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Анотація 

Викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

спрямоване на формування мовної поведінки, що є специфічною для академічного і 

професійного середовища, на практичне володіння іноземною мовою в межах програмного 

матеріалу та в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування. У процесі 

досягнення цієї мети студенти повинні набути достатній рівень комунікативної компетенції, яка 

включає мовленнєві уміння, сформовані на основі мовної, комунікативно-пізнавальної 

мовленнєвої діяльності, а також розвинути навички самостійної роботи для забезпечення 

освітніх запитів і гармонійного поєднання процесу навчання та подальшої наукової діяльності. 

Програма орієнтована на розвиток мовної компетенції шляхом збагачення словникового запасу 

фахової термінології на основі загальнонаукової та професійної лексики, лексики побутового та 

ділового спілкування, розвиток та вдосконалення навичок практичного володіння іноземною 

мовою, що передбачає досягнення такого рівня, який повинен забезпечити майбутньому 

спеціалістові можливість спілкуватися іноземною мовою в усній і писемній формах на 

професійному, побутовому та культурологічному рівнях, отримувати і передавати наукову 

інформацію зі свого фаху, використовуючи різноманітні інформаційні джерела. Вивчення 

дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» передбачає не лише опанування 

мовних знань, оволодіння мовленнєвими уміннями, ознайомлення з соціокультурними та 

прагматичними аспектами іноземної мови, але й інтеграцію мовних умінь зі змістом конкретної 

спеціалізації.  

Ключові слова: іноземна мова за професійним спрямуванням, комунікативна компетенція, 

мовленнєва діяльність, мовленнєві знання і вміння, мовна поведінка, навички самостійної 

роботи, практична підготовка спеціалістів, фахова термінологія. 

 

Course Annotation 

 

The course “Foreign language for professional purposes” is aimed at formation of language 

behavior that is specific to the academic and professional environment, at the practical application of 

the foreign language within the curriculum requirements and to the extent necessary for situational and 

professional communication. In the process of achieving this goal, students will acquire a sufficient 

level of communicative competence, which includes speaking skills formed on the basis of 

communicative-cognitive language activity, as well as develop skills of independent work to ensure 

educational needs and harmonious combination of learning process and further research activity. The 

program focuses on the development of language competence by enriching the professional 

terminology vocabulary based on general and professional vocabulary, everyday life and business 

communication, development and improvement of practical foreign language skills, required at the 

level enabling future professionals to communicate in the foreign language in oral and written forms at 

the professional, everyday life and intercultural levels, to receive and share scientific information in 

their field, using a variety of information sources. The course “Foreign language for professional 

purposes” involves not only the acquisition of language knowledge and skills, mastering socio-cultural 

and pragmatic aspects of the foreign language, but also the integration of language skills into the 

content of a particular specialization. 
Key words: foreign language for professional purposes, communicative competence, speaking 

activity, language knowledge and skills, language behavior, independent work skills, practical training 

of specialists, professional terminology. 

 

 
 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни “Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)” складена Майбородою Р. В. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки ступеня бакалавра за  напрямом  072 Фінанси, 

банківська справа та страхування.  

     Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  практичні навички оволодіння 

іноземною мовою та їх застосування у майбутній професійній діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: практична фонетика, лексикологія, практична 

граматика, країнознавство, методика викладання іноземної мови, ділова іноземна мова, 

менеджмент, маркетинг.  

                  1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» є формування у студентів навичок усного, письмового, монологічного, 

діалогічного мовлення та аудіювання в обсязі загально побутової тематики та тематики, 

що обумовлена професійними потребами, на рівні незалежного користувача, формування 

у студентів англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності. 

1.2. Основними завданнями дисципліни є 

 засвоєння лексичного матеріалу, необхідного для застосування іноземної мови у 

повсякденному і професійному спілкуванні (можливість вести бесіду або робити 

повідомлення на задані теми побутового та спеціального характеру) та читання 

англомовної літератури; 

 засвоєння граматичного матеріалу, необхідного для оволодіння усними та 

письмовими формами спілкування; 

 інтерпретувати зміст загальнонаукової літератури іноземною (англійською) мовою; 

 демонструвати вміння спілкуватися іноземною (англійською) мовою в усній та 

письмовій формах;  

 розвивати іншомовні комунікативні навички загальноосвітнього, фахового та 

культурологічного характеру. 

                                   Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення. 

ПРН 2. Розуміння культурологічних питань сучасності з позицій вшанування традицій і  

             звичаїв свого народу та культурного надбання людства. 

ПРН 3. Здатність аналізувати історичні події та процеси. 

ПРН 4. Демонструвати належний рівень знань економічних категорій, законів, причинно- 

              наслідкових та функціональних зв'язків, які існують між процесами та явищами на  

              різних рівнях економічних систем. 

ПРН 5. Демонструвати навички письмової та усної загальної та професійної комунікації  

               державною та іноземними мовами. 

ПРН 17. Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних завдань  

               у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПРН 24. Здатність визначати стратегічні цілі професійної діяльності, аналізувати  

               сучасний  ринок праці та вільно оперувати правилами складання власного   

               портфоліо для  пошуку  роботи. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків  

           між явищами та процесами. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність використовувати сучасні інформаційні технологій для розв'язання  

          різноманітних задач у навчальній та практичній діяльності. 

ЗК 4. Здатність до застосовування загальнонаукових та фундаментальних знань, розуміння  



          предметної області і професії. 

ЗК 5. Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх  

           правочинність. 

ЗК 6. Здатність здійснювати усну і письмову комунікацію професійного спрямування  

          рідною та іноземною мовами. 

ЗК 7. Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. 

ЗК 9. Здатність працювати як самостійно, так і в команді. 

ЗК 10. Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості.  

ЗК 11. Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ, до 

             використання економічних знань у професійній діяльності. 

ЗК 12. Здатність формувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 13. Уміння адаптуватися та працювати в нових ситуаціях. 

ІІ. Фахові:  

ФК 5. Здатність здійснювати аналіз сучасного стану і визначати ефективні напрями  

           розвитку фінансової діяльності та нарощення фінансового потенціалу суб’єктів  

           господарювання. 

ФК 14. Здатність використовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення.  

ФК 17. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

ФК 18. Здатність організувати професійну діяльності в колективі; уміння формулювати і  

             делегувати професійні завдання; уміння взаємодіяти з іншими особами для  

             досягнення прийнятних рішень у професійних питаннях. 

ФК 19. Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів,  

             банківської справи та страхування та брати відповідальність за них. 

                        2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

         Тема 1. Створення нового бізнесу: за та проти.  

         Тема 2. Умови, необхідні для розпочатку нового бізнесу.  

         Тема 3. Процес обговорення та прийняття рішень в бізнесі. 

         Тема 4. Проблеми, з якими стикається новий бізнес.  

         Тема 5. Умовні речення I типу. Вправляння.            

          Тема 6. Маркетинг. Ознайомлення з новими лексичними одиницями.  

          Тема 7. Роль маркетингу для просування товару. 

          Тема 8. Роль реклами для популяризації товарів. 

          Тема 9. Питальні речення. Загальні питальні речення. Вправляння. 

          Тема 10. Спеціальні питальні речення. Вправляння 

         Тема 11. Планування бізнесу: за та проти.  

         Тема 12. Важливість планування у повсякденному житті та бізнесі. 

          Тема 13.  Речі, які не можна запланувати. 

          Тема 14. Розробка бізнес плану – запорука успіху бізнеса.  

          Тема 15. Засоби вираження майбутнього часу. Вправляння. 

                                              

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. David Cotton David Falvey Simon Kent. Market Leader Pre-Intermediate Business English 

Course Book 3-d edition Pearson Education Limited 2012 176 p. 

2. John Rogers Market Leader Business English Practice File Pearson Education Limited 2012 

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. Богацкий И С Дюканова Н М Бизнес-курс английского языка Словарь-справочник Под 

общей ред Богацкого И С 5-е изд испр Киев Логос 2002. 

 5. Данилова З В Князевська І Б Ділова англійська мова Основи маркетингу Навчальний 

посібник англійською мовою Тернопіль Астон 2004 135 с. 

6. Данилова З В Практичний курс ділової англійської мови Ділове спілкування, зразки 

ділових документів Навчальний посібник англійською мовою Тернопіль Астон 1999 152 с.  

7. Данилова З В Турчин Л Р Ділова англійська мова Основи менеджменту Навчальний 

посібник англійською мовою Тернопіль Астон 2004 224 с. 

8. Ельчищева Л Д Менеджмент и маркетинг Метод. пособ. по англ. языку для студ-в 

инженерно-эконом. ф-та Владивосток Ротапринт Дальрыбвтуза 1996 71 с. 

9. Филиппова Н М Пособие для чтения специальной литературы на английском языке по 

теме «Маркетинг» Николаев, 1992 36 с. 

10. Cotton David Keys to Management London Longman 1996 224 p. 

11. Cotton D Falvey Kent Market Leader Spain Longman 2000 176 p. 

12. Dignen Bob Communicating in Business English Asia-Pacific Press Holding Ltd 2003 192 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 успі 


