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кредити ЄКТС/
загальна кількість годин
Мова викладання

Анотація
дисципліни

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Чому це
цікаво/потрібно
вивчати (мета)

Чому можна навчитися
(результати навчання)

Фаховий молодший бакалавр
Обов’язкова навчальна дисципліна
Очна (денна)
6 кредитів / 180 годин
англійська
Навчальна дисципліна
«Іноземна
мова за професійним
спрямуванням (англійська)» спрямована на оволодіння практичними
навичками іншомовної фахової комунікації відповідно до умов
професійного спілкування на основі економічної термінології, мовних
засобів організації фахової інформації в тексті, перекладу. Така
направленість
змісту
уможливлює
формування
іншомовної
компетентності у професійно-виробничій та у подальшій науковій
сфері спілкування.
Предметом вивчення дисципліни є набуття студентами практичних
навичок володіння мовою відповідно до майбутніх професійних
потреб, лексика (з урахуванням ділових комунікативних ситуацій та
соціокультурних особливостей), граматика і фонетика англійської
мови.
Формування необхідності комунікативної спроможності в сферах
професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах,
вдосконалення вміння користуватися широким тематичним словником
функціональної лексики в обсязі тематики, що обумовлена
професійними потребами: оволодіння новітньою фаховою інформацією
через іноземні джерела.
Володіти державною та іноземною мовами для складання ділових
паперів і комунікації у професійній діяльності.
Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та
функціональні зв’язки, що існують між фінансовими процесами та
економічними явищами.
Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності для
розв’язання професійних завдань.
Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних
джерел у процесі професійної діяльності.
Використовувати професійну аргументацію для донесення
інформації до фахівців і користувачів послуг у сфері фінансів,
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Як можна
користуватися
набутими
знаннями і уміннями
(компетентності)

Навчальна
логістика

банківської справи та страхування для досягнення спільної мети.
Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді,
демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
Розуміння особливостей функціонування сучасної національної і
світової фінансових систем та їх структури.
Розуміння принципів організації фінансових відносин.
Здатність здійснювати ефективні комунікації між фахівцями і
користувачами послуг у сфері фінансів, банківської справи
та
страхування.
Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно
підвищувати рівень професійної підготовки у сфері фінансів,
банківської справи та страхування.
МОДУЛЬ 1
ДІЛОВА ПОЇЗДКА ЗА КОРДОН. У ВІДРЯДЖЕННІ
Тема 1. У відрядженні. Замовлення по телефону квитків, місць в
готелі. В аеропорту. На борту літака Прийменники часу, місця (on/ in
time, at/ in the end). Прийменники за значенням та за способом
творення.
Тема 2. На митниці. Віза, паспортний і митний контроль. Правила
поведінки на митниці. Прийменникові конструкції (adj+about,with,for,of
noun+in,for,of).
Тема 3. У готелі. Реєстрація і виписка з готелю. Види готелів. Вибір
готелю. Прибуття, розміщення та перебування в готелі. Побутове
обслуговування. Місце прийменників у реченнях. Сполучники в
англійській
мові
(Conjunctions).
Сполучникові
прислівники.
Сполучники “both…and, either…or, neither…nor”
МОДУЛЬ 2
ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ
Тема 4. Економічна діяльність людей. Прямий додаток
Тема 5.
Економіка
України.
(Промисловість.
Сільське
господарство). Непрямий додаток
Тема 6. Економіка Великобританії, США. (Промисловість. Сільське
господарство). Складносурядні і складнопідрядні речення
(Compound and Complex Sentences)
Тема 7. Економіка, як наука. Використання Non-Defining Relative
Clause для передачі додаткової (не важливої) інформації
Тема 8. Мікроекономіка. Відносні займенники which, that, who,
whose і whom у Defining relative clause(обмежувальних підрядних
реченнях) та Non-defining relative clause (необмежувальних підрядних
реченнях)
Тема 9. Макроекономіка. Конструкції I wish I were/ If only I were
Тема 10. Основні економічні поняття. Конструкції I wish I had
known/ If only I had known
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МОДУЛЬ 3
ОСНОВИ БІЗНЕСУ ТА МАРКЕТИНГУ
Тема 11. Що таке бізнес? Заснування бізнесу. Огляд часових форм
дієслова активного стану. Теперішній неозначений час та теперішній
тривалий час.
Тема 12. Форми власності (одноосібне господарство, партнерство,
корпорації). Огляд минулого неозначеного часу та минулого тривалого
часу в активному стані.
Тема 13. Менеджмент. Огляд теперішнього доконаного та
теперішнього перфектно-тривалого часів в активному стані.
Тема 14 Що таке маркетинг? Функції маркетингу. Порівняльна
характеристика теперішнього доконаного та минулого неозначеного
часів в активному стані.
Тема 15. Реклама. Суть та види реклами. Огляд майбутніх часових
форм Ст-ра «To be going to do smth» – мати намір щось зробити.
МОДУЛЬ 4
ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СПРАВИ
Тема 16. Гроші та їх функції. Інфляція. Огляд теперішнього
неозначеного та теперішнього тривалого часу в пасивному стані.
Тема 17. Цінні папери. Фондова біржа. Валютний курс. Огляд
минулого неозначеного та минулого тривалого часу в пасивному стані.
Тема 18. Види банків. Банківські послуги. Порівняльна
характеристика теперішнього доконаного та теперішнього перфектнотривалого часів в пасивному стані.
Тема 19. Банківські системи України, Великобританії та США.
Порівняльна характеристика теперішнього доконаного та минулого
неозначеного часів в пасивному стані.
Тема 20. Бухгалтерський облік. Види бухгалтерського обліку. Огляд
минулого доконаного та минулого перфектно-тривалого часу в
пасивному стані.
Тема 21. Аудит. Суть та функції аудиту, види аудиту: внутрішній,
незалежний аудит. Огляд майбутнього та майбутнього доконаного часу
в пасивному стані.
МОДУЛЬ 5
ФІНАНСИ.
Тема 22. Що таке фінанси Огляд об’єктного інфінітивного
комплексу.
Тема 23 Спеціальність фінасиста. Функції фінансового менеджера.
Огляд суб’єктного інфінітивного комплексу.
Тема 24. Фінансування підприємства. Огляд комплексів з герундієм.
Тема 25. Бюджетна система. Герундій Vs Інфінітив.
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МОДУЛЬ 6

Пререквізити

Постреквізити

Рекомендована
література

ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ.
Тема 26. Працевлаштування. Інтерв’ю. Пряма та непряма мова:
перетворення прямої мови з стверджувальним реченням на непряму
Тема 27. Ділове листування. Пряма та непряма мова: перетворення
прямої мови з питальними реченнями; реченнями, що передають наказ,
пораду та прохання.
Тема 28. Телефонні розмови. Умовні речення нульового типу.
Тема 29. Переговори. Засідання. Збори. Умовні речення першого та
другого типу.
Тема 30. Презентація. Умовні речення третього типу.
Дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням
(англійська)» передбачає розвиток та удосконалення знань, навичок та
умінь, отриманих, у процесі вивчення дисципліни «Іноземна мова».
Дисципліна базується на вивченні дисципліни «Економічна теорія».
Вивчається паралельно з дисциплінами: «Економіка підприємства»,
«Бухгалтерський облік», «Фінанси».
Дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням
(англійська)» є складовою циклу загальної підготовки фахового
молодшого бакалавра з фінансів, банківської справи та страхування.
Знання з даного курсу є базою для подальшого вивчення іноземної
мови та її застосування у ситуаціях професійного спілкування.
Вивчення навчальної дисципліни сприяє поглибленню знань, розвитку
вмінь та навичок теоретичного та практичного володіння лексичними
та граматичними одиницями та впровадження їх в процес отримання
фахового досвіду та самовдосконалення.
Основна (базова)
1. Бебих В.В. Basics of Economics: Навчальний посібник – Чернівці:
Технодрук, 2018. – 192 с.
2. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. –
К.: Логос, 2012. – 288 с.
3. Матійчак А.А., Бєлєнька Т.Л. Англійська мова для економістів.
Маркетинг, фінанси, облік і аудит: Навчальний посібник – Чернівці:
Книги – ХХ, 2009. – 228 с.
4. Шпак В.К. Англійська мова для економістів і бізнесменів. – К.:
Вища школа, 2015 – 222 с.
Допоміжна
1. Голуб Н.М., Шамхалова Н.М. Фінанси англійською мовою. –
Київ, 2014. – 426с.
2. Голуб Н.М., Шамхалова Н.М. Англійська для банківської
справи. – Київ, 2016.,
3. Данилова З.В. Fundamentals of economics and business
organization. – Львів: CMT “Астон”, 2016. – 108 с.
4. Данилова З.В. Fundamentals of accounting and finance. CMT –
Львів: “Астон”, 2016.
5. Красюк Н.Д. Економіка та фінанси в діловій англійській мові. –
Львів: ЛБІ НБУ, 2017.
6. Raymond Murphy. English grammar in USE. Cambridge University
Press, 2008.
7. Tom McArtur. A Rapid Course of English for Students of
Economics. – Oxford University Press, 2015.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Інформаційні
ресурси

https://www.teacherexpress. com
https://www.learnenglish-britishcouncil.org.uk
https://www. sitesforteachers. com
https://www.olearnenglish. com
https://www.lessonplans. com
https://www.teach-nology. com
Кількість годин

Вид занять

Формат
та обсяг курсу

Практичні

94

Самостійна робота

86

Розподіл балів,
форма контролю

Циклова комісія
Відділення

Шкала оцінювання,
національна
та ЄКТС

5-6 семестри

4 семестр

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Модуль 1

25

Модуль 2

25

ЗАЛІК

50

Модуль 3

12

Модуль 4

13

Модуль 5

12

Модуль 6

13

ІСПИТ

50

Іноземних мов
Економічне відділення
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ЄКТС

90-100

А

80-89

В

70-79

С

60-69

D

50-59

Е

35-49

FX

Не зараховано
(з можливістю
повторного складання)

2 (незадовільно)
(з можливістю повторного
складання)

F

Не зараховано
(з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни)

2 (незадовільно)
(з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни)

0-34

Оцінка
за національною шкалою
для заліку

для іспиту
5 (відмінно)

Зараховано

4 (добре)

3 (задовільно)
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ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА БЕБИХ
Посада: викладач
Категорія: вища кваліфікаційна категорія
Педагогічне звання: викладач-методист
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Профайл викладача (-ів):
https://www.bsmu.edu.ua/inozemnih-mov/
E-mail: v.bebykh@chnu.edu.ua
Викладач(і)
МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ ВЕРЕНЬКО
Посада: викладач
Категорія: перша кваліфікаційна категорія
Педагогічне звання: –
Науковий ступінь: –
Вчене звання: –
Профайл викладача (-ів):
http://college-chnu.cv.ua/article/Foreign.Philologists
E-mail: m.verenko@chnu.edu.ua
Покликання на
дисципліну
(сторінка курсу
в Moodle)

https://moodle.chnu.edu.ua/enrol/index.php?id=4429
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