
Анотація навчальної дисципліни 

Іноземна мова (англійська) 
1 курс 

 
рівень вищої освіти   перший (бакалаврський) 

галузь знань  29 міжнародні відносини 
спеціальність  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

освітня програма  Міжнародна інформація та міжнародні комунікації 
вид дисципліни  обов’язкова 

факультет  міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 
 
 
 

Програма навчальної дисципліни “іноземна мова (англійська)” складена відповідно 
до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавр 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 
освітня програма “Міжнародна інформація та міжнародні комунікації” 
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів загальних та 

професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, 
соціолінгвістичної, соціокультурної та побутової) для забеспечення їхнього ефективного 
спілкування в академічному та професійному середовищі, а також здійснення в процесі 
навчання виховання, освіти і розвитку особистості студента.  

Основними завданнями даної навчальної дисципліни полягає у набутті студентами 
мовних професійно орієнтованих, 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: у результаті вивчення даного курсу студент 

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

дієслів індикативу активу; мовленєві формули за темами, передбаченими програмою; базові 
професійно орієнтовані знання з обраної спеціальності. 

вміти: вільно використовувати активний матеріал в різних видах мовленнєвої 
діяльності; розуміти зміст складних текстів на конкретні та абстрактні теми; вільно, чітко й 
деталізовано висловлюватися щодо широкого спектру тем; висловлювати думку щодо 
актуальних питань (усно та  письмово); вміти вести дискусію, чітко виступати з 
підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола тем академічного та 
професійного спрямування. 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. 
Тема 1. Дієслова “to be”, “to have”, конструкція “there is/are”. Іменник. Займенник. 
Прислівник. Прикметник. Зовнішність та характер. 
Тема 2. Знайомство.  

Розділ 2. 
Тема 3. Дієслово. Теперішні тривалий та неозначений часи. Минулий тривалий та 
неозначений часи. Історичні пам’ятки. Житло.  
Тема 4. Телефонне спілкування.  

Розділ 3. 
Тема 5. Теперішні перфектні часи. Засоби передачі майбутнього. Катастрофи. Свята. 
Тема 6. Призначення зустрічі. 

Розділ 4. 
Тема 7. Минулі перфектні часи. Непряма мова. Узгодження часів. Їжа та харчування. 
Тема 8. Презентація компанії. Історія компанії. 

http://international-relations-tourism.karazin.ua/academics/major-inerinfo.html


 
Методи контролю 

1 семестр 
1. Поточний контроль: опитування, словниковий диктант, тематична робота (комбінований 
тест). 
2. Підсумковий контроль: письмова залікова робота (комбінований тест/переклад) 

2 семестр 
1. Поточний контроль: опитування, словниковий диктант, тематична робота(комбінований 
тест). 
2. Підсумковий контроль:   письмова екзаменаційна робота (комбінований тест/переклад) 

 
Рекомендоване методичне забезпечення 

Основна  література 
1. Поліна Г.В. Практична граматика англійської мови: Навчальний посібник для студентів 
вищих  навчальних закладів/Ред. І.С. Шевченко. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 244 с. 
2. 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. 
3. V. Evans, J. Dooley Enterprise 4 (Intermediate).// Student’s book. – Newbury: Express 
Publishing, 2007. – 198 p. 
4. V. Evans, J. Dooley Enterprise 4 (Intermediate). //Workbook. – Newbury: Express Publishing, 
2007. – 83 p. 
5. Vicki Hollett Business Objectives.// Student’s book. – Oxford: OUP, 2006 – 192 p. 
6. Vicki Hollett Business Objectives.// Workbook. – Oxford: OUP, 2006 – 80 p. 

Допоміжна література 
1. Израилевич Е.Е., Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка. – М.:  
2. Внешторгиздат, 1996. – 546 с. 
3. J. Eastwood Oxford Practice Grammar (Intermediate) – OUP, 2006. – 439 р. 
4. M. Swan Practical English Usage. – OUP, 2009. – 658 р. 
5. N. Oliynyk, T. Skrypnyk English for Economics. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 129 с. 
6. V. Evans, J. Dooley Grammarway 4 – Newbury: Express publishing, 1999. – 278 p. 

 
 Інформаційні ресурси 

1. Ділові сторінки Інтернет: www.yahoo.com/news, www.bbc.co.uk, www.ukrbiz.net,  www.bigmir.net. 
2. Англомовна преса 
3. Телевізійні ділові новини й огляди (BBC World News) 

  

http://www.yahoo.com/news
http://www.bbc.co.uk/
http://www.ukrbiz.net/
http://www.bigmir.net/


Анотація навчальної дисципліни 

Іноземна мова (англійська) 
2 курс 

 
рівень вищої освіти   перший (бакалаврський) 

галузь знань  29 міжнародні відносини 
спеціальність  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

освітня програма  Міжнародна інформація та міжнародні комунікації 
вид дисципліни  обов’язкова 

факультет  міжнародних економікчних відносин та туристичного бізнесу 
 
 

Програма навчальної дисципліни “іноземна мова (англійська)” складена відповідно 
до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавр 

спеціальності (напряму) 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» 

освітня програмам  “Міжнародна інформація та міжнародні комунікації” 
 Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів загальних та 

професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, 
соціолінгвістичної, соціокультурної та побутової) для забеспечення їхнього ефективного 
спілкування в академічному та професійному середовищі, а також здійснення в процесі 
навчання виховання, освіти і розвитку особистості студента.  

Основними завданнями даної навчальної дисципліни полягає у набутті студентами 
мовних професійно орієнтованих, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і 
формуванні системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання.  

Кількість кредитів – 13 
Загальна кількість годин – 390  
Заплановані результати навчання: у результаті вивчення даного курсу студент 

повинен  
знати: граматичний матеріал: граматичні форми дієслів індикативу пасиву, неособові 

форми дієслова, умовний спосіб; мовленєві формули за темами, передбаченими програмою; 
базові професійно орієнтовані знання з обраної спеціальності. 

вміти: вільно використовувати активний матеріал в різних видах мовленнєвої 
діяльності; розуміти зміст складних текстів на конкретні та абстрактні теми; вільно, чітко й 
деталізовано висловлюватися щодо широкого спектру тем; висловлювати думку щодо 
актуальних питань (усно та  письмово); вміти вести дискусію, чітко виступати з 
підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола тем академічного та 
професійного спрямування. 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. 
Тема 1. Повторення форм часу. Пасивний стан. Злочини та покарання. Види спорту / Хобі. 
Тема 2. Історія компанії. Презентація товарів та послуг. 
Розділ 2.  
Тема 3. Інфінітив. Конструкція «Складний додаток». Конструкція «Складний підмет». 
Герундій. Екологічні проблеми. 
Тема 4. Описання тенденцій/графіків. Порівняння інформації. 
Розділ 3. 
Тема 5. Дієприкметник. Освіта. Розваги. 
Тема 6. Газети. Телебачення. 
Розділ 4.  
Тема 7. Умовний спосіб (3 типи умовних речень, змішаний тип). Побажання. Конструкції « 
It’s high time, as if, as though.». Види транспорту. 
Тема 8. Новітні ЗМІ. Реклама. 

http://international-relations-tourism.karazin.ua/academics/major-inerinfo.html


Методи контролю 
3 семестр 

1. Поточний контроль: опитування, словниковий диктант, тематична робота (комбінований 
тест). 
2. Підсумковий контроль:   письмова залікова робота (комбінований тест/переклад) 

4 семестр 
1. Поточний контроль: опитування, словниковий диктант, тематична робота(комбінований 
тест). 
2. Підсумковий контроль:   письмова екзаменаційна  робота (комбінований тест/переклад) 

 
Рекомендоване методичне забезпечення 

Основна  література 
1. Брославська Є.М., Літовченко Я.М. Media and Advertising. Навчальний посібник для 
студентів спеціальності міжнародна інформація 2-3-го курсів. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
2015. – 152 с. 
2. Давыденко И.В. English Grammar Exercises. Intermediate / И.В. Давыденко. – Х.: ХНУ имени 
В.Н. Каразина, 2014. – 121 с. 
3. Поліна Г.В. Практична граматика англійської мови: Навчальний посібник для студентів 
вищих  навчальних закладів/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. V. Evans, J. Dooley Enterprise 4 (Intermediate).// Student’s book. – Newbury: Express 
Publishing, 2007. – 198 p. 
6. V. Evans, J. Dooley Enterprise 4 (Intermediate). //Workbook. – Newbury: Express Publishing, 
2007. – 83 p. 
7. Vicki Hollett Business Objectives.// Student’s book. – Oxford: OUP, 2006 – 192 p. 
8. Vicki Hollett Business Objectives.// Workbook. – Oxford: OUP, 2006 – 80 p. 

Допоміжна література 
1. Израилевич Е.Е., Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка. – М.:  
Внешторгиздат, 1996. – 546 с. 
2. J. Eastwood Oxford Practice Grammar (Intermediate) – OUP, 2006. – 439 р. 
3. M. Swan Practical English Usage. – OUP, 2009. – 658 р. 
4. V. Evans, J. Dooley Grammarway 4 – Newbury: Express publishing, 1999. – 278 p. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Ділові сторінки Інтернет: www.yahoo.com/news, www.bbc.co.uk, www.ukrbiz.net,  www.bigmir.net. 
2. Англомовна преса 
3. Телевізійні ділові новини й огляди (BBC World News) 
 

 

http://www.yahoo.com/news
http://www.bbc.co.uk/
http://www.ukrbiz.net/
http://www.bigmir.net/

