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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 Навчальна програма навчальної дисципліни “Іноземна мова” розроблена 

на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та 

робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 

16.06.2015р. №37/роз . 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління 

інформаційною безпекою.  

Метою викладання дисципліни «Іноземна мова» є набуття студентами 

спеціальності 073.3  «Логістика»  навичок спілкування іноземною мовою на 

професійному рівні, що необхідно при виконанні професійних обов’язків. 

 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є удосконалення та 

подальший розвиток набутих у школі знань, навичок та вмінь з іноземної мови в 

різних видах мовної діяльності. Вивчення іноземної мови передбачає володіння 

термінологічною та загальномовною лексикою, набуття навичок читання та 

усного і письмового перекладу оригінальних науково-технічних текстів за 

фахом, вміння розуміти іноземну мову як при безпосередньому спілкуванні, так 

і у фонозапису, вести бесіду та робити повідомлення з фаху та з суспільно-

політичної тематики в межах тем, зазначених програмою. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- основну термінологію за фахом; 

- основні граматичні та лексичні особливості перекладу технічної 

літератури за фахом; 

- основні правила роботи з науково-технічною літературою; 

- основну суспільно-політичну термінологію; 

- словотворчі морфеми та моделі, особливо у галузі термінотворення; 

- основні граматичні явища, співвідношення їхньої форми із значенням. 

Вміти: 
- розуміти на слух монологічну та діалогічну мову; 

- виступати з повідомленнями з питань, пов’язаних із спеціальністю та з 

суспільно-політичної тематики; 

- брати участь у бесіді-обговоренні; 

- передавати в усній та письмовій формах здобуту при читанні інформацію 

як рідною, так і іноземною мовою; 

- розпізнавати граматичні явища і співвідносити їхню форму із значенням 

при читанні і переробці тексту. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом 

і складається з двох навчальних модулів, а саме навчальний модуль №1  

«Основи логістики. Кар’єра в логістиці. Логістична організація: 

структура та функціонування», модуль № 2 «Міжнародна та глобальна 

логістика. Операції на терміналі та контейнерна інфраструктура. 
Логістичні системи. Управління запасами», кожен з яких є логічно 
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завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної 

дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 

роботи та аналіз результатів її виконання.  

Навчальна дисципліна “Іноземна мова”  базою для вивчення таких 

дисциплін, як: 

«Основи логістики та управління ланцюгами поставок» 

«Логістична інфраструктура» 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Модуль №1 «Основи логістики. Кар’єра в логістиці. Логістична 

організація: структура та функціонування»,. 

Тема 2.1.1. Введення термінології з теми «Основи логістики». Поняття 

логістики. Переклад навчальних текстів. Введення граматичного матеріалу: “The 

Noun.” 

Тема 2.1.2. Закріплення термінології на перекладі навчальних текстів. 

Читання тексту «Історичний екскурс в логістику» про історичні приклади 

військової логістики. Обговорення прочитаного. Введення граматичного 

матеріалу: “Present Indefinite Tense; “The Verb to Be”; “Types of Sentences”. 

Тема 2.1.3. Закріплення термінології з теми «Основи логістики. 

Визначення логістики» у формі бесіди. Аудіювання тексту про значення 

терміну «логістика». Обговорення прослуханого. Робота над перекладом текстів 

з суспільно-політичної тематики («Засоби масової інформації»).  

Тема 2.1.4. Введення термінології з теми «Парадигма логістики». 

Повторення граматичного матеріалу. Практичний переклад тексту про термін 

«логістика» та його визначення з аналізом видо-часових форм дієслова. 

Складання запитань до тексту та планів переказу. Обговорення останніх новин у 

сфері логістики.  

Тема 2.1.5. Введення термінології з теми «Кар’єра в логістиці». Робота 

над термінологією. Введення граматичного матеріалу : “Past Indefinite 

Tense”;”Types of Questions”. 

Тема 2.1.6. Бесіда з теми «Завдання відділу логістики». Введення 

граматичного матеріалу: “The Article.” Робота над перекладом текстів з 

суспільно-політичної тематики. 

Тема 2.1.7. Введення та закріплення термінології з теми «Логістичні 

компанії». Читання діалогів. Переклад навчальних текстів. 

Тема 2.1.8. Переклад навчальних текстів з теми «Фахівці у сфері 

логістики». Робота над перекладом текстів з суспільно-політичної тематики. 

Тема 2.1.9. Введення термінології з теми «Працевлаштування 

спеціалістів з логістики». Практична робота над перекладом текстів з теми. 

Введення граматичного матеріалу: Future Indefinite Tense. 

Тема 2.1.10. Введення термінології з теми «Пошук роботи. Написання 

резюме». Закріплення термінології у формі бесіди. Читання діалогів. 
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Тема 2.1.11. Практичний переклад тексту «Підготовка до співбесіди» з 

аналізом видо-часових форм дієслова. Введення граматичного матеріалу: 

“Present Continuous Tense”. 

Тема 2.1.12. Введення термінології з теми «Логістична організація». 

Читання діалогів. 

Тема 2.1.13 Введення та закріплення термінології з теми «Моделі 

логістичної організації». Робота над перекладом текстів з суспільно-політичної 

тематики («Візити»). 

Тема 2.1.14. Введення та закріплення термінології з теми «Структура 

логістичної організації» на перекладі навчальних текстів. 

Тема 2.1.15. «Функціонування логістичної організації». Аудіювання. 

Обговорення того, що прослуховувалось. Введення граматичного матеріалу: 

“The Preposition.” 

Тема 2.1.16. Робота над перекладом текстів за темою «Завдання відділу 

логістики». Повідомлення з теми. Складання запитань до текстів.  

Тема 2.1.17. «Завдання відділу логістики». Аналіз видо-часових форм 

дієслова. 

2.2. Модуль №2 «Міжнародна та глобальна логістика. Операції на 

терміналі та контейнерна інфраструктура». 

Тема 2.2.1. Введення термінології з теми «Міжнародна та глобальна 

логістика». 

Тема 2.2.2. Введення та закріплення матеріалу з теми «Еволюція 

логістики та управління запасами» на перекладі навчальних текстів. 

Складання ключових запитань та планів переказу. 

Тема 2.2.3. Переклад текстів з теми «Глобальна логістика» з аналізом 

видо-часових форм дієслова. Введення граматичного матеріалу: “Past 

Continuous Tense”. 

Тема 2.2.4. Введення матеріалу з теми «Логістичні асоціації». 

Закріплення матеріалу на перекладі навчальних текстів Робота над перекладом 

текстів з суспільно-політичної тематики. Аудіювання. Обговорення того, що 

прослуховувалось. 

Тема 2.2.5. Введення термінології з теми «Операції на терміналі та 

контейнерна інфраструктура». Читання та складання власних діалогів з теми. 

Переклад текстів. Введення граматичного матеріалу: “Future Continuous Tense”. 

Тема 2.2.6. Бесіда та повідомлення з теми. Переклад навчальних текстів з 

теми «Контейнерна інфраструктура». Закріплення термінології з теми. 

Переклад текстів з аналізом видо-часових форм дієслова. Введення 

граматичного матеріалу: “The Pronoun”. 

Тема 2.2.7. «Контейнерний термінал». Обговорення поточних суспільно-

політичних подій. Читання діалогів. Переклад текстів. 

Тема 2.2.8. Введення та закріплення термінології з теми «Види 

контейнерів». Введення граматичного матеріалу: “The Numeral.” Бесіда та 

повідомлення з теми. 
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Тема 2.2.9. Введення лексики з теми «Логістичні системи». Читання 

діалогів. Переклад навчальних текстів з теми. 

Тема 2.2.10. Робота над перекладом навчальних текстів з теми «Мета 

логістичної системи.» Введення граматичного матеріалу: “Present Perfect 

Tense.” Робота над перекладом текстів з суспільно-політичної тематики 

(«Вибори»). 

Тема 2.2.11. Введення та закріплення лексики з теми «Структура 

логістичної системи». Обговорення поточних політичних подій та переклад 

газетних статей. Аудіювання. Обговорення того, що прослуховувалось. 

Тема 2.2.12. Введення та закріплення лексики з теми «Структура 

керування системою». Читання та обговорення текстів для самостійного 

опрацювання. Аналіз видо-часових форм дієслова. Введення граматичного 

матеріалу: “Past Perfect Tense”. 

Тема 2.2.13. Введення термінології з теми «Управління запасами». 

Робота над перекладом текстів з теми з аналізом видо-часових форм дієслова. 

Читання діалогів. 

Тема 2.2.14. Введення та закріплення лексики з теми «Основні категорії 

запасів». Складання ключових запитань та планів переказу текстів за фахом. 

Введення граматичного матеріалу: “Future Perfect Tense”. Анотування газетних 

статей. 

Тема 2.2.15. Введення термінології з теми «Класифікація запасів за їх 

функцією».  Складання ключових запитань до навчальних текстів. Читання та 

складання власних діалогів з теми. 

Тема 2.2.16. Робота над перекладом текстів з теми «Цілі і завдання 

управління запасами». Введення граматичного матеріалу: “The Adjective”. 

Обговорення поточних суспільно-політичних подій. 

Тема 2.2.17. «Управління запасами». Аналіз видо-часових форм 

дієслова. 
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 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Іноземна мова" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 12.01.02 – 01-2017 

Стор. 8 із 9 

 

 

 

(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Іноземна мова" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

НП 12.01.02 – 01-2017 

Стор. 9 із 9 

 

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

        

        

        

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
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