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КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Іноземна мова» (англійська) базується на 

формуванні комунікативної, мовної, лінгвосоціокультурної компетен-

тності студентів в рамках комунікативного та компетентнісно-
орієнтованого підходів до навчання,  формування інтерактивних на-

вичок і вмінь усного та писемного англійського мовлення з послідов-

ним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності 
згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти;  за-

безпечення практичного володіння англійською мовою як засобом  

усного і письмового спілкування у галузі туризму;  формування нави-

чок та вмінь самостійної роботи з оригінальним іншомовним матеріа-
лом за фахом та вміння користуватися іноземною мовою, як засобом 

спілкування з носіями мови.  

Основна увага при вивченні дисципліни приділяється  формуванню 
у студентів навичок практичного володіння іноземною мовою в різних 

видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професій-

ними потребами; одержування новітньої фахової інформації через іно-
земні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мо-

вленням у межах побутової та фахової тематики; переклад з іноземної 

мови на рідну текстів фахового характеру;  опанування новим словни-

ковим запасом, зокрема термінологією, специфічними граматичними 
явищами, притаманними фаховій літературі; навчити студентів раціо-

нально користуватись необхідними словниками; навчити студентів 

користуватись різними видами читання (ознайомчим, читанням-
переглядом, вибірковим, глобальним); навчити студентів вибирати та 

фіксувати суттєву інформацію, яка міститься в публікаціях; тре-

нувати вміння використання іноземної мови в ситуаціях, з якими сту-

денти можуть зустрітися в побуті та туристичній сфері.  
 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский) базиру-

ется на формировании коммуникативной, языковой, лингво-
социокультурной компетентности студентов в рамках коммуникатив-

ного и компетентно-ориентированного подходов к  обучению, форми-

ровании интерактивных навыков и умений устного и письменного ан-
глоязычного общения с последующим совершенствованием каждого 

отдельного вида речевой деятельности согласно Общеевропейским 

рекомендациям по языковому образованию; обеспечении практиче-

ского владения английским языком как средством устного и письмен-



3 
 

ного общения в сфере туризма; формировании навыков и умений са-

мостоятельной работы с оригинальным иноязычным материалом по 

специальности и умении пользоваться иностранным языком, как сред-

ством общения с носителями языка. 
Основное внимание при изучении дисциплины уделяется форми-

рованию у студентов навыков практического владения иностранным 

языком в различных видах речевой деятельности в объеме тематики, 
обусловленной профессиональными потребностями; умению извле-

кать новую профессиональную информацию из иностранных источ-

ников; использованию устной монологической речи в пределах быто-
вой  и профессиональной тематики; переводу текстов профессиональ-

ного характера с иностранного языка на родной язык; овладению 

новым словарным запасом, в частности терминологией, специфиче-

скими грамматическими явлениями, характерными для профессиона-
льной литературы; обучению студентов правильному использованию 

необходимых словарей;  обучению студентов разным видам чтения 

(ознакомительное, просмотровое, выборочное, глобальное); обучению 
студентов выбирать и фиксировать существенную информацию, кото-

рая содержится в публикациях; тренировке умения использования 

иностранного языка в ситуациях, с которыми студенты могут встре-
титься в быту и туристической сфере. 

 

Academic discipline «Foreign Language» (English) is based on the 

formation of communicative, linguis-tic, linguosociocultural competence of 
students in the framework of the communicative and competence-based 

approaches to learning; on the formation of interactive skills in oral and 

written English-language communication with the subsequent improvement 
of each individual type of speech activity in accordance with the Common 

European Framework of Reference for Languages; providing practical 

knowledge of Eng-lish as a means of verbal and written communication in 

the field of tourism; the formation of skills of inde-pendent work with the 
original foreign-language material on the specialty and the ability to use a 

foreign lan-guage as a means of communication with native speakers. 

The main attention in the study of the discipline is given to the 
formation of students' skills in practical knowledge of a foreign language in 

various types of speech activity in the amount of topics determined by 

professional needs; the ability to extract new professional information from 
foreign sources; the use of oral monologue speech within every day and 

professional subjects; translation of professional texts from a foreign 

language into a native language; mastering new vocabulary, in particular 
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terminology, specific grammatical phenomena typical for professional 

literature; teaching students the proper use of the necessary dictionaries; 

teaching students different types of reading (informative, viewing, 

selective, global); teaching students to select and record relevant 
information that is contained in the publications; training skills in using a 

foreign language in situations that students can meet in everyday life and in 

the tourist industry. 
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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська) ук-

ладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здо-

бувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
«Туризм» освітня програма Туризм, затвердженої наказом по універ-

ситету від 22 березня 2019 р., № 60. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є лексика, граматика і 
фонетика англійської мови.  

Метою дисципліни є опанування студентами комунікавтивнимими 

іншомовними компетенціями для задоволення потреб у спілкуванні на 

побутову та професійну тематику в усній та письмовій формах. 
Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної про-

грами: 

загальні: здатність спілкуватися іноземною мовою (К11); навички 
міжособистісної взаємодії (К12). 

спеціальні, фахові, предметні: здатність здійснювати моніторинг, 

інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформа-
цію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал (К24). 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної про-

грами: 

пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного 
простору (ПР04); 

розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт 

(ПР07); 
організовувати процес обслуговування споживачів туристичних 

послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікацій-

них і сервісних технологій та дотримання стандартів якості / норм 

безпеки (ПР09); 
володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні 

достатньому для здійснення професійної діяльності (ПР11); 

застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами 
туристичних послуг (ПР12). 

Навчальна дисципліна є обов’язковою у відповідності до навчаль-

ного плану. 
Форма підсумкового контролю знань: ПМК (залік) – 1 семестр, ек-

замен – 2 семестр. 
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Module 1.Tourist Industry 

 
Topic 1. All in a day’s work 

Ознайомлення з різними посадами в готелі та їх обов’язками. Що 

потрібно знати про реєстрацію в готелі. Подорожі та дозвілля.  

Робота над вимовою. Повторення порядку слів в англійському ре-
ченні та теперішнього часу (Present Simple). 

 
Topic 2. Fly-drive holidays 

Ознайомлення з різними видами відпусток. Обговорення туристич-
них атракцій штату Флорида (США). 

Дзвінок до туристичної агенції, замовлення туру по телефону. Оре-

нда авто по телефону. Відпрацювання ввічливої інтонації. 
Знайомство з наступним часом  - теперішній продовжений (Present 

Continuous). Заповнення форми для оренди авто. 

 

Topic 3. Table for two 
Ознайомлення з різними кухнями  світу. Їжа та готування. Націо-

нальні традиційні блюда. 

Ролева гра: поход до ресторану та замовлення їжи. Меню. Як мати 
справу зі скаргами про неякісну їжу. 

Зчислені та незлічені іменники. Much, many, a lot. 

 

Topic 4. City tours 
Туристичні атракції Барселони. Ознайомлення з різними архітекту-

рними стилями. Найбільш відомі споруди світу. 

Тури по городу із супроводом. Труднощі в роботі туристичного гі-
ду. Презентація туру по городу. 

Простий минулий час (Past Simple). Відпрацювання вимови закін-

чень у дієслів минулого часу. 

 

Topic 5. Water cities 
Вибір готелю. Зручності готелю. Готелі Венеції. 

Готельний бізнес в Україні. Реновація готелів. 

Ступені порівняння прикметників. Правила написання email. 
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Module 2. International Tourism 
 

Topic 6. Cruise ships 
Морська подорож. Типи кают та їх зручності.  
Написання CV та супровідного листа.  

Теперішнє доконане (Present Perfect).  Підготовка до співбесіди. 

 
Topic 7. Service and safety 

Безпека гостей в готелі. Розмова з адміністратором готелю. Реєст-

рація в готелі. 

Надання порад з приводу безпеки на сафарі. 

Модальні дієслова. Прохання і пропозиції. Написання листа виба-
чення. 

 
Topic 8. East meets West 

Найбільш популярні курорти Туреччини. Шопінг в Стамбулі. 
Майбутній розвиток туризму в світі та Україні. 

Майбутній час (Future Simple, to be going to). Правила підготовки 

презентації. 
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