
Анотація навчальної дисципліни 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

1 курс 

 

рівень вищої освіти   перший (бакалаврський) 

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 освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 

бакалавр Спеціальності 242 Туризм 

Метою навчальної дисципліни «Іноземна мова за проф. спрямуванням» є формування 

у студентів загальної та професійно-орієнтованої, комунікативної, мовленнєвої компетенції 

(лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної, соціокультурної) для забезпечення їхнього 

ефективного спілкування у побутовому, академічному та професійному середовищі.  

Основні завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами мовних, 

лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формуванні системи мовленнєвих умінь з 

говоріння, читання, письма та аудіювання.  

Кількість кредитів 10 

Загальна кількість годин 300 

Заплановані результати навчання. У результаті вивчення даного курсу студент 

повинні повинен досягти таких результатів навчання: 

знати:  граматичний матеріал: іменник, займенник, прикметник, числівник, 

граматичні форми дієслів індикативу, активу; мовленнєві формули за темами, 

передбаченими програмою, та базові професійно-орієнтовані знання з обраної спеціальності 

(бізнес мова). 

вміти: розуміти в деталях телефонні розмови і складні повідомлення в академічному і 

професійному середовищі (аудіювання), користуватись базовими навичками 

презентації(публічні виступи), чітко аргументувати, дискутувати, висловлювати думки з 

академічних та професійних проблем (говоріння), розуміти наміри автора, основні та 

другорядні деталі у рекламних матеріалах, інструкціях, брошурах,  в академічних і 

професійних текстах.  

Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1.  

Тема 1.  (граматика)  

Дієслова to  Be, to Have.  Конструкція There is/ are у порівнянні з It is.  Займенник. 

Множина іменника.  Присвійний іменник. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. 

Прислівник. Ступені порівняння прислівників. 

Тема 2  (усна практика та аналітичне читання) Робота. Люди. Зображення 

зовнішності та характеру.   



Тема 3. (ділова мова) Світовий туризм.  Професії в сфері туризму 

Розділ 2.  

Тема 4. (граматика)  Теперішній простий час. Теперішній подовжений  час. Минулий 

простий  час. Минулий Подовжений час.  Засоби передачі майбутнього  в англійській мові. 

Тема 5. (усна практика та аналітичне читання) Історичні пам’ятки. Житло.  

Тема 6. (ділова мова)Професії в сфері туризму. Туристичні інформаційні центри.   

Розділ 3. 

Тема 7. (граматика) Теперішній перфект ний час. Теперішній перфектний 

подовжений час. Минулий перфектний час. Минулий перфектний подовжений час. Засоби 

передачі майбутнього. 

Тема 8. (усна практика та аналітичне читання) Катастрофи. Нещасні випадки.  Свята. 

Тема 9. (ділова мова) Пакетні тури.  

Розділ 4. 

Тема 10.  (граматика)  

Пряма мова. Непряма мова. Непряма мова: питання, прохання, пропозиції, накази, 

поради. Узгодження часів 

Тема 11.(усна практика та аналітичне читання)Їжа та харчування. 

Тема  12. (ділова мова) Готелі. 

 

Рекомендована література 

Базова 
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Допоміжна 

1. Round-up 4 by Virginia Evans, Longman, 2005. – 190 c. 
2. Round-up 5 by Virginia Evans, Longman, 2006. – 209 c. 
3. The Intermediate Modern English Course. First year- под ред. С.В. Шевцовой, «Высшая 

школа», 1973. 
4. Гордон О.М., Крылова І. П. Грамматика  современного английского языка. М.: Высшая 

школа,1980. 
5. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка. Учпедгіз, 1963 
6. Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка. М.: Высшая 

школа,1987. 
7. Сапрун І. Р. Personal matters. Навчальні матеріали з англійської мови. – Х.: Харківський 

національний університет імені  В.Н. Каразіна, 2007. – 115 с. 



 

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

Ділові й туристичні сторінки Інтернет: www.bbc.co.uk, www.yahoo.com/news, 

www.elllo.com,www.english.ru, www.better-english.com, www.businessenglish.com, 

www.businessenglishonline.net,www.businessenglishsite.com, , www.businessweek.com, 

www.bbc.co.uk, www.bizmove.com, www.bridge.com,www.bloomberg.co.uk, 

www.englishclub.com,www.english-player.com, www.homeenglish.ru, www.intelligent-business.org, 

www.onestepenglish.com, www.world-english.org, www.cambridge.org 

 

Англомовна преса, телевізійні ділові новини й огляди. 
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