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Опис навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни є розвиток комунікативних іншомовних компетенцій для
задоволення потреб ділового спілкування. Враховуючи важливість практичної
підготовки фахівців, невід’ємним компонентом якої є володіння іноземною мовою,
завдання дисципліни визначаються, в першу чергу, комунікативними і пізнавальними
потребами майбутніх фахівців.
3 кредити ЄКТС/90 годин (практичні заняття 8 год., самостійна робота 82 год.)
Практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; презентації, тестування; поточна
модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК) – 1 семестр
Навички говоріння, аудіювання, письма та читання на рівні B1
Англійська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
здатність постійно навчатися і оволодівати
здатність до усної та письмової ділової комунікації державною
сучасними знаннями (ПРН 2);
та іноземною мовами для спілкування у професійній та
здатність отримування знання та розуміння
соціально-культурній сферах, володіння фаховою термінологією
професійної
діяльності
(готельно-ресторанне
іноземною мовою. Здатність до усвідомленого поповнення і
господарство) (ПРН 3).
розширення комунікативних навичок у професійній сфері
впродовж життя (ЗК 7);
здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та
внутрішні комунікації на підприємствах сфери гостинності,
навички взаємодії (робота в команді).

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми
Тема 1. Personal Profile

Тема 2. My University

Тема 3. NonIncorporated
Organisations: Sole
Proprietorship.

Тема 4. NonIncorporated
Organisations:
Partnership

Тема 5. Incorporated
Organisations:
Corporations.

Тема 6. Business
telephoning

Тема 7. Business
correspondence (letters,
e-mails, memos)

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

Module 1.I and my surrounding
Відвідування занять; тестування (Entry Домашнє додаткове читання, ведення словника;
test) та аналіз його результатів; захист виконання письмових завдань; аналіз конкретної
домашнього
завдання;обговорення виробничої ситуації та
теоретичного та практичного матеріалу підготовка аналітичної записки (Case study); підготовка
(усні відповіді); виконання навчальних презентації; пошук (підбір) та огляд літературних джерел
завдань
(рольові
ігри,
письмові за заданою проблематикою; індивідуальна робота в
завдання); презентації; контрольна робота комп’ютерному класі.
на
занятті
(Revision);
завдання
самостійної роботи.
Відвідування занять; захист домашнього Домашнє додаткове читання, ведення словника;
завдання; обговорення теоретичного та виконання письмових завдань; аналіз конкретної
практичного матеріалу (усні відповіді); виробничої ситуації та
виконання навчальних завдань (рольові підготовка аналітичної записки (Case study); підготовка
ігри, письмові завдання); презентації; презентації; пошук (підбір) та огляд літературних джерел
контрольна робота на занятті (Revision); за заданою проблематикою; індивідуальна робота в
завдання самостійної роботи.
комп’ютерному класі.
Module 2.Form of business
Відвідування занять; захист домашнього Домашнє додаткове читання, ведення словника;
завдання; обговорення теоретичного та виконання письмових завдань; аналіз конкретної
практичного матеріалу (усні відповіді); виробничої ситуації та
виконання навчальних завдань (рольові підготовка аналітичної записки (Case study); підготовка
ігри, письмові завдання); презентації; презентації; пошук (підбір) та огляд літературних джерел
контрольна робота на занятті (Revision); за заданою проблематикою; індивідуальна робота в
завдання самостійної роботи.
комп’ютерному класі.
Відвідування занять; захист домашнього Домашнє додаткове читання, ведення словника;
завдання; обговорення теоретичного та виконання письмових завдань; аналіз конкретної
практичного матеріалу (усні відповіді); виробничої ситуації та
виконання навчальних завдань (рольові підготовка аналітичної записки (Case study); підготовка
ігри, письмові завдання); презентації; презентації; пошук (підбір) та огляд літературних джерел
контрольна робота на занятті (Revision); за заданою проблематикою; індивідуальна робота в
завдання самостійної роботи.
комп’ютерному класі.
Відвідування занять; захист домашнього Домашнє додаткове читання, ведення словника;
завдання; обговорення теоретичного та виконання письмових завдань; аналіз конкретної
практичного матеріалу (усні відповіді); виробничої ситуації та
виконання навчальних завдань (рольові підготовка аналітичної записки (Case study); підготовка
ігри, письмові завдання); презентації; презентації; пошук (підбір) та огляд літературних джерел
контрольна робота на занятті (Revision); за заданою проблематикою; індивідуальна робота в
поточна модульна робота.
комп’ютерному класі.
Module 3. Business and communication
Відвідування занять; захист домашнього Домашнє додаткове читання, ведення словника;
завдання; обговорення теоретичного та виконання письмових завдань; аналіз конкретної
практичного матеріалу (усні відповіді); виробничої ситуації та
виконання навчальних завдань (рольові підготовка аналітичної записки (Case study); підготовка
ігри, письмові завдання); презентації; презентації; пошук (підбір) та огляд літературних джерел
контрольна робота на занятті (Revision); за заданою проблематикою; індивідуальна робота в
поточна модульна робота.
комп’ютерному класі.
Відвідування занять; захист домашнього Домашнє додаткове читання, ведення словника;
завдання; обговорення теоретичного та виконання письмових завдань; аналіз конкретної
практичного матеріалу (усні відповіді); виробничої ситуації та
виконання навчальних завдань (рольові підготовка аналітичної записки (Case study); підготовка
ігри, письмові завдання); презентації; презентації; пошук (підбір) та огляд літературних джерел
контрольна робота на занятті (Revision); за заданою проблематикою; індивідуальна робота в
поточна модульна робота.
комп’ютерному класі.
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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
Максимальна
Види робіт
кількість
балів
1 семестр
Модуль 1 (теми 1-2): відвідування занять (3 балів); захист домашнього завдання (3 балів);
обговорення теоретичного та практичного матеріалу (усні відповіді) (3 балів); постановка та
розкриття проблемного питання ( 3 балів); виконання навчальних завдань (рольові ігри, письмові
завдання) (3 балів); презентації (5 балів); контрольна робота на занятті (Revision) (5 балів); поточна
модульна робота (5 балів).
Модуль 2 (теми 3-5): відвідування занять (6 балів); захист домашнього завдання (5 балів);
обговорення теоретичного та практичного матеріалу (усні відповіді) (3 балів); постановка та
100
розкриття проблемного питання ( 3 балів); виконання навчальних завдань (рольові ігри, письмові
завдання) (3 балів); презентації (5 балів); контрольна робота на занятті (Revision) (5 балів); поточна
модульна робота (5 балів).
Модуль 3 (теми 6-7): відвідування занять (3 балів); захист домашнього завдання (3 балів);
обговорення теоретичного та практичного матеріалу (усні відповіді) (3 балів); постановка та
розкриття проблемного питання ( 5 балів); виконання навчальних завдань (рольові ігри, письмові

завдання) (6 балів); презентації (5 балів); контрольна робота на занятті (Revision) (5 балів); поточна
модульна робота (5 балів).
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
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
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

