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ВСТУП

Навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі є 
складовою частиною загального завдання з підготовки високо
кваліфікованих спеціалістів.

На першому курсі передбачається вивчення побутових тем, з 
ціллю, щоб студенти, у випадку необхідності, могли би висловити 
свою думку, заповнити анкету, купити квиток, замовити номер 
в готелі, орієнтуватися та переміщуватись у незнайомому насе
леному пункті, розповісти чи відповісти на запитання про 
свою Батьківщину, володіти інформацією про її географічні, 
демографічні, економічні та політичні дані, підтримати розмову 
про особливості країн, мову яких вони вивчають.


