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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності
є формування у студентів іншомовної комунікативної
компетенції на рівні В1 у всіх видах мовленевої діяльності в межах
побутової, країнознавчої та загальноекономічної тематики.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати:
основні терміни, що використовуються в галузі дослідження;
основні функціональні фрази для ведення дискусій та презентацій;
участі у вчених нарадах, зборах та семінарах, інтерв’ю;
особливості формату різних жанрів та типів академічної друкованої
літератури та професійної літератури на електронних носіях;
граматичні структури, необхідні для іншомовного реферування та
анотування професійної літератури;
стратегії ефективного читання, аудіювання, навчання, пошуку
інформації в різних джерелах інформації, включаючи інтернет-пошук.
Вміти:
читати частково адаптовані тексти за фахом, розуміти в цілому головні
думки тексту, перекладати їх, користуючись словником;
підтримувати спілкування на теми, що стосуються повсякденного
життя;
написати резюме, скласти елементарний діловий лист.
3. Методи контролю ПМК, усне опитування та тестування, переказ
додаткових текстів, СРС.

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Студенти можуть отримати за результатами підсумкового та поточного
контролю 100 балів. З них 50 балів – за обов’язкові види самостійної роботи.
До обов’язкових видів самостійної роботи відносяться, крім індивідуальних,
практичних завдань, модульні контрольні завдання, які виконуються
письмово в аудиторії.
Підсумковий контроль з дисципліни “Друга іноземна мова”
виконується через процес додавання кількості балів, які отримав студент за
обов’язкові та додаткові види самостійної роботи.
5. Хто викладає дисципліну Юцкевич Олена Петрівна, старший
викладач
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

