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Вступ
Програма з основного курсу української мови призначена для
студентів-іноземців, які навчаються на основних різнопрофільних
факультетах вузу економічного та інформаційно-технічного профілів.
Курс орієнтований на систематизацію знань, які віддзеркалюють
програму підготовчих факультетів, як початкового, так і середнього
етапів навчання. У зв'язку з цим матеріал, яким оперує викладач,
систематизовано: граматичний - на основі синтаксичного принципу,
лексичний - на основі професійно - тематичного. Розширення тематично
обумовленої лексики розраховане на рецептивне засвоєння, граматичного
матеріалу - на продуктивно-репродуктивне засвоєння. Оскільки при
навчанні студентів-нефілологів провідним є функціональний підхід до
вивчення мови, програма може мати гнучке використання з урахуванням
рівня володіння українською мовою, а також в аспекті "мови спеціальності "
- рівня володіння науковою термінологією за фахом.
Анотація
В основу програми покладено принцип виконання вимог,
окреслених Болонською декларацією перед ВНЗ до формування у
студентів мовленнєво-компетентнісної діяльності функціонального
характеру. Відповідно до змісту основного етапу навчання /І-II курси/,
програма розпочинається з коригувального курсу, що забезпечує принцип
спадковості.
1-й курс - період інтенсивного включення студентів у навчальний
процес, набуття навиків та вмінь, необхідних для прослуховування лекцій та
читання літератури з загальноосвітніх і суспільно-політичних дисциплін.
Головним у цей період є процес навчання читанню та аудіюванню з
репродуктивним виходом у мовлення та письмо. Така перевага в бік
рецептивних видів комунікативної діяльності пояснюється необхідністю
якомога швидше і якісніше навчити студентів слухати лекційні курси, брати
участь у семінарських заняттях, отримувати інформацію із текстів
підручників.
На 2-му, 3-му курсі передбачається інтенсивна робота студентів з
вивчення лексики у сфері соціолінгвістичного і прагматичного засвоєння вмінь
і навичок академічного письма та професійно орієнтованого усного мовлення.
Головним у цей період є читання та аудіювання професійно орієнтованих
текстів з продуктивно-репродуктивним виходом у мовлення та письмо.
Мета дисципліни
Метою навчання є формування необхідної комунікативної спроможності
в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій
формах, навичок практичного володіння українською мовою в різних видах
мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними
потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через україномовні
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джерела.
Передбачається, що практичне оволодіння мовою буде достатнім для
здійснення навчально-пізнавальної діяльності в навчально-професійній,
суспільно-політичній та соціально-культурній сферах. Студенти мають
навчитися вилучати необхідну інформацію зі спеціальних видань, читати
науково-популярну літературу, користуватися засобами масової інформації.
Загальна мета опанування українською мовою як іноземною є
комплексною: практична (комунікативна професійного спрямування),
освітня та виховна. Вирішення освітнього та виховного завдань визначається
змістом (тематикою) загальноосвітніх, культурологічних текстів і може бути
досягнута при певному рівні опанування української мови, тому
практична (професійно-комунікативна) мета є основною. Щодо бізнескурсу, то програма передбачає збільшення самостійної роботи користування додатковою літературою, особливо газетами та фаховими
журналами, написання ділових листів, рекламних матеріалів, контрактів у
серії ділових ігор, пошук необхідної інформації в Інтернеті.
Завдання дисципліни
Враховуючи, що студенти багато в чому сприйняли основні
закономірності мови, яка вивчається, особлива увага в курсі приділяється
навчанню "мові спеціальності професійного спрямування", зокрема
науковому тексту, котрий має сприйматися як вища комунікативна одиниця.
Студенти вчаться аналізувати одиниці текстового рівня: структурні
/граматичні/, семантичні /лексичні/ та комунікативні синтагми. Тексти
/тематика, ступінь мовної та структурної складності текстових та інших
інформативних матеріалів/ підпорядковані поетапній реалізації завдань
навчання. Характер тексту і цільові установки передбачають різні види
читання:
а/ в навчальному читанні /при повноті розуміння тексту до 90% та обсязі
не більше 20-30 рядків/ - вміння повно та точно передати зміст інформації;
б/ в ознайомлювальному читанні / при повноті розуміння тексту до 70%/
-вміння читати й розуміти загальну лінію змісту, аргументацію, докази;
в/ в переглядовому /курсорному/ читанні - вміння швидко переглянути
текст в цілому й при знаходженні цікавої /необхідної/ інформації перейти на
інший вид читання;
г/ в реферативному читанні - вміння "згортати" інформацію
вихідного тексту і передавати її усно й письмово у формі резюме, анотації,
реферата.
Зміст програми складають "пізнавальні знаки" лінгвістичного
характеру текстового матеріалу, що у практичному аспекті сприяють
оволодінню мовою на комунікативному рівні. Розділи “Науковий стиль
мовлення” і "Бізнес-курс" спрямовані на формування знань у сфері
професійно орієнтованої мови в економічній, управлінській та зовнішньоторговельній галузях. Значущість освітніх і виховних завдань програми
полягає у набутті студентами соціолінгвістичних і прагматичних
компетенцій про мову
професійного та міжнародного спілкування.
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Місце дисципліни
Програму складено згідно з навчальним планом для іноземних
студентів. Програма розрахована на три роки навчання. За початковий
береться рівень, що відповідає вимогам "Програми з української мови для
іноземних студентів, що вивчають українську мову на підготовчих
факультетах”.
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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Предмет. Функціональний підхід до вивчення мови спрямовує увагу на
рецептивне засвоєння лексики і продуктивнорепродуктивне - граматики і синтаксису, що надає
можливості здійснювати професійне спілкування в
комунікативних ситуаціях та отримувати і репродукувати
інформацію в навчально-професійній сфері.
Мета. формування необхідної комунікативної спроможності в сферах
професійного та ситуативного спілкування в усній і
письмовій формах, навичок практичного володіння
українською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в
обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами;
оволодіння новітньою фаховою інформацією через
україномовні джерела.
Курс: перший
Семестр: другий
Кількість кредитів:
• національних –
2-й сем . –
3-й сем. –
4-й сем. –
5-й сем. –
6-й сем. –
7-й сем. Всього –
• ECTS –
2-й сем . –
3-й сем. –
4-й сем. –
5-й сем.–
6-й сем. –
7-й сем. Всього –

Напрям, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

080401

Нормативна
Лекції: 0 годин
Практичні (семінарські) заняття:
2 сем. – 95 год
3 сем. –76 год.
4 сем. –76 год.
5 сем. – 57 год.
6 сем. – 38 год.
7 сем. - 51год.
Всього: 393год
Самостійна
робота:
2 сем. –40 год.
3 сем. – 32 год.
4 сем. – 32 год
5 сем. - 24 год.
6 сем. – 16 год.
7 сем. – 21год.
Всього: 165 год
Форма підсумкового контролю:
1 сем. – залік
2 сем. – залік
3 сем. – залік
4 сем. – залік
5 сем. – залік
6 сем. – залік

бакалавр

Модулів: 12
Змістовних модулів: 23
Загальна кількість
годин: 558

7 сем. - іспит
Розглянуто і затверджено
на засіданні кафедри документознавства
та інформаційно-аналітичної діяльності.
Прот.№6 від 18.01 .2009
р.

Зав. кафедри
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проф. Ю. І. Палеха

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Українська мова як іноземна (за професійним спрямуванням)”
ДРУГИЙ СЕМЕСТР
№
п/п

Змістові модулі*

Кількість годин
Лекції

із них
Практичні
Самостійна
Всього
заняття
робота
Загальні й лінгвістичні компетенції у побутовій сфері спілкування, пов'язаного
МОДУЛЬ I
з освітньою і професійною діяльністю.
Систематизація знань
1
20
10
30
про відмінкову систему української мови
2
Структура словосполучень.
34
10
44
Всього:
54
20
74
Форма модульного контролю № 1– тестування.
Загальні й лінгвістичні компетенції в соціокультурній сфері професійного
МОДУЛЬ II
спілкування.
3
Структура простого речення.
11
10
21
Структура складного речення: ускладнені
4
30
10
40
зв’язки.
Всього:
41
20
61
Всього за 2-й сем.:
95
40
135
Форма модульного контролю № 2 – тестування
Форма підсумкового контролю – залік.

ТРЕТІЙ СЕМЕСТР
№
п/п

Змістові модулі

Кількість годин
Лекції

МОДУЛЬ III
5
6

із них
Практичні Самостійна
Всього
заняття
робота
Загальні й лінгвістичні компетенції в освітній сфері спілкування.

Структура складного речення:
складнопідрядні зв’язки.
Вираження суб’єктно-предикатних і
об’єктних відношень.

-

14

6

-

16

6

20
22

Всього:

МОДУЛЬ IV
7
8

30
12
42
Форма модульного контролю № 3– тестування
Загальні й лінгвістичні компетенції в професійному спілкуванні.

Вираження атрибутивних відношень.
Вираження характеру протікання дії та
обставинних відношень.

-

20

8

-

26

12

28
38

Всього:

46
20
66
Форма модульного контролю № 4 – тестування
Всього за 3-й сем.:
76
32
108
Форма підсумкового контролю – залік.
_________________________________
* Назви змістових модулів (ЗМ) формулюються за назвами запланованих тем базового та
додаткового (професійно зорієнтованого) підручників, що використовуються у підрозділі,
а кількість ЗМ (тем) і розподіл годин збігаються з даними робочих програм до цих
підручників.
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ЧЕТВЕРТИЙ СЕМЕСТР
№
п/п

Змістові модулі

Кількість годин
Лекції

із них
Практичні
Самостійна
Всього
заняття
робота
Соціолінгвістичні й прагматичні компетенції у сфері читання спеціальної
МОДУЛЬ V
(академічної, галузевої) літератури.
Вираження зв’язку між членами
9
простого та частинами
54
20
74
складносурядного речення.
Всього:
54
20
74
Форма модульного контролю № 5– тестування.
Соціолінгвістичні й прагматичні компетенції в сфері академічного та
МОДУЛЬ VI
професійного/ділового листування.
Науковий стиль мовлення: граматичні
10
конструкції.
11
10
21
Економіка. Менеджмент..
Науковий стиль мовлення:
11
граматичні конструкції.
30
10
40
Маркетинг. Фінанси.
Всього:
41
20
61
Всього за 4-й сем.:
76
32
108
Форма модульного контролю № 6 – тестування.
Форма підсумкового контролю – залік.

П’ЯТИЙ СЕМЕСТР
№
п/п

Змістові модулі

Кількість годин
Лекції

із них
Практичні
Самостійна
Всього
заняття
робота
МОДУЛЬ VII
Соціолінгвістичні й прагматичні компетенції в сфері академічного письма.
Науковий стиль мовлення: граматичні
12
конструкції.
10
6
16
Діловий етикет. Зустрічі.
Науковий стиль мовлення: термінологія
13
наукових текстів.
10
6
16
Переговори. Контракти..
Всього:
20
12
32
Форма модульного контролю № 7– тестування.
Соціолінгвістичні й прагматичні компетенції в сфері професійно
МОДУЛЬ VIII
орієнтованого усного мовлення.
Професійна термінологія.
14
10
6
16
Економіка. Інформаційні технології.
Бізнес-курс: ділове спілкування
15
17
6
23
(усне та писемне мовлення).
Всього:
27
12
39
Форма модульного контролю № 8 – тестування
Всього за 5-й сем.:
57
24
81
Форма підсумкового контролю – залік
ШОСТИЙ СЕМЕСТР
№
п/п

Змістові модулі

Кількість годин
Лекції
Практичні
заняття
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із них
Самостійна
робота

Всього

МОДУЛЬ ІХ
Соціолінгвістичні й прагматичні компетенції в сфері академічного письма.
Науковий стиль мовлення: граматичні
конструкції.
16
6
4
10
Привітання. Шанобливі форми
звертання.
Науковий стиль мовлення: термінологія
наукових текстів.
17
10
4
14
Телефонний етикет. Службове
листування
Всього:
16
8
24
Форма модульного контролю № 9– тестування.
Соціолінгвістичні й прагматичні компетенції в сфері професійно
МОДУЛЬ Х
орієнтованого усного мовлення.
Професійна термінологія.
18
8
4
12
Банківська справа. Екологія.
Бізнес-курс: ділове спілкування
19
12
6
18
(усне та писемне мовлення).
Всього:
20
10
30
Форма модульного контролю № 10 – тестування
Всього за 6-й сем.:
36
18
54

Форма підсумкового контролю – залік
СЬОМИЙ СЕМЕСТР
№
п/п

Змістові модулі

Кількість годин
Лекції

із них
Практичні
Самостійна
Всього
заняття
робота
Соціолінгвістичні й прагматичні компетенції у сфері читання спеціальної
МОДУЛЬ ХІ
(академічної, галузевої) літератури.
Безсполучникові складні речення (із
20
10
4
14
значенням переліку, зіставлення)
Безпрефіксні дієслова руху. Префікси
21
12
8
20
дієслів руху.
Всього:
22
12
34
Форма модульного контролю № 11– тестування.
Соціолінгвістичні й прагматичні компетенції в сфері академічного та
МОДУЛЬ ХІІ
професійного/ділового листування.
Науковий стиль мовлення: граматичні
конструкції.
22
10
6
16
Облік і аудит. Менеджмент
зовнішньоекономічних відносин
Науковий стиль мовлення:
23
граматичні конструкції.
16
6
22
Трудові угоди. Договори.
Всього:
26
12
38
Всього за 7-й сем.:
48
24
72
Форма модульного контролю № 12 – тестування.
Форма підсумкового контролю –ІСПИТ.

www.dilo.kiev.ua

Розподіл балів* при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни
“Українська мова як іноземна (за професійним спрямуванням)”
Другий семестр

Модулі
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З них:
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практични
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Наукова
робота
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Участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах - 1-10 балів
Участь у студентських олімпіадах та конкурсах - 1-16 балів

* Розподіл балів в межах одного модуля здійснюється пропорційно до: а) кількості запланованих годин; б) складності цільових компетенцій; в) рівня новизни та
освітньо-професійної значущості цільових сфер мовлення.

Четвертий семестр

П’ятий семестр
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Шостий семестр

Сьомий семестр
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ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Модуль І
Змістовий модуль1. Систематизація знань про відмінкову
систему української мови.
(30
год.)
Питання для вивчення
1.Основні функції відмінків.
2.Однина та множина головних частин мови: іменника, прикметника,
займенника, їх родові ознаки.
3.Числівники /порядкові, кількісні/.
4.Дієслова доконаного та недоконаного виду.
4.Дієслівне керування.
5.Другорядні частини мови.
Практичні завдання
1. Лексико-граматичні вправи.
2. Аудіювання.
3. Мовленнєві теми.
!Завдання для самостійної роботи
1.Лексико-граматичні вправи.
2.Робота над текстом.
3.Переказ тексту.
Література:
основна – [1,2]; додаткова – [1,2,5,12,17]
Змістовий модуль 2 . Структура словосполучення ( 44 год . )
Питання до вивчення
1.Словосполучення, структура яких визначається властивістю
головного слова.
2.Вираження об'єкта - інструмента дії (написати ручкою, різати
ножем).
3.Вираження об'єкта - адресата дії (сказати другу, дізнатися від брата).
4.Вираження об'єкта, що визначає особу (зустріти сестру).
5.Вираження об'єкта, що визначає кількість (два підручники, п’ять нових
студентsв).
6.Вираження об'єкта, що визначає предмет як частину цілого (купити хліба).
7.Вираження об'єкта, що визначає бажання (просити книгу, хотіти
вчитися).
Література:
основна – [1,2]; додаткова – [1,2,5,12,17]
І

Модуль ІІ
Змістовий модуль 3. Структура простого речення (21 год.)
Питання для вивчення.
1.Характеристика предмета за приналежністю.

2.Вираження просторових відносин.
3.Вираження часових відносин:
вираження дати й часу дії;
вираження часу за годинником;
вираження часу дії;
вираження відрізків часу, що повторюються;
вираження часу, повністю зайнятого дією.
4. Вираження причинно-наслідкових відносин.
Практичні завдання
1.Лексико-граматичні вправи.
2.Аудіювання.
3.Мовленнєві теми /Мовний етикет. Представлення. Знайомство/.
Завдання для самостійної роботи
1.Лексико-граматичні вправи.
2.Робота над текстом.
3.Переказ тексту.
5. Вираження об’єкта, що визначає заперечливий предмет (не
любить молока, не просить про допомогу)
6. Словосполучення, структура яких визначається значенням самого
об’єкта (їхати автобусом, говорити по телефону, читати по-українськи,
послати поштою)
Практичні завдання.
1. Лексико-граматичні вправи.
2.Аудіювання.
3.Мовленнєві теми (Мовний етикет. Звертання, вітання, побажання,
прощання).
Завдання для самостійної роботи
1.Лексико-граматичні вправи.
2.Позааудиторне читання в аспекті усного та письмового мовлення.
Література:
основна – [1,2]; додаткова – [1,2,5,12,17]
Змістовий модуль 4. Структура складного речення: ускладнені зв’язки.
( 40 год.)
Питання для вивчення.
1.Дієприкметникові звороти
2. Дієприслівникові звороти
3. Активні та пасивні конструкції
Практичні завдання.
1. Лексико-граматичні вправи.
2. Аудіювання.
3.Мовленнєві теми (Мовний етикет. Звертання, вітання, побажання,
прощання).
Завдання для самостійної роботи
1.Лексико-граматичні вправи.
2.Позааудиторне читання в аспекті усного та письмового мовлення.
Література:

основна – [1,2,4]; додаткова – [1,2,5, 10, 12, 15, 17]

Підсумковий контроль (залік):
1. Лексико-граматичні завдання:
а) Вставте потрібні слова, поставте слова з дужок у правильну форму.
Використайте дієслово “говорити” з префіксами і віддієслівними
іменниками.
б) Складіть речення, використовуючи подані слова и словосполучення в
конструкціях часу “після+чого?” або “через те+ що?”.
2. Розмовна ситуація:
Ви – бізнесмен, після напруженої роботи хочете провести відпустку за
кордоном.
Ваша задача – звернутися до турагенції, пояснити, що конкретно ви
хочете, і з’ясувати варіанти, що вас влаштовують.
3. Пояснити, як ви розумієте українські прислів’я:
Не все те золото, що блищить.
Сім раз відмір, один раз - відріж.
3.Прослухайте текст і виконайте завдання до нього.
Модуль ІІІ
Змістовий модуль 5. Структура складного речення:
складнопідрядні зв’язки
( 20 годин)
Питання для вивчення
1. Складнопідрядні речення:
- зі сполучними словами який, котрий, що, хто, що вказують на ознаку
предмета;
- зі сполучними словами де, куди, звідки, що вказують на місце дії;
- зі сполучним словам кому, що вказує на час дії; сполучним словом
як, що вказує на спосіб дії.
2. Складнопідрядні речення з підрядними додатковими:
зі сполучником що:
а) складні речення, що передають констатацію факту.
З'ясувальні слова: говорити, сказати, заявляти, повідомляти,
стверджувати, показувати.
б) складні речення зі значенням думки.
З'ясувальні слова: думати, вважати, переконувати, доводити, погляд,
розуміння тощо.
З'ясувальні слова та словосполучення: висновок (робити висновок, прийти до
висновку), безперечно:
в) складні речення, що передають оцінку. З'ясувальні слова: добре,
зазвичай, звичайно, закономірно

вимога, наказ;
в) складні речення, які виражають необхідність дії. З'ясувальні слова:
необхідно, необхідність.
3. Диференціація за значенням сполучників що і щоб.Синонімія простих та
складних речень. Складні речення зі сполучником що і щоб при
трансформації прямої мови у непряму;
зі сполучними словами та сполученням у ролі сполучників:
а) складні речення зі сполучними словами коли, о котрій годині, які
передають часовий характер з'ясування;
б) складні речення зі сполучними словами чому, у зв’язку з чим, через що
, які виражають причинний характер з'ясування;
в) складні речення зі сполучними словами для чого, з якою метою, які
виражають цільовий характер з'ясування;
г) складні речення зі сполучним словом котрий, що виражають
якісний характер з’ясування;
Практичні завдання
1.Лексико-граматичні вправи.
2.Аудіювання.
3.Мовленнєві теми ( Час. Вимір часу).
Завдання для самостійної роботи
1.Лексико-граматичні вправи.
2.Позааудиторне читання в аспекті усного та письмового мовлення.
Література:
основна – [1,2,4]; додаткова – [1,2,5, 10, 12, 15, 17]
Змістовий модуль 6. Вираження суб'єктно-предикатних і
об’єктних відношень
( 22 год.)
Питання для вивчення
І. Суб'єктно-предикатні відношення:
1. Вираження кваліфікації та характеристики предмета (явища). Конструкції
з дієсловом бути, називатися та інші (М.С.Грушевський є першим
президентом України. Національний прибуток - це показник розвитку
економіки).
2. Вираження наявності чи відсутності предмета (особи).
3. Вираження перехідності та неперехідності.
4. Вираження необхідності, можливості та повинності дії. Конструкції з
модальними словами треба, повинен, необхідно.
5. Багаточленні предикативні конструкції.
6. Деякі засоби вираження суб'єкта. Узгодження суб'єкта та предиката.
іПрактичні завдання.
1. Лексико-граматичні вправи.
2.Аудіювання.
3.Мовленнєві теми (Мовний етикет. Запрошення та прохання. Згода.
Заперечення. Вибачення).
Завдання для самостійної роботи
1.- Лексико-граматичні вправи.

2.- Позааудиторне читання в аспекті усного та письмового мовлення.
Література:
основна – [1,2,4]; додаткова – [1,2,5, 10, 12, 15, 17]
Модуль ІV
Змістовий модуль 7. Вираження атрибутивних відношень
( 28 год.)
Питання для вивчення
1. Конструкції з іменником у родовому відмінку без прийменника у ролі
неузгодженого означення, що виражає:
ознаку предмета ;
приналежність предмета (журнал студента);
діючу особу (повідомлення декана; пропозиція партнера)
2. Конструкції з прислівником, дієприкметником та неозначеною
формою дієслова (інфінітивом) у ролі неузгодженого означення (3.
Конструкції:
- з прикметником у ролі узгодженого означення, що виражає ознаку
предмета за якістю, кольором, розміром, матеріалом, часом тощо
з займенником (вказівним, присвійним, означальним) у ролі
узгодженого означення, що виражає ознаку предмета за дією (цей
університет);
- з числівником у ролі узгодженого означення, що виражає ознаку
предмета за кількістю (перша пара, перший екзамен);
- з дієприкметником у ролі узгодженого означення, що виражає ознаку
предмета за дією ;
4. Дієприкметниковий зворот у ролі означення. Активні і пасивні
дієприкметники. Творення дієприкметників.
Практичні завдання.
1.Лексико-граматичні вправи
2.Аудіювання
3. Мовленнєві теми (Знайомство. Зовнішність, характер. Сім'я, родинні
зв'язки)
Завдання для самостійної роботи
1.Лексико-граматичні вправи
2.Позааудиторне читання в аспекті усного та письмового мовлення
Література:
основна – [1,2,4]; додаткова – [1,2,5, 10, 12, 15, 17]

Змістовий модуль 8. Вираження характеру протікання дії та
обставинних відношень ( 38 год . )
Питання для вивчення.
1. Конструкції, що виражають просторові відношення:
- зі значенням місця з прийменниками в та на;
- спрямування руху зі сполучниками по, в, на, через;

- складні речення зі сполучними словами де, куди, звідки;
2. Конструкції з дієприслівниками та дієприслівниковими зворотами.
Творення дієприслівників доконаного та недоконаного виду. Використання
дієприслівників та дієприслівникових зворотів для вираження обставинних
відношень.
3. Конструкції, що виражають часові відношення:
- зі значенням періоду, часу
- з прийменниками за, до, через, після для позначення відрізку часу,
що відбувається перед дією або після дії;
- з дієприслівниками доконаного чи недоконаного виду, з
дієприслівниковими зворотами;
- складні речення з підрядною частиною часу зі сполучниками коли, , в
той час, як для позначення одночасових відношень;
- уживання видо-часових форм для позначення одночасових;
- вживання видо-часових форм для позначення неодночасових відношень.
4. Конструкції, що виражають умовні відношення:
- з умовно-часовим значенням, з прийменником при, з умовним
значенням, з прикметником залежно від чогось;
- з дієприслівниками доконаного та недоконаного виду,
дієприслівниковими зворотами;
- складні речення зі сполучниками якщо, якщоб для позначення
нереальної умови.
5. Конструкції, що виражають причинно-наслідкові відношення:
- зі сполученням під впливом;
- з прийменниками через, у зв’язку з чим, в результаті чого;
- складні речення зі сполучниками внаслідок того, що; завдяки тому,
що; для того, щоб та інші.
6. Конструкції, що виражають мету:
з прийменником для;
зі сполученням з метою, заради чого;
з дієприслівниками доконаного чи недоконаного виду, з
дієприслівниковими зворотами;
7. Конструкції, що виражають порівняння:
- зі сполучником як та співвідносними словами такий;
8. Конструкції, що виражають зіставлення явищ:
- з прийменником на відміну до.
9. Вираження заперечення:
- .конструкції із заперечною часткою не та словом ні, випадки їхнього
вживання.
- конструкції ні, не було, не буде, не є,
- конструкції з часткою не в різних позиціях стосовно інших слів у
реченні. Місце частки не в залежності від значення висловлювання.
Він не взяв в бібліотеці цієї книги.
Не він взяв в бібліотеці цю книгу..
Він взяв не в бібліотеці цю книгу.
Він взяв в бібліотеці не цю книгу.
Він взяв в бібліотеці не книгу (а журнал).

10. Конструкції із заперечними займенниками та прислівниками для
посилення заперечення
Практичні завдання.
1.Лексико-граматичні вправи.
2.Аудіювання.
3.Мовленнєві теми (Знайомство. Календар. Подорож).
Завдання для самостійної роботи
1. Лексико-граматичні вправи.
2. Позааудиторне читання в аспекті усного та писемне мовлення.і
Література:
основна – [1,2,4]; додаткова – [1,2,5, 10, 12, 15, 17]
Підсумковий контроль (залік)
1. Лексико-граматичні завдання:
-Поставте слова з дужок в правильну граматичну форму.
-Розгляньте схеми маршрутів і складіть по ним розповіді.
Використовуйте відомі дієслова руху.
-Замінити підкреслені іншомовні слова українськими відповідниками,
де це можливо.
2. Мовленнєві ситуація: Оберіть одну з тем, висловитесь:
Вчитися ніколи не пізно.
У здоровому тілі – здоровий дух!
3. Аудіювання.
Модуль V
Змістовий модуль 9. Вираження зв'язку між членами простого
та частинами складносурядного речення.
( 74 год.)
Питання для вивчення.
1. Вираження з'єднувального зв'язку
2 .Вираження зіставлення (і,а).
3. Вираження заперечувального зв'язку (а, але, проте).
4. Вираження заперечувального зв'язку (однак, між тим, в той же час)
5. Вираження роздільного зв'язку (або-або, чи).
6. Вираження приєднувального зв'язку (також, крім того, до того ж).
7. Вираження пояснювального зв'язку (наприклад, тобто, а саме).
Практичні завдання
1. Лексико-граматичні вправи.
2. Аудіювання.
3. Мовленнєві теми (Погода, клімат. Житло-квартира, кімната).
Завдання для самостійної роботи
1. Лексико-граматичні вправи.
2. Позааудиторне читання в аспекті усного та письмового мовлення.
Література:

основна – [1,2,4]; додаткова – [1,2,5, 10, 12, 15, 17]
Модуль VI
Змістовий модуль10. Науковий стиль мовлення: граматичні
конструкції .
( 21 год.)
На базі тем “Економіка”. “Менеджмент”.
Питання для вивчення.
1. Засоби вираження обумовленості дії та причинно-наслідкових зв’язків.
Основні активні та пасивні граматичні конструкції.
2.Прийом застосування однини з метою безособового вираження
множини у посадових і фахових інструкціях: “Рекомендації менеджеру”
3. Фахова лексика і граматика. Теми “Поняття про структуру ринку”,
“Види і функції ринку”.
Практичні завдання:
1.Лексико-граматичні вправи.
2.Аудіювання.
3.Мовленнєві теми (Обговорення публікацій за фаховою тематикою.).
Завдання для самостійної роботи
1. Лексико-граматичні вправи.
2. Позааудиторне читання в аспекті усного та письмового мовлення.
Література:
основна- [4,5,6, 7]; додаткова – [6,9,11,13,14].
Змістовий модуль 11. Науковий стиль мовлення: граматичні
конструкції .
( 40 год . )
На базі тем “Маркетинг”,.“Фінанси”.
Питання для вивчення.
1. Засоби вираження обумовленості дії та причинно-наслідкових зв’язків.
Основні активні та пасивні граматичні конструкції.
2.Фахова лексика і граматика. Теми “Предмет економічної теорії”,
“Макроекономіка як розділ економічної теорії”.
Практичні завдання:
4.Лексико-граматичні вправи.
5.Аудіювання.
6.Мовленнєві теми (обговорення публікацій за фаховою тематикою).
Завдання для самостійної роботи
Лексико-граматичні вправи.
1.Позааудиторне читання в аспекті усного та писемного мовлення.
Література:
основна- [4,5,6,7]; додаткова – [6,9,11,13,14]

Підсумковий контроль (залік)
Лексико-граматичні вправи :
1.Прочитайте речення, знайдіть дієприкметникові звороти, визначте

їх вид.
2.Використовуючи матеріал текстів, поставте слова, взяті з дужок,
в правильну форму, використавши часові конструкції (за, до,
через, після).
Мовленнєві ситуація:
Бесіда на тему “Нобелівські премії і нобелівські лауреати”:
Аудіювання.
Модуль VII
Змістовий модуль12. Науковий стиль мовлення: граматичні
конструкції.
(16 год . )
Питання для вивчення.
1. Термінологія за фахом ("Економіка. Менеджмент)
2. Вироблення навичок роботи з текстами за спеціальностю:
- поділ тексту на смислові частини (мікротексти);
- побудова простого плану
- питальні речення;
- переказ основного змісту тексту;
-діалог-розпитування;
3. Структурно-змістовий аналіз тексту.
Відтворення змісту тексту згідно з планом;
- діалог-бесіда;
- діалог-дискусія;
- репродукування тексту у формі тез; укладання складного плану;
-репродукування нової інформації (у стислому вигляді);
-вилучення основної інформації.
Писемне мовлення.
4.Трансформація тексту:
- викласти засвоєну інформацію різними ступенями докладності
(розширення та скорочення інформації);
- викласти засвоєну інформацію тексту з елементами оцінки, переліку
інформації; анотування тексту.
Практичні завдання.
1. Лексико-граматичні вправи.
2. Аудіювання.
3. Мовленнєві теми “Зустрічі”, “Етика ділового спілкування”:
Выражение согласия с мнением, выражение несогласия с мнением.
Завдання для самостійної роботи
1. Лексико-граматичні вправи.
2. Позааудиторне читання в аспекті усного та писемного мовлення.
Література:
основна- [4,5,6. 7]; додаткова – [6,9,11,13,14].
Змістовий модуль 13. Науковий стиль мовлення:
термінологія наукових текстів
Переговори.

Контракти (16 год . )
Питання для вивчення.
Структурно-змістовий аналіз тексту.
Відтворення змісту тексту згідно з планом:
- діалог-бесіда;
- діалог-дискусія;
- репродукування тексту у формі тез; укладання складного плану;
-репродукування нової інформації (у стислому вигляді);
-вилучення основної інформації.
Писемне мовлення.
Трансформація тексту:
- викласти засвоєну інформацію різними ступенями докладності
(розширення та скорочення інформації);
- викласти засвоєну інформацію тексту з елементами оцінки,
переліку інформації; анотування тексту.
Практичні завдання.
1. Лексико-граматичні вправи.
2. Аудіювання.
3. Мовленнєві теми (Переговори. Контракти).
Завдання для самостійної роботи
1. Лексико-граматичні вправи.
2. Позааудиторне читання в аспекті усного та письмового мовлення.
Література:
основна- [4,5,6, 7]; додаткова – [6,9,11,13,14].
Модуль VIII
Змістовий модуль 14. Професійна термінологія.

(16 год . )

Питання для вивчення.
Термінологія за фахом (Економіка. Інформаційні технології)
1. Структурно-змістовий аналіз тексту.
Відтворення змісту тексту згідно з планом;
- діалог-бесіда;
- діалог-дискусія;
- репродукування тексту у формі тез; укладання складного плану;
-репродукування нової інформації (у стислому вигляді);
-вилучення основної інформації.
2. Мовленнєві теми (Основи економічної теорії. Робота з персональним
комп’ютером. ).
Писемне мовлення.
Трансформація тексту:
- викласти засвоєну інформацію різними ступенями докладності
(розширення та скорочення інформації);
- викласти засвоєну інформацію тексту з елементами оцінки, переліку
інформації; анотування тексту.
Практичні завдання.

1. Лексико-граматичні вправи.
2. Аудіювання.
Завдання для самостійної роботи
1.Лексико-граматичні вправи.
2.Позааудиторне читання в аспекті усного та письмового мовлення.
Література:
основна- [4,5,6,7]; додаткова – [6, 7, 9, 11, 14].
Змістовий модуль15. Бізнес-курс: ділове спілкування (усне та
писемне мовлення)
(23 год. )
Питання для вивчення.
Мовленнєві теми:
1.Робочий день ділової людини.
2.Ділова бесіда. Комерційна пропозиція. Ціна. Умови постачання. Умови
сплати.
3.Знайомство з фірмою. Перші зустрічі.
3.Імпортна угода. Експортна угода.
4.Назва і кількість товару.
5.Вартість товару. Діловий лист.
6.Загальні умови продажу.
7.Умови і порядок платежів.
8.Акредитив. Переказ грошей. Авансовий платіж. Рекламація.
Література:
основна- [4,5,7]; додаткова – [6,9,11,13,14]

Модуль ІХ
Змістовий модуль 16. Науковий стиль мовлення: граматичні
конструкції. Привітання. Шанобливі форми звертання. (10 год . )
Питання для вивчення.
1. Структурно-змістовий аналіз тексту.
Відтворення змісту тексту згідно з планом;
- діалог-бесіда;
- діалог-дискусія;
- репродукування тексту у формі тез; укладання складного плану;
-репродукування нової інформації (у стислому вигляді);
-вилучення основної інформації.
2. Мовленнєві теми (Основи економічної теорії. Робота з персональним
комп’ютером. ).
Писемне мовлення.
Трансформація тексту:
- викласти засвоєну інформацію різними ступенями докладності

(розширення та скорочення інформації);
- викласти засвоєну інформацію тексту з елементами оцінки, переліку
інформації; анотування тексту.
Практичні завдання.
1. Лексико-граматичні вправи.
2. Аудіювання.
Завдання для самостійної роботи
1.Лексико-граматичні вправи.
2.Позааудиторне читання в аспекті усного та письмового мовлення.
Література:
основна- [4,5,6,7]; додаткова – [6, 7, 9, 11, 14].
Змістовий модуль17. Науковий стиль мовлення: термінологія
наукових текстів. Телефонний етикет. Службове листування
(14 год.)
Питання для вивчення.
Мовленнєві теми:
4.Робочий день ділової людини.
5.Ділова бесіда. Комерційна пропозиція. Ціна. Умови постачання. Умови
сплати.
6.Знайомство з фірмою. Перші зустрічі.
6.Імпортна угода. Експортна угода.
7.Назва і кількість товару.
8.Вартість товару. Діловий лист.
6.Загальні умови продажу.
7.Умови і порядок платежів.
8.Акредитив. Переказ грошей. Авансовий платіж. Рекламація.
Модуль Х
Змістовий модуль 18. Професійна термінологія. Банківська
справа. Екологія
(12 год . )
Питання для вивчення.
Термінологія за фахом (Економіка. Інформаційні технології)
1. Структурно-змістовий аналіз тексту.
Відтворення змісту тексту згідно з планом;
- діалог-бесіда;
- діалог-дискусія;
- репродукування тексту у формі тез; укладання складного плану;
-репродукування нової інформації (у стислому вигляді);
-вилучення основної інформації.
2. Мовленнєві теми (Основи економічної теорії. Робота з персональним
комп’ютером. ).
Писемне мовлення.
Трансформація тексту:

- викласти засвоєну інформацію різними ступенями докладності
(розширення та скорочення інформації);
- викласти засвоєну інформацію тексту з елементами оцінки, переліку
інформації; анотування тексту.
Практичні завдання.
1. Лексико-граматичні вправи.
2. Аудіювання.
Завдання для самостійної роботи
1.Лексико-граматичні вправи.
2.Позааудиторне читання в аспекті усного та письмового мовлення.
Література:
основна- [4,5,6,7]; додаткова – [6, 7, 9, 11, 14].
Змістовий модуль19. Бізнес-курс: ділове спілкування (усне та
писемне мовлення)
(18 год. )
Питання для вивчення.
Мовленнєві теми:
7.Робочий день ділової людини.
8.Ділова бесіда. Комерційна пропозиція. Ціна. Умови постачання. Умови
сплати.
9.Знайомство з фірмою. Перші зустрічі.
9.Імпортна угода. Експортна угода.
10.Назва і кількість товару.
11.Вартість товару. Діловий лист.
6.Загальні умови продажу.
7.Умови і порядок платежів.
8.Акредитив. Переказ грошей. Авансовий платіж. Рекламація.
Література:
основна- [4,5,7]; додаткова – [6,9,11,13,14]
Модуль ХІ
Змістовий модуль 20 . Безсполучникові складні речення (із
значенням переліку, зіставлення) (14 год . )
Питання для вивчення.
1. Структурно-змістовий аналіз тексту.
Відтворення змісту тексту згідно з планом;
- діалог-бесіда;
- діалог-дискусія;
- репродукування тексту у формі тез; укладання складного плану;
-репродукування нової інформації (у стислому вигляді);
-вилучення основної інформації.
2. Мовленнєві теми (Основи економічної теорії. Робота з персональним
комп’ютером. ).
Писемне мовлення.

Трансформація тексту:
- викласти засвоєну інформацію різними ступенями докладності
(розширення та скорочення інформації);
- викласти засвоєну інформацію тексту з елементами оцінки, переліку
інформації; анотування тексту.
Практичні завдання.
1. Лексико-граматичні вправи.
2. Аудіювання.
Завдання для самостійної роботи
1.Лексико-граматичні вправи.
2.Позааудиторне читання в аспекті усного та письмового мовлення.
Література:
основна- [4,5,6,7]; додаткова – [6, 7, 9, 11, 14].
Змістовий модуль 21. Безпрефіксні дієслова руху. Префікси
дієслів руху
(20 год.)
Питання для вивчення.
Мовленнєві теми:
1. Робочий день ділової людини.
2.Ділова бесіда. Комерційна пропозиція. Ціна. Умови постачання. Умови
сплати.
3.Знайомство з фірмою. Перші зустрічі.
4.Складання договору про взаємопрацю.
5.Назва і кількість товару.
6.Вартість товару.
7Загальні умови продажу.
8.Умови і порядок платежів.
9.Переказ грошей. Пролонгація договорів.
Література:
основна- [4,5,7]; додаткова – [6,9,11,13,14]
Модуль ХІІ
Змістовий модуль 22.Науковий стиль мовлення: граматичні
конструкції. Облік і аудит. Менеджмент зовнішньоекономічних
відносин (16 год . )
Питання для вивчення.
1. Структурно-змістовий аналіз тексту.
Відтворення змісту тексту згідно з планом;
- діалог-бесіда;
- діалог-дискусія;
- репродукування тексту у формі тез; укладання складного плану;
-репродукування нової інформації (у стислому вигляді);
-вилучення основної інформації.
2. Мовленнєві теми (Основи економічної теорії. Робота з персональним

комп’ютером. ).
Писемне мовлення.
Трансформація тексту:
- викласти засвоєну інформацію різними ступенями докладності
(розширення та скорочення інформації);
- викласти засвоєну інформацію тексту з елементами оцінки, переліку
інформації; анотування тексту.
Практичні завдання.
1. Лексико-граматичні вправи.
2. Аудіювання.
Завдання для самостійної роботи
1.Лексико-граматичні вправи.
2.Позааудиторне читання в аспекті усного та письмового мовлення.
Література:
основна- [4,5,6,7]; додаткова – [6, 7, 9, 11, 14].
Змістовий модуль 23. Науковий стиль мовлення: граматичні
конструкції. Трудові угоди. Договори.
(22 год. )
Питання для вивчення.
Мовленнєві теми:
1.Робочий день ділової людини.
2.Ділова бесіда. Комерційна пропозиція. Ціна. Умови постачання. Умови
сплати.
3.Знайомство з фірмою. Перші зустрічі.
4.Імпортна угода. Експортна угода.
5.Назва і кількість товару.
6.Вартість товару. Діловий лист.
7.Загальні умови продажу.
8.Умови і порядок платежів.
9.Акредитив. Переказ грошей. Авансовий платіж. Рекламація.
Література:
основна- [4,5,7]; додаткова – [6,9,11,13,14]

Завдання на екзамені.
Лексико-граматичний матеріал:
1.
Пригадайте матеріал текстів. Які ви читали і допишіть
речення. Замініть складні конструкції дієприкметниковими
зворотами.
2.
Прочитайте статтю “Феномен Стуса”. Дайте відповіді на
питання.
3.
Прочитайте речення. Поставте слова в дужках в потрібних
відмінках.
4.
Мовленнєві ситуація.
Як ви розумієте слова Паскаля: “Випадкові відкриття роблять тільки

підготовлені голови”? Чи приваблює вас кар’ера ученого винахідника?
У якій галузі знань ви би хотіли себе випробувати?
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