АНОТАЦІЯ
навчальної дисципліни
Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)
Назва дисципліни
Організація і планування
діяльності аграрних формувань
Назва компетентності,
ЗК
5.
Здатність
спілкуватися
на розвиток якої спрямована
іноземною мовою;
дисципліна
ЗК 9. Здатність працювати в команді.
Дотримання норм наукової етики,
авторського
і
суміжних
прав
інтелектуальної власності; державної
та міжнародної систем правової
охорони інтелектуальної власності.
ФК 2. Здатність володіти навичками
управління комплексними діями та
проектами, нести відповідальність за
прийняття рішень у конкретних
виробничих умовах.
Викладач
Рибак Т.М.
Цикл дисциплін (загальна, або
Цикл загальної підготовки
професійна підготовка)
Освітній ступінь
Молодший бакалавр
Терміни вивчення дисципліни (рік, 1 курс, 1 семестр
семестр)
Обсяг дисципліни (год/кредити
90/3
ЕКТС )
Аудиторні години
40
Форма контролю
залік
Вхідні вимоги до студентів,
Без обмежень
які хочуть обрати дисципліну
Результати навчання (уміння та навички):
ПPH 3. Вільно володіти українською та іноземною (на вибір – англійською,
німецькою та ін.) мовами, зокрема спеціальною термінологією та
застосовувати у професійній діяльності;
ПРН 4. Здатність демонструвати знання й розуміння фундаментальних
розділів математики, фізики, хімії і біології в обсязі, необхідному для
володіння відповідними знаннями в галузі сільськогосподарського
виробництва.

PH 14. Вдосконалювати знання і навички за допомогою довідкової та
нормативної літератури, відповідної документації для вирішення виробничих
завдань, пов’язаних з професійною діяльністю.
Зміст навчальної дисципліни:
Тема 1.1. Етикет спілкування. Ділове знайомство. Ділова документація.
Етикет спілкування.
Тема 1.2. Працевлаштування. У пошуках роботи. Заповнення анкет.
Рекламне оголошення. Співбесіда.
Тема 1.3. Мовні особливості ділового листування. Структура ділового листа.
Види ділової кореспонденції.
Тема 2.1. Друковані та електронні джерела інформації за професійним
спрямуванням.
Тема 2.2. Загальні поняття про сільське господарство. Походження
сільського господарства. Що таке сільське господарство. Загальні поняття
про сільське господарство.
Тема
2.3.
Рослинництво
і
тваринництво.
Вирощування
сільськогосподарських культур.Утримання сільськогосподарських тварин.
Тема 2.4. Механізація сучасного сільського господарства. Техніка у
сучасному сільському господарстві.Механізація виробничих процесів у
рослинництві.
Тема 2.5 Екологічні проблеми у світі. Природні катаклізми та їх наслідки.
Екологічні проблеми у сільському господарстві.

