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Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/  
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он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00  

Сторінка дистанційного курсу https://el.puet.edu.ua/  

 

Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова у туристичному бізнесі» 

є орієнтування студентів на удосконалення лексичних навичок з метою оволодіння 

способами подолання окремих граматичних труднощів; розвиток навичок стандартизації 

англомовного усного спілкування шляхом знайомства з основними етапами процесу 

мовлення. 

Тривалість 
4 кредитів ЄКТС/120 годин (практичні заняття 8 год., лекційні заняття 4 год., самостійна 

робота 108 год.)  

Форми та методи 

навчання 

Практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) – 1 семестр;  залік (ПМК) – 2 семестр 

Базові знання  Навички говоріння, аудіювання, письма та читання на рівні B1 

Мова викладання Англійська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні  

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ідентифікувати туристичну документацію та вміти 

правильно нею користуватися (ПР08); 

володіти державною та іноземною (ними) мовою 

(мовами) на рівні, достатньому для здійснення 

професійної діяльності (ПР11); 
застосовувати навички продуктивного спілкування 

зі споживачами туристичних послуг (ПР12); 

проявляти повагу до індивідуального і культурного 

різноманіття (ПР14). 

 

здатність працювати в міжнародному контексті (К07); 

здатність спілкуватися іноземною мовою (K11); 

навички міжособистісної взаємодії (К12); 

здатність працювати в команді та автономно (К14); 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (К16); 

здатність працювати у міжнародному середовищі на основі 

позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги 

до різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і 

професійних традицій інших країн, розпізнавання 

міжкультурних проблем у професійній практиці (К28) 

 

 

http://schedule.puet.edu.ua/
http://www.dim.puet.edu.ua/stud.php
https://el.puet.edu.ua/


 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Tourism industry 

Тема  1. All in a day’s 

work 

Відвідування занять; тестування  (Entry 

test) та аналіз його результатів; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); ознайомлення з новими 

лексичними одиницями;  завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

вивчення нових лексичних одиниць; виконання 

письмових завдань; аналіз конкретної виробничої 

ситуації та підготовка аналітичної записки (Case 

study); пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тема 2.  Fly-drive 

holidays 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); ознайомлення з новими 

лексичними одиницями;  завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

вивчення нових лексичних одиниць; виконання 

письмових завдань; аналіз конкретної виробничої 

ситуації та підготовка аналітичної записки (Case 

study); пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тема 3. Table for two 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); ознайомлення з новими 

лексичними одиницями;  завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

вивчення нових лексичних одиниць; виконання 

письмових завдань; аналіз конкретної виробничої 

ситуації та підготовка аналітичної записки (Case 

study); пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тема 4. City tours Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); ознайомлення з новими 

лексичними одиницями;  завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

вивчення нових лексичних одиниць; виконання 

письмових завдань; аналіз конкретної виробничої 

ситуації та підготовка аналітичної записки (Case 

study); пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тема 5. Water cities Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); ознайомлення з новими 

лексичними одиницями;  завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

вивчення нових лексичних одиниць; виконання 

письмових завдань; аналіз конкретної виробничої 

ситуації та підготовка аналітичної записки (Case 

study); пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Модуль 2. International tourism 

Тема  6. Cruise ships Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); ознайомлення з новими 

лексичними одиницями;  завдання 

самостійної роботи. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

вивчення нових лексичних одиниць; виконання 

письмових завдань; аналіз конкретної виробничої 

ситуації та підготовка аналітичної записки (Case 

study); пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тема 7. Service and 

safety 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

вивчення нових лексичних одиниць; виконання 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); ознайомлення з новими 

лексичними одиницями;  завдання 

самостійної роботи. 

письмових завдань; аналіз конкретної виробничої 

ситуації та підготовка аналітичної записки (Case 

study); пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

Тема 8. East meets 

West 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

теоретичного та практичного  матеріалу 

(усні відповіді); виконання навчальних 

завдань (рольові ігри, письмові  

завдання); ознайомлення з новими 

лексичними одиницями;  завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота. 

Домашнє додаткове читання, ведення словника; 

вивчення нових лексичних одиниць; виконання 

письмових завдань; аналіз конкретної виробничої 

ситуації та підготовка аналітичної записки (Case 

study); пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою; індивідуальна  робота в 

комп’ютерному класі. 

 
Інформаційні джерела 

1. The Business of Tourism by J. Christopher Holloway, Claire Humphreys, Rob Davidson, Prentice Hall, 2009,- 776 p. 

2. Tourism and Catering Workshop  by Wood Neil, Oxford, 2003 

3. Check-in (English in Tourism) by Christopher St. J. Yates, Prentice-Hall, 1990, 189 p. 

4. English for International Tourism. Intermediate  by Strutt Peter,  Pearson Education Limited ISBN: 978-0-582-47983-8, 

2007 

5. Welcome! English for the Travel and Tourism Industry by Jones L. Cambridge, 1998, 124 p. 

6. English for International Tourism  by Miriam Jacob and Peter Strutt, Longman, 2007 

7. English for International Tourism Pre-intermediate by Iwonna Dubicka, Margaret O'Keefee, Pearson Longman, 2004, 146 

p. 

8. World Geography of Travel and Tourism: A Regional Approach by Alan Lew, C. Michael Hall, 2008, 376 p. 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість 

балів 

1 семестр 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (15 балів); захист домашнього завдання (15 балів); 

обговорення теоретичного та практичного  матеріалу (усні відповіді) (20 балів); постановка та 

розкриття проблемного питання (15 балів); виконання навчальних завдань (рольові ігри, письмові  

завдання) (15 балів); поточна модульна робота (20 балів). 

100 

2 семестр 

Модуль 2 (теми 6-8): відвідування занять (15 балів); захист домашнього завдання (15 балів); 

обговорення теоретичного та практичного  матеріалу (усні відповіді) (20 балів); постановка та 

100 

 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya


розкриття проблемного питання (15 балів); виконання навчальних завдань (рольові ігри, письмові  

завдання) (15 балів); поточна модульна робота (20 балів). 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення  
навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


