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Обов’язковий Х
Вибірковий
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Семестр 1 Х

Заг. кількість годин: 65
Практичні: 36
Самостійна робота: 29
Модульні контрольні роботи: 2
Кількість кредитів:
Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова професійного спілкування” є
формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних
мовленнєвих компетенцій (лінгвістичну, соціолінгвістичну, прагматичну, соціокультурну)
для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному
середовищі.
Знати: стилістичне розмаїття мовлення та жанрів ділового спілкування, професійний
етикет і національно-культурну специфіку професійного спілкування, термінологію
майбутньої спеціальності; засоби вербального обміну інформацією.
Вміти: вільно використовувати активний матеріал в різних видах мовленнєвої діяльності;
розуміти зміст складних текстів на конкретні та абстрактні теми; спонтанно, вільно, чітко
й деталізовано висловлюватися щодо широкого спектру тем; висловлювати думку щодо
актуальних питань (усно та письмово); вміти вести дискусію, чітко виступати з
підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола тем академічного та
професійного спрямування; реферувати тексти статей з соціально-політичної тематики
англійською мовою; вести ділову кореспонденцію.
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:
Тема 1- лексико-граматичний переклад або комбінований тест. Усне
рефер ування стат ей.
Тема 2- лексико-граматичний переклад або комбінований тест.
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