
Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням) 
 

Мета курсу – глибоке оволодіння всіма видами мовленнєвої 
діяльності, розширення загального культурного світогляду студентів та 
виховання студентів у дусі високих якостей людської моралі, підготовка 
фахівців з міжнародних відносин зі сформованою мовно-комунікативною 
компетенцією, які володіють фаховою лексикою та практичними навичками. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Друга іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» має безпосередній зв'язок з такими дисциплінами як «Друга 
іноземна мова», «Міжнародні відносини та світова політика», «Основи 
світової політики», «Міжнародна та європейська безпека», «Основи світової 
політики», «Зовнішня політика України», «Дипломатія України», 
«Міжнародні організації», «Проблеми національної та регіональної безпеки», 
«Історія української культури», «Політична географія», «Країнознавство» 
тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних 
засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: лексичний матеріал, граматичні конструкції для вираження 

думок; стилістичні особливості другої іноземної мови, правила написання 
повідомлень, міркувань, пояснень, визначень, рецензій, доповідей, які мають 
смислову і логічну завершеність та відповідають нормі та узусу, особливості 
вимови, темпу та мелодику звучання слів, речень та висловлювань, правила 
правопису лексичних одиниць, особливості стилю в культурно-естетичній та 
побутовій сферах, норми орфографії і пунктуації; 

вміти: сприймати монологічне та діалогічне мовлення викладача, 
студентів або носіїв мови у фонозаписі, володіти лексичним матеріалом у як 
формі діалогу, так і монологу, переказувати прочитаний (або прослуханий) 
текст, ставити запитання до тексту, володіти технікою читання, 
дотримуватись вимови, темпу та мелодики звучання, при читання “про себе” 
розуміти інформацію, виділяти основне, набути навичок правопису окремих 
лексичних одиниць та речень, перекладати текст з другої іноземної мови на 
українську та з української на другу іноземну (з пройденого лексико-
граматичного матеріалу); 

володіти: лексикою за найбільш загальними темами та темами, 
пов'язаними з професійною діяльністю, принципами лексичної правильності, 
знаннями структури висловлювання із застосовуванням достатнього 
діапазону мовлення, складних синтаксичних форм у мовленні. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Зміст і структура курсу «Друга іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» 
Європейський союз та його інституції. Біля стійки «Довідка», 

інформація про себе. Погляд на Європейський союз (історія, країни). 



Професії, функції та обов’язки. Європейські інституції. Ласкаво просимо до 
Брюсселя. Робочий день. Розпорядок дня. Дипломатичні переговори. 

Європейські столиці. Ласкаво просимо до Люксембурґа. Розмова по 
телефону. Автовідповідачі. CМС повідомлення. Інтернет. Електронна пошта. 
Skype. Форуми. Соціальні мережі. Ласкаво просимо до Парижа. Орієнтація 
по плану Парижа, паризького метро. Основні пам’ятки та туристичні місця в 
Парижі. Просторові прийменники. і займенники. Майбутній простий час. 
Ласкаво просимо до Страсбурґа. Страсбурзький суд з прав людини. У 
ресторані. Меню. Запрошення на обід. 

Перебування за кордоном. Ласкаво просимо до Женеви. Міжнародні 
організації. У готелі. Винайняти помешкання. Оголошення та вибір. 
Організація Об’єднаних Націй (історія та сучасність). У закордонному 
відрядженні. Дипломатичний етикет. Проживання та робота за кордоном. 
Подорож по країні. Відпустка. Природа, клімат, погода. Оголошення про 
вакансії. Резюме. Співбесіда. Преса, медіа та Інтернет ресурси. 

Дипломатія та дипломатична кар’єра. Дипломатія і закордонна 
політика. Історична довідка. Мистецтво ведення міжнародних відносин 
Двостороння дипломатія. Багатостороння дипломатія. Міжнародні організації 
Дипломатична кар’єра (навчання, відбір, робота дипломата). Посол та консул. 
Статус послів і співробітників посольств. Дипломатичні агенти та їх 
недоторканість. 

Посада та компетенції послів і консулів. Призначення посла. Вірчі 
грамоти та акредитація. Завершення місії. Вірчі грамоти. Консульські посади 
та сфери діяльності. Працівники консульства. Президентські настанови 
послам. Особливості діяльності та життя дипломата. Застосування 
міжнародних договорів.  

Структура та діяльність МЗС. Дипломатичний протокол. Офіційні 
прийоми та етикет. Сфери діяльності МЗС. Структура МЗС. Управління та 
департаменти. Комунікація в дипломатичній мережі. Дипломатичне 
листування. Укладення міжнародних договорів та угод. 

Дипломатичні місії. Функції дипломатичних місій: представницька, 
інформаційна, захисна. Консульські функції. Паспорти. Візи. Національності. 
Вирішення багатонаціональних конфліктів. Перемовини та договори. 
Домовленості на рівні держав. Превентивна дипломатія та залагодження 
криз. Міжнародні та регіональні конфлікти. Тероризм. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 10 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 300 годин, у т. ч. – 150 години аудиторних занять і 150 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік/іспит. 


