


 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни “Іноземна мова за 

професійним спрямуванням” складена Майбородою Р. В. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки ступеня бакалавра 071 Облік та 

оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  практичні навички 

оволодіння іноземної мови та їх застосування у майбутній професійній 

діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: практична фонетика, лексикологія, 

практична граматика, країнознавство, методика викладання іноземної мови, 

іноземна мова за професійним спрямуванням, ділова іноземна мова, 

менеджмент, маркетинг, логістика, менеджмент. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» є підвищення мовної та соціокультурної 

компетенції учнів в сфері економіки і бізнесу для подальшого застосування 

отриманих знань в самостійній пізнавальній і практичній діяльності; 

формування у студентів навичок усного, письмового, монологічного, 

діалогічного мовлення та аудіювання в обсязі тематики, що обумовлена 

професійними потребами, на рівні незалежного користувача:. 

1.2. Основними завданнями дисципліни є 

- забезпечити формування стійких мовленнєвих навичок та вмінь, необхідних 

для свідомого професійного володіння англійською мовою; формувати 

вміння комбінувати вже відомі слова у фрази та вирази, які є основою бізнесу 

(презентації, переговори, зустрічі, телефонування тощо);  

- надати студентам можливість оволодіти основними видами комунікативної 

діяльності (діалогічним та монологічним мовленням, читанням та 

розумінням англомовних текстів, письмом);  

-придбати навички ведення бесіди з партнерами по бізнесу, кар'єрі, 

проходити співбесіду для прийому на роботу; вміти складати резюме, писати 

ділові листи, повідомлення електронної пошти; вдосконалювати вміння 

читати тексти з профільної тематики; вдосконалювати вміння розуміти 

автентичні тексти зі сфери ділової комунікації. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями: 

I. Загальнопредметні: Застосовує досягнення національної та світової 

культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіє 

розвинутою культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої 



думки; володіє навичками наукової організації праці; розвиває навички 

самостійного опанування нових знань; уміє працювати з довідковою 

літературою, різнотипними словниками, електронними базами даних, 

системами інформаційного пошуку. 

II. Фахові: вміє застосовувати знання з граматики, лексикології, 

стилістики для здійснення іншомовної комунікації; усвідомлює і контролює 

організацію змісту, знань і навичок перцепції та продукції символів, із яких 

складаються письмові тексти; розуміє загальний зміст і суттєві деталі 

автентичних аудіо- і відеоматеріалів, пов’язаних з академічною та 

професійною сферами; розуміє основні ідеї та розпізнає конкретну 

інформацію в ході лекцій, семінарів, конференцій, дискусій за темами 

відповідного академічного і професійного спрямування; розуміє автентичні 

тексти, пов’язані з академічною і професійною діяльністю, з підручників, 

газет, популярних і спеціалізованих журналів та ресурсів мережі Інтернет; 

вміє визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, пов’язаних з 

навчанням та спеціальністю, писати академічну та ділову документацію, 

пов’язану з особистою та професійною сферами (резюме, життєпис, заяви), 

анотувати наукові тексти іноземною мовою; володіє уміннями та навичками 

здійснювати іншомовну мовленнєву діяльність, зумовлену професійною та 

комунікативною метою. 

 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 60 годин/ 2 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Успіх в особистому житті та бізнесі. 

Тема 1. Що таке старт-ап. Приклади старт-апу. 

Тема 2. Що таке «успіх»: зміст поняття. 

Тема 3. Риси успішної компанії. 

Тема 4. Бізнес –провали: їх причини та наслідки. 

Тема 5. Вживання минулого неозначеного часу. Вправляння. 

Кредит 2. Новітні технології та їх можливості у майбутньому. 

Тема 1. Нові технології – нові можливості для бізнесу. 

Тема 2. Фінансування ризикових ідей. 

Тема 3. Перпеваги дослідження космосу.  

Тема 4. Ліфт у космос – реальність чи мрія? 

Тема 5. Вираження можливості за допомогою модальних дієслів.  

Вправляння. 

3. Рекомендована література 



Базова 

1. Christine Johnson.  Intelligent Business. Course Book. Pre-Intermediate 

Business English. – Pearson: Longman, 2010. – 176 p. 

2.  Irene Barrall, Nikolas Barrall. Intelligent Business. Work Book.  Pre-

Intermediate Business English. – Pearson: Longman, 2011. – 96 p. 

Допоміжна 

1. Англо-український тематичний словник для ділового спілкування 

(менеджмент, маркетинг, банківська справа). Близько 16 000 слів та 

словосполучень / За загальною ред. Анікеєнко І. Г. – К.: Ленвіт, 2003. – 224 с. 

2. Бєлова А. Д. English for Students of Management: Навч. Посібник. – К.: 

ІЗМН, 1996. – 164 с. 

3. Блажина М. Г., Ермоленко Г. Н. Деловые переговоры на английском языке: 

Учебн. пособие. Часть 1. – М.: Изд-во МГУК, 2001. – 48 с. 

4. Данилова З. В., Князевська І. Б. Ділова англійська мова. Основи 

маркетингу. Навчальний посібник англійською мовою. – Тернопіль: Астон, 

2004. – 135 с. 

5. Данилова З. В. Практичний курс ділової англійської мови. Ділове 

спілкування, зразки ділових документів. Навчальний посібник англійською 

мовою. – Тернопіль: Астон, 1999. – 152 с. 

6. Данилова З. В., Турчин Л. Р. Ділова англійська мова. Основи 

менеджменту. Навчальний посібник англійською мовою. – Тернопіль: Астон, 

2004. – 224 с. 

7. Деловой английский для студентов-экономистов: учебное пособие /  Б. И. 

Герасимов, О. А. Гливенкова, Н. А. Гунина, Е. М. Коломейцева,  М. Н. 

Макеева, Н. Л. Никулышина; под. общ. ред. М. Н. Макеевой. – М.: Форум, 

2008. – 184 с. 

8. Ділова лексика. Англо-український, українско-англійський словник. – 

Київ: Академія, 2011. – 296 с. 

9. Сайпрес Линда. Практика делового общения: Путеводитель по миру 

делового английского. – М.: Рольф. – 336 с. 

10. Тарнопольський О. Б., Кожушко С. П. Ділові Проекти. Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів економічного профілю. – Вінниця: 

Нова Книга, 2007. – 328 с. 

11. Aspinal, Tricia & Bethell, George. Test your Business Vocabulary in Use. – 

Cambridge: Cambridge University Press. – 2003. – 101 p. 

12. Cotton, David. Keys to Management. – London: Longman, 1996. – 224 p. 

Інформаційне забезпечення курсу: 

1. www.englishclub.com/business-english/index.htm 

2. www.better-english.com/exercise.com/exerciselist.htm 



3. www.businessenglishsite.com 

4. www.business-english.com 

5. www.businessenglishpod.com 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

VII семестр – екзамен. 

 

5. Засоби діагности успішності навчання: самостійна робота, модульна 

контрольна робота (КР). 

 


