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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

6 

Галузь знань:  

07 «Управління та 

адміністрування» 

Статус дисципліни: 
Обов’язкова 

Освітньо-професійна 

програма: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Мова навчання:  
англійська 

Модулів – 2 Рік навчання: 

Змістових модулів – 

16 

2-й  

Семестр: 

Загальна кількість 

годин – 360 

 

Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

3-4-й  

Лекції: 

- - 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: аудиторних 

– 4, самостійної 

роботи – 6 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

 

Практичні: 

124 год.  

Самостійна робота: 

236 год.  

 

Вид контролю:  

екзамен  

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 45 % - 55 % 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП 



 

 Мета навчальної дисципліни: формування англомовної професійно - 

орієнтованої мовленнєвої компетентності студентів спеціальності «Облік і 

оподаткування». 

 

Передумови для вивчення дисципліни: паралельно з вивченням навчальної 

дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» студенти мають 

вивчати такі дисципліни, як: «Економіка і фінанси підприємств», «Бюджетна 

система», «Економічна психологія», «Бухгалтерський облік». 

 

Очікувані результати навчання: Унаслідок вивчення навчальної 

дисципліни студенти мають  

знати: 

- фонетику в обсязі існуючих звуків та інтонаційних закономірностей; 

- лексику: основний понятійний термінологічний апарат; загальноекономічну 

термінологічну лексику; міжгалузеві терміни; стійки термінологічні звороти; 

абревіатури та скорочення, що вживаються в діловому мовленні (за 

професійними темами, що вивчалися), економічні реалії;  

- формули мовленнєвого етикету ділового спілкування;  

- граматику в обсязі наступного матеріалу: множина іменників; присвійний 

відмінок; займенники; числівники; модальні дієслова can, may, must та їх 

еквіваленти; неозначені, тривалі часові форми дієслова, теперішній та майбутній 

доконані часи, складний додаток, елементи герундія; 

- соціокультурні особливості економічної діяльності, що дозволить студентам 

здійснювати ефективне спілкування іноземною мовою в міжнародному 

професійному середовищі. 

вміти:  
- читати та перекладати англомовну літературу за фахом та інтерпретувати 

прочитане з метою пошуку інформації з іноземних джерел; - аналізувати 

англомовні джерела інформації для отримання даних, необхідних для виконання 

професійних завдань;  

- розуміти англійське усне та писемне мовлення в обсязі вивчених тем; проводити 

телефоні перемови;  

- готувати публічні виступи з галузевих питань;  

- будувати цілісні, логічні та зв’язні висловлювання англійською мовою за  

заданою тематикою;  

- реалізовувати усні та писемні дискурси, обираючи адекватні мовні та мовленнєві 

засоби;  

- складати листи та професійні документи англійською мовою. 
й опанувати такі компетентності: 

Загальні компетентності: ЗК2. Володіння на професійному та академічному 

рівні навичками письмової та усної комунікації іноземною мовою. 

 

 

Мовні компетентності: 



 

Фонетична компетентність - здатність людини до коректного 

артикуляційного й інтонаційного оформлення своїх висловлювань і розуміння 

мовлення інших.  

Лексична компетентність – здатність особистості до коректного 

лексичного оформлення своїх усних і писемних висловлювань згідно із 

ситуаціями спілкування й цілями комунікації і розуміння лексичних одиниць 

активного й пасивного мінімумів при читанні й аудіюванні. 

Граматична компетентність – здатність особистості до коректного 

граматичного оформлення своїх усних і писемних висловлювань і розуміння 

граматичного оформлення мовлення інших. 

мовленнєвої компетентності: 

в аудіюванні:  

- розуміти зміст автентичних текстів професійної спрямованості й текстів різних 

жанрів,  

- розуміти обговорення проблем загальнонаукового й професійно орієнтованого 

характеру, що має на меті досягнення порозуміння,  

- розуміти повідомлення й інструкції в академічному й професійному 

середовищі,  

- розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання,  

- ігнорувати невідомий мовний матеріал, несуттєвий для розуміння, тощо.  

в говорінні:  

  у діалогічному мовленні:  

- брати участь у дискусіях з фахових питань; логічно й аргументовано 

висловлюватися з обговорюваних проблем, доводити свою точку зору; 

- оперувати мовленнєвим етикетом спілкування: мовленнєвими зразками 

звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо;  

- обговорювати навчальні й професійні питання з метою досягнення порозуміння 

зі співрозмовником; 

- проводити телефонні перемови; 

  у монологічному мовленні:  

- виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями з широкого кола 

тем академічного й професійного спрямування,  

- робити повідомлення за вивченими темами,  

- без попередньої підготовки висловлювати свою думку у певних сферах 

фахового спілкуання, наводити свої аргументи й коректно реагувати,  

- достатньо повно передавати зміст прочитаного, побаченого або почутого, 

висловлюючи й обґрунтовуючи своє ставлення до осіб, подій, явищ, про які 

йдеться, тощо.  

в читанні:  

- зрозуміти текст професійно спрямованої тематики, ідентифікувати основну 

інформацію, виокремити певні факти й аргументи.  

- визначити коло питань, які розглядаються в тексті, й основні думки автора  

- знайти певну інформацію в довідкових джерелах: текстову, графічну, аудіо-

/відео інформацію, вміщувану в англомовних галузевих матеріалах,   



 

- вільно, фонетично правильно читати текст загальноекономічного, соціально-

політичного, країнознавчого й побутового характеру, укладений чи дібраний на 

основі вивченого лексико-граматичного матеріалу.  

в письмі:  

- письмово викласти зміст прочитаного / прослуханого тексту, укладеного чи 

дібраного на основі вивченого лексико-граматичного матеріалу  

- занотувати прослухане  

- написати план і тези виступу  

- написати CV / резюме  

- написати твір / еcе в межах вивченої тематики  

- підготувати презентацію/доповідь для участі в конференціях тощо.  

 

Фахові компетентності спеціальності: ФК1. Здатність до ділового спілкування 

українською та іноземною мовою. 

 

Програмні результати навчання: ПРН1. Володіти та застосовувати знання 

іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній 

діяльності. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: передбачаються зв’язки з такими навчальними 

дисциплінами, як: «Економіка і фінанси підприємств», «Бюджетна система», 

«Економічна психологія», «Бухгалтерський облік». 

 

3. Критерії оцінювання 

Критерії оцінювання за різними видами роботи 

Вид роботи бали Критерії 

Практичні 

заняття 

0 балів відповідь відсутня або не розкриває сутності 

питання 

1 бал неповна відповідь 

2 бали повна відповідь 

Самостійна 

робота 

0 балів завдання не виконане або представлений матеріал 

не розкриває сутності проблеми 

1 бал представлена робота не повністю розкриває 

сутність проблеми 

2 бали представлена робота повністю відповідає 

поставленому завданню 

Контрольна 

модульна 

робота 

0 балів відповідь відсутня або не розкриває сутності 

питання 

1 бал неповна відповідь 

2 бали повна відповідь 

 

 



 

Критерії оцінювання підсумкового контролю (екзамен) 

Бали Критерії 

0 балів Відповіді на запитання відсутні. 

35-59 балів Відповіді на запитання неповні, невпевнені. Відсутні 

приклади практичного використання.  

60-74 балів Студент не вміє логічно думати, робити власні висновки. 

Відповіді на запитання формальні. Не наведено прикладів 

практичного отриманих знань використання в освітньому 

процесі. 

75-89 балів Відповіді на запитання загалом правильні, проте наявні 

помилки у визначеннях. Студент намагається робити власні 

висновки, наводить приклади практичного використання в 

освітньому процесі. 

90-100 балів Студент уміє розмірковувати, робити власні висновки. 

Відповіді на запитання  повні, обґрунтовані, логічно 

побудовані, з прикладами практичного використання. 

 

 

Критерії оцінювання за всіма видами контролю 

Сума балів Критерії оцінки 

Відмінно 

(90 – 100 А) 

Знання: фонетики в обсязі існуючих звуків та інтонаційних 

закономірностей; лексики в обсязі 800 одиниць; граматики в 

обсязі наступного матеріалу: множина іменників; присвійний 

відмінок; займенники; числівники; модальні дієслова can, may, 

must та їх еквіваленти; неозначені, тривалі часові форми 

дієслова, теперішній та майбутній доконані часиt, складний 

додаток, елементи герундія; формул мовленнєвого етикету 

ділового спілкування; соціокультурних особливостей ділової 

комунікації, що дозволить студентам здійснювати ефективне 

спілкування іноземною мовою в міжнародному професійному 

середовищі.  

Вміння: читати та перекладати англомовну літературу за 

фахом та інтерпретувати прочитане з метою пошуку 

інформації з іноземних джерел; аналізувати англомовні 

джерела інформації для отримання даних, необхідних для 

виконання професійних завдань; розуміти англійське усне та 

писемне мовлення в обсязі вивчених тем; проводити телефоні 

перемови; готувати публічні виступи з галузевих питань; 

будувати цілісні, логічні та зв’язні висловлювання англійською 

мовою за заданою тематикою; реалізовувати усні та писемні 

дискурси, обираючи адекватні мовні та мовленнєві засоби; 

складати листи та професійні документи англійською мовою. 
Компетентності: мовні: здатність людини до коректного 

артикуляційного й інтонаційного оформлення своїх 

висловлювань і розуміння мовлення інших; здатність 



 

особистості до коректного лексичного оформлення своїх 

усних і писемних висловлювань згідно із ситуаціями 

спілкування й цілями комунікації і розуміння лексичних 

одиниць активного й пасивного мінімумів при читанні й 

аудіюванні; здатність особистості до коректного 

граматичного оформлення своїх усних і писемних 

висловлювань і розуміння граматичного оформлення мовлення 

інших; мовленнєві: здатність розуміти зміст автентичних 

текстів професійної спрямованості й текстів різних жанрів, 

намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання; 

здатність брати участь у дискусіях з фахових питань; логічно 

й аргументовано висловлюватися з обговорюваних проблем, 

доводити свою точку зору і своє ставлення до них; проводити 

телефонні перемови; здатність виступати з підготовленими 

індивідуальними презентаціями з широкого кола тем 

академічного й професійного спрямування, робити 

повідомлення за вивченими темами, без попередньої 

підготовки висловлювати свою думку у певних сферах 

фахового спілкуання, передавати зміст прочитаного, 

побаченого або почутого; здатність прочитати і перекласти 

текст професійного характеру, ідентифікувати основну 

інформацію, виокремити певні факти й аргументи, знайти 

певну інформацію в довідкових джерелах; здатність 

письмово викласти зміст прочитаного / прослуханого тексту, 

занотувати прослухане, написати план і тези виступу, 

написати CV / резюме, еcе, доповідь в межах вивченої 

тематики.  

Добре 

(82-89 В) 

Знання: фонетики в обсязі існуючих звуків та інтонаційних 

закономірностей; лексики в обсязі 700 одиниць; граматики в 

обсязі наступного матеріалу: множина іменників; присвійний 

відмінок; займенники; числівники; модальні дієслова can, may, 

must та їх еквіваленти; неозначені, тривалі часові форми 

дієслова, теперішній та майбутній доконані часи, складний 

додаток, елементи герундія, однак з не грубими помилками;  

знання 80 % формул мовленнєвого етикету ділового 

спілкування, що вивчалися, та соціокультурної інформації 

ділового спілкування. 

Вміння: читати та перекладати англомовну літературу за 

фахом, користуючись двомовними термінологічними 

словниками, та інтерпретувати прочитане; аналізувати 

англомовні джерела для отримання даних, необхідних для 

виконання професійних завдань, однак з деякими огріхами у 

розумінні; розуміти англійське усне та писемне мовлення в 

обсязі вивчених тем, однак певні фрази потребують 

повторення; проводити телефоні перемови, при цьому 

допускаючи незначні помилки; готувати публічні виступи з 



 

галузевих питань; будувати цілісні, логічні та зв’язні 

висловлювання англійською мовою за заданою тематикою; 

реалізовувати усні та писемні дискурси, однак не завжди 

обираючи адекватні мовні та мовленнєві засоби; складати 

листи та професійні документи англійською мовою, однак з 

незначними огріхами. 

Компетентності: мовні: здатність людини до коректного 

артикуляційного й інтонаційного оформлення своїх 

висловлювань і розуміння мовлення інших, допускаючи 

незначні помилки; здатність особистості до коректного 

лексичного оформлення своїх усних і писемних висловлювань 

згідно із ситуаціями спілкування й цілями комунікації і 

розуміння лексичних одиниць активного й пасивного 

мінімумів при читанні й аудіюванні, допускаючи незначні 

лексичні помилки; здатність особистості до коректного 

граматичного оформлення своїх усних і писемних 

висловлювань і розуміння граматичного оформлення мовлення 

інших, допускаючи незначні граматичні помилки; 

мовленнєві: здатність практично повністю розуміти зміст 

автентичних текстів професійної спрямованості й текстів 

різних жанрів, намір мовця і комунікативні наслідки його 

висловлювання; здатність брати участь у дискусіях з фахових 

питань; логічно й аргументовано висловлюватися з 

обговорюваних проблем, доводити свою точку зору і своє 

ставлення до них; проводити телефонні перемови, однак з 

деякими порушеннями мовленнєвого етикету; здатність 

виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями з 

широкого кола тем академічного й професійного спрямування, 

робити повідомлення за вивченими темами, без попередньої 

підготовки висловлювати свою думку у певних сферах 

фахового спілкуання, передавати зміст прочитаного, 

побаченого або почутого, однак з незначними порушеннями в 

текстовому оформленні; здатність прочитати і перекласти 

текст професійного характеру, ідентифікувати основну 

інформацію, виокремити певні факти й аргументи, знайти 

певну інформацію в довідкових джерелах, однак з деякими 

стилістичними огріхами при перекладі; здатність письмово 

викласти зміст прочитаного / прослуханого тексту, занотувати 

прослухане, написати план і тези виступу, написати CV / 

резюме, еcе, доповідь в межах вивченої тематики, однак з 

деякими помилками щодо правильного синтаксичного і 

стилістичного оформлення тексту. 

Добре 

(74-81 С) 

Знання: фонетики в обсязі існуючих звуків та інтонаційних 

закономірностей, однак не завжди коректно оформлюючи 

власне звукове висловлювання; лексики в обсязі 650 одиниць; 

граматики в обсязі наступного матеріалу: множина іменників; 



 

присвійний відмінок; займенники; числівники; модальні 

дієслова can, may, must та їх еквіваленти; неозначені, тривалі 

часові форми дієслова, теперішній та майбутній доконані часи, 

складний додаток, елементи герундія, однак без обізнаності  з  

виключеннями із правил; 70 % формул мовленнєвого етикету 

ділового спілкування, що вивчалися, та обмеженого контенту 

соціокультурної інформації ділового спілкування. 

Вміння: читати та перекладати англомовну літературу за 

фахом, користуючись словниками, однак без глибокої 

інтерпретації думки автора; аналізувати англомовні джерела 

для отримання даних, необхідних для виконання професійних 

завдань, однак з певними труднощами; розуміти англійське 

усне та писемне мовлення в обсязі вивчених тем, однак деякі 

деталі залишаються не повністю зрозумілими; проводити 

телефоні перемови, при цьому допускаючи певних помилок у 

мовленнєвому етикеті; готувати публічні виступи з галузевих 

питань та будувати цілісні, зв’язні висловлювання англійською 

мовою за заданою тематикою, однак допускаючи лексико-

граматичних помилок (5-6); реалізовувати усні та писемні 

дискурси, однак не завжди обираючи адекватні мовні та 

мовленнєві засоби; складати листи та професійні документи 

англійською мовою, однак зі структурними порушеннями. 

Компетентності: мовні: здатність людини до фонетично 

коректного оформлення своїх висловлювань і розуміння 

мовлення інших, допускаючи помилки у власному 

інтонаційному оформленні думок; здатність особистості до 

коректного лексичного оформлення своїх усних і писемних 

висловлювань згідно із ситуаціями спілкування й цілями 

комунікації і розуміння лексичних одиниць активного й 

пасивного мінімумів при читанні й аудіюванні, допускаючи 

лексичні помилки в економічних термінах; здатність 

особистості до коректного граматичного оформлення своїх 

усних і писемних висловлювань і розуміння граматичного 

оформлення мовлення інших, допускаючи граматичні 

помилки, які не впливають на зміну сенсу речення; 

мовленнєві: здатність повністю розуміти більше 70 % змісту 

автентичних текстів професійної спрямованості й текстів 

різних жанрів, намір мовця і комунікативні наслідки його 

висловлювання; здатність брати участь у дискусіях з фахових 

питань; логічно й аргументовано висловлюватися з 

обговорюваних проблем, доводити свою точку зору і своє 

ставлення до них; проводити телефонні перемови, однак з 

порушеннями мовленнєвого етикету; здатність виступати з 

підготовленими індивідуальними презентаціями з широкого 

кола тем академічного й професійного спрямування, робити 

повідомлення за вивченими темами, без попередньої 



 

підготовки висловлювати свою думку у певних сферах 

фахового спілкуання, передавати зміст прочитаного, 

побаченого або почутого, однак з деякими структурними 

порушеннями; 

здатність прочитати і перекласти текст професійного 

характеру, однак з деякими стилістичними помилками при 

перекладі, ідентифікувати основну інформацію, однак без 

виокремлення деяких важливих фактів за змістом; здатність 

письмово викласти зміст прочитаного / прослуханого тексту, 

занотувати прослухане, написати план і тези виступу, 

написати CV / резюме, еcе, доповідь в межах вивченої 

тематики, однак з деякими граматичними та лексичними. 

Задовільно 

(64-73 D) 

Знання: фонетики в обсязі існуючих звуків та простих 

інтонаційних моделей, однак без коректного оформлення 

деяких власних звукових висловлювань; лексики в обсязі 600 

одиниць; граматики в обсязі наступного матеріалу: множина 

іменників; присвійний відмінок; займенники; числівники; 

модальні дієслова can, may, must та їх еквіваленти; неозначені, 

тривалі часові форми дієслова, теперішній та майбутній 

доконані часи, однак студенти не обізнані з виключеннями з 

правил, а також з деякими пунктами основних правил; знає 60 

% формул мовленнєвого етикету ділового спілкування та 

обмежений контент соціокультурної інформації ділового 

спілкування. 

Вміння: читати та перекладати англомовну літературу за 

фахом, користуючись двомовними термінологічними 

словниками, але не вміє інтерпретувати прочитане, 

аналізувати англомовні джерела для отримання даних, 

необхідних для виконання професійних завдань, не звертає 

уваги на важливі деталі; поверхово розуміє англійське усне та 

писемне мовлення в обсязі вивчених тем;  відчуває труднощі 

при веденні телефонних перемов; не вміє готувати публічні 

виступи з галузевих питань, а може тільки прочитати готовий 

текст; не вміє будувати цілісні, зв’язні дискурсивні 

висловлювання англійською мовою за заданою тематикою, 

може створити лише міні-дискурс, допускаючи при цьому 

лексико-граматичні помилки; вміє складати листи 

англійською мовою, однак за допомогою викладача.  

Компетентності: мовні: здатність людини до фонетично 

коректного оформлення своїх висловлювань, допускаючи 

помилки у власному інтонаційному оформленні думок і 

промовлянні незнайомих слів, відчуває певні труднощі при 

розуміння мовлення інших; здатність особистості до 

коректного лексичного оформлення своїх усних і писемних 

висловлювань і розуміння лексичних одиниць активного й 

пасивного мінімумів при читанні й аудіюванні, але без 



 

розуміння лексики з національно-культурною специфікою; 

здатність особистості до коректного граматичного 

оформлення своїх усних і писемних висловлювань і розуміння 

граматичного оформлення мовлення інших, допускаючи 

граматичні помилки, які студент здатен виправити за 

допомогою викладача; мовленнєві: здатність розуміти 

більше 50 % змісту автентичних текстів професійної 

спрямованості й текстів різних жанрів, намір мовця і 

комунікативні наслідки його висловлювання; здатність брати 

участь у дискусіях з фахових питань; висловлюватися з 

обговорюваних проблем, доводити свою точку зору і своє 

ставлення до них, однак з порушеннями логічного виразу 

думки; проводити телефонні перемови, однак з порушеннями 

мовленнєвого етикету; здатність виступати з підготовленими 

індивідуальними презентаціями професійного спрямування, 

робити повідомлення за вивченими темами, однак не 

розуміючи композиційних та стилістичних особливостей 

певного жанру, не в змозі висловлювати свою думку без 

попередньої підготовки; передавати зміст прочитаного, 

побаченого або почутого, однак з деякими труднощами; 

здатність прочитати і перекласти текст професійного 

характеру, однак з лексичними і стилістичними помилками 

при перекладі, без виокремлення важливих змістових фактів; 

здатність письмово викласти зміст прочитаного / 

прослуханого тексту, занотувати прослухане, написати план і 

тези виступу, написати CV / резюме, еcе, доповідь в межах 

вивченої тематики, однак певними  з граматичними, 

лексичними і стилістичними помилками. 

Задовільно 

(60-63 Е) 

Знання: фонетики в обсязі існуючих звуків та інтонаційних 

моделей, однак без коректного інтонаційного оформлення 

власних звукових висловлювань; лексики в обсязі 550-700 

одиниць; граматики в обсязі наступного матеріалу: множина 

іменників; присвійний відмінок; займенники; числівники; 

модальні дієслова can, may, must; неозначені, тривалі часові 

форми дієслова, теперішній та майбутній доконані часи, але 

припускається значних огріхів у вживанні граматичного 

матеріалу під час мовлення; обмежене знання формул 

мовленнєвого етикету ділового спілкування; поверхове знання 

соціокультурних особливостей ділового спілкування. 

Вміння: читати англомовну літературу за фахом, 

користуючись двомовними термінологічними словниками, 

однак не завжди вірно перекладає сенс речення; не вміє 

інтерпретувати та аналізувати прочитане; поверхово розуміє 

англійське усне та писемне мовлення в обсязі вивчених тем;  

відчуває труднощі при веденні телефонних перемов; не вміє 

самостійно готувати публічні виступи з галузевих питань, а 



 

може тільки прочитати готовий текст; не вміє будувати цілісні, 

зв’язні дискурсивні висловлювання англійською мовою за 

заданою тематикою, вміє створити міні-дискурс за допомогою 

викладача; вміє складати тільки неофіційні листи 

англійською мовою.  

Компетентності: мовні: здатність людини до фонетичного 

оформлення своїх висловлювань, однак допускаючи помилки 

у власному інтонаційному оформленні думок і промовлянні 

певних термінологічних виразів, відчуває великі труднощі при 

розумінні мовлення інших; здатність до розуміння загальних 

лексичних одиниць активного й пасивного мінімумів при 

читанні, аудіюванні, говорінні, але без розуміння 

термінологічної лексики; здатність до граматичного 

оформлення своїх усних і писемних висловлювань, однак  

допускаючи серйозні граматичні помилки, які студент здатен 

виправити тільки за допомогою викладача; мовленнєві: 

здатність поверхово розуміти зміст автентичних текстів 

професійної спрямованості й текстів різних жанрів; здатність 

брати участь у дискусіях з фахових питань, проводити 

телефонні перемови, однак тільки з підготовленими і 

завченими фразами; здатність з труднощами прочитати 

підготовлений виступ презентації; дуже загально передавати 

зміст прочитаного, з граматичними помилками; 

здатність прочитати текст професійного характеру, однак  

без правильного перекладу; здатність письмово викласти 

зміст прочитаного тексту, написати план виступу, однак не в 

змозу правильно написати CV / резюме, еcе, доповідь в межах 

вивченої тематики. 

Незадовільно 

(35-59 FX) 

Студент виявляє фрагментарні знання лексики, граматики та 

фонетики іноземної мови; не здатен читати та перекладати 

англомовну літературу за фахом; не здатен до письмових та 

усних комунікацій іноземною мовами; допускає суттєві 

помилки у виконанні практичних завдань, які не спроможний 

усунути навіть за допомогою викладача; відчуває достатні 

труднощі під час перемикання з одного мовного коду на іншій; 

не здатен виконувати творчі завдання та генерувати нові ідеї;  

не обізнаний з правилами складання CV / резюме, еcе, 

доповіді. 

4. Засоби діагностування результатів навчання 

Контрольні модульні роботи, усне опитування, виконання вправ, 

індивідуальне навчально-дослідне завдання (доповідь), залік, екзамен. 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



 

Модуль 3. Світ бізнесу. 

Змістовий модуль 15.   

Історія створення компанії. Теперішні часи. 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і 

професійною термінологічною лексикою за темою «Історія створення компанії 

(заснування компанії, види компаній, форми бізнесу, відомі міжнародні 

компанії)»; формування навичок використання нових мовних явищ із тими, що 

вже були вивченими; розвиток умінь сприймання на слух іншомовних 

професійно-орієнтованих повідомлень; розвиток умінь читання та перекладу 

автентичних професійно-орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного 

мовлення (монологічних та діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної 

комунікації. 

Повторення правил вживання «теперішніх часів», творення, основні випадки 

вживання видо-часових форм майбутніх часів; закріплення граматичних знань, 

удосконалення граматичних вмінь за темою. 

Змістовий модуль 16.  

Цінова політика компанії. Минулі часи. 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і 

професійною термінологічною лексикою за темою «Цінова політика компанії 

(ціноутворення, контроль за цінами, регулювання цін, мінімальний рівень цін, 

цільова аудиторія)»; формування навичок використання нових мовних явищ із 

тими, що вже були вивченими; розвиток умінь сприймання на слух іншомовних 

професійно-орієнтованих повідомлень; розвиток умінь читання та перекладу 

автентичних професійно-орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного 

мовлення (монологічних та діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної 

комунікації. 

Повторення правил вживання «минулих часів», творення, основні випадки 

вживання видо-часових форм минулих часів, їх порівняльна характеристика, 

закріплення граматичних знань, удосконалення граматичних навичок та вмінь за 

темою. 

 Змістовий модуль 17.  

Конкуренція у світі бізнесу. Теперішні / минулі часи. 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і 

професійною термінологічною лексикою за темою «Конкуренція у світі бізнесу 

(конкурентність і конкурентоспроможність, конкурентні стратегії, види 

економічної конкуренції, великий / середній / малий бізнес, створення бізнесу з 

нуля, старт-ап проекти)»; формування навичок використання нових мовних явищ 

із тими, що вже були вивченими; розвиток умінь сприймання на слух іншомовних 

професійно-орієнтованих повідомлень; розвиток умінь читання та перекладу 

автентичних професійно-орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного 

мовлення (монологічних та діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної 

комунікації. 

Повторення правил вживання Present Perfect та Past Indefinite. Порівняльна 

характеристика часів групи Present Perfect та Past Indefinite, закріплення 

граматичних знань, удосконалення граматичних навичок та вмінь за темою. 



 

Змістовий модуль 18.  

Особисті та культурні стосунки у світі бізнесу. Майбутні часи. 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і 

професійною термінологічною лексикою за темою «Особисті та культурні 

стосунки у світі бізнесу: культурні відмінності, правила ділового етикету, 

словесне/несловесне спілкування, культурний шок, культурні бар’єри); 

формування навичок використання нових мовних явищ із тими, що вже були 

вивченими; розвиток умінь сприймання на слух іншомовних професійно-

орієнтованих повідомлень; розвиток умінь читання та перекладу автентичних 

професійно-орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного мовлення 

(монологічних та діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Повторення правил вживання майбутніх часів, творення, основні випадки 

вживання видо-часових форм майбутніх часів; закріплення граматичних знань, 

удосконалення граматичних навичок та вмінь за темою. 

Змістовий модуль 19.  

Ринок працевлаштування. Пряма та непряма мова. 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і 

професійною термінологічною лексикою за темою «Ринок працевлаштування 

(ринок праці, конкурентоздатність, професійні компетенції, процедура 

працевлаштування, робота за безвізом, заробітна плата, нові тенденції ринку 

праці)»; формування навичок використання нових мовних явищ із тими, що вже 

були вивченими; розвиток умінь сприймання на слух іншомовних професійно-

орієнтованих повідомлень; розвиток умінь читання та перекладу автентичних 

професійно-орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного мовлення 

(монологічних та діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Повторення правил «Узгодження часів», «пряма та непряма мова»; 

закріплення граматичних знань, удосконалення граматичних вмінь за темою. 

Змістовий модуль 20.  

Менеджмент. Модальні дієслова (must, can, may). 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і 

професійною термінологічною лексикою за темою «Менеджмент (сутність 

поняття, основні види, основні функції, cучасні методи керування, стиль 

керівництва, роль менеджерів, якості успішного менеджера)», формування 

навичок використання нових мовних явищ із тими, що вже були вивченими; 

розвиток умінь сприймання на слух іншомовних професійно-орієнтованих 

повідомлень; розвиток умінь читання та перекладу автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного мовлення (монологічних та 

діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Повторення правил модальних дієслів; закріплення граматичних знань, 

удосконалення граматичних вмінь за темою. 

Змістовий модуль 21. 

Маркетинг. Модальні дієслова (should, ought to, have to, to be to) 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і 

професійною термінологічною лексикою за темою «Маркетинг (сутність поняття, 

основні функції, види, принципи, стратегії, маркетингове дослідження, бізнес 

план, міжнародний маркетинг»; формування навичок використання нових мовних 



 

явищ із тими, що вже були вивченими; розвиток умінь сприймання на слух 

іншомовних професійно-орієнтованих повідомлень; розвиток умінь читання та 

перекладу автентичних професійно-орієнтованих текстів за темою; розвиток 

умінь усного мовлення (монологічних та діалогічних); розвиток 

умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Повторення правил модальних дієслів; закріплення граматичних знань, 

удосконалення граматичних вмінь за темою. 

Змістовий модуль 22. 

Міжнародна торгівля. Пасивний стан дієслів групи Indefinite. 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і 

професійною термінологічною лексикою за темою «Міжнародна торгівля (вільна 

торгівля, заходи контролю міжнародної торгівлі, міжнародні торгові організації)»;  

формування навичок використання нових мовних явищ із тими, що вже були 

вивченими; розвиток умінь сприймання на слух іншомовних професійно-

орієнтованих повідомлень; розвиток умінь читання та перекладу автентичних 

професійно-орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного мовлення 

(монологічних та діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Вивчення пасивного стану дієслів групи Indefinite; закріплення граматичних 

знань, удосконалення граматичних вмінь за темою. 

 

МОДУЛЬ 4. Фінансово-облікова діяльність. 

Змістовий модуль 23. 

Фінанси. Пасивний стан дієслів групи Continuous.  

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і 

професійною термінологічною лексикою за темою «Фінанси (активи і пасиви, 

система виплат, фінансова діяльність; фінансовий план, фінансові порушення, 

джерела доходів)»; формування навичок використання нових мовних явищ із 

тими, що вже були вивченими; розвиток умінь сприймання на слух іншомовних 

професійно-орієнтованих повідомлень; розвиток умінь читання та перекладу 

автентичних професійно-орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного 

мовлення (монологічних та діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної 

комунікації. 

Вивчення пасивного стану дієслів групи Continuous; закріплення 

граматичних знань, удосконалення граматичних вмінь за темою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 24. 

Гроші. Пасивний стан дієслів групи Perfect. 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і 

професійною термінологічною лексикою за темою «Гроші (функції грошей, 



 

засоби платежів, бюджет, валютні операції, фінансові звіти)»; формування 

навичок використання нових мовних явищ із тими, що вже були вивченими; 

розвиток умінь сприймання на слух іншомовних професійно-орієнтованих 

повідомлень; розвиток умінь читання та перекладу автентичних професійно-

орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного мовлення (монологічних та 

діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Вивчення пасивного стану дієслів групи Perfect; закріплення граматичних 

знань, удосконалення граматичних вмінь за темою. 

Змістовий модуль 25. 

Банківська справа. Умовні речення (0, 1 тип). 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і 

професійною термінологічною лексикою за темою «Банківська справа (банківська 

система, банківські операції, види/типи банків; вільний банкінг, 

відкриття/закриття банківського рахунку)»; формування навичок використання 

нових мовних явищ із тими, що вже були вивченими; розвиток умінь сприймання 

на слух іншомовних професійно-орієнтованих повідомлень; розвиток умінь 

читання та перекладу автентичних професійно-орієнтованих текстів за темою; 

розвиток умінь усного мовлення (монологічних та діалогічних); розвиток 

умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Вивчення типів умовних речень. Правила вживання умовних 

речень нульового та першого типів; закріплення граматичних знань, 

удосконалення граматичних вмінь за темою. 

Змістовий модуль 26.  

Бухгалтерський облік.  Умовні речення (2, 3 тип). 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і 

професійною термінологічною лексикою за темою «Бухгалтерський облік 

(сутність поняття, види обліку, принципи, значення, бухгалтерська документація, 

єдина міжнародна організація Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (МСБО)»; формування навичок використання нових мовних явищ із тими, 

що вже були вивченими; розвиток умінь сприймання на слух іншомовних 

професійно-орієнтованих повідомлень; розвиток умінь читання та перекладу 

автентичних професійно-орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного 

мовлення (монологічних та діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної 

комунікації. 

Вивчення типів умовних речень. Правила вживання умовних речень другого 

та третього  типів; закріплення граматичних знань, удосконалення граматичних 

вмінь за темою. 

Змістовий модуль 27.  

Кредит. Інфінітив. Інфінітивні конструкції.  

Складний підмет, складне доповнення. 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і 

професійною термінологічною лексикою за темою «Кредит/кредитування: (види 

кредитів, кредитна історія, отримання кредиту, кредитоспроможність)»; 

формування навичок використання нових мовних явищ із тими, що вже були 

вивченими; розвиток умінь сприймання на слух іншомовних професійно-

орієнтованих повідомлень; розвиток умінь читання та перекладу автентичних 



 

професійно-орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного мовлення 

(монологічних та діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Вивчення правил вживання інфінітиву та інфінітивних конструкцій, 

складний підмет, складне доповнення; закріплення граматичних знань, 

удосконалення граматичних вмінь за темою. 

Змістовий модуль 28.  

Страхування. Дієприкметник. 
Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і 

професійною термінологічною лексикою за темою  «Страхування: види/форми 

страхування»; формування навичок використання нових мовних явищ із тими, що 

вже були вивченими; розвиток умінь сприймання на слух іншомовних 

професійно-орієнтованих повідомлень; розвиток умінь читання та перекладу 

автентичних професійно-орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного 

мовлення (монологічних та діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної 

комунікації. 

Вивчення правил вживання дієприкметнику; закріплення граматичних знань, 

удосконалення граматичних вмінь за темою. 

Змістовий модуль 29.  

Податки та оподаткування. Герундій. Герундіальні конструкції. 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і 

професійною термінологічною лексикою за темою «Податки та оподаткування 

(податкова система, види податків, Державна фіскальна служба України, 

податкові звіти»; формування навичок використання нових мовних явищ із тими, 

що вже були вивченими; розвиток умінь сприймання на слух іншомовних 

професійно-орієнтованих повідомлень; розвиток умінь читання та перекладу 

автентичних професійно-орієнтованих текстів за темою; розвиток умінь усного 

мовлення (монологічних та діалогічних); розвиток умінь мовленнєвої писемної 

комунікації. 

Вивчення граматичної теми «Герундій. Герундіальні конструкції», творення 

та основні випадки вживання герундія. 

Змістовий модуль 30.  

Інфляція. Повторення граматичного матеріалу. 

Розширення словникового запасу студентів загальноекономічною і 

професійною термінологічною лексикою за темою «Інфляція (види інфляції, 

причини інфляції, вплив інфляціїї на бізнес, дефляція)»; формування навичок 

використання нових мовних явищ із тими, що вже були вивченими; розвиток 

умінь сприймання на слух іншомовних професійно-орієнтованих повідомлень; 

розвиток умінь читання та перекладу автентичних професійно-орієнтованих 

текстів за темою; розвиток умінь усного мовлення (монологічних та діалогічних); 

розвиток умінь мовленнєвої писемної комунікації. 

Повторення вивченого граматичного матеріалу. Підготовка до проведення 

контрольної роботи за модульною системою. Підготовка до іспиту. 

 

 

 



 

5. 1. Структура навчальної дисципліни 
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го

  

у тому числі 
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у тому числі 

п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II рік навчання (Семестр III) 

Модуль 3. Світ бізнес  

ЗМ 15. Історія створення компанії. Теперішні часи. 20 6 16 
Т 

КСР 
    

ЗМ 16. Цінова політика компанії. Минулі часи. 22 6 16 
Т 

КСР     

ЗМ 17. Конкуренція у світі бізнесу Теперішні/ 

Минулі часи. 
22 6 16 

Т 

КСР     

ЗМ 18. Особисті та культурні стосунки у світі 

бізнесу. Майбутні часи. 
20 6 16 

Т 

КСР     

ЗМ 19. Ринок працевлаштування. Пряма та 

непряма мова. 
22 6 16 

Т 

КСР     

ЗМ 20. Менеджмент. Модальні дієслова (must, can, 

may). 
24 8 16 

Т 

КСР     

ЗМ 21. Маркетинг. Модальні дієслова (should, 

ought to, have to, to be to) 
24 8 16 

Т 

КСР     

ЗМ 22. Міжнародна торгівля. Пасивний стан 

дієслів групи Indefinite. 
24 8 12 

Т 

КСР     

Модульна контрольна робота 2 2  Т     

Усього годин за модулем 3 180 56 124      

Модуль 4. Фінансово-облікова діяльність (Семестр IV) 

ЗМ 23. Фінанси. Пасивний стан дієслів групи 

Continuous.  
22 8 14 

Т 

КСР 
    

ЗМ 24. Гроші. Пасивний стан дієслів групи Perfect. 22 8 14 
Т 

КСР     

ЗМ 25. Банківська справа. Умовні речення (0, 1 

тип). 
22 8 14 

Т 

КСР     

ЗМ 26. Бухгалтерський облік.  Умовні речення (2, 3 

тип). 
22 8 14 

Т 

КСР     

ЗМ 27. Кредит. Інфінітив. Інфінітивні конструкції. 

Складений підмет, складне доповнення. 
22 8 14 

Т 

КСР     

ЗМ 28. Страхування. Дієприкметник. 22 8 14 
Т 

КСР     

ЗМ 29. Податки та оподаткування. Герундій. 

Герундіальні конструкції 
22 8 14 

Т 

КСР     

ЗМ 30. Інфляція. Повторення граматичного 

матеріалу. 
24 10 14 

Т 

КСР     

Модульна контрольна робота 2 2  Т     

Усього годин за модулем 4 180 68 112      

Разом за 3 і 4 модулями (за рік) 360 124 236      

Умовні скорочення: КСР – контроль самостійної роботи – письмові завдання;  Т  – 

тестування. 

 

 



 

5.2. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ з/п Назва змістового модуля (теми) Кількість годин 

денна заочна 

 Модуль 3. Світ бізнесу.   

1. ЗМ 15. Історія створення компанії. 6  

2. ЗМ 16. Цінова політика компанії 6  

3. ЗМ 17. Конкуренція у світі бізнесу 6  

4. ЗМ 18. Особисті та культурні стосунки у світі бізнесу 6  

5. ЗМ 19. Ринок працевлаштування 6  

6 ЗМ 20. Менеджмент 8  

7. ЗМ 21. Маркетинг 8  

8. ЗМ 22. Міжнародна торгівля 8  

 Модульна контрольна робота 2  

 Разом за модулем 3 56  

 Модуль 4. Фінансово-облікова діяльність   

9. ЗМ 23. Фінанси 8  

10 ЗМ 24. Гроші 8  

11. ЗМ 25. Банківська справа 8  

12. ЗМ 26. Бухгалтерський облік 8  

13. ЗМ 27. Кредит 8  

14. ЗМ 28. Страхування 8  

15. ЗМ 29. Податки та оподаткування 8  

16. ЗМ 30. Інфляція 10  

 Модульна контрольна робота 2  

 Разом за модулем 4 68  

 Усього: 124  

 
5.3. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
Форма контролю 

 Модуль 1. Світ бізнесу   

1. ЗМ 15. Історія створення компанії. 16 тестування 

2. ЗМ 16. Цінова політика компанії 16 письмові завдання 

3. ЗМ 17. Конкуренція у світі бізнесу 16 письмові завдання 

4. ЗМ 18. Особисті та культурні стосунки у світі бізнесу 16 тестування 

5. ЗМ 19. Ринок працевлаштування 16 письмові завдання 

6. ЗМ 20. Менеджмент 16 тестування 

7. ЗМ 21. Маркетинг 16 письмові завдання 

8. ЗМ 22. Міжнародна торгівля 12 тестування 

 Разом за модуль 3  124  

9. ЗМ 23. Фінанси 14 тестування 

10 ЗМ 24. Гроші 14 письмові завдання 

11 ЗМ 25. Банківська справа 14 письмові завдання 

12 ЗМ 26. Бухгалтерський облік 14 тестування 

13 ЗМ 27. Кредит 14 письмові завдання 

14 ЗМ 28. Страхування 14 тестування 

15 ЗМ 29. Податки та оподаткування 14 письмові завдання 

16 ЗМ 30. Інфляція 14 тестування 

 Разом за модуль 4  112  

 Разом 236  



 

6. Методи навчання 

Практичні заняття із застосуванням дискусії, презентації, рольові і ділові 

ігри, кейс-стаді, вправи та завдання комунікативного характеру. 

 

7. Форми поточного і підсумкового контролю  

для екзамену 

Поточний контроль (практичні заняття, 

самостійна робота, контрольні модульні роботи) 
Сума Підсумковий 

контроль 

(екзамен) 

Модулі Бали   

2-й рік навчання 

3 семестр  

Модуль 3: 

ЗМ 15 

ЗМ 16 

ЗМ 17 

ЗМ 18 

ЗМ 19 

ЗМ 20 

ЗМ 21 

ЗМ 22 

Модульна контр. робота 

 

 

 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-20 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

4 семестр 

Модуль 4:  
ЗМ 23 

ЗМ 24 

ЗМ 25 

ЗМ 26 

ЗМ 27 

ЗМ 28 

ЗМ 29 

ЗМ 30 

Модульна контр. робота 

 

 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-10 

0-20 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

8. Методичне забезпечення 

- робоча програма дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем ОПП 071 

Облік і оподаткування; 

-    навчальні матеріали для практичних занять; 

-    завдання для самостійної роботи; 

- поточні та рубіжні тестові завдання; 

- письмові контрольні роботи; 

-    комплект екзаменаційних матеріалів; 

-    посібники: 

1. Боднар С. В., Стрельченко О. Є. Professional English in Use: навчальний 

посібник для студентів економічних спеціальностей. Одеса: Освіта України, 

2015. 204 с. 

2. Боднар С. В., Мушинська Н. С. English in the business sphere of communication: 

навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей (2-

ге видання, переробл. та допов.).  Одеса : Освіта України, 2016. 344 с. 

3. Боднар С. В., Беньковська Н. Б., Глушко Т.В., Мушинська Н. С., Стрельникова 

І. Ю. First Steps in Business English for Economists: навчальний посібник для 

студентів 1 курсу економічних спеціальностей. Одеса: Освіта України, 2017. 

344 с. 

4. Боднар С. В., Беньковська Н. Б., Глушко Т.В., Мушинська Н. С., Стрельникова 

І. Ю. First Steps in Business English for Economists: independent work time:  
навчальний посібник для самостійної роботи студентів молодших курсів 

економічних спеціальностей. Одеса: ОТЕІ, 2018. 100 с. 

 

 



 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Беньковська, Н. Б. Формування професійних якостей майбутніх фахівців 

банківської справи (на прикладі вивчення англійської мови за професійним 

спрямуванням) : навч. посібник. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 

2015. 154 с. 

2. Биконя О. П. Ділова англійська мова: навчальний посібник. Вінниця: Нова 

книга, 2010. 312 с. 

3. Красюк Н. Д. Економіка та фінанси в діловій англійській мові. Львів: ЛБІ НБУ, 

2004. 253 с. 

4. Назарова Т.Б. Английский язык для делового общения. Курс лекций и 

практикум. Москва: Астрель. 2004. 272 с. 

5. Огреніч М. А. Мовленнєвий етикет ділового спілкування  майбутніх 

економістів: практикум для студентів ІІ-ІІІ курсів денної форми навчання всіх 

спеціальностей. Одеса: ОДЕУ: Ротапринт, 2010 р. 74 с. 

6. Пінська О. В. Ділова англійська мова: навчальний посібник. К. : Товариство 

"Знання", КОО, 1998. 64 с. 

7. Слепович B. C. Деловой английский. Минск: «ТетраСистемс», 2002. 256 с. 

8. Тарнопольський О. Б., Кожушко С. П. Ділові проекти. Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів економічного профілю. Вінниця : Нова Книга, 2007. 

328 с. 

9. Тарнопольський О. Б. Методика обучения английскому языку для делового 

общения: [учебное пособие].  Київ: Ленвит, 2004. 192 с. 

10. Хміль Ф. І. Ділове спілкування: навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. Київ: «Академвидав», 2004. 280 с.  

11. Шевелева С. А. Еnglish on Economics: [ учеб. пособие для вузов]. Москва: 

ЮНИТИ, 2000. 375с. 

12. Шостак І. І. Навчальний посібник «Англійська мова для фінансистів». Одеса : 

ОНЕУ, 2012. 88 с. 

13. Ягер Джен. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса:  [пер. с  

англ.]. Москва: «Джон Уайли энд Санз»,  1994. 288 с. 

Допоміжна 

1. Bell A.H. Complete Business Writer's Manual: model letters, memos, reports and 

presentations for every occasion. Prentice Hall, 1992. 80 p. 

2. Beresford C. Business Communication. Practical Written English for the Modern 

Business World. BBC English by Radio & Television, 1988. 139 p. 

3. Clare Antonia, Wilson J. Total English. England: Longman. 2006. 176 p. 

4. Cotton D, Falvey D., Kent S. Market Leader. Pre-Intermediate Business English 

Course Book. Pearson Education Limited. 2007. 160 р. 



 

5. Cotton D. et al. Market Leader Business English Course. Longman Pearson. 2013.  

URL: http://www.frenglish.ru/market_leader_elementary.html 

6. Johnson C. Intelligent Business. Coursebook. Pre-Intermediate Business English. 

Pearson Education Limited. 2006. 176 p. 

7. Kolin Philip C. Successful Writing at Work. 3-rd ed. Toronto: D.C. Heath and 

Company, 1990. 89 p. 

8. Malkoc A. M. Letter writing in English. US Information Agency. Washington D.C.  

2001. 26 p.  

9. Manton Kevin. First insights into business. England: Longman. 2004. 88 p. 

10. Norman S. We’re in Business. English for Commercial Practice an International 

Trade. England: Longman, 1993. 67 p. 

11.  Oliu Walter E. Writing that Works. 2nd Canadian ed. Scarborough, Ontario: 

Nelson Canada, 1994. 156 p. 

12.  O’Driscoll N., Scott-Barrett F. Making Contact. Longman Business English 

Skills. England: Longman. 1992. 90 p. 

13. Pile Louise. Intelligent Business. England: Longman. 2005. 96 p.  

14.  Ram A. Better English writing. Your Associates Publications, England: 

Longman. 1996. 110 p. 

15. Robbins S. First insights into business. England: Longman. 2000. 174 p. 

16. Trappe T., Tullis G. Intelligent Business. England: Longman. 2005. 176 p.  

17. Tullis G., Power S. New insights into business. England: Longman. 2004. 96 p. 

 

Програми 

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 

оцінювання / наук. ред. укр. вид. проф. С. Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2003. 273 с. 

2. Програма з англійської мови для професійного спілкування. Колектив авторів: 

Г.Є.Бакаєва, О.А.Борисенко, І.І.Зуєнок, В.О.Іваніщева, Л.Й.Клименко, 

Т.І.Козимирська, С.І.Кострицька, Т.І.Скрипник, Н.Ю.Тодорова, А.О.Ходцева. К.: 

Ленвіт, 2005. 119 с. 

СЛОВНИКИ 

1. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. Словарь-

справочник. Москва, 2004. 351 с. 

2. Горпинич О. В. Тлумачний українсько-англійський словник економічних 

термінів і термінологічних словосполучень : довід посіб. Дніпро: НГУ, 2016. 74 с. 

3. Краус Н.М. Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з 

економічної теорії. Київ: Центр учбової літератури. 2015. 328 с. 

4. Крупнов В.Н. Русско-английский словарь активной деловой лексики. Москва: 

Астрель, 2002. 287 с. 

5. Nazarova T. B. Dictionary of General Business English Terminology. Mосква: 

Астрель, 2002. 128 с. 



 

6. New Longman Business English Dictionary. Pearson Education. 2000. 685p. 

7. Oldham G.E. Dictionary of Business and Finance Terms. N.Y.: Barnes & Noble 

Books, 2003. 320 р. 

Інформаційні ресурси 

Електронні періодичні видання 

http://www.economist.com/ (The Economist) 

http://www.forbes.com/ (The Forbes) 

http://www.ft.com/home/uk (The Financial Times) 

http://www.financialpost.com/ (The Financial Post) 

http://www.entrepreneur.com/ (The Enterpreneur) 

http://www.money.cnn.com/magazines/fortune/ (The Fortune) 

http://europe.wsj.com/home-page (The Wall Street Journal) 

http://money.cnn.com/ (The Money) 

 

Освітні сайти 

1. htp://www.economist.com/ 

2. http://www.referatov.net/cgi bm/catalog/jump.cgi?ID=4159 

3. www.fmancialcenter.com 

4. http:// www.englishtips.com/ 

5. http://www.englishlearner.com/ 

6. http://www.workplace-english-training.com/ 

7. http://www.englishood.com/ 

8. http://www.5english.com/ 

9. http://www.digitalpublishing.de/english/ 

10. http://www.testmagic.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.economist.com/
http://www.forbes.com/
http://www.ft.com/home/uk
http://www.financialpost.com/index.html
http://www.entrepreneur.com/
http://www.money.cnn.com/magazines/fortune/
http://europe.wsj.com/home-page
http://money.cnn.com/
http://www.economist.com/
http://www.referatov.net/cgi%20bm/catalog/jump.cgi?ID=4159
http://www.fmancialcenter.com/
http://www.englishtips.com/
http://www.englishlearner.com/
http://www.workplace-english-training.com/
http://www.englishood.com/
http://www.5english.com/
http://www.digitalpublishing.de/english/
http://www.testmagic.com/

