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ВСТУП 

Методичні вказівки містять структуру та зміст лабораторних занять з курсу, 

порядок їх проведення та рекомендації щодо підготовки здобувачів ВО до 

лабораторних занять вдома, розподіл балів, які отримують студенти за кожен вид 

діяльності, критерії оцінювання, а також перелік питань, що виносяться  на 

підсумковий модульний контроль.  

Навчання іноземної мови є невід’ємною складовою підготовки здобувачів ВО 

спеціальності 073 «Менеджмент». Практичне володіння іноземною мовою дає змогу 

вивчати світові стандарти, інформативну літературу з метою прийняття 

самостійного професійно-значущого рішення.  

Метою викладання дисципліни «Іноземна мова» є забезпечення та формування 

у здобувачів ВО мовленнєвої компетенції, що сприятиме їхньому ефективному 

функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовища. 

Згідно з програмою, навчальна дисципліна «Іноземна мова (англійська») має за 

мету формування у здобувачів ВО англомовної комунікативної компетенції у всіх 

видах іншомовної мовленнєвої діяльності (читанні, говорінні, аудіюванні, письмі), а 

також вдосконалення набутих на попередньому етапі навчання загальних (знання 

світу, соціокультурні знання, міжкультурне усвідомлення, вміння та навички, 

«компетенція існування», вміння учитися, мовна і комунікативна свідомість, 

загальні фонетичні здібності, евристичні вміння) та комунікативних 

компетентностей. Оволодіння видами мовленнєвої діяльності здійснюється через 

послідовне й системне формування у здобувачів ВО відповідних практичних вмінь 

та навичок. 

Головним завданням вивчення дисципліни «Іноземна мова» є удосконалення та 

подальший розвиток набутих на попередніх етапах навчання знань, умінь та навичок 

з англійської мови в різних видах мовленнєвої діяльності. Вивчення англійської 
мови передбачає володіння загальновживаною та термінологічною лексикою, 

граматикою англійської мови, набуття навичок читання та усного і письмового 

перекладу текстів за фахом, вміння розуміти англійську мову як при 

безпосередньому спілкуванні, так і у аудіозапису, діалогічно та монологічно 

спілкуватися в межах тем, зазначених програмою.  

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

- основну термінологію професійного спрямування;  

- основні граматичні та лексичні особливості перекладу літератури за фахом;  

- основні правила роботи з науково-технічною літературою;  

- словотвірні морфеми та моделі, особливо в галузі термінотворення;  

- основні граматичні явища, до яких включено Articles, The Plural of Nouns, 

Degrees of Comparison of Adjectives and Adverbs, Indefinite Tenses, Present and Past 


