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ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Ділова
іноземна мова» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки магістрів зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» є
набуття навичок повного розуміння текстів

ділової тематики; розуміння

довготривалого іноземного мовлення; формування спроможності вільно
користуватися усним монологічним і діалогічним мовленням, написання
листів, творів, анотацій, доповідей, складання контрактів, обираючи
відповідний стиль, переклади з іноземної мови на рідну та з рідної на
іноземну, тексти ділової тематики.
Курс навчання здійснюється з урахуванням послідовності викладу
матеріалу.

Систематизація

та

повторення

матеріалу

здійснюється

з

дотриманням одного з основних методичних принципів: від простого до
складного з поступовим наростанням складності.
Програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» складається з
таких змістових модулів:
Змістовий модуль I Загальні поняття про землеустрій.
Змістовий модуль ІІ . Земельний кадастр.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни:
1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Ділова іноземна
мова» є формування умінь та навичок спілкування іноземною мовою на рівні
автономного досвідченого користувача (В2), який забезпечує необхідну
комунікативну спроможність у ситуаціях професійної діяльності в усній та
письмовій формах; оволодіння новітньою фаховою та діловою інформацією
з іншомовних джерел.
1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Ділова
іноземна мова» є набуття навичок повного розуміння текстів

ділової

тематики; розуміння довготривалого іноземного мовлення; формування

спроможності вільно користуватися усним монологічним і діалогічним
мовленням, писати листи, твори , анотації, доповіді, складати контракти,
обираючи відповідний стиль, переклади з іноземної мови на рідну та з рідної
на іноземну тексти фахової та ділової тематики.
1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати: спеціальну термінологію та мовні елементи ділового стилю.
вміти: читати оригінальну літературу за фахом для одержання
інформації; брати участь в усному спілкуванні іноземною мовою в обсязі
матеріалу,

передбаченого

програмою;

раціонально

користуватися

спеціалізованими словниками; відбирати та фіксувати суттєву інформацію,
яка міститься у фахових публікаціях.
На

вивчення

навчальної дисципліни

«Ділова

іноземна

мова»

відводиться 60 годин/3 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Загальні поняття про землеустрій.
Тема 1 «Планування землеустрою.» Вхідний контроль знань. Лексичний
мінімум за темою. Читання додаткового тексту за темою для подальшого
обговорення. Усний диспут за темою. Письмове повідомлення за темою.
Тема 2. «Концепція землеустрою». «Модальні дієслова». Конспектування
та вивчення граматичного мінімуму за темою. Виконання письмових вправ та
тестових завдань за темою. Усне повідомлення за темою.
Тема 3. «Теорія землеустрою.» Лексичний мінімум за темою. Читання
тексту за темою для подальшого обговорення. Розвиток монологічного та
діалогічного мовлення.
Тема 4. «Суть землеустрою. » Лексичний мінімум за темою. Читання тексту
за темою для подальшого обговорення. Усний диспут за темою. Реферування
наданого тексту. Письмове повідомлення за темою.
Тема 5. «Прикметник.

Прислівник». Конспектування та вивчення

граматичного мінімуму за темою. Виконання письмових вправ та тестових
завдань за темою. Усне повідомлення за темою.

Тема 6. «Головна ідея землеустрою». Лексичний мінімум за темою. Читання
тексту за темою для подальшого обговорення. Усний диспут за темою
додаткового тексту. Розвиток діалогічного мовлення.
2. Змістовий модуль 2. Земельний кадастр.
Тема 1. «Існування кадастрових систем». Лексичний мінімум за
темою. Читання тексту за темою для подальшого обговорення. Усний диспут
за темою. Реферування наданого тексту. Письмове повідомлення з приводу
сучасних аспектів розвитку держави.
Тема

2.

«Реформи

кадастрової

системи.

Повторення

часів

Indefinite.». Лексичний мінімум за темою. Читання тексту за темою для
подальшого обговорення. Усний диспут за темою. Письмове та усне
повідомлення з обраної теми.
Тема 3. «Кадастрова та земельна реєстраційна система в Європі.
Повторення часів Continuous». Конспектування та вивчення граматичного
мінімуму за темою. Виконання письмових вправ та тестових завдань за
темою. Усне повідомлення за темою.
Тема 4. «Міський кадастр та його управління. Повторення часів групи
Perfect.». Лексичний мінімум за темою. Читання тексту за фахом для
подальшого обговорення. Усний диспут за темою. Реферування наданого
тексту.
Тема 5. «Вираження модальності у сфері ділового спілкування».
Конспектування та вивчення граматичного мінімуму за темою. Виконання
письмових вправ та тестових завдань за темою. Усне повідомлення за темою.
Тема 6. «Регулювання майнового розвитку». Лексичний мінімум за темою.
Читання тексту за темою для подальшого обговорення. Усний диспут за
темою.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диф. залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання: домашні, індивідуальні
завдання, письмові роботи, усне опитування.

