
Анотація навчальної дисципліни 

 
Іноземна мова 

1 курс 

 

рівень вищої освіти   перший (бакалаврський) 

галузь знань  29 Міжнародні відносини 

спеціальність  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

освітня програма  Міжнародні відносини 

вид дисципліни  обов’язкова 

факультет  міжнародних економікчних відносин та туристичного бізнесу 

 

 

Програма навчальної дисципліни “ Іноземна мова ” складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавр 

спеціальності (напряму)291 Міжнародні відносини 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є обсяг лексики та граматики 

іноземної мови, що дає можливість здійснювати професійне спілкування та одержати 

необхідну професійну інформацію з іноземних видань.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Граматика 

2 Усне мовлення. Аналітичне читання 

3. Ділова мова 

Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів загальних та 

професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій і здійснення в 

процесі навчання виховання, освіти і розвитку особистості студента.  

Основні завдання вивчення дисципліни 

 Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття студентами мовних, 

лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формуванні системи мовленнєвих умінь 

з говоріння, читання, письма та аудіювання.  

Кількість кредитів 14 

Загальна кількість годин 420 

Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти 

повинні досягти таких результатів навчання: 

знати: граматичний матеріал: іменник, займенник, прикметник, граматичні форми 

дієслів індикативу активу; мовленнєві формули за темами, передбаченими програмою, 

базові професійно орієнтовані знання з обраної спеціальності. 

вміти: розуміти основні ідеї та розпізнавати базову інформацію в ході аудіювання, 

реагувати на телефонні розмови у межах типового спілкування, користуватись базовими 

навичками презентації, розуміти типові тексти із підручників за загальною і професійною 

тематикою, письмово заповнювати бланки. 

 



 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Семестр 1 

Розділ 1.  

Тема 1. (граматика)  

Дієслова “to be”, “to have”, конструкція “there is / are”. Іменник. Займенник. Прислівник. 

Прикметник. Дієслово. Теперішні тривалий та неозначений часи. 

Тема 2. (усна практика та аналітичне читання) Професії. Характер. Зовнішність. Одяг. 

Тема 3. (ділова мова) Наука економіка. Типи економік. Знайомство. Телефонне 

спілкування. 

Розділ 2.  

Тема 4. (граматика)  Прислівник. Прикметник. Дієслово. Минулий тривалий та 

неозначений часи.  

Тема 5. (усна практика та аналітичне читання) Історичні пам’ятки. Житло.  

Тема 6. (ділова мова) Змішана економіка. Корисність. Призначення зустрічі. Планування 

розкладів. Спілкування під час ділових зустрічей. 

Семестр 2 

Розділ 3 

Тема 7. (граматика) Теперішні доконані часи. Засоби передачі майбутнього. Минулі 

доконані часи. Узгодження часів. 

Тема 8. (усна практика та аналітичне читання) Катастрофи. Свята.  

Тема 9. (ділова мова) Фактори виробництва. Пропозиція та попит. Презентація структури 

та історії компанії. Презентація товарів та послуг. 

Розділ 4 

Тема 10. Непряма мова. (граматика)  

Тема 11. Їжа та харчування. (усна практика та аналітичне читання) 

Тема 12. (ділова мова) Дослідження ринку. Ринкові структури. Спілкування під час 

ділових зустрічей. 

 

Методи контролю 

1 семестр – залік 

2 семестр – екзамен 

 

Рекомендована література 

Основна література 

1. Брославська Є.М. Business in Touch. Навчальний посібник для студентів економічних 

спеціальностей 1-2-го курсів. / Є.М. Брославська, І.М. Лавриненко, А. Ю. Понікарьова. Ред. 

І.С. Шевченко. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 270 с. 

2. Олійник Н.А. English for Economics / Н.А. Олійник, Скрипник Т.І. –Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 

2016. – 162 с. 

3. Поліна Г.В. Практична граматика англійської мови: Навчальний посібник для студентів 

вищих   навчальних закладів /Г.В. Поліна. Ред. І.С. Шевченко. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 

2007. – 244 с. 

4. Практична граматика англійської мови з вправами: Базовий курс: Посібник для студентів 

вищих закладів освіти та середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням 

англійської мови / Ред. Л.М. Черноватий, В. І. Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 248 с. 



5. Dooley J. Enterprise 4 (Intermediate) Student’s book / J. Dooley, V. Evans. – Express Publishing, 

2007. –150 с. 

6. Dooley J. Enterprise 4 (Intermediate) Workbook / J. Dooley, V. Evans. – Express Publishing, 2007. 

– 83 с. 

7.  International Relations Beginner’s Textbook [Electronic resource] / Ed. by S. McGlinchey. – 

Access mode : https://www.e-ir.info/2016/12/07/e-ir-foundations-textbook-international-

relations  

 

Допоміжна література 

1. Сапрун І.Р. Personal matters. Навчальні матеріали з англійської мови / І.Р. Сапрун. – Х. : 

Харківський національний університет імені  В.Н. Каразіна,2007. –115 с.  

2. Dooley J. Grammarway 3 / J. Dooley, V. Evans. – Express Publishing, 1999. – 269 p. 

3. Dooley J. Grammarway 4 / J. Dooley, V. Evans. – Express Publishing, 2009. – 280 p. 

4. Evans V. Round-up 4 /V. Evans. – Longman, 2005. – 190 c. 

5. Evans V. Round-up 5 /V. Evans. – Longman, 2006. – 209 c. 

 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

1. Ділові сторінки Інтернет:  www.yahoo.com/news, www.bbc.co.uk, www.ukrbiz.net, www.bigmir.net.  

2. Англомовна преса, телевізійні ділові новини й огляди: the Financial Times, the Economist, 

the Guardian, BBC News. 

 

https://www.e-ir.info/author/stephen-mcglinchey/
http://www.yahoo.com/news
http://www.bbc.co.uk/
http://www.ukrbiz.net/
http://www.bigmir.net/

