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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Іноземна мова
професійного спрямування» складена відповідно до освітньої програми
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань – 07 Управління та
адміністрування, Спеціальність – 071 Облік та оподаткування, Кваліфікація –
бакалавр психології (психолог ювенальної превенції)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є базові знання з
англійської, німецької та французької мов за такими аспектами, як фонетика,
граматика, лексика, та сформовані вміння та навички у головних видах
мовленнєвої діяльності – читанні, аудіюванні, говорінні і письмі.
Міждисциплінарні зв’язки забезпечуються змістом навчальних
матеріалів. Навчальні тексти містять інформацію з різних галузей права –
кримінального, цивільного, адміністративного та інших. Дисципліна
«Іноземна мова професійного спрямування» тематично пов’язана з
відповідними навчальними дисциплінами, вивчення яких передбачено
навчальним планом та програмою першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти. З одного боку, фонові знання, набуті курсантами з інших предметів,
допомагають кращому засвоєнню мовного матеріалу, з іншого, - інформація,
вилучена з іншомовного тексту, сприяє засвоєнню професійно релевантних
знань та становленню майбутнього фахівця.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
Англійська мова
ТЕМА № 1. «Опис людини та речей».
ТЕМА № 2. «Дії поліції».
ТЕМА № 3. «Протидія правопорушенням та злочинам».
ТЕМА № 4. «Оснащення поліції»
ТЕМА № 5. «Основні терміни обліку та оподаткування»
ТЕМА № 6. «Фінансова звітність»
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова
професійного спрямування» є оволодіння курсантами таким рівнем мовної та
комунікативної компетенції, який дозволив би їм спілкуватися іноземною
мовою в усній та письмовій формах в інтересах служби та задля розвитку своєї
особистості.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова
професійного спрямування» є:
- набуття курсантами вміння застосовувати найбільш поширені мовні
засоби в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: говорінні, аудіюванні,
читанні і письмі;
- розвиток пізнавальної активності курсантів, навчання самостійного
надбання знань;
- формування у курсантів позитивного ставлення до оволодіння як мовою,
так і навичками крос-культурного спілкування;
- розширення кругозору та створення передумов для подальшого
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професійного росту;
- виховування та розвиток у курсантів почуття самосвідомості, а також
формування вмінь міжособистісного спілкування.
1.3. Згідно з освітньою програмою курсанти повинні:
знати:
1. Іншомовну лексику в обсязі принаймні 2500 лексичних одиниць
(включаючи не менше 1000 одиниць шкільного мінімуму), в тому числі
найбільш вживані економічні терміни та лексичні одиниці тематики.
2. Нормативну граматику іноземної мови в повному обсязі для читання та
усного спілкування.
3. Найбільш вживані зразки мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях
спілкування
4. Основні відомості про культуру, соціальний та політичний устрій та
правову систему країн, мова яких вивчається.
вміти:
1. Читати оригінальні тексти, в тому числі ті, що відносяться до професійної
сфери та містять високочастотні фахові терміни.
2. Сприймати на слух невеликі за обсягом повідомлення в помірному темпі з
вилученням основної та детальної інформації.
3. Робити невеликі за обсягом підготовлені та непідготовлені повідомлення
професійно релевантного змісту; вести нескладну бесіду з побутових та
професійних питань.
4. Вміти заповнити бланки документів, написати короткого листа особистого
характеру.
5. Використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації.
6. В подальшому самостійно вдосконалювати свою мовну підготовку з
використанням автентичних іншомовних джерел.
1.4. Форма підсумкового контролю – залік, екзамен.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/6 кредитів ECTS.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Англійська мова
ТЕМА № 1. «Опис людини та речей».
Ця тема містить опис підозрюваного або іншої особи, а також опис
транспортних засобів та особистих речей, в якій наведені основні мовні
засоби, використання яких є доцільним при професійно релевантному описі
фізичних осіб, які підлягають розшуку та ідентифікації в зв’язку з тим, що
вони підозрюються у скоєнні злочину, були свідком правопорушення чи є
зниклими особами, а також речей, які є засобами скоєння злочину або
предметами крадіжок та інших корисливих злочинів. Повторюються вивчені в
попередній період та вивчаються нові комунікативні моделі, необхідні для
вилучення чи надання потрібної інформації, з’ясування подробиць,
знаходження додаткової інформації, повторного опитування, формуються
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відповідні вміння. Граматичний матеріал включає понятійний апарат
граматики, поняття про граматичну категорію, службові слова, огляд частин
мови, головні члени речення, дієслово, часи англійського дієслова,
неправильні дієслова, група неозначених часів – утворення та вживання.
Лексичне наповнення включає найбільш вживані лексичні одиниці, що
необхідні для реалізації комунікативного наміру в межах теми, що вивчається.
Тренувальні та мовленнєві вправи спрямовані, перш за все, на розвиток вмінь
та навичок усного мовлення. Додаткові нескладні тексти сприяють
вдосконаленню вмінь та навичок читання.
ТЕМА № 2. «Дії поліції».
Ця тема присвячена конкретним видам багатогранної діяльності поліції. В
цій темі наведені основні мовні засоби, які можуть бути використані в
наступних ситуаціях: при спілкуванні з людиною (пішоходом чи
автомобілістом), яка заблукала або розшукує те чи інше місце в міській чи
інший місцевості; при отриманні термінового виклику та виїзді на місце події;
при зупинці транспортного засобу; при виїзді на місце дорожньо-транспортної
пригоди. Граматичний матеріал включає групу тривалих часів, їх утворення та
вживання, порівняння використання неозначених та тривалих часів.
ТЕМА № 3. «Протидія правопорушенням та злочинам».
Ця тема, присвячена боротьбі поліції проти конкретних правопорушень та
злочинів. В ній наведені основні мовні засоби, використання яких є доцільним
при спілкуванні в ході виявлення та розслідування деяких злочинів, наприклад
кишенькової крадіжки; пограбування, шахрайства та інших. Розглядаються
типові ситуації спілкування, які можуть виникнути за цих обставин.
Розвиваються вміння та навички, необхідні для успішного обміну
інформацією за темою. Граматичний матеріал включає групу доконаних
(перфектних) часів, їх утворення та вживання, порівняння використання
неозначених, тривалих та доконаних часів. Вживання, порівняння
використання неозначених, тривалих та доконаних часів.
ТЕМА № 4. «Оснащення поліції»
Тема містить опис основного обладнання, яке використовується поліцією у
підтриманні правопорядку та боротьбі зі злочинністю. Представлені в темі
мовні засоби є необхідними та достатніми для спілкування за такими
розділами, як базове поліцейське обладнання, транспортні засоби, зброя
(летальна та нелетальна) та радіозв’язок. Наведені типові ситуації спілкування
за темою дозволяють оволодіти вміннями та навичками, необхідними для
реалізації відповідного комунікативного наміру. Представлені в темі вправи
призначені для розвитку вмінь та навичок усного мовлення та вилучення
інформації з письмових текстів. Граматичний матеріал включає групу
доконаних-тривалих часів, їх утворення та вживання.
ТЕМА № 5. «Основні терміни обліку та оподаткування»
Тема є професійно релевантною і містить тексти, присвячені основним
термінам обліку та оподаткування. Лексика, пов’язана с бухгалтерським
обліком, є невід’ємною частиною навчальної дисципліни. Граматичний
матеріал - модальні дієслова. Мовний матеріал відпрацьовується в низці
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тренувальних вправ. Мовленнєві вправи присвячені, головним чином,
розвитку вмінь та навичок читання тексту за фахом.
ТЕМА № 6. «Фінансова звітність»
Ця тема має безпосереднє відношення до майбутньої професії тих, хто
навчається. Тексти присвячені різним видам фінансової звітності як підрозділу
бухгалтерської науки, що надає точний напрямок для вивчення навчальної
дисципліни. Граматичний матеріал містить Subjunctive Mood (умовний
спосіб). Серія мовних та мовленнєвих вправ допомагає засвоїти мовний
матеріал і розвинути навички вилучення інформації з тексту при ознайомчому
та вивчаючому читанні. Граматика за темою також включає повторення
граматичного матеріалу всього семестру.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси
в Інтернеті
Основна
Англійська мова
1. John Taylor & Jenny Dooley. Police. Express Publishing. 2011.
2. John Taylor & Stephen Peltier. Accounting. Express Publishing. 2011.
3. Г.В. Верба, Г.Л. Верба. Довідник з граматики англійської мови. Київ.
«Освіта», 1995.
Допоміжна
Англійська мова
1. Навчальні матеріали для позааудиторного читання (англійська мова) для
курсантів та слухачів І, ІІ курсів . - Х.:Нац. ун-т внутр. справ, 2002 . - 92 с.
2. Гусак, Т.М. Modern Еnglіsh Grammar іn Practіce (Guіde Book andWorkbook)
:Посібник . - К.:Фірма "ІНКОС", 2002 . - 308 с.
3. Reading manual :Посібник для розвинення навичок читання англ. мовою . Х.:Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004 . - 68 с.
4. Карабан, В.І. Англійсько-український юридичний словник : Понад 75 тис.
слів та словосполучень юрид. підмови та близько 160 тис. укр. перекладних
відповідників . - Вінниця:Нова книга, 2004 . - 1088 с.
5. Levashov O.S. Grammar ResourceBook: практичний посібник з грамматики
англійської мови . -Х.:Вид-воХарк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008 . - 208 с
6. English-Ukrainian-Russian learner’s dictionary : [словник для курсантів 1 та 2
курсів ХНУВС] . - ХНУВС, 2011 . - 328 с
7. Англо-український словник : близько 120.000 слів : у 2 т. - А - М . Т. 1 . 1996 . - 752 с.
8. Англо-український словник :близько 120.000 слів : у 2 т. - N - Z . Т. 2 . 1996 . - 712 с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті
Англійська мова
1. http://elt.oup.com/student/englishfile/?mode=student&cc=global&selLangua
ge=en
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На цьому сайті розміщено курс New English File з інтерактивними вправами з
граматики, лексики, вимови та читання. Користувач може вивчати англійську
мову у залежності від свого рівня володіння нею, а саме Beginner, Elementary,
Pre-Intermediate, Intermediate, Intermediate Plus, Upper-Intermediate,Advanced
2. http://elt.oup.com/student/livinggrammar/?mode=student&cc=global&selLa
nguage=en
На цьому сайті розміщено курс Living grammar, який передбачає для
користувача можливість вивчати англійську граматику у залежності від рівня
володіння нею, а саме Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate або UpperIntermediate.
3. http://elt.oup.com/student/project3rdedition/?mode=student&cc=global&sel
Language=en
На цьому сайті розміщено курс Project, який передбачає можливість
працювати над вимовою, аудіюванням, лексикою, граматикою, тестувати свої
знання у залежності від рівня володіння різними аспектами мови.
4. http://esl.about.com/od/beginningenglish/Learning_English_for_Beginners_
Beginning_ESL_EFL.htm
Сайт розроблений для починаючих вивчати англійську мову і передбачає
можливість працювати над граматикою, аудіюванням, лексикою, читанням та
письмом, а також виконувати різноманітні квизи.
5. http://www.britishcouncil.org/france-english-learn-english-online.htmСайт
LearnEnglishonline передбачає можливість безкоштовно вивчати будьякий аспект англійської мови у залежності від рівня володіння нею, а
саме: Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate або
Advanced.
6. http://www.edufind.com/english/grammar/grammar_topics.php
Сайт передбачає можливість одержувати теоретичні знання з більшості
розділів граматики англійської мови у дуже лаконічній і наглядній формі.
7. http://www.esolcourses.com/
Сайт передбачає можливість для користувача працювати над різними
аспектами англійської мови незалежно від рівня володіння англійською
мовою.
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти.
Підсумковий контроль (залік, іспит) складаються з тестування за
методикою множинного вибору, тестів з відкритою відповіддю, традиційних
форм перевірки (відповіді на питання, переклад, переказ тощо), а також
завдань творчого характеру (підготовка повідомлення, доповіді, пошук та
узагальнення інформації за певною темою. складання діалогів). Перевірка
охоплює знання та коректне застосування всього лексико-граматичного
матеріалу і інтегровані навички в усіх чотирьох видах мовленнєвої діяльності,
які є об’єктом навчання за той період навчального процесу, що контролюється
Контрольні питання, що виносяться на підсумковмй контроль.
І семестр
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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10.
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12.
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14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ідентифікація підозрюваного за зовнішніми ознаками.
Впізнання підозрюваного. Складання протоколу.
Словесний портрет зниклих та викрадених осіб.
Особисті речі, які можуть бути викрадені в громадському транспорті
(метро, автобусі, тролейбусі).
Опитування потерпілих у справах про крадіжку особистих речей в
громадському транспорті. Складання протоколу.
Речі, які є предметами крадіжок та інші корисні злочини. Опитування
потерпілих.
Складання протоколу корисних злочинів.
Як пояснити дорогу пішоходу.
Допомога людині, яка заблукала.
Дорожні знаки та надписи на шляхах.
Пояснення шляху на карті.
Порушення правил дорожнього руху.
Складання протоколу порушення правил дорожнього руху.
Опитування правопорушників, свідків (потерпілих) в дорожньотранспортній пригоді.
Дії поліцейського на місці дорожньо-транспортної пригоди. Складання
протоколу.
ІІ семестр
Опис речей, які можуть бути викрадені кишеньковими крадіями.
Опитування осіб, які постраждали від кишенькових крадіїв. Складання
протоколу.
Пограбування на вулиці.
Опитування потерпілих (свідків) пограбування на вулиці. Складання
протоколу.
Можливість ризиків пограбування в неліцензійному транспорті.
Опитування потерпілих у справах пограбування в неліцензійному
транспорті. Складання протоколу.
Профілактичні заходи із запобігання викраденню автомобілів.
Обладнання, яке використовується поліцією.
Транспортні засоби, яке використовується поліцією.
Летальна зброя.
Нелетальна зброя.
ІІІ семестр
Вакансії в бухгалтерії.
Цифри.
Баланси. Народний бухгалтер пояснює баланси.
Опис змін. Річний звіт про продажі.
Податки. Служба внутрішніх доходів.
Мова бухгалтерського обліку.
Аналіз балансів.
Шахрайство. Численні шахрайства.
Платоспроможність. Фабричний магазин готівкою.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Прямі та непрямі витрати. Облік витрат.
Складання бюджету.
Аудит.
Фінансова звітність. Купити або орендувати.
Податковий рай.
Фінансова звітність. Податковий облік.

