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Опис навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів освіти фахового передвищого
рівня, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування».
Обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова за
професійним спрямуванням» відводиться 135 годин, 4,5 кредити ЄКТС.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним
спрямуванням» є фонетико-орфоепічні та фонологічні норми мови; професійно-орієнтована
лексика; нормативна граматика мови.
Передумови вивчення навчальної дисципліни є шкільний курс англійської мови. Навчальна
дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є дисципліною циклу соціальногуманітарної підготовки.
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
тісно переплітається з дисциплінами, якими оволодівають здобувачі освіти за освітньо-професійною
програмою, а саме: «Фінанси», «Основи маркетингу», «Економіка підприємства».
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
є формування іншомовної комунікативної компетенції у сферах професійного та ситуативного
спілкування в усній і письмовій формах.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним
спрямуванням» є набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах
мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; отримання новітньої
фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним
мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; переклад з іноземної мови
на рідну текстів за фахом; реферування та анотування фахової літератури рідною та іноземною
мовами..
Компетентності та очікувані результати навчання
Навчальна дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» забезпечує набуття
здобувачами освіти таких компетентностей: Здатність до усного та письмового спілкування рідною
мовою (ЗК1). Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. (ЗК8). Здатність до
абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей (ЗК9). Здатність використовувати
інформаційні та комунікаційні технології (ЗК10). Здатність реалізувати свої права й обов’язки як
члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і
свобод людини і громадянина України. (ЗК11). Вміння практично використовувати набуті знання за
такими основними операціями: відображення надходжень бюджетних коштів, їх використання,
відкриття та ведення рахунків, забезпечення контролю видатків, здійснення розрахунків та касових
операцій, порядок складання звітності (ФК3). Знання основ маркетингової діяльності та вміння
вживати комплекс маркетингових заходів впливу на ринок і конкурентну позицію підприємства

(ФК8). Вести первинну технологічну і облікову документацію. Уміння аналізувати та планувати
фінансові показники господарської діяльності підприємства (ФК12).
Очікувані результати навчання: передбачувані результати вивчення дисципліни «Іноземна
мова за професійним спрямуванням» володіння усною та письмовою діловою комунікацією,
українською, іноземними мовами для спілкування у професійній та соціально-культурній сферах,
фаховою термінологією іноземними мовами (ПРН1).

Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами
Модуль 1 Main lexical unit of professional language
Тема 1.1 Money
Money and its functions. Types of money. Plastic money. UK credit cards. US credit cards. Debit
cards: beyond cash and checks.
Тема 1.2 Finance
What is finance. Financial managers’ skills. Financial analysts. What is financial planning.
Тема 1.3 Problems
Financial intermediares. Credit unions. Mutual funds. Building societies.
Тема 1.4 Travel
Bank services. Bank accounts. Electronic banking. The National Bank of Ukraine. The Federal
reserve system. The Bank of England.
Тема 1.5 The credit system
Types of credit. Bank loans in the USA. Loan officers.
Тема 1.6 The treasury
The state treasury service of Ukraine. Duties and functions of the US Department of the treasury. History
of the UK treasury.
Модуль 2 Companies. Communication. Jobs
Тема 2.1 Taxation
The Ukrainian taxation system. Principles of taxation. Taxes and efficiency. Types of taxes in the USA.
Taxes in UK. Tax accounting.
Тема 2.2 The budget system
The budget system of Ukraine. The budget system of the United states. UK budgeting system.
Тема 2.3 Accounting
Accounting and bookkeeping. Bookkeeping, accounting and auditing clerks. Accountants. The nature
of business accounting. Ethics of accounting. Financial statements. GAAP.
Тема 2.4 Auditing

What is auditing. The code of auditor’s professional conduct. The auditor’s report. What is internal
auditing.
Тема 2.5 Securities
Securities industry. Bond market in UK. US financial instruments. Securities clerks.

Засоби діагностики результатів навчання, методи їх демонстрування
Засоби діагностики результатів навчання включають: виступ з основних питань; доповнення,
запитання до виступаючого, рецензія на виступ; усна наукова доповідь, презентація результатів
виконаних завдань та досліджень; участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття
(круглих столах, ділових іграх тощо); аналіз джерельної і монографічної літератури; письмові
завдання (тестові, контрольні, підсумкові модульні, індивідуальні творчі роботи тощо); реферат, есе
(письмові роботи, оформлені відповідно до вимог).
Форма підсумкового контролю – екзамен
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