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Анотація дисципліни
Предметом вивчення навчальної дисципліни  «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» є обсяг лексики, граматики та фонетики іноземної (англійської) мови, що надає можливість здійснювати професійне спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію з іноземних джерел. 
        Вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» забезпечує здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей «Облік і оподаткування» системою іншомовних комунікативних мовленнєвих і соціокультурних  компетентностей та спеціальних знань відповідно до академічної та професійної сфер студента, здатністю ефективно використовувати їх для вирішення практичних завдань під час іншомовної професійної комунікації.
        Курс навчальної дисципліни спрямований на підготовку академічно-мобільних та висококомпетентних фахівців. Його викладають з урахуванням міжнародних рекомендацій до знання іноземної мови паралельно з дисциплінами професійної та практичної підготовки для поглиблення фахового рівня знань, що забезпечує формування соціально-особистісних та інструментальних компетенцій студентів, 
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні іншомовні компетентності, обов’язкові для успішного спілкування у професійному середовищі. Тематика курсу охоплює практично всі найважливіші аспекти фінансово-управлінської справи.  Центральне місце у вивченні дисципліни займає саме фахово-орієнтована тематика. 
Практична граматика присутня при вивченні всіх змістових модулів, посідає найважливіше місце у загальному курсі вивчення англійської мови та є невід’ємною складовою всіх навчальних ситуацій.
Навчання основам ділового спілкування в усній та письмовій формі здійснюється у типових ситуаціях: знайомство, розмова по телефону, влаштування на роботу, ділова зустріч, відрядження, замовлення білетів та номерів в готелях, ресторан, магазин, вміння вести ділові перемовини, обговорення, складання та підписання контрактів, використовуючи при цьому міжнародні стандарти, комерційна кореспонденція – лист, факс, телекс, електронна пошта; запит, замовлення, рекламації.
         Навчальна дисципліна є нормативною дисципліною, яка викладається для спеціальності«Облік і оподаткування»  на першому-другому курсах у 1-4 семестрах в обсязі 7 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
          Види контролю: 1- 3 -ій семестри-залік, в кінці 4-го семестру – іспит.      
Організаційні форми навчання: практичні заняття, самостійна робота та консультації.
Пререквізити.
Вивчення дисципліни спирається на загальноосвітній курс вивчення іноземної мови.
Постреквізити.
Основні знання, вміння та навички, засвоєні в рамках даної навчальної дисципліни, 
можуть застосовуватися при подальшому вивченні іноземної мови на другому
(магістерському) рівні вищої освіти.
Мета і короткі завдання
Мета навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)»: формування та розвиток професійно значущих загальнокультурних, загально-фахових і вузько-фахових іншомовних комунікативних компетенцій, які є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням і майбутньою професією студента, для забезпечення ефективного іншомовного спілкування та практичного використання іноземної мови в навчальному, професійному і міжкультурному середовищі на міжнародному рівні.
Основні завдання дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»:
	комплексний та поступовий розвиток всіх складових іншомовної комунікативної компетенції (лінгвістичної, прагматичної, соціокультурної, навчальної та професійної) до рівня, який дозволяє студентам адекватно та впевнено використовувати іноземну мову як засіб спілкування в широкому спектрі реальних ситуацій в приватній, суспільній, міжкультурній, навчальній та професійній сферах;
	набуття стабільних знань, вмінь та навичок для практичного використання іноземної мови в роботі з економічною літературою із спеціальності, при  пошуку необхідної інформації з іноземних джерел, при спілкуванні і бесідах на загальні та  професійні теми;
	навчання, розвиток та удосконалення різних видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, діалогічного та монологічного мовлення, читання, письма) та перекладу;
	сприяння формуванню професійних якостей, самостійності та соціалізації студента, розвиткові його особистості, інтелектуальних і творчих здібностей;
	розвиток навчальної автономії студентів, підтримка їхньої готовності самостійно навчатися протягом життя.

Компетентності (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни
Опанування дисципліни забезпечує набуття студентом низки компетентностей, а саме: 
загальні:
• здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу • здатність вчитися і самостійно оволодівати сучасними знаннями • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях • здатність до адаптації та дії в новій ситуації • навички міжособистісної взаємодії та здатність працювати в команді • здатність спілкуватись іноземною мовою •здатність до підвищення загальноосвітнього культурного рівня •навички використання інформаційних і комунікаційних технологій • здатність брати на себе відповідальність за прийняті управлінські рішення;
спеціальні (іншомовні професійноорієнтовані комунікативні компетентності):
• здатність застосування іноземної мови під час професійної діяльності в своїй галузі в іншомовному середовищі• здатністьпідтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування •здатністьрозуміння та використання в усному та письмовому мовленні основних термінів обраної галузі знань•здатність здійснення усного та письмового перекладу економічної літератури іноземною та рідною мовами • навички роботи з іншомовними фаховими джерелами інформації (читання, переклад, творче переосмислення інформації, її особистісна оцінка та наступне використання)•здатність проведення наукових досліджень, розуміння оригінальної літератури іноземною мовою на фахову тематику, інтерпретації змісту загальнонаукової літератури іноземною мовою • здатність повноцінно працювати з закордонними інформаційними джерелами, знайомитись з новими світовими досягненнями в галузі •здатність використання засобів сучасних інформаційних технологій під час спілкування іноземною мовою та передачі інформації • здатність використовувати іноземну мову спеціальності на належному рівні з дотриманням граматичних норм іноземної мови •здатність встановлювати ділові та наукові контакти з зарубіжними партнерами в процесі професійної діяльності•здатність підготувати виступ з низки галузевих питань• здатність самостійно добувати фактичний матеріал, нову фахову інформацію (текстову, графічну, аудіо та відеоінформацію) через іноземні галузеві джерела, робити власні висновки на основі опрацьованих теоретичних джерел• вміння працювати із довідковою літературою, з різними видами словників, в тому числі вміння роботи з двомовним словником (фаховим чи загальним), таблицями, скороченнями, використання можливостей Інтернет-ресурсів •здатність належної морально-етичної поведінки у професійній діяльності • здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності
Результати (програмні), що отримає студент після опанування дисципліни
Програма дисципліни ставить завданням досягнення студентом рівнів мовної компетенції, що відповідають міжнародним стандартам, викладеним у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та в Національній програмі з англійської мови для професійного спілкування, та  визначає, що впродовж вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти іноземною мовою на рівні Vantage (B2).
Після опанування дисципліни студент:
знатиме:
• лексичний матеріал з вивченої тематики в обсязі, передбаченому програмою (лексичний мінімум спеціальності і розмовні теми);
• норми правопису лексичних одиниць, що складають фонд активної лексики;
• граматичний мінімум (морфологія, синтаксис) та граматичні правила оформлення речень;
• словотворчий мінімум англійської мови;
• фонетичні, орфоепічні та стилістичні норми оформлення висловлювань у межах програмного матеріалу;
•лексичні, граматичні, стилістичні особливості іноземної мови в обраній галузі;
•термінологію; 
•граматичні структури для розуміння і продукування усно і письмово іноземних текстів у професійній сфері; 
вмітиме:
•користуватись типовими для професійної комунікації лексико-синтаксичними моделями; 
•будувати комунікацію в усній і письмовій формах іноземною мовою, виходячи із цілей і ситуації спілкування;
•використовувати програмний лексичний матеріал у підготовленому та/або непідготовленому монологічному та діалогічному мовленні в межах вивченої тематики;
• виступати активним співрозмовником при обговоренні тем професійного спрямування;
• робити повідомлення або презентації на тематику, визначену профілем навчання;
• читати тексти в обсязі, передбаченому Програмою;
• перекладати окремі речення з української мови на англійську з використанням вивченого лексичного та граматичного матеріалу;
• письмово викладати думки або надавати інформацію у межах вивчених форм і різновидів письмового мовлення з дотриманням граматичних, орфографічних і стилістичних норм;
• розуміти та використовувати основні терміни обраної галузі знань;
• із достатнім ступенем граматичної коректності писати резюме, ділові листи та заповнювати бланки для професійних цілей;
• перекладати англомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками та електронними словниками.
Соціокультурні знання і вміння :
-розуміння й тлумачення різних аспектів культури і мовної поведінки у професійному міжнародному середовищі; 
-розвиток умінь, характерних для поведінки в різних культурних і професійних ситуаціях  та реагування на них;
- знання про особливості корпоративної культури в різних країнах, про корпоративну етику;
- розширення знань про побут, культуру, цінності, систему освіти, традиції англомовних країн.
Зміст програми (основні теми)
Розмовні теми: Про себе (зовнішність і характер; моя родина; моє місто; моя країна; мої друзі; мій робочий день, мій розпорядок дня; мої вихідні; моє хобі; моя майбутня професія, мої плани на майбутнє). Засоби масової інформації (газети, журнали, радіо, телебачення, Інтернет). Вихідний день, проведення вільного  часу, розваги, захоплення(кіно, театр, спорт). Система освіти (в Україні та країнах, мова яких вивчається). Традиції, свята (в Україні та країнах, мова яких вивчається).
Англійська ділова мова:Робота. Влаштування на роботу.  Написання резюме, супровідних листів-рекомендацій.  Інтерв’ю. Підбір працівників. Найважливіші риси кандидата на роботу. Візитна картка Ділове спілкування по телефону. Ділові контакти та переговори. Ділова кореспонденція. Форми організації бізнесу. На фірмі. Ділове партнерство. Компанії, види компаній. Лідерство, ознаки хорошого лідерства. Керування командою. Риси хорошого менеджера. . Види торгівлі. Оптова та роздрібна торгівля.Зовнішня торгівля. Покупки он-лайн. Продаж он-лайн. Маркетинг. Презентація нового продукту. Гроші. Форми оплати. Валюта. В банку.
Аналітичне читання і переклад
WilliamSomersetMaugham. TheHappyMan.  William Somerset Maugham. Louise. 
 WilliamSomersetMaugham.The Man with the Scar.Conan Doyle. Crabbe’s Practice
Англійська фахова мова The Science of Economics.Economic Activity. .Different Economic Systems.The Limits of Economic Freedom.Mixed Economies. Utility and Prices.Supply and Demand.Labour and Capital. Markets and Monopolies.Money and Banking
Граматика англійської мови
Система оцінювання студента
Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, які передбачають поточний, модульний (рубіжний) та  підсумковий (семестровий) контроль.
 Загальна підсумкова оцінка за семестр виставляється шляхом накопичення балів за результатами всіх видів контролю знань. Підсумкова оцінка заноситься у відомість обліку поточної і підсумкової успішності з урахуванням критеріїв оцінки знань студентів за 100-бальною шкалою, в тому числі 75 балів – поточний контроль та самостійна робота, 25 балів – модульний контроль( для заліку) / підсумковий тест (для екзамену).
Розподіл балів за формами контролю навчальної діяльності студентів впродовж семестру:
Самостйна робота -30 балів           (*   домашнє читання -10 балів 
	творча письмова робота - 10 балів 

усна презентація -10 балів)
Поточний контроль роботи 
на практичних заняттях - 45 балів
Модульний/Підсумковий тест - 25 балів
Разом за семестр - 100 балів

Література предмету (до 5 позицій)
1. Казакова І. А., Синявська А.М., Яремчук О.В., Фігель М.М. Збірник завдань з ділової англійської мови./ Посібник . - Л.: вид-во УАД, 2019.- 110 с.
2. Казакова І.А., Смілевська М.П., Чорна О.С., Фігель М.П., Мусійовська О.Ф., Яремчук О.В.. Збірник текстів і вправ з англійської мови для самостійної та індивідуальної роботи студентів. - Л.: вид – во УАД, 2017.- 80 с.
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