література  
(англійська мова): 

1. Бpiт Н.М., Кремінська Є.Л. Посібник з англійської мови для студентів економічних 
спеціальностей вищих закладів освіти. - К: Т-во "Знання" України, 2002. - 220 с. 

2. Бpiт H.M., Єлисеєва В.Л., Безлюдний O.I., Кирилюк М.А., Краснобока Т.П., 
Побережник О.В., Коваленко О.В., Суржикова I.A. Посібник з іноземної  мови для 
студентів немовних спеціальностей вищих закладів освіти. - К: Знання, 2000. - 
266 с. 

3. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес - курс английского языка. - К: «Логос», 
1997. - 352 с. 

4. Васильева Л. Деловая переписка на английском языке. - М.: Рольф, Айрис- 
пресс, 1998.- 352 с. 

5. Деловой английский. English for Business. Часть 1,3: Учебник английского языка. 
М.: Веге, 1999. – 976 с. 
(німецька мова ): 

1. Бріт Н.М., Баран А.Л., Краснобока Т.П., Краснобока О.Ю.«Deutsch kommunikativ»-І 
част.,ІІ част.- Київ, 2003. – 208 с. 

2. Краснобока Т.П., Чайківська О.М., Краснобока О.Ю., Баран А.Л., «Deutsch für 
Mathematikev».-Київ: «Науковий світ», 2005. – 210 с. 

3. Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. «500 упражнений по грамматике немецкого 
языка».- Київ: «А.С.К.», 2002 – 320 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 
13. Методи і критерії оцінювання: 

• Поточний контроль (85%)- усне опитування, тестування, індивідуальне навчально-
дослідне завдання 

• Підсумковий контроль (15%) – екзамен (теоретичні питання, лінгвістичні завдання) 
14. Мова навчання: англійська, українська 


