
 
 

КАФЕДРА  ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни: Іноземна мова перша (англійська) (2 курс) 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Сторінка курсу в Moodle: https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=967  

Сторінка дисципліни в електронній бібліотеці: 

Викладач: Палєй Т.А., кандидат філолог. наук, доцент (практичні заняття, 

поточний та підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Іноземна мова перша» є обов’язковою освітньою 

компонентою навчального плану циклу дисциплін професійної та практичної 

підготовки, яка сприяє підготовці фахівців зі спеціальності291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

Основними організаційними формами навчання є практичні заняття, які 

передбачають комплексну реалізацію практичної, загальноосвітньої, виховної та 

розвиваючої мети, що досягається в процесі практичного оволодіння іноземною 

мовою. 

Навчальна дисципліна «Іноземна мова перша»спрямована на досягнення 

студентом рівнів мовної, мовленнєвої та соціокультурної  компетентностей, що 

відповідають міжнародним стандартам, викладеним у Загальноєвропейських 

рекомендаціях з мовної освіти та в Національній програмі з англійської мови та 

розрахована на підготовку бакалаврів всіх спеціальностей. 

Мета викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова перша» полягає у  

формуванні у студентів іншомовної комунікативної компетенції, що складається 

із лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної компетенцій; у забезпеченні 

інтегрованого розвиткуусіх видів мовленнєвої діяльності  (аудіювання, говоріння, 

читання, письмо); у розвиток умінь студентів використовувати широкий обсяг 

граматичних структур та лексичних одиниць в усному та писемному мовленні з 

урахуванням комунікативної ситуації та стилю; в ознайомленні студентів з 

країнознавчими аспектами життя, поведінки та цінностей народів англомовних 

країн. 

Таким чином, мета навчальної дисципліни «Іноземна мова перша»полягає у 

формуванні у студентів загальної іншомовної комунікативної компетентності та 

професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності, які 

забезпечать майбутнім фахівцям ефективне вирішення комунікативних і 

професійних завдань у діловій та професійній сферах. 

Ключові слова: англійська мова, фонетика, словотворення, лексика, граматика, 

читання, усне мовлення, аудіювання, письмо. 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 8. Public relations. 

8.1. Shaping of public relations. 

8.2. Spin. 

8.3. Merchandasing. 

8.4. Marketing. 

 

Розділ 9. Law and crime. 

9.1. Categories of international crime. 

9.2. Organized crime. 

9.3. The effectiveness of punishment. 

9.4. Morality and crime. 

 

Розділ 10. Warfare and peace. 

10.1. Warefare. 

10.2. Terrorism. 

10.3. Arms control. 

10.4. Collective security. 

 

Розділ 11. Global society. 

11.1. Globalization. 

11.2. The debates over globalization. 

11.3. Economic integration. 

11.5 Travelling and tourism. 

 

Розділ 12. International relations. 

12.1. International relations. 

12.2. International organizations. 

12.3. United Nations Organization. 

12.4. European Union. 

12.5. NATO. 

 

Розділ 13. Diplomacy. 

13.1. The functions of diplomacy. Cultural diplomacy. 

13.2. Diplomatic personnel. 

13.3. Diplomatic missions. 

13.4. Credentials. 

13.5. The role of the ambassador. 

13.6. Diplomatic agreements. 

 

Технічне і програмне забезпечення 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет мережі , мультимедійний проектор для: комунікації та 

опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; 

проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль). 



Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та 

виконання передбачених видів освітньої діяльності:  MS Windows XP, Internet 

Explorer; MSPowerPoint. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

1. Турчин Д.Б. EnglishforInternationalRelations: навч. посіб. для студентів вищ. 

навч. заклад. 2-е вид., перероб. і доп. Вінниця: Нова Книга, 2011.  256 с.: іл.  

2. Турчин Д.Б. EnglishforInternationalRelationsWorkbook: робочий зошит. 2-ге вид.  

Винниця: Нова книга, 2018.  124 с. : іл.  

3. Evans Virginia. Successful Writing Upper-Intermediate.  Express Publishing,2017. 

4. Evans Virginia, Dooley Jenny. GrammarWay, Part 2. 13th Edition. Express 

Publishing, 2019 

5. Evans Virginia, Dooley Jenny. GrammarWay, Part 3. 13th Edition. Express 

Publishing, 2020. 

6. Evans Virginia, Dooley Jenny. GrammarWay, Part 4. 13th Edition. Express 

Publishing, 2020. 

7. Gillett A., Speak Business English Like an American: Learn the Idioms & 

Expressions You Need to Succeed On The Job! LanguageSuccessPress, 2006. 

 

Додаткова література 

1.Борисенко, И.И. Английскийязык в международных документах. Право, 

торговля, дипломатия: учеб. пособие. Москва: «Славянскийдом книги».Київ: 

«Логос», 2005. 

2.Карабан В.І. Англійсько-український юридичний словник.  Вінниця, Нова 

Книга, 2004. 

3.Кубьяс, Л.Н. Английский язык для международников. Ч. I. Москва: Изд-во 

«МГИМО-Университет», 2011. 

4.Зелтынь Е.М., Легкодух Г.П. Английский для будущих дипломатов: учебник. 

Москва; МГИМО МИД России, 2005.480 с. 

5.Попов Є. Ф., Балла М.І. Великий український словник.  Київ: Чумацький шлях, 

2003. 

Інтернет-ресурси 

Английский язык по направлению "Международные отношения", продолжающий 

поток (как основной язык) [Электронный ресурс]: программакурса / МГИМО 

Университет. URL:  

http://www.mgimo.ru/kurs/document113974.phtml (дата обращения: 10.10.2013) 

 

Електронний ресурс 

1.Lingualeo - освітня платформа для вивчення та практики іноземної мови   

   :http://lingualeo.com/ru/jungle/physical-fitness-46467#/page/1 

2. BBC News:https://www.bbc.com/news/uk 

3. CNN News:https://edition.cnn.com/ 

4. Fun, engaging, up-to-dateres ources based on Thomson Reuters®   

newsarticles.http://www.english-to-go.com/index.cfm 

5. BBC LearningEnglish:http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/teach/ 

http://lingualeo.com/ru/jungle/physical-fitness-46467#/page/1
https://www.bbc.com/news/uk
https://edition.cnn.com/
http://www.english-to-go.com/index.cfm
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/teach/


6. British Council Ukraine:https://www.britishcouncil.org.ua/ 

7. English Exercises:http://www.englishexercises.org 

8. Useful English:http://usefulenglish.ru 

9. BBC. Podcasts. Our Planet Now: http://www.bbc.co.uk/podcasts 

10. Prepare for your English exam. Tets on-line: https://test-english.com/ 

11. Online English level test: https://learnenglish.britishcouncil.org/online-english-

level-test 

12. Breaking News English:https://breakingnewsenglish.com/ 

 
 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Basic English Grammar Rules with Example Sentences: 

https://basicenglishspeaking.com/basic-english-grammar-rules/ 

2. Beginner to pre-intermediate. Grammar. British Council: 

https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-intermediate 

3. Complete Handbook of English Grammar:  

https://www.learngrammar.net/english-grammar 

4. English Vocabulary Lists: 

https://www.vocabulary.cl/Lists.htm 

5. Beginner to pre-intermediate. Vocabulary.British Council. 

https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-intermediate 

6. Macmillan English Dictionary for Advanced Learnerson-line:  

https://www.macmillandictionary.com/ 

7.Free Intermediate Topics for Learners: 

https://www.englishactivities.net/english-topics-esl?level=secondary 

8. Intermediate to upper intermediate. British Council. 

https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate 

9.List of 390 Most Common English Phrasal Verbs and Their Definitions:  

https://www.skypeenglishclasses.com/english-phrasal-verbs/ 

10. Super Common English Idioms (With Meanings and Pictures): 

https://www.fluentu.com/blog/english/english-idioms-6/ 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (он-лайн) режимі за 

погодженням із завідувачкою кафедри та куратором курсу, з виконанням і 

аналізом завдань під час консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

https://www.britishcouncil.org.ua/
http://www.englishexercises.org/
http://usefulenglish.ru/
http://www.bbc.co.uk/podcasts
https://test-english.com/
https://learnenglish.britishcouncil.org/online-english-level-test
https://learnenglish.britishcouncil.org/online-english-level-test
https://breakingnewsenglish.com/
https://basicenglishspeaking.com/basic-english-grammar-rules/
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-intermediate
https://www.learngrammar.net/english-grammar
https://www.vocabulary.cl/Lists.htm
https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-intermediate
https://www.macmillandictionary.com/
https://www.englishactivities.net/english-topics-esl?level=secondary
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate
https://www.skypeenglishclasses.com/english-phrasal-verbs/
https://www.fluentu.com/blog/english/english-idioms-6/


Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Розробник  силабусу 

навчальної дисципліни                      Т.А. Палєй  

 

Завідувач кафедри                       Ю. А. Рибінська 

 

Силабус затверджено 

на засіданні кафедри іноземної філології 

від 26 серпня 2021, протокол № 1 
 
 

 


