
Інформація з навчальної дисципліни 
 

Навчальна дисципліна: Професійно –орієнтована іноземна мова 
Факультет менеджменту 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Курс: четвертий 

Кількість кредитів:  3 ЄКТС  

Практичні заняття: 26 год. 

Семестр, чверть: 7-й семестр, 13 і 14 чверті 

Дисципліна за вибором 

 

Викладачі: 

                                                                                     

Кострицька Світлана Іванівна           Ісакова Марія Леонідівна        Зуєнок Ірина Іванівна        Лапіна Вікторія Олексіївна 

Посада: завідувач кафедри                     Вчене звання: доцент   Посада: доцент 

іноземних мов,  професор                       Посада: доцент                            Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат 

Вчене звання: доцент                            Вчений ступінь: кандидат         Тел:. (056) 47-02-05 педагогічних наук  

Тел.: (056) 47-02-05                                 філологічних наук                       E-mail:zuyenok.i.i@nmu.one E-mail:lapina.v.o@nmu.one 

E-mail: kostrytska.s.i@nmu.one              E-mail:isakova.m.l@nmu.one      Кабінет: 7/612                        Кабінет:7/802 

 Кабінет: 7/605                                         Кабінет: 7/607  

                  

                                                                                            

 Хазова Оксана Валеріївна    Губкіна Вікторія                Тихоненко Валерія      Заболотникова Валентина     Нечай Наталія 

 Посада: викладач                    Вікторівна  Валентинівна                Василівна                                  Михайлівна 

 E-mail: khazova.o.v@nmu.one  Посада:ст. викладач              Посада: ст. викладач     Посада: викладач                      Посада: ст.викладач 

 Кабінет: 7/614                        E-mail:hubkina.v.v@nmu.onе  Кабінет:7/805                  E-mail:zabolotnykova.v.v@nmu.one   Кабінет: 7/609 

                                                   Кабінет: 7/803                       E-mail: tykhonenko.v.v@nmu.one Кабінет: 7/610             E-mail: nechai.n.m@nmu.one 

Результати навчання: Ефективно спілкуватися у професійному середовищі: обмінюватися 

інформацією, вилученою із різноманітних джерел, висловлювати власну думку з урахуванням 

особливостей соціокультурного контексту, обмінюватися інформацією про інновації, брати участь у 

проектній роботі, працювати в команді. Читати, розуміти на слух та аналізувати інформацію з 

різноманітних іншомовних джерел з достатньою швидкістю та ефективністю. Розуміти, аналізувати 

та описувати графічну та статистичну інформацію усно та письмово. Презентувати результати своєї 

роботи усно і письмово. 

Методи навчання: Практичні заняття за сучасними методиками навчання іноземним мовам, 

спрямованими на розвиток критичного мислення, креативності та інших навичок 21 століття.   

Передумова: Необхідні загальні знання з англійської мови та базового курсу «Іноземна мова 

професійного спрямування». 

Методичне забезпечення: Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. 

Екзаменаційна методика: Письмовий диференційований залік. 

Реєстрація на курс: сайт університету – дистанційна освіта, дисципліни за вибором студента. 

Реєстрація на екзамен: За розкладом.  

Зауваження: Ця дисципліна рекомендується студентам усіх спеціальностей для підготовки до 

складання іспиту з іноземної мови та вдосконалення іншомовної комунікативної компетентності,  що 

сприятиме підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці.  

Мова: англійська, німецька  
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