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Друга iноземна мова для початкiвцiв
El 0002в D|MS

292 Мiжнароднi економiчнi вiдносини

чижикоsаОлыаВiкторiвна,к.пед.наук,доцент каФедриiноземнихтадiловоiукраiнськоТмов,

А. OBJECT|VE ОF ТНЕ SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВЛАННЯ ДИСЦИПЛlНИ
Метою курсУ е формуваНня у майбуТнiх фахiвцiв економiчних спецiальностей надiйноi' основи комунiкативноi та

мовленневоl *orne.ur.*ocTi у сферах ситуативного спiлкування в уснiй i письмовiй формах шляхом вивчення

лексико-граматичного матерiалу, науково-дослiдницьких iHcTpyMeHTiB та набуття письмових, читацьких та

комунiкативних навичок нiмецькоl мови в KoHTeKcTi оволодiння професiйною дiяльнiстю,

В. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛlНИ
пiдготовка конкурентоспроможних сучасних фахiвцiв в умовах Овропейськоr iнтеграцi'r' передбачае не тiльки високий

ступiнь фахово'i 
'пiдготовки, 

але iволодiння iноземними мовами на достатньому plвHl для здiйснення ефективного

спiлкування в рiзноманiтних комунlкативних ситуацlях.
Мета навчання другоl iноземноi мови для початкiвцiв полягае в оволодiннi
засобом спtлкування, можливlстю використовувати iноземну мову як

нiмецькою мовою як другою lноземною як
iHcTpyMeHT у дiалозi культур, способом

3к3 3датнiсть навчатися та бути сучасно навченим.
3К4, Здатнiсть планувати та управляти часом,
зкб 3датнiсть спiлкуватися iноземними мовами
3к2 Здатнiсть вчитися i оволодiвати сучасними знаннями
3К7 Навички використання iнформацiйних та комунiкацiйних
технологtй,
зкв, Здатнiсть до абстрактного мислення, аналlзу та синтезу.
ЗК9 Умiння бути критичним та самокритичним,
3К 11. Здатнiсть працювати в командi.
ФК8. Здатнiсть визначати функцiональнi особливостi, характер, piBeHb та
ступiнь взаемозв'язкiв мiж суб'ектами мiжнародних економiчних вiдносин

рiзного рiвня та налагоджувати комунiкацiт мiж ними.

bkl +. Здатнiсть спiлкуватися на професiйному та соцiальному рiвнях з

використанням фахово'i термiнологiТ, включаючи усну i письмову комунiкацiю

державною та lноземними мовами.
ФК16. 3датнiсть постiйно пiдвищувати теоретичний piBeHb знань, генерувати й

ефективно використовувати Тх в практичнiй дiяльностi

полi культурного саморозв итку
програма'передбачае навчання студентiв iншомовному мiжкультурному спiлкуванню в типових комунlкативних

ситуацiяХ та в межаХ передбаченОl програмоЮ тематики; здатностi ро3в'я3увати засобами iноземно[ мови (нiмецько't')

актуальнi для студеrlтi" завдання спiлкуванttя в навчальному, професiйному й культурному життl, умlнню

*ор""aу.urr"я факiами мови Й мовлення для реалiзацi'i цiлей спiлкування, здатностi успiшно вирiшувати 3авдання

"aЬеrороaуriння 
i вэаомодi't з носiями мови, що вивчаеться вiдповiдно до норм i традицiй кульryри нiмецько'i мови,

основним завданням вивчення дисциплiни к,щруга iноземна мова для початкiвцiв> е оволодiння рiзними видами

мовленневоТ дiяльностi - говорiнняМ в рамкаХ зазначено't'тематики, читанням, письмоМ i аудiюванням (з розумiнням
основного змiсry, з метою пЪrу*у необхiдно't iнформацii, з повним розумiнням змiсту аудiотексry) в ситуацiях

професiйно-дiлового та повсякденного спiлкУвання з урахуванняМ соцiокультурного та лiнгвокраIно3навчого аспектlв

нiмецькоi мови, а також оволодiння навичками письмового мовлення

С. LIST Оt COMPETENClE5 ДND STUDlES ТДRGЕТЕD RESULTS / ПЕРЕЛlК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТlВ

програмнi результати навчання прн1 Вiдповiдально ставитися до професiйного самовдосконалення,
(прн) усвiдомлюючи необхiлнiсть навчання впродовж усього життя, проявляти

толерантнlсть та готовнiсть до iнновацiйних змiн
прн2 , Вiльно спiлкуватися з професiйних питань державною та lно3емними

дЕржАвний унIвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlи
Вул Медична,16, Кривий Рiг,50005, тел +З8(097)214-88,69 e-meil: dUet edu 0а

_ Семестр

Державний унiверситет економiки i технологiй,
qдцаj! оlяаlеhiпа@чkr.пеt, httр5://оrсid.оrgl0000-0002-44з2_974З
моб. +380963271724
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мовами усно i письмово, фахово використовувати економiчну термiнологiю.
прн3 Використовувати сучаснi iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологi'f ,

програмнi пакети загального i спецiального призначення.
прн5. володiти навичками самоаналiзу (самоконтролю), бути зрозумiлим для
представникiв iнших бiзнес-культур та професiйних груп рiзного рiвня (з

фахiвцями з iнших галузей знань/видiв дiяльностi) на засадах цiнування

рiзноманiтностi, мультикультурностi. толерантl]остi та поваги до них

ПРНб Планувати, органiзовувати, мотивувати, оцiнювати та пiдвищувати

результативнiсть колективно'l працi, здiЙснювати дослiдження в групi пiд
керiвництвом лiдера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в

умовах обмеженостi часу.
прн 7 Застосовувати набутi теоретичнi знання для розв'язання практичних
завдань та змiстовно iнтерпретувати отриманi результати
прн21 Розумiти i мати навички з ведення дiловоrо протоколу та дiлового
етикету у сферi мiжнародних економiчних вiдносин, враховуючи особливостi
мiжкультурного спiлкування на професiйному та соцiальному рiвнях, як

державною так l lноземними мовами
прн23, Усвiдомлювати необхiднiСть навчаннЯ впродовж життя для здобування
знань, з метою пiдтримки професiЙноТ компетентностi на високому piBHi.

D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН
з

Тищдень/
Дата

1 -2 тищцень

З-4 ти>t1день

Форма
дiяльностi
(заняття),
години,

дЕржАвний унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlй
Вчл Мелична, 16, Кривий Plr, 50005, тел +З8{097)214-88-69 e,mail: dцеt edU ua

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

вання лlтератури;
ocHoBl'la

1. Ознайомлення з лексичним матерlалом за темою
<3найомство> , fliалог парах,
2. Презентацiя та розповiдь за темою <Я i моя родинаD
3. Вивчаюче читання за темою кЛаскаво просимо в КиIв)
4.Робота в малих групах ,,lch mёchte Sie bekannt mасhеп"
5, Активiзацiя граматичного матерiалу за темами Теперiшнiй
час, особовi займенники,Артикль.

Опрацювання лiтератури:

1. Ознайомлення з лексичним матерiалом за темою кМiй
робочий день>
2 Активiзацiя граматичного матерiалу кПорядок слiв у реченнi
Складений iменний присудок, Вiдмiнювання сильних дiеслiв у
презенсi Вказiвнi займенники. Питальнi речення D

3. Рольова гра "lm Deutschunterricht"
5 Пiдготовка питань до дискусi't "Die Familie in Deutschland"
, опрацювання lнтернет-джерел

https://www. deutschland. de/de/topic/leben/wie-fa milien-in-
deutschland-leben
6. Аналiз проблемно'i ситуацii <Wаrum viele Deutsche erst spat
Еltеrп wеrdеп und wie Fаmiliеп vom staat unterstutzt wеrdеп>,
Презентацiя за темою.
7. TV-Quiz "Glucksfall".

Тема 7 Сiм'я, Родин
вlдносини

Практичнi
заняття

(обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
робота над

текстом)

1 1 Dia|
"Bekanntschaft.
ВеgrURuпg".
1.2 Monolog ,, lch еrzёhlе
чоп mir selbst"

1 3 Dеr Text ,,Herzlich
Willkommen in,Kiew'.. , i

1.5. Grammatische
UЬuпgеп - Рrёsепs
(Теперiшнiй час),
Реrsопаlрrопоmеп
(особовi займенники),I
Агtikеl (Артикль). Das VеrЬi

п" und ,,sein"
Тема 2 Робочий день | Практичнi
2,1 . Bekanntschaft mit| заняття
lexikalischem Material zum| (виконання
Thema,, Mein Arbeitstag ' | граматичних

Grammatischg ТЭ ЛеКСИЧl,]ИХ

Uьuпgеп | вправ,

2.3. Rollenspie| "|.| рольова гра

Dеutsсhuпtеггiсht"
2.4 Diskussion

amilie in Deutschland" 
-l 

ДИСКУСiЯ)

5 TV-Quiz "Glucksfall"

5 -6 тищдень

7-8 тиltцень

Тема
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-109
тикцень

11-12
тиждень

тема З Вiльний час

3.1 Dег Text ,,Mein
НоЬЬу" Fгеmdsрrасhе
(Wаrum lегпt mап
Deutsch?)
3.2. Dialog ,,Zu Besuch bei
Егiсh"
3.3, Gгаmmаtisсhе
Ubungen
3 4. Нёгеп ,,Ein Gеsргёсh
auf dег stгаssе"
3.5. Lexikalische Ubungen

Практичнi
заняття

(аудiювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних
вправ, робота
над текстом )

Эпрацювання лiтератури:
]сновна
]одаткова

1 ознайомлююче читання за темою кмiй вiльний час>

))

никiв.

4. Аудiювання за темою
5 Лексичнi вправи

13 -14
тищдень

15-16
тищдень

Тема 4 Квартира 
l4.1 Dеr Text "Die]

Wоhпuпg"
4.2 Dialog ,,UЬеr den
Geschmack lёsst sich
nicht strеitеп".
4,3. Grammatische
Ubungen -
4.4, Lexikalische
UЬuпgеп
4.5. Diskussion "Das
Leben iп еiпеr Wohnung
оdеr in еiпеm еigепеп
Haus"

Пра ктичнl
заняття

(виконання
граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над

текстом
дискусiя )

2, !iалогiчне мовлення кпро смаки не сперечаються)
3. Активiзацiя граматичного матерiалу 3аперечення nicht,
kein. Вживання doch. Futurчm.

4. Розвиток комунiкативноi компетенцi[, опрацювання
лексичного матерiалу, спiльна робота у малих групах

5. Оксфордськи дебати "Das Leben in еiпеr Wohnung оdеr in

einem еigепеп Haus".

4 семестр

завдання для UHU
(лiтература, ресурси в iHTepHeTi, презентацiя, вiдеокурси)

1 -2 тищцень

3-4 тих(день

Тема 5lжа.

5. '| . В гостях. Продукти
харчування

5 2 Dialog " Morgenstunde
hat Gold im l\,4unde "

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

п рактичнl

заняття
(дискусiя,

аудlювання,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над
текстом,

презентацiя)

Опрацювання лiтератури:
основна
додаткова

] Ознайомлення з лексичним матерiалом за темою кlжа.
Проути харчуванння> ,Щiалог парах
2 Рольова гра кУ pecTopaHi>
3 'Еssеп und Тriпkеп in Deutschland"
4.
15. о матерiалу за темами lmperativ

lдк
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5 -6 тищцень

7-В тищдень

Практичнi
заняття

(дискусiя,
аудI юва ння,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над
текстом )

Эпрацювання лiтератури:
сновна
,одаткова
. . Ознайомлення з лексичним матер|алом за темою
Навчання>
: Активiзацiя граматичного матерiалу кВживання нульового
lртикля Порядок слiв у реченнi (систематизацiя) Nicht, kein,

leln)
i Пiдготовка питань до дискусir " Man lеrпt im Leben nie aus "

leutschland-leben
ГТн мБ проГлем но r ситуа цi'i < F rе md spa rасhеп >

i, Презентацiя за темою "lch Ьiп Student"
i. Вriеfsсhrеiьеп

9 -10
ти}(цень

11-12
тищдень

)працювання лlтератури: 
l

)сновна
lодаткова
l. Ознайомлююче читання за темою <Одяг>

Круглий стiл KMachen Кlеidег Leute?>

Z.. Розвиток навичок дiалогiчного мовлення за темою

3 Активiзацiя граматичного матерiалу - Безособоеi
займеннuкч mап, es Wortbildung. Вidмiнювання прuкмеmнuкiв
4 Аудiювання за темою (,,Die Geschichte dеr Mode")
-lрезентацiя за темою.
5, Лексичнi вправи

1з -14
тищдень

I

15_,lб
ти}кдень

isf a//es лiсhis'''.
8.3.
Gеsсhёft sbгiefeschrei Ьеп.
8.4. Grammatische
UЬuпgеп - Kausalsatze,
lmрегfеkt.
В 5. Lexikalische
Ubungen
8.6 Diskussion
"Arzneimittel uпd
Hausmittel"

Практичнi
заняття

(дискусiя,
аудlюваl-tня,
обговорення
проблеми,
виконання

граматичних
та лексичних

вправ,
самостiйна
робота над
текстом )

Опрацювання лlтератури:
основна
додаткова
1, Опрацювання лексичного матерiалу за темою ,,

Gеsuлdhеlt'

2, fliалогiчне мовлення <Оhпе Gеsuлd Ы a//es nichfs>
3 Активiзацiя граматичного матерiалу Kausalsatze. lmрегfеkt

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

5 Оксфордськи дебати " "Arzneimittel und Hausmitte|"

17-18-
тиждень

Опрацювання лiтератури :

основна
додаткова
"l . Опрацювання лексичного матерiалу темою
2. Розвиток навичок читання, робота з текстом
3. ,Щискусiя "Кlеidег mасhеп Leute"
4. Активiзацiя граматичного матерiалу (Прикметник)
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Вивчення дисциплiни передбачае виконання 5 контрольних (модульних) робiт.
Пiд час виконання студенти мають продемонструвати умiння та навички сприймати змiст TeKcTiB заданого рiвня
складностi професiЙно-орiентованого характеру; здатнiсть грамотно, арryментовано i ясно будувати зв'язнi
висловлювання iноземною мовою, застосовувати базову нормативну граматику в активному володlннl l складнl
граматичнi конструкцit для пасивного сприйняття Контрольнi роботи виконуються пiсля проходження теми у
письмовiй формi.
Вивчення дисциплiни передбачае виконання iндивiдуальних завдань Кожен студент iндивiдуально виконуе наступнt
завдання:2, lндивiдуальне творче завдання " Презентацiя за темою ,,Meine Wohnung". Розкрити особливостi розвитку
нlмецькомовних kpalH
Р Пiдготовка питань до проведення навчальних дискусiй за темами "Die Familie in Deutschland und iп dеr Ukrаiпе

4, Опрацювати лексичний матерiал <Роль iноземних мов в умовах глобалiзацir'>

Е, BASlc L|TERATURE (oBLlGAToRY TEXTBooKS)/ основнА л|тЕрАтурА (оБов,язковl пlдручники)
1. Бориско Н.Ф Deutsch ohne РrоЬlеmе! Самовчитель нiмецько[ мови (в двох томах). Т. 1. - КиТв: кЛогос>, 2008. -

479 с,: ил.
2. Бориско Н.Ф Deutsch ohne РrоЬlеmе| Самовчитель нiмецькоi мови (в двох томах). Т. 2. - Киr'в: кЛогос>, 2008. -

512 с,: ил,
3, М0llеr М., Rusch Р., Scherling Т. Optimal А2 Arbeitsbuch [Text] / М Muller, Р. Rusch, Т Scherling -

4. Langenscheidt KG,2005. - 144 S.

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛlТЕРАТУРА

- Yci вправизграматикинiмецькоi мови/БереженаВВ -Х:Торсiнгплюс,2015 -320с
- Нiмецькамова Граматичнийпрактикум iрiвень/СОБiда -5-евид,випр lдоповн -Х:Вид-вокРанок>,2017 -

320 с
-Нiмецькамова Граматичнийпрактикум llpiBeHb/lM Панченко,ОЛ Кононова -З-евид випр iдоповн -Х:

Вид-во <Ранок>, 2016 - 320 с
- Збiрник вправ та завдань з граматики нiмецькоI мови (для самостiйноl робо-ти студентiв ,1- 4 KypciB денноi форми

навчання ycix спецiальностей АкадемiТ) Укладачi: Потапенко С М , Шелухiна В С XapKiB: ХНАМГ 2007, - 95с
Драб Н Л Практична граматика нiмецькоТ мови Навчальний посiбник [Тексг] / Н Л !раб -

- Вiнниця: <Нова книга>, 2007 - 280 с

Посиланная на iнформацiйнi ресурси в lHTepHeTi, вiдео-лекцiТ, iнше методичне забезпечення

http://www schubert-veгl а g d e/aufgaben/i ndex htm
http://www deutschkurse-passau.de/JM/images/stoгies/SKRlPTEN/a,l_skript_gr.pdf
http://www, berlin.de/hotels/
http ://www. uni-heidelberg. de/studium/ueberblick/mini lexikon html
https://www.hueber.de/unterгichten/deutsch-alsfremdsprache/pg_mateгialien zg?kopieгvorlagen_zg=|g5gl.11
http ://www. rа lf-ki паs. de/i nd ех. htm l

https://deutsch. linqol ia, com/de
https://www deutsch-peгfekt com/deutsch-ueben

G. тнЕ MoST lMPoRTANT PUBL|cATloNS оF тнЕ AUTHoR(S)coNcERNlNG PRoPoSED cLASSES / ocHoBHl
пуБлlкАцlТ АвторА, що повязАнl з тЕмАтикою зАплАновАних зАнятть
1. Методичнl рекомендацii з дисциплiни з дисциплiни к.Щруrа iноземна мова (нiмецька)> для сryдентiв третього курсу освiтнього ступеня
(Бакалавр)спецiальностiкМiжнароднiекономiчнiвiдносиниDденноiтазаочноIформнавчання/ Державнийунiверситетекономiкиi
технологiЙ,lнститруправлiннятабiзнес-освiти,кафедра iноземнихтадiловоiукраiнськоiмов;уклад,О.ЧИЖИКОВА;рец.С.СКИДАН,Кривий
Рiг, 2021. 3З с

2, Romanenko О., Dzevytska L,, Chyzhykova О., Zabolotska l., Zotova-Sadylo О., Bazarenko l, Plurilingual Approach to Teachint а Second Fоrеigп
Lan8Ua8e to Student5 of Non-Linguistic SpecialtiesProceedings of the lll lnternational Scientific Соп8rеss Society of ДmЬiепt lntelli8ence 2020 (lsС-Sдl
2020). DOl: 10.2991/aebmr k 200З18,010,
З. Chizhikova О. V, Realization of didactic principles of students' creative abilities development in the process of foreign language Iеаrпiпg. The
European Jочrпаl of HUmanities and Social ScienceS.Vienna : Рrеmiеr Publishing 5.r.o 2019 N91 Р 89-92,
4. О. Chyzhykova, О.Rоmапепkо, l, Bazarenko, L.Dzevytska , А, J, Baitelessova (2021) Plurilingual Approach to lmprovin8 Lexicai competence of Non
Lin8uisticMajoringStudentS. lVlnternational ScientificCongress"SocietyofAmbientlntel|i8ence-2021"(lScSAl 2021),Kryvyi Rih,Ukraine,April 12-
16, 2021: SHS Web of Confercnces, Volume 100 (2021), DOl: https://doi,orgl10.1051/shsconf/2021100020145
5, Chyzhykova, О,; Rоmапепkо, О ; Dzevytska, L, апd Zotova 5adylo, О. (2022), Тhе tоrmаtiоп of Polycultural Соmреtепсе of Future Economists and
Lawyers in Foreign Languages Lеаrпiпg in the Context of NeW Educational Paradigm lп Proceedings of the 5th lnternationaI Scientific Congress Society
of АmЬiепt lntelligence - lsc SAl, lSBN 978-989-758 600 2, pai]es 468-477, Dol: 10 522010011З65800О0ЗЗ5Об.
7. Chyzhykova O,V. Challenges of Contemporary Foreign Lan8ua8e Теасhiп8 iп Нighеr Education. Моdеrп science: problems апd iппочаtiоп5. дЬstrасts
ofthe 7th lпtеrпаtiопаl scientific апd practical сопfеrепсе. SSPG Publish. Stockholm, Sweden 2О2О. рр. 14о-145. URL: http5://sci-conf.com.ua/vii
mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovationS-20-22-sentyabrya-2O2O-goda-5toktolm-
shvetsiya-arh iv/? utm_5o U rce=e5 putn ik-promo& utm_med iu m =ema it & utm_ca m paign = МАТЕ RtA LY_ShVEc Uа & Utm_content=742o5075O
8. Chyzhykova O,V.The Role of Collaborative Lеаrпiпg iп Teaching tоrеigп Languages to Non-Linguistic Students, 3бiрник наукових праць Уманського

дЕржАвний унl8ЕрситЕт Економlки l тЕхнолоrlй
Вул Мелична, 16, Кривий Plr,50005, тел +З8(097)214-88-69 e-mai; dUet edU Ua
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н. PREREQUlSlTE AND POSTREQUljlTE / прЕрЕквlзити тА пострЕквlзити
Навчальна дисциплiна базуеться l]a нормативних та за вибором навчальних дисциплiнах

ДЕРЖАВНИЙ
унlвЕрситЕт
Економlки
iтЕхнологlЙ

ЛекцiТ
Практичнi (лабораторнi)
Самостiйна робота студента (СРС1
lндивiдуально-консультативна робо rа (lKP)
Курсова робота

Поточний контроль, в т.ч.:

оцiнювання пiд час аудиторних з.li ]iTb
виконання контрольних (модульнrrх) робiт
виконання i захист завдань саl.лостiйноi'

S-I-ATE UNlvERslTY оF EcoNoMlcs AND TEсHNoLoGY
д[ржАвниЙ унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlЙ

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОТДИСЦИП ЛlНИ

l. ScoPE AND TYPE / кlлькIсть L , -lЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
,Щенна

136
80
24

(екзамен -3 семестр;
залiк - 4 семестр)

30
10
10

50
100

Заочна

24
192
24

3аочна
(екзамен -3 семестр;
залiк - 4 семестр)

20
10
20

50
100

Ё;,fii;]""l 
U l lРUХОДЖеНl]Я К\/ ' I а СКЛаДаННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗаХОДiВ НеОбхiдним е виконання насryпних

* не запiзнюватися на зан,]Iтrl

и довiдку або iT ксерокопiю;
ля самостiйноi роботи,

читання (див. семестровий план),
винно бути надiслано до .16:00 

у
причин не може буlи вllгIра, r :.]. 

се, а Його вiдсугнiсть з будь-яких
* конструктивно пiдтримува]14-] rнiй зв'язок з викладачем на Bcix етапах проходження курсу (особливо пiд

ограмою практичнi завдання,

боry над командним проектом), в
их результатiв, квалiфiкуеться, як
ритягнення до вiдповiдальностi у

Шкала ECTS
А
в

D
Е

|стю повторного складання екзамену
(залiкч) Fх

],-JdлUtrlllbHo з можливlстю вивчення дисциплiни за,,/альним графiком у формl додатковоТ iндивiдуально
._, . _.КОlсультативно .' : / rлпtrиr. гIлоЕпlulrl. .-. --_--

F

L. METHODS оF CONDUCTiNG / r.

flля формувань компетентнооIсl
робоmа в парах або ерупах наа ,

робоmа в ерупах ttad прс_лбttсt t,, ,

роботи
Пiдсумковий контроль (екзамеrl)

к. coDE оF coNDUcT оF тн ja сr.,,
!ля успiшного проходженl.]я к\,

обов'язкiв:



STATE UNlvERslTY оF EcoNoMlcs AND TEсHNotoGY
дЕржАвниЙ унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlЙ

SYLLAB US / РОБОЧА П РОГРАМА НАВЧАЛ ЬНОТ ДИСЦИ ПЛ l Н И

рольова ера в малчх ерупах

рольова (0iлова) ера за учасmю Bcici' zрупч
iнOчвidуальне mворче завdання по diловому кейсу

0ебаmч, 0чскусй', круелi сmолч

проекmне навчання з ореанiзацiею крос-кульmурноео спlлкування;

мульmuмеdiЙнi презенmаЦй монолоеiчНоео повidомЛення, узаеаЛьнюючоео маmерiал моОуля;

mесmування мовноео рiвня сmуdен tlliB

М, TOOLS, EQU|PMENT AND SOFTWARE / IНСТРУМЕНТИ, ОБЛМНАННЯ ТД ПРОГРДМНЕ ЗДБЕЗПЕЧЕННЯ

iй та вебiнарiв
iHapiB

eHTlB в двох режимах: автоматизованиЙ контроль знань та

N. STUDENT RESoURCES, моос PLATFoRMS / циФровl рЕсурси для студЕнтlв тд вlдкритlдистАнцlЙнl онлАЙн курси
Студентам пропонуоться доступ до l]авчальних матерiалiв дисциплiни - moodle.kneu.dp.ua:
соursеrа - безкоштовнi онлайrl-курсit з рiзних дисциплiн, у разi успiшного закiнчення яких корисryвач отримуесертифiкат про проходження курсу.

л Р_r9т_"Цuчs - украТнсьI.уIq9y?4.,кий проокт масових вiдкритих онлайн-курсiв.
о. FEEDBAcK/ зворотнlЙ зв,язок
Електроннi листи е найкращим способсlм 3в'язатися з керiвником курсу, i, будь ласка, додайте шифр групи в TeMiлиста, Якщо вИ надiшлете MeHi електрОtrне повiдомЛеннЬ, надайТе lие"i, принаИмнl, iТiБдини, щоб вiдповiсти.якщо ви не отримаете вiдповiдь, вiлtlравте листа повторно.

р. дсАDЕмlс HoNESTY/ дкддЕtй j(ltIд доБрочЕсн|сть
,Щержавний унiверситет еконогиiки i технологiй очiкуе вiд сryдентiв розумiння та пiдтримання високих стандартiвакадемiчноi,чесностi. Приклади al(f,,,icNliчl,]oT не доброчес"осri .-ю"ають TaKi: плагiаi, зловживання iнформацiею

о,liкусгься, що вся робота, виконана вiдповiднодо вимог курсу, е власною роботою
робо,r ;r, яка вiдповiДаб вимогаМ курсу, сryденти повиннi БЦрiз""т" .nr."i iдеi вiд
дl)l(ег(]ll, Без попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можугь неподавати один i той же звiт дзiчi

Положення про доброчеснiсть ЩУЕ-i (https://www duet.edu.ualuploads/normbase/243lpol_ДD.pdf)

ДЕРЖАВНИЙ
унlвЕрситЕт
Економlки
iтЕхнологlй

Укладач

3АТВЕРflЖЕНО:

Кафедрою iноземних та лiловоr yKllar lэькоi мов
Протокол Nч 1 вiд 02.09 2022 року

Науково-методичною радою
,Qержавного унiверситету економiки i rсхнологiй
Протокол No 1 вiд 20.09 2О22 року В,В Орлов
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Вул ["1.,лична, 16, Кривий Рiг,5ООО5, тел +З8(О97)214-88-69. e-mai|: duet.edu ua


