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Опис дисципліни
Найменування показників
Обов язкова вибіркова дисципліна
Семестр
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції годин
Практичні семінарські годин
Лабораторні годин
Самостійна робота годин
Тижневих годин для денної форми навчання
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Характеристика дисципліни
вибіркова
й

залік

Мета та завдання дисципліни
Мета
формування необхідної комунікативної спроможності у сферах
професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах
вдосконалення вмінь та навичок читання перекладу реферування спеціальної
літератури за фахом вироблення навичок читання та реферування наукової
інформації з фаху ведення бесіди з професійної тематики ділового листування та
роботи з комерційною документацією
Завдання
набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в
різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики зумовленої професійними
потребами одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела
користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової
суспільно політичної загальноекономічної та фахової тематики переклад з
іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру формування
основних вмінь використання знань на практиці під час ведення ділової бесіди або
спілкування по телефону в ділових цілях з урахуванням конкретних умов
ознайомлення з найбільш відомими зразками мовленнєвої поведінки під час
проведення ділових зборів презентацій та переговорів навчання підготовці до
участі у наукових конференціях семінарах дебатах тощо ознайомлення з
особливостями оформлення найбільш вживаних паперів

Структура дисципліни
Назви змістових модулів і тем

усього
л

Змістовий модуль
Тема Ринок і його структури
Тема Ринок праці
Разом за змістовим модулем

Кількість годин
У тому числ
пс
лаб

срс

Модуль
Світовий економічний ринок

Модуль
Змістовий модуль Глобалізація економіки
Тема
Економічний цикл і зростання
економіки
Тема Глобалізація економіки
Разом за змістовим модулем
Усього годин

Теми семінарських практичних лабораторних занять
№зп

Вид та тема заняття
Ринок
Структура ринку
Олігополія ринків
Конкуренція
Торгова конкуренція
Діловодство
Кар єрна мета
Резюме
Ринок праці
Законодавство ринку праці Трудове законодавство
Як функціонує ринок праці
Кваліфікації робітників
Службовці різних сфер діяльності
Економічні показники
Економічний цикл
Економічне зростання
Різноманітні впливи на економічне зростання
Індекс споживчих цін
Глобалізація
Міжнародна торгівля
Інвестиції
Аутсорсинг
Корпоративний податок

Години

Індивідуальні завдання
Огляд періодичної і монографічної наукової літератури
Підготовка рефератів доповідей за обраною темою
Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях

Обсяги зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Вид та тема
занять

Кількість
годин
самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи

Засоби діагностики

Модуль
Змістовий модуль

Світовий економічний ринок

Виконання завдань та вправ розділ

Ринок і його
структури

Ринок праці

Вивчення лексичних одиниць передбачених темою
Робота зі словниками довідниками інтернет
ресурсами
Читання та переклад текстів
Підготовка до словникового диктанту
Самотестування
Підготовка проектів
Виконання завдань та вправ розділу
Вивчення лексичних одиниць передбачених темою
Робота зі словниками довідниками інтернет
ресурсами
Читання та переклад текстів
Підготовка до словникового диктанту
Самотестування
Підготовка проектів

Фронтальне та
індивідуальне
опитування
Виконання поточних
тестових завдань
Написання
словникового диктанту
Захист проектів
Фронтальне та
індивідуальне
опитування
Виконання поточних
тестових завдань
Написання
словникового диктанту
Захист проектів

Модуль
Змістовий модуль

Глобалізація економіки

Виконання завдань та вправ розділу

Економічний цикл
і зріст економіки

Глобалізація
економіки

Вивчення лексичних одиниць передбачених темою
Робота зі словниками довідниками інтернет
ресурсами
Читання та переклад текстів
Підготовка до словникового диктанту
Самотестування
Підготовка проектів
Виконання завдань та вправ розділу
Вивчення лексичних одиниць передбачених темою
Робота зі словниками довідниками інтернет
ресурсами
Читання та переклад текстів
Підготовка до словникового диктанту
Самотестування
Підготовка проектів

Фронтальне та
індивідуальне
опитування
Виконання поточних
тестових завдань
Написання
словникового диктанту
Захист проектів
Фронтальне та
індивідуальне
опитування
Виконання поточних
тестових завдань
Написання
словникового диктанту
Захист проектів

Результати навчання
Знання лексичних одиниць та граматичних конструкцій тем передбачених програмою
Вміння читати та перекладати тексти на задану тему
Володіння лексичним запасом необхідним для висловлення власних думок та розуміння
іншомовної мови в межах заданої теми
Володіння базовою термінологією економічної галузі англійською мовою
Вміння робити презентації англійською мовою

Вміння вести професійний діалог з колегами
Знання найбільш відомих зразків мовленнєвої поведінки під час проведення ділових зборів
презентацій та переговорів
Вміння оформлювати найбільш вживані папери економічної галузі

Форми навчання
Практичні заняття самостійна робота підготовка презентацій рефератів
самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком літератури
Методи оцінювання
Залік

Розподіл балів які отримують студенти

Оцінювання протягом семестру
Вид роботи бали
№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Ситуативні
завдання
кейси тощо

Виконання
практичних
завдань теми
Модуль

Змістовий модуль
Тема
Тема
Разом за
змістовим
модулем
Модуль
Змістовий модуль
Тема
Тема
Разом за
змістовим
модулем
Разом

Індивідуальне
завдання

ПМК

Сума
балів

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів отриманих за
результатами складання змістових модулів Оцінювання здійснюється за
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни
модулю
Оцінка
бальна шкала

Шкала

Національна шкала
відмінно
добре
задовільно
незадовільно

Методичне забезпечення
Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Тестові завдання для перевірки знань студентів
Навчальна та наукова література нормативні документи
Рекомендована література
Основна
Остапенко С А
Навчальний посібник для студентів
економічних спеціальностей С А Остапенко
Кривий Ріг ДонНУЕТ
с
Сіняговська І Ю Методичні рекомендації з вивчення дисципліни Іноземна
мова поглиблений курс
Текст
для студ економічних спец ступінь
магістр М во освіти і науки України Донец нац ун т економіки і торгівлі
ім М Туган Барановського каф іноземних мов І Ю Сіняговська Кривий
Ріг ДонНУЕТ
с
Текст навч посіб Для студ Екон Спец Заоч Форма
навчання М во освіти і науки України Донец нгл Ун т економіки і
торгівлі ім М Туган Барановського Каф Інозем Мов Ф А Моісєєва О
Л Бурдакова О І Гавриліна Донецьк ДонНУЕТ
с
Допоміжна
Шевелева С А
Шевелева М ЮНИТИ ДАНА

Учеб пособие для вузов
с

С А
р

р
р

Інформаційні ресурси
Електронний словник

Режим доступу

