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А. OBJECTIVE ОF ТНЕ SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛlНИ
метою курсу о формування у майбутнiх фахiвцiв економiчних спецiальностей надiйноi основи комунiкативноI тамовленневоl l(оl,,4петентностi у с(lсllах професiйного та сиryативного спiлкування в уснiй iписьмовiй формах шляхом
вивчення лексt,]ко-граматичного 1,1:lrерiалу, науково-дослiдницьких iHcTpyMeHTiB та набуття письмових, читацьких та
комунiкативних I]авичок нiмецьttоt л,lови в KoHTeKcTi оволодiння професiйнЬю дiяльнiстю.

В. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛlНИ
пiдготовка конкурентоспроможних сучасних фахiвцiв в умовах европейськот iнтеграцii передбачае не тiльки високий
сryпiнь фаховоi' tliдготовки, але i володiння iноземними мовами на достатньому'рiвнi для здiйснення ефективного
спiлкування в рiзllопrанiтних KoNlyll r,c]-l ИВНИх ситуацiях.
мета навчанll,i друlоi iноземlrоr l,,Jви полягае в оволодiннl н|мецькою мовою як засобом спiлкування, можливiстю
використовуtJаl rl iноземНу Mot]y як irlcTpyMeHT у дiалозi культур, способом полiкультурного саморозвитку.
Програма передбачао навчити студентiв iншомовному мiжкультур"ому спiлкуванню в типових комунiкативних
сиryацiях та в межах передбаченоТ програмою тематики; здатностi-розв'язуват" засобами iноземноТ мови аrryальнi
3адачl спlrlкуваl]ня в навчальноl"tу й кульryрному життi; умiнню корисryватися фактами мови й мовле"нЪ для
реалiзацii цiлей спiлкування; 3латllостi успiшно вирiшуватл завдання взаеморозумiння i взаемодiт з носiями мови, щовивчаOться вiдtlсэвiдно до норм i традицiй культури нiмецькоt мови.
основним 3авдаlll]ям вивчеllня;1:lсLlиплiни пдруга iноземна мова для початкiвцiв> е оволодiння рiзними видами
мовленнOвоl дiяtльtlостi - говорi ll]r]M в рамках зазначеноi тематики, читанням (при роботi з Ьirераryрою no
спецiальностi, llисьгиом i_ аулirоваiirlям (з розумiнням основного змiсту, з метою nory*y необхiдноI iнбормацii, зповним розуrvliгrllltм змiсту аулlо гексту) в комунiкативних сиryацlях з урахуванням соцiокульryрного та
лiнгвокраiнозtiавtlого аспектiв нiмецькот мови, а також овол одiння навичками письмового мовлення.

с. LIST оF coMPETEt!clES AND STUDI:5 TARGETED RESULTs / пЕрЕлlк компЕтЕнтностЕЙ тд прогрдмних рЕзультдтlв
нАвчАння

3агальнi Kol'1tle]€]H]HocTi (ЗК) ЗК'|. 3датнiсть реалiзовувати своТ права i обов'язки як члена суспiльства,
усвiдомлювати цiнностi громадянського суспiльства та необхiднiсть його
сталого ро3витку, верховенства права, прав i свобод людини i громадянина
Украi'ни.
3к3. Здатнiсть вчитися i оволодiвати сучасними знаннями.
ЗК4. 3нання та ро3умiння предметноi областi та розумiння професiйноi
дrяльностi,
ЗК5, Здатнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTi
ЗКб Здатнiсть генерувати HoBi iдеТ (креативнiсть).
ЗК7. 3датнiСть застосовУвати знання у практичних ситуацiях.
зк8. Здатнiсть до абстрактного мислення, аналiзу та Gинтезу.
ЗК9. Здатнiсть використовувати iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологiТ.
ЗКl't . 3датнiсть спiлкуватися lноземною мовою.
зк1 2. 3датнiсть до пошуку, оброблення та аналiзу iнформацii з рiзних джерел.
1]l(,l 3 Здатнiсть бути критичним iсамокритичним.

cl(4. Здатнiсть ро3в'язувати склёднi спецiалiзованi задачi i практичнi проблеми
у сферi мiжнародних вiдносин, зовнiшньоТ полiтики держав, суспiльних
r,uгиунiкацiй, регiональних дослiджень.
ск6. Здатнiсть 3астосовувати 3асади дипломатичноj' та консульськот служби,
i 11пломатичного протоколу та етикеry, умlння вести дипломатичне та дiлове
] .1СТУВаННя (украТнською та iноземними мовами).

- i(7 Здатнiсть аналiзувати мiжнароднi iнтеграцiйнi процеси у cBiTi та на
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Свропейському ко1-1тинентi, та мiсце в них Украiни
СК8. Усвiдомлення нацiональних iHTepeciB Украi'ни на мiжнароднiй apeHi,
ск12. Здатнiсть до здiйснення комунiкацii' та iнформацiйно-аналiтично'[
дiяльностi у сферi мiжнародних вtдносин (украТнською та iноземними мовами)

РН05. 3нати природу та механiзми мiжнародних комунiкацiй,
РН07. 3дiйСнюватИ опис та аналiз мiжнародно'i ситуацii, збирати з рiзних
джерел необхiдну для цього iнформацiю про мiжнароднi та зовнiшньополiтичнi
подl[ та процеси
РН10. Вiльllо спiлкуватися державною та iноземними мовами на професiйному
piBHi, необхiдному для ведення професiйноi'дискусii', пiдготовки аналlтичних та
дослiдницьких документlв,
РН12. Володiти та письмового перекладу з/на
iноземнi мови, мiжнародного спiвробiтництва,
зовнiшньоl' пол| регiональних студiй дво- та
багатостороннiх
РН13, Вести фахову дискусiю iз проблем мiжнародних вiдносин, мiжнародних
комунiка1-1iй, регiональних студiй, зовнiшньо'i полiтичноi' дiяльностi.
аргументувати свою позицiю, поважати опонентiв i'tхню точки зору
РН16. Розумiти та вiдстоювати нацiональнi iнтереси Украiни у мiжнароднiй
дiяльностi.
РН17. Мати навички самостiйного визначення ocBiTHix цiлей та навчання,
пошуку необхiдних для Тх досягнення ocBiTHix pecypciB.

дЕржАвний унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlй
Вул Медична, 16, Кривий Рiг,5ооо5, тел +Зs(О97)214-88-69 e-maii: dUet edu Ua

Тищдень/
flaTa

Тема Форма
дiяльностi
(заняття),

годи н и,

формат

3авдання для СРС
(лiтература, ресурси в iHTepHeTi, презентацiя, вiдеокурси)

1 -2 тижден

3-4 тиждень

Тема 7 Сiм'я Родиннi
вlдносини
1.1. Dialog
"Bekanntschaft.
BegrUBung".
1.2. Mono|og ,, lch еrzёhlе
чоп mir setbst"

1 З. Dеr Text ,,Herzlich

Практичнi
заняття

(обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
робота над

текстом)

uпрацювання лlтератури :

основна

1. Ознайомлення з лексичним матерiалом за темою
<Знайомство> . ,Qiалог парах.
2 Презентацiя та роэповiдь за темою <Я i моя родина),
3. Вивчаюче читання за темою <ласкаво просимо в Киiв>
4.Робота в малиХ групаХ ,,lch mёсhtе Sie bekannt mасhеп.
5. Активiзацiя граматичного матерiалу за темами Теперiшнiй
час, особовi займенники,Артикль.

"l . , ознайомлення з лексичним матерiалом за темою кмiй
робочий день>
2 АктивiзаJ.liя граматичного матерiалу <Порядок слiв у реченнi
9кладе|иI iменний присудок. ВiдмiнrЬванiя сильних l1iЬслiв упрезенсl. Вказlвнl займенники. Питальнi речення. )
3. Рольова гра "lm Deutschunterricht"
5. Пiдготовка питань до дискусiТ "Die Familie iп Deutschland''
, опрацювання lнтернет-джерел

https://www deutschland.de/de/topic/leben/wie-familien-in-
deutschland-leben
Q_Аналiз проблемноi'ситчацi'i <Wаrum vie|e Deutsche qгst sрёt

5 -6 тиждень

7-8 тищдень

Тема 2 Робочий день
2,1 , Bekanntschaft mit
|exikalischem Маtегiаl zum
Thema ,, Mein Arbeitstag "

22 Grammatische
Ubungen
2 3 Rollenspiel "lm
Dеutsсhuпtеrгiсht"
2,4. Diskussion "Die
Familie iп Deutschland"
2 5. TV-Quiz "GlUcksfall"

Практичнi
заняття

(виконання
граматичних
та лексичних

вправ,
рольова гра

дискусiя)
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Еltеrп wеrdеп und wie Fаmiliеп vom staat unterstutzt werden>
Презентацiя за темою
7 TV-Quiz "GlUcksfal|"

-10о

тищдень

11-12
тищдень

тема З Вiльний час

3.'1 Der Text ,,Меiп
НоЬЬу". Frеmdsрrасhе
(Wаrum lernt mап
Deutsch?)
3.2. DiaIog ,,Zu Besuch bei
Егiсh"
3.3. Grammatische
Ubungen
3 4. Нёrеп ,,Еiп Gеsрrёсh

auf dеr strаssе"
3.5. Lexikalische Ubungen

Практичнi
заняття

(аудiювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних
вправ, робота
над текстом )

Опрацювання лiтераryри:
основна
додаткова

'1 . ознайомлююче читання за темою кмiй вiльний час>
Круглий стiл <Роль iноземних мов у сучасному cBiTi>

2.. Розвиток навичок дiалогiчного мовлення за темоюKl bo'i професiйноi дiяльностi>З. матерiалу - Akkusativ iменникiвН wеrdеп, Словоmворення.
4.
5. Лексичнi вправи

13 -14
тих(цень

15_16
тих{день

4.5. Diskussion "Das
LеЬеп iп еiпеr Wohnung
оdег in еiпеm еigепеп
Haus"

Практичнi
заняття

(виконання
граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над

текстом
дискусiя )

Опрацювання лiтератури :

основна
додаткова1 опрацювання лексичного матерiалу
Творче завдання - Презентацiя за темою ,,Meine Wohnung"

2. .Щiалогiчне мовлення <Про смаки не сперечаються)
3. Актvвiзацiя граматичного матерiалу Заперечення nicht,
kein, Вживання doch. Futurum.

4. Розвиток комунiкативноi' компетенцii', опрацювання
лексичного матерiалу, спiльна робота у малих групах

5. Оксфордськи дебати "Das Leben in еiпег Wohnung оdеr i

еiпеm еigепеп Haus".

4 семестр
-[ 

и>r<деrlь/

!ата
Тема Форма

дiяльностi
(заняття),

годин и,

формат

Завдання для СРС
(лiтература, ресурси в iHTepHeTi, презентацiя, вiдеокурси)

1 -2 тищдень

3-4 тищцень

Тема 5lжа

5. 1. В гостях. Продукти
харчування

5,2 Dia|og " Morgenstunde
hat Gold im Munde ".

5,3 Dеr Text ,,Essen und
тriпkеп iп Deutschland"

5.4 GruррепUЬеrgгеifепdе
lnteraktion,,lm Restaurant"

5.5 Grammatische
Ubungen - lmрегаtiч.
Akkusativ und Dativ
Rektion.

Практичнi

за н яття
(дискусiя,

аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самост|ина
робота над

текстом,
презентацiя)

Опрацювання лiтератури:
основна
додаткова

1. Ознайомлення з лексичним матерiалом за темою кТжа
Проути харчуванння> .,Щiалог парах.
2. Рольова гра <У pecTopaHi>
3 Вивчаюче читання тексту ,,Essen und Тгiпkеп iп Deutschland''
4, Deutsche KUche
5. АктивiзаЦiя граматичного матерiалу за темами lmperativ
Akkusativ uпd Dativ. Rektion.



5 -6 тих<день

7-8 ти>ццень 64.

11-12
ти}цень

15-16
ти}цень
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тема б Навчання
вивчення iноземних мов
1 Bekanntschaft mi

Маtеriаl
,, Das Studium "

2 Monolog "|ch
Iudent"

6 3. Dialog ,,Man lегпt
Leben nie aus"

заняття

(дискусiя,
аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над
текстом )
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Практичнi Опрацювання лiтератури
основна
цодаткова
1. . Ознайомлення з лексичним матерiалом за темою
кНавчання>
2 Активiзацiя граматичного матерiалу кВживання
артикля. Порядок слiв у реченнi (систематизацiя)
пеlп))
3 Пiдготовка питань до дискусir " Man lеrпt im Leben nie aus

опрацювання lнтернет_джерел

4 Аналiз li ситуацit <Frеmdsрагасhеп>
5. Презентацiя за темою "lch Ьiп Student"
6 Вriеfsсhгеiьеп

Ubungen - Вживання
нульового артикля.
Порядок слiв у реченнi
(систематизацiя). Nicht
kein, пеiп
5, Kommunikation

,,Brieffreunde "

Тема 7 Одяг та його роль
в життl людини

7.1 Dеr Text,,Kleidung".
7.2 Diskussion,,Machen
Кlеidеr Leute?''
l.J
Ubungen

Grаmmа

займеннuкч mап
es,Wortbildung.
вidмiнювання
прчкмеmнчкlв
7.4, Нёrеп
Geschichte dеr Mode"
7.5 Lexikalische Ubungen

Тема 8 Здоров'я
81. Gesundhell заняття

_Бе

Практичнi
заняття

(дискусiя,
аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над
текстом )

нул
Nicht, kein

Опрацювання лiтератури:
основна
додаткова
] Ознайомлююче читання за темою <<Одяг>

Круглий стiл кМасhеп Кlеidеr Leute?>

2 Розвиток навичок дiалогiчного мовлення за темою

3, Активiзацiя граматичного матерiалу
3айменнuкч mап, es.И1lorfbildung, Вidмiнювання прuкмеmнuкiв
4 Аудiювання за темою (,,Die Geschichte dеr Mode")
Презентацiя за темою
5 Лексичнi вправи

2. Dia|og ,,Оhпе G
a//es nichts"'.

G е sch Дfts Ьri efesch ге i Ье п.
84 Grammatische
Ubungen - Kausalsatze.
lmрегfеkt.
8.5. Lexikalische
Ubungen
8.6, Diskussion
"Arzneimittel und
Hausmittel"

Тема 9
Мода.

3овнiшнiсть

5.1 Dеr Text
Geschichte der Mode"
5.2 Diskussion
Кlеidеr mасhеп Leute"

5 3 Deklination der
Adjektive
54

(дискусiя,
аудl юван ня,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над
текстом )

Практичнi
заняття

(виконання
граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над

текстом
дискусiя )

Практичнi Опрацювання лiтератури

1. Опрацювання лексичного матерiалу за темою ,,

Gеsчпdhеit',

2. ,Щiалогiчне мовлення <Оhпе Gesund lsf a//es лlсhfs>
3 Активiзацiя граматичного матерiалу Kausalsatze, lmрегfеkt

4, Розвиток комунiкативно'i компетенцii, опрацювання
лексичного матерiалу, спiльна робота у малих групах

Оксфордськи дебати " "Aгzneimittel und Hausmitte|"

Опрацювання лiтератури
основна
додаткова
'1 . Опрацювання лексичного матерiалу темою
2, Розвиток навичок читання, робота з текстом
3 !искусiя "Кlеidеr machen Leute"
4 Активiзацiя граматичного матерiалу (Прикметник)

Вивчення дисциплiни передбачае виконання 4 контрольних (модульних) робiт
Пiд чаС виконаннЯ студентИ маютЬ продемонструвати умiння та навички сприймати змiст TeKcTiB заданого рiвняскладностi професiйно-орiснтованого характеру; здатнiсть граNlотно, аргументовано i ясно будувати зв'язнi
висловлюваltня iноземною мовою, 3астосовувати базову нормативну граматику в активному володiннi i складнi
граматичнi конструкцii для пасивного сприйняття Контрольнi роботи виконуються пiсля проходження теми уписьмовiй формi.
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SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОiДИСЦИПЛlНИ

вивчення дисциплiни передбачас виконан}lя iндивiдуальних завдань Кожен студент iндивrдуально виконуе наступtliзавдання:2, че 3авданнЯ " ПрезентаЦiя за темоЮ ,,Meine Wohnung" Розкрити особливостi розвиткуHiMe3, о пловедення щ)вчальних дискусiй за темами "Die Familie iп Deutschland und iп dеr Ukraine '',4. ний матёрiал <Ролi iноземних мов в yMo"ai iлБй;й;ijii"

Е. BASlc L|TERATURE (oBLlGAToRY TEXTBOoKS)/ основнА1 Бориско Н Ф Deutsch ohne РгоЬlепlе! Самовчитель нiмецькоt

ДЕРЖАВНИЙ
YHlBEPC ИТЕТ
Екоt]омlки
iтЕхнологlй

лlтЕрАтурА (оБов,язковl пlдручники)
мови (в двох томах) Т 1 - Киrв: <Логос>, 2ООВ -479 с . ил.

2 Бориско Н Ф.Dеutsсh ohne
512 с.: ил.

РrоЬlеmе! Самовчитель нiмецькот мови (в двох томах). т 2. - Киiв: <Логос)), 2008. -
3. Мullеr М., Rusch Р., Scherling Т, OptimalA2 Arbeitsbuch [Text]/ М. MUller, Р. Rusch, Т. Sсhеrliпg -

Langenscheidt KG 2005. -'l44 S,

F. СОМРLЕМЕNТДRY LITERДTURE / ДОДДТКОВД ЛlТЕРДТУРД

Yci вправизграматикинlмецькотмови/БереженаВВ -Х:Торсiнгплюс,20.15 -32Ос,Нiмецькамова Граматичнийпрактикум iрiвень/сОБiда -5-евид,випр lдоповн -Х.Вид-во<Ранок>,2о17 -320 с
-Нiмецькамова Грамат_ичнийпрактикум llpiBeHb/lM Панченко,оЛ Кононова -З-евид,випр iдоповн -Х,Вид-во <Ранок>, 2016, - 320 с.

- 3бiрник вправ та 3авдань 3 граматики нiмецькоi мови (для самостiйноj робо-ти студентiв 1- 4 KypciB денноТ форминавчання ycix спецiальностей Академli), Укладачi, Потапенко С,М., Шелухiна B,'6-'XapKiB: хндмг, )ooz, - ssc- Драб Н.Л, Практична граматика rliмецькоi,мови, Навчальний посiбник [Текст] / Н Л !раб -- Вiнниця: кНова книга>, 2007. - 280 с

посиланная на iнформацiйнi ресурси в lHTepHeTi, вiдео-лекцiт, iнще методичне забезпечення
http : //wr,vw. s ch u Ье rt-че rl а g. d е/а ufg а Ье n/i п d е х. h t m
http://www,deutschkurse-ýassau.dЪ/JM/images/stories/SKRlPTEN/a 1_skript_gr.pdf
http://www. Ьеrl in. de/hotels/

ick/minilexikon.html
lsfremd sрrасhе/рg_mаtеriаliеп_zg?kорiеrчогlа gen_zg=|esetext

G. тнЕ MoST lMPoRTANT PUBLlcAT|oNS оF тнЕ AUTHoR(S) coNcERNlNG PRoPoSED сLдSSЕS / ocHoBHlпуБлlкАцlТ АвторА, що повязАнl з тЕмАтикою зАплАЁовдних зАнятть
1методичнi рекомендацiiздисциплiниздисциплiни<!руrаiноземнамова(нiмецьна)rlдллстудентiвтретьогокурсуосвlтньогосryпеня
кБакалаврл спецiальностi <мiжнароднi ekoHoMi,tHi вiлносини,, денно'iта заочноiформ навчання / ,щержавний унlвsрситет енономiки i
ТеХНОЛОГiЙ,lНСТИТЛУПРаВЛiННЯТабiЗнес-освiти,кафедра iноземнихтадiловоiукраiнськоJмов;уклад.о чижиковдjрец с,скилдн,кривий
Рiг, 2021. 3З с,

2, Rоmапепkо О., Dzevytska L., Chyzhykova о,, Zabolotska l., Zotova-Sadylo о,, Bazarenko l, Plurilingual Approach to Teaching а Second tоrеi.п
Lапguаgе to student5 of Non-Linguistic specialtiesproceedin8s of the lll lnternational scientific congress society of Дmьiепt lntelligence 2о2о (l5с-sдl
2020). Dol: 10.2991/аеЬmr,k.2ОOЗ18.ОlО,
3, Chizhikova о, V. Realizatlon of didactlc рriпсiрlеs of Students' creative abllities development in the process of fоrеigп language learning The
Еurореап Journal of Humanities and Social Sciences,Vienna : Premier Pub|ishing s.r.o. 2019, N91, Р. 89-92,
4, О, Chyzhykova, О,Rоmапепkо, l. Ваzаrепkо, L,Dzevytska , А J, Baitelessova (2021) PluriIrngual Аррrоасh to lmрrочiпg LexacaI competence of Non-
Lin8uistic Ma,ioring Student5. lV lnternational Scientific Congress ''Society о | 2О21), Kryvyi Rih, Ukraine, Дрril 12-1,6,202L: SHS Web of Confercnces, Volume 1ОО (2О21), DOl:
5, Chyzhykova, О.; RОmаПеПkО, О.; Dzevytska, L, апd Zotova-Sadylo, о, (2О22), The Fоrmаtiоп of Polycultural соmреtепсе of tчtчrе Economists апdLawyers iп tоrеigп Languages Lеаrпlпt in the context of New Educational Paradigm, lп Proceedings of the 5th lnternational Scientific Соп8rеs5 Societyof Ambient lпtеliigепсе - lsc SAl, lSBN 978_989-758-6оо-2, pa8es 468-477, )Ol: 1О.522ОlOОllз658ооооз35об ,

7, Chyzhykova o.V. Challenges of СОпtеmроrаrу Гоrеigп Lапguаgе Teaching iп Higher Education, моdеrп science: problems and innovations, дbstractS
of the 7th lпtеrпаtiопаl scientific and practical сопfеrепсе, SSPG Publish, Stockholm, Sweden, 2О2О. Рр, 14о-145. URL: https://5ci-conf,com.ua/vii-
mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentSiYa mоdеrп scienco-problems and innovations-20-22-sentyabrya-2020-8oda-Stok8olm
shvetsiya-arhiV/?Utm_source=eSpUtnik promo&Utm_medium=omail&utm_campaign=MATERlДLY_ShVEcl.Ja&utm_content=742050750
8, ChYzhYkova O,V,The Role of Collaborative Lеаrпiп8 in Teaching tоrеi8п Lап8uаgеs to Non-Lingui5tic Students збiрник наукових праць уманського
державногО педаrогiчногО унiверситеry / МОН Украiни, у Hi Павла Тичини; [гол. ред. О,|.Безлюдний]. Умань : Вiзавi, 2О21, Вип,1. с, 11з-119. DoI
9, Chyzhykova o.V. Active-Based Аррrоасh lп Teachin8 Fоrеi FUtUre Economists. MoDERN дsрЕстS оF MoDERNlZдTloN оF SClENCE:
STATUS, PROBLEMS, DEVELoPMENTTRENDS, Materials of the 22th lnternationalScientific апd Practical Conference Ju|y7,2O22,Ljubljana (5lovenia)
http://perspectives, рр ualpu blic/site/conferency/conf-22 pdf

н. PREREQUlSlTE AND POSTREQUlSlTE / прЕрЕкв|зити тА пострЕквlзити
навчальна дисциплiна базусться на нормативних та за вибором навчальних дисциплiнах

дЕржАвний унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlй
Вул Медична, 16, КривиЙ Рiг,5ООО5, тел +Зs(О97)214-88-69 e-mail: duet edu ua
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Практичнi (лабораторнi)
Самостiйна робота сryдента (СРС)
lндивiдуально-консультативна робота (l КР)

Курсова робота
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SYLLABUS / роьочд прогрАмА нАвчАльноТ дисциплlни

Поточний контроль, в т,ч.:

оцiнювання пiд час аудиторних занять
виконання контрольних (модульних) робiт
виконання i захист завдань самостiйноi
роботи
Пiдсумковий контроль (залiк)

Разом

к. coDE

шкала балiв Оцiнка за 4-бальноюшкалою Шкала ECTS

90 _ 100 Вiдмiнно А

80_89 Добре
в

7о_79 с
66_69 Задовiльно

D

60_65 Е

21-59 незадовiльно з можливiстю повторного складання екзамену
(залiку)

Fх

0_20
незадовiльно з мо>r<ливiстю вивчення дисциплlни за

iндивiдуальним графiком у формi додатково'i iндивiдуально-
консчльтативноi роботи.

F

CONDUCT ОF THl Е / кодЕкс ня курсу
,Щля успiшного проходження курсу
обов'язкiв:
ф не запiзнюватися на заняття;

та складання контрольних заходlв необхiдним е виконання наступних

.i. не пропускати заняття (практичнi), в разi хвороби мати довiдку або iT ксерокопiю;

* самостiйно йноi роботи;
.i. при пiдгото читання (див. семестровий плалн),

оцiнюоться винно_бри надiслано до ,16:00 
у

попереднiй се, а його вiдслнiсть з будь-яких

причин не може бри виправданням.
* кЬнструкТивно пiдтриМу.Ьr"'."орОтнiй зв'язоК з викладачеМ на Bcix етапах проходження курсу (особливо пiд

чаG виконання iндивiдуальних проектiв);
ф своечасно i самостiйно виконувати Bci передбаченi програмою практичнi завдання;
* брати очну участь у контрольних заходах;
* будь-яке .iдr.оре""" рЬзультатiв чужоТ працi (виключаючи практичну робоry над командним проектом), в

тому числi використання завантажених з lHTepHeTy матерiалiв, як власних результатiв, квалiфiкуеться, як

порушення ,орй i правил академiчноI доброчесностi, та передбачае притягнення до вiдповiдальностi у

порядку, визначеному чинним законодавством,

L. METHODS ОF CONDUCT|NG / МЕТОДИ НАВЧАННЯ
flля формувань компетентностеЙ застосовуються TaKi методи навчання:

ioooma в парах або ерупах нао вuрiшенням проблемноi сumуацii економiчноео харакmеру

робоmа в ерупаХ наd проблемамч, <Мозковчй шmурм>;

рольова ера в малчх ерупах

рольова (0iлова) ера за учасmю BcieT ерупч
iнduвidуальне /пsорче завdання по 0iловому кейсу
dебаmu, 0чскусГi, круелi сmолч
проекmне навчання з ореанiзацiею крос-кульmурноео спlлкування;
iульmuмеdiЙнi презенmаЦiТмонолоеiчНоео повidомЛення, узаеаЛьнюючоео маmерiал моOуля;

mесmування мовно?о рiвня сmуOенmiв.

М. TOOLS, EQUlPMENT ДND SОFТWДRЕ / lНСТРУМЕНТИ, ОБЛМНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
мультимедiйний клас з ПК, цифровий проектор
Zoom - хмарна платформа для вiдео i аудiо конференцiй та вебiнарiв

дЕржАвний унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlи
Вул Медична,16, криаий Рiг,5ООО5, тел +з8(о97)214_88-69 е-mаil: dUet edu Ua

,Щенна

64
98
18

(залiк-3,4семестр)
30
10
10

50
100

3аочна

16
146
18

3аочна
(эалiк-3,4семестр)

20
10

20

50
100



Skype - платформа для вiдео i аудiо конференцiй та вебtнарtв
ZELlS - система призначена для тестування знань сryдентiв в двох режимах: автоматизований контроль знань та
тесryвання по бланкам.

N. STUDENT RESoURcES, моос PLATFoRMS / циФровl рЕсурси для сryдЕнтlв тА вlдкритl
дистАнцlЙнl онлАЙн курси

Сryдентам пропонуеться досryп ло навчальних матерiалiв дисциплiни - moodle.kneu.dp.ua:
Соuгsеrа - безкоштовнi онлайн-курси з рiзних дисциплiн, у разl успlшного закlнчення яких користувач отримуе
сертифiкат про проходження курсу
Prometheus - украТнський громалський проект масових вiдкритих онлайн-курсiв.

о, FEEDBAcK/ зворотнlЙ зв,язок
Електроннi листи е найкращим способом зв'язатися з керiвником курсу, i, будь ласка, додайте шифр групи в TeMi
лИста. Якщо ви надiшлете MeHi електронне повiдомлення, надаЙте MeHi, принаймнi,24години, щоб вiдповiсти.
Якщо ви не отримаете вiдповiдь, вiлllравте листа повторно.

р, AсADEMlc HoN ESTY/ АкддЕмl LI нд доБрочЕснlсть
,ЩержавниЙ унiверситет економiки i технологiй очiкуе вiд сryдентiв розумiння та пiдтримання високих стандартiв
академiчноI чесностi. Пришtади академiчноi не доброчесностi включають TaKi: плагiат, зловживання iнформацiею
iз застарiлиХ джерел мережi О.titlусться, що вся робота, виконана вiдповiдно до вимог курсу, е власною роботою
СryДеНта. Пiд час пiдготовки poLo и, яка вiдповiдае вимогам курсу, студенти повиннi вiдрiзняти власнi iдеТ вiд
iнфОрмацiТ, отриманоТ з iнших д)(ерел Без попереднього письмового схвалення викладачем, сryденти можуть не
подавати один i той же звiт двlчt
Положення про доброчеснiсть ,ЩУЕТ (https://www duet edu,ua/uploads/normbase/243lpol_AD,pdf;
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Укладач

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Кафедрою iноземних та дiловоi yKpattlcbKoT мов
Протокол Nч 1 вiд 02 09 2022 року

Науково-методичною радою
,Qержавного унiверситету економiки i rехнологiй
Протокол Ne 1 вiд 20.09.2022 року
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