
Анотація навчальної дисципліни 

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням" 

2-й  курс 

 

рівень вищої освіти  другий (магістерський) 

галузь знань  24 Сфера обслуговування 

спеціальність   242  Туризм 

освітня програма   Туризм 

вид дисципліни   обов'язкова 

факультет   Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

 

 

Програма навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” 

складена відповідно до професійної (освітньо-наукової) програми підготовки Магістр 

спеціальності 242 «Туризм»  

 

Мета навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” є 

формування у студентів загальних і професійно-орієнтованих комунікативних 

мовленнєвих компетенцій для  практичного володіння іноземною мовою в обсязі, 

необхідному для ситуативного та професійного спілкування з метою одержання 

інформації.  

Завдання даної навчальної дисципліни полягає у формуванні  достатнього рівня 

комунікативної компетенції, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі 

мовних, комунікативно-пізнавальних, мовленнєвих навичок з фаху, включаючи навички 

перекладу текстів зі спеціальності,  а також підготовку до подальшої самостійної роботи з 

мовним матеріалом для забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання 

навчального процесу та наукової діяльності. 

Кількість кредитів – 3  

Загальна кількість годин – 90  

Заплановані результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми студенти повинні   

знати: лексику з професійної тематики, що передбачена програмою; 

вміти: розуміти автентичні тексти, здійснювати письмовий переклад  текстів за 

фахом, розуміти монологічне повідомлення в рамках визначеної сфери та ситуації 

спілкування. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Семестр 3 

Розділ 5. Робота закладів громадського харчування 

Тема 12. Кухні світу. Екзотичні кухні. Страви української кухні.  

Тема 13. Робота з незадоволеними клієнтами. Типи скарг. Відповіді на скарги. 



 

 

Рекомендована література 

Основна література 

 

1. Медвідь М. М. English for the Hospitality Industry. Book 1. Hotels: навчальний посібник у 2 

частинах. Ч. 1 / М. М. Медвідь – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 196 с. 

2. Медвідь М. М. English for the Hospitality Industry. Book 2. Restaurants: навчальний посібник 

у 2 частинах. Ч. 1 / М. М. Медвідь – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 198 с. 

 

Допоміжна література 

1. M. Swan, C. Walter How English Works. Grammar Practice Book. – Oxford University Press, 1997.  

2. English for International Tourism//Pre-intermediate Student’s book. – N.Y.: Longman, 2003.2. English 

for International Tourism//Pre-intermediate Workbook. – N.Y.: Longman, 2003.  

3 R. Walker and K. Harding. Tourism 1/Pre-intermediate Student’s book -Oxford English for careers, 

2012. 

4. N. Wood. Tourism and Catering.-Oxford University Press, 2011. 

 

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

забезпечення 

1. www.learn-english-today.com 

2. https://www.englishclub.com/english-for-work/hotel.htm 

3. http://www.englishformyjob.com/ell_hotelindustry.html 

4. http://www.hotelenglish.org/ 
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