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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма навчально! дисциплши «1ноземна мова (за 

професшним спрямуванням)» розроблена на основ1 “Методичних вказ^вок до 
розроблення та оформлення навчально! та робочо! навчально! програм 
дисциплш», введених в дш  розпорядженням вщ 16.06.2015р. №37/роз .

Дана дисциплша е практичною основою формування у студенев вмшня 
вшьного володшня шоземною мовою, що сприяе шдвищенню !х квашфшацй.

Метою викладання дисциплши «1ноземна мова (за професшним 
спрямуванням)» е набуття студентами спещальност 6.030502 «Економжа» 
спещашзацй «Економ^чна юбернетика» та спещальност 6.030507 
«Маркетинг» спещаизацй «Маркетинг» навичок спшкування шоземною 
мовою на професшному р̂ вн̂ , що необхщно при виконанш професшних 
обов’язюв.

Завданнями вивчення навчально! дисциплши е удосконалення та 
подальший розвиток набутих у школ1 знань, навичок та вмшь з шоземно! 
мови в р^зних видах мовно! д^яльност .̂ Вивчення шоземно! мови передбачае 
володшня термшолопчною та загальномовною лексикою, набуття навичок 
читання та усного 1 письмового перекладу оригшальних науково-техшчних 
текспв за фахом, вмшня розумгги шоземну мову як при безпосередньому 
спшкуванш, так  ̂у фонозапису, вести бесщу та робити повщомлення з фаху 
та з сустльно-полпично! тематики в межах тем, зазначених програмою.

У результат вивчення дано! навчально! дисциплши студент повинен:
Знати:

-  основну термшолопю за фахом;
-  основш граматичш та лексичш особливост перекладу техшчно! 

лггератури за фахом;
-  основш правила роботи з науково-техшчною лггературою;
-  основну суспшьно-полггичну термшолопю;
-  словотв1рш морфеми та модел^ особливо у галуз1 термшотворення;
-  основш граматичш явища, сшввщношення 1х форми 1з значенням.

Вмгги:
-  розумгги на слух монолопчну  ̂д^алог^чну мову;
-  виступати з повщомленнями з питань, пов’язаних з̂ спещальнютю та з 

сусшльно-полггично1 тематики;
-  приймати участь у бесщ-обговоренш;
-  передавати в уснш та письмовш формах здобуту при читанш 

шформащю як на рщнш, так  ̂на шоземнш мовц
-  розшзнавати граматичш явища 1 сшввщносити 1х форму 1з значенням 

при читанш 1 переробщ тексту.
Навчальний матер^ал дисциплши структурований за модульним 

принципом 1 складаеться з двох навчальних модул1в, а саме:
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-  навчального модуля №1 «Бухгалтерський облж та аудит. Фшансова 
дгялътстъ авгакомпанП»;

-  навчального модуля №2 «Основи маркетингу. Маркетинг 
авгакомпанП»;

-  навчального модуля №3 «Основиуправлгння. Управлгння 
авгакомпангею »;

-  навчального модуля №4 «Фгнанси. Грошг та кредит»;
-  навчального модуля №5 «Мгжнародний бгзнес. Багатонацгоналънг 

корпорацгг»;
-навчального модуля №6 «Влаштування на роботу. Переговори. 

Комерцгйнг контракти. Дглове листування»
кожен з яких е лопчно завершеною, вщносно самостшною, цшсною 

частиною навчально! дисциплши, засвоення яко! передбачае проведення 
модульно! контрольно! роботи та анал1з результат !! виконання.

Навчальна дисциплша «1ноземна мова (за професшним спрямуванням)» 
е базовою для вивчення тако! дисциплши, як «Дшова шоземна мова»

2. ЗМ1СТ НАВЧАЛЬНО1 ДИСЦИПЛ1НИ

2.1. Модуль №1 « Бухгалтерський облж та аудит. Фшансова 
д^яльн^сть ав1акомпан11»

Тема 2.1.1. Введения основно! термшологи з теми "Бухгалтерський облш 
та аудит”. Введення граматичного матер1алу: “ Моёа1 УегЬз: сап, тау, тш1”.

Тема 2.1.2. Закршлення термшологи на переклад1 навчального тексту 
“Вооккеертд аз Раг1 оГ Ассоипйпд Сус1е”. Виконання граматичних вправ.

Тема 2.1.3. Практичний переклад тексту “Ассоипйпд 81ерз” з анал1зом 
видо-часових форм д1еслова. Складання запитань до тексту та плашв переказу. 
Введення граматичного матер1алу: “ Моёа1 УегЬз: зЬоиШ, оидМ”.

Тема 2.1.4. Закршлення термшологи на переклад1 навчального тексту 
“Ассоипйпд 1п&гтайоп”. Робота над вправами.

Тема 2.1.5. Практичний переклад текстов. Обговорення останшх новин в 
свгп. Робота над вправами. Введення граматичного матер1алу: “ Моёа1 УегЬз: То 
Ье + тйпШуе, 1о Ьауе + тйпШуе”.

Тема 2.1.6. Закршлення термшологи на переклад1 навчального тексту 
“АиёШпд”. Аудшвання. Обговорення прослуханого.

Тема 2.1.7. Введення термшологи з теми „Фшансова д1яльшсть 
ав1акомпанш” у форм1 бесщи. Робота над вправами. Введення граматичного 
матер1алу: “Моёа1 УегЬз: §Ьа11, ш11, ^оиШ, ёаге, пееё”.

Тема 2.1.8. Закршлення основно! термшологи на переклад1 навчального тексту 
“АиНие Орега!т§ Соз1з”. Пщготовка до модульно! контрольно! роботи.
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2.2. Модуль №2 «Основи маркетингу. Маркетинг ав1акомпанп»
Тема 2.2.1. Введения термшологи з теми 2 “Основи маркетингу” у форм1 

бесщи. Робота над вправами. Введення граматичного матер1алу: “Теше апё 
VО̂ се Шзйпсйош оГ Рагйар1е I. Рипсйош оГ Раг!1с1р1е I”.

Тема 2.2.2. Закршлення термшологи на переклад1 навчального тексту 
ТЬе “Рз апё Сз оГ Магкейпд”. Робота з текстом. Робота над вправами.

Тема 2.2.3. Практична робота над перекладом текспв з теми. Складання 
д1алопв. Введення граматичного матер1алу: “Тепзе апё уоюе Шзйпсйопз оГ 
Рагйс1р1е II. Рипсйопз оГ Рагйс1р1е II”.

Тема 2.2.4. Обговорення повщомлень з теми “Маркетингове 
дослщження”. Робота над газетними статтями з теми.

Тема 2.2.5. Закршлення термшологи на переклад1 навчального тексту. 
Робота над вправами. Введення граматичного матер1алу: “ТЬе О^есйуе 
Рагйс1р1а1 Сопз1гас1;юп”.

Тема 2.2.6. Складання плашв переказу тексту та д1алопв з теми. Введення 
граматичного матер1алу: “ТЬе 8иЬ)есйуе Раг11с1р1а1 Сопз1гас1;юп”.

Тема 2.2.7. Обговорення текспв для самостшного читання з теми. Робота 
над вправами.

Тема 2.2.8. Введення термшологи з теми “Ау1а1юп Магкейпд”. Робота над 
термшолопею з теми. Виконання вправ.

2.3. Модуль №3 «Основи управлшня. Управл1ння 
ав1акомпан1ею»

Тема 2.3.1. Введення термшологи з теми “ Основи управлшня”. Робота 
над вправами. Введення граматичного матер1алу: “ТЬе Оегипё.Тепзе апё уо1се 
Шзйпсйопз. ТЬе Гипсйопз оГ 1Ье Оегипё”.

Тема 2.3.2. Закршлення термшологи на переклад1 навчального тексту про 
структуру оргашзаци. Робота з текстом та вправами.

Тема 2.3.3. Закршлення термшологи з теми та робота з текстом “Э1ГГегеп1 
{урез оГ огдаш2айопа1 з1тис1ше”. Складання д1алопв. Введення граматичного 
матер1алу: “ТЬе Оегипё апё 1Ье Рагйс1р1е”.

Тема 2.3.4. Опрацювання тексту “Мападегз го1ез апё гезропзЛШйез”. 
Робота над газетними статтями з теми. Обговорення прочитаного. Введення 
граматичного матер1алу “ 1Ье Оегипё апё 1Ье ШйпШуе”.

Тема 2.3.5. Закршлення термшологи на переклад1 навчального тексту 
“Мойуайоп”. Виконання вправ.

Тема 2.3.6. Усний 1 письмовий переклад навчального тексту “БГГесИуе 
ЬеаёегзЫр”. Складання д1алопв.

Тема 2.3.7. Обговорення текстов для самостшного читання з теми. 
Вивчення термшологи з тексту “Теаш^огк”.

Тема 2.3.8. Введення термшологи з теми „Управлшня ав1акомпашею” на 
переклад1 навчального тексту ”8ои1Ь^ез1 АЫ те’з М1ззюп, ОЬ)есйуез, 
81га1ед1ез”. Робота над текстом. Робота над вправами.
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2.4. Модуль №4 «Фшанси. Г рош1 та кредит. Економ^чна 
юбернетика»

Тема 2.4.1. Введення основно! термшологи з теми “ Фшанси. Грош1 та 
кредит” у форм1 бесщи. Введення граматичного матер1алу: “Тепзе апё азрес! 
Шзйпсйопз оГ 1Ье тйпШуе. ТЬе Шпсйош оГ 1Ье шйпШУе”.

Тема 2.4.2. Закршлення термшологи на переклад1 навчального тексту 
“Еуо1ийоп оГ 1Ье раутеп1з зуз^ет”. Виконання лексико-граматичних вправ.

Тема 2.4.3. Закршлення термшологи з теми у форм1 бесщи. Практична 
робота над перекладом текспв 1з сусшльно-полпично!. Введення граматичного 
матер1алу: “Сотр1ех ОЬ|ес1”.

Тема 2.4.4. Робота над навчальним текстом “ Сеп1га1 Ьапктд”. 
Закршлення основно! термшологи з теми. Виконання вправ. Бесща з теми.

Тема 2.4.5. Вивчення термшологи з теми. Письмовий переклад тексту 
“1п1егез1 Ка1е”. Аудшвання тексту за фахом. Обговорення прослуханого. 
Введення граматичного матер1алу: “Сотр1ех 8иЬ]ес1”.

Тема 2.4.6. Практичний переклад тексту “ ^Ьа1 18 а 1оап?” Складання 
запитань до тексту та плашв переказу. Введення граматичного матер1алу: “ ТЬе 
Гог-1о-1пйпШуе Сош1гис1;юп”.

Тема 2.4.7. Введення основно! термшологи з теми “Соп1го1 Епдтееппд 
апё СуЬетейсз” у форм1 бесщи. Узагальнення граматичного матер1алу.

Тема 2.4.8. Читання та переклад тексту “ТЬе Ь̂̂ и̂̂ 1у оГ 8уз1ет”. 
Обговорення прочитаного. Виконання лексико-граматичних вправ.

2.5. Модуль №5 «М1жнародний б^знес. Багатонащональш 
корпорацп»

Тема 2.5.1. Введення основно! термшологи з теми “ М1жнародний 
б1знес”. Введення граматичного матер1алу: “ СопёШопа1 8еп1епсез”.

Тема 2.5.2. Закршлення термшологи на переклад1 навчального тексту 
“1п1ета1юпа1 Визтезз”. Виконання граматичних вправ.

Тема 2.5.3. Введення основно! термшологи з теми “ Багатонащональш 
корпорацй”. Робота над вправами. Узагальнення граматичного матер1алу.

Тема 2.5.4. Закршлення термшологи на переклад1 навчального тексту 
“ТЬе МиШпа1юпа1 Согрога1е РЬепотепоп ”. Анал1з та обговорення сустльно- 
полпичних статей.

Тема 2.5.5. Закршлення термшологи на переклад1 навчального тексту 
“ТЬе Иоз1-Соип1гу Регзресйуе”. Виконання вправ.

Тема 2.5.6. Введення основно! термшологи з теми “1п1ета1юпа1 Тгаёе”. 
Складання плашв переказу текспв. Виконання вправ.

Тема 2.5.7. Закршлення термшологи на переклад1 навчального тексту 
“Ио^ 1о Еп1ег Роге1дп Магке1? ”. Аудшвання. Обговорення прослуханого.

Тема 2.5.8. Реферати та доповщ з теми.
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2.6. Модуль №6 «Зустр1ч1. Переговори. Дшове листування»
Тема 2.6.1. Введення основно! термшологи з теми “Зустр1ч1 у форм1 

бесщи. Введення граматичного матер1алу: “ ТЬе Сотр1ех 8еп1епсез”.
Тема 2.6.2. Закршлення термшологи на переклад1 навчального тексту 

“Маке теейпдз ^огк Гог уои”. Виконання вправ.
Тема 2.6.3. Читання тексту “РйГаПз оГ Шегпайопа! Меейпдз”. Обговорення 

прочитаного. Виконання лексико-граматичних вправ.
Тема 2.6.4. Введення основно! термшологи з теми “ Переговори” у форм1 

бесщи. Виконання лексико-граматичних вправ.
Тема 2.6.5. Читання тексту “ ТЬе Аг! оГ №дойа1юпз”. Обговорення 

прочитаного. Практична робота над перекладом текстов з сустльно-полпично! 
тематики.

Тема 2.6.6. Введення термшологи з теми “ Дшове листування”. 
Ауддавання тексту за фахом. Обговорення прослуханого.
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2007. - 350 с.

3.1.7. Англшська мова. Вапктд: Методична розробка / Уклад.: О.М. 
Акмалдшова, Т.В.Акопян, С.Ю. Грицай. -  К.: НАУ, 2003. -  64 с.

3.1.8 Акмалдшова О.М., Старовойтова Л.1. Визтезз ЕпдНзЬ Гог Ау1айоп 
Мападегз: Навчальний поабник. -  К.: НАУ, 2001. -  176 .с

3.2. Додатков1 рекомендован! джерела

3.2.1. Акмалдшова О.М., Будко Л.В., Старовойтова Л.1. Н1дЬ-81у1е 8осю-Ро1Шса1 
Тегтто1оду.- К.: НАУ, 2005, -  228с.

3.2.2. Англо-украшсью та украшсько-англшсью словники.
3.2.3. Журнальш статп з перюдичних фахових видань.
3.2.4. Газетш статп з сустльно-полпично! тематики.
3.2.5. Граматичш довщники з шоземно! мови.
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АРКУШ П
(Ф 03.02 -  01) 

ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
№

прим.

Куди
передано

(тдроздш )

Дата
видач1 П.1.Б. отримувача Пщпис

отримувача Прим1тки

(Ф 03.02 -  02)
АРКУШ ОЗНАИОМЛ] ННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№
пор. Пр1звище 1м'я по-батьков1

Пщпис
ознайомлено!

особи

Дата
ознайом-

лення
Прим1тки
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АРКУШ РЕССТРАЦП РЕВ1ЗП
(Ф 03.02 -  04)

№
пор. Пр1звище 1м'я по-батьков1 Дата рев1зп Пщпис Висновок щодо 

адекватаосп

(Ф 03.02 -  03)
АРКУШ ОБЛ1КУ ЗМ1Н

№
зм1ни

№ листа (сторшки) Пщпис
особи,

яка
внесла
змшу

Дата
внесення

змши

Дата
введення

змшиЗмшеного Замшеного Нового Анульо-
ваного

(Ф 03.02 -  32)
УЗГ ОДЖЕННЯ ЗМ1Н________________________

Пщпис Тшщали, пр1звище Посада Дата

Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено
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