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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної 

спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і 

письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в 

різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена 

професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через 

іноземні джерела. 

Завдання: сформувати у студентів умінь і навичок для практичного 

володіння діловою іноземною мовою під час усного та письмового 

професійного спілкування у конкретній галузі, користування усним 

монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-

політичної та фахової тематики, перекладу з іноземної мови на рідну мову 

текстів професійного спрямування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати професійно орієнтований лексико-граматичний матеріал, що 

використовується в різних мовних ситуаціях, розмовні штампи ділового 

етикету і мовної поведінки, професійні терміни і поняття; 

вміти, використовуючи інформаційні технології при опрацюванні 

професійно орієнтованих іншомовних джерел, пристосовуватися до нових 

умов спілкування, мобілізувати власні компетенції та поповнювати 

лексичний і граматичний матеріал; застосовуючи лексико-граматичний 

мінімум у певній галузі під час усних ділових контактів, проводити 

обговорення проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого 

характеру, усний обмін інформацією в процесі повсякденних і ділових 

контактів з метою отримання інформації, необхідної для вирішення певних 

завдань діяльності, застосовувати компоненти соціолінгвістичної компетенції 

для досягнення взаємного порозуміння, готувати доповідь-презентацію у 

професійно орієнтованій галузі, розуміти монологічне повідомлення в межах 

ситуації спілкування, будувати діалог за змістом тексту; використовуючи 

лексико-граматичний мінімум у певній галузі та іншомовні джерела в умовах 

письмових ділових контактів, застосовуючи відповідні методи оформлення 

ділової документації, реалізувати комунікативні наміри на письмі: робити 

записи, повідомлення, складати план тексту, що відображає певний 

комунікативний намір, вести ділове листування, використовуючи фонові 

культурологічні та країнознавчі знання, заповнювати анкети, проводити 

анотування, фіксувати інформацію, отриману під час читання тексту; 

використовуючи комп’ютерні системи автоматизованого перекладу та 



електронні словники, здійснювати ознайомче, пошукове, вивчаюче читання, 

реалізувати аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою отримання 

інформації, працювати з контрактами, релізами про партнерство, 

результатами патентного пошуку, рекламою з метою врегулювання 

виробничих питань. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Розділ 1. Туристичний бізнес.  

Розділ 2. Готельний бізнес.  

Розділ 3. Працевлаштування в сфері готельного господарства і туризму. 

Розділ 4. Визначення та порівняння спільних ти відмінних рис категорій 

буття та етикету в Україні та в країнах, мова яких вивчається. 

Розділ 5. Географія туризму. Письмова та усна презентація окремих 

туристичних регіонів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

Назви  

змістовних модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 
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л
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Розділ 1. Туристичний бізнес. 
28 2 14 12 

Тема 1.1. Історія туризму. Шляхи розвитку 

туризму у різних країнах світу. Основні події, 

що стимулювали розвиток туризму у світі. 

 2 4 6 

Тема 1.2. Типи туризму. Розвиток туризму в 

світі. Ділова подорож - невід’ємна частина  

сучасного бізнесу. 

  4  

Тема 1.3. Місця, що є привабливими для 

туристів. Мова туризму. 
  6 6 

Розділ 2. Готельний бізнес. 22 2 14 6 

Тема 2.1. Типи готелів. Мова готельного 

господарства. 
  4 6 

Тема 2.2 Характеристики готелів. Типи кімнат 

та інших приміщень у готелі. 
  4  

Тема 2.3. Бронювання місць в готелі та 

підтвердження бронювання. Бронювання місць в 

готелі різними клієнтами. Інтернет системи 

бронювання у туристичному бізнесі. Розцінки 

готельного сервісу. 

 2 6  

Розділ 3. Працевлаштування в сфері 

готельного господарства і туризму. 

18 4 8 6 

Тема 3.1. Позиції в туризмі. Документи, що є 

необхідними для працевлаштування. Складання 

та коментування резюме та СV. 

 2 4 6 

Тема 3.2 Професійні та особисті характеристики 

працівників сфери готельного господарства та 

туризму. Службові обов’язки. Командна робота 

в туризмі. 

 2 4  

Розділ 4. Визначення та порівняння спільних 

ти відмінних рис категорій буття та етикету в 

8 2 6  



Україні та в країнах, мова яких вивчається. 

Тема 4.1. Діловий етикет в Україні.  Національні 

цінності та традиції України. 

 2 2  

Тема 4.2. Діловий етикет у Великобританії.  

Національні цінності та традиції країни. 

  4  

Розділ 5. Географія туризму. Письмова та 

усна презентація окремих туристичних 

регіонів. 

14  8 6 

Тема 5.1. Географія туризму. Письмова та усна 

презентація окремих туристичних регіонів. 

  4 6 

Тема 5.2. Організація бізнес-турів. Аналіз 

статистики бізнес-турів. 

  4  

Усього годин 90 10 50 30 

 

4. Теми лекційних занять 

№  

з/п 
№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 1. Розділ 1. Туристичний бізнес. 

Тема 1.1 Історія туризму. Шляхи розвитку 

туризму у різних країнах світу. Основні події, що 

стимулювали розвиток туризму у світі. 

Тема лекції 1. Історія туризму. Шляхи розвитку 

туризму у різних країнах світу. 

План 

1. Історія розвитку туризму. 

2.  Основні події, що стимулювали розвиток 

туризму у світі 

3. Піонери туризму. 

4. Необхідний граматичний мінімум: 

- Word classes. Sentence structure. Present Simple. 

Adverbs of frequency. 

Personal and interrogative pronouns. 

- Countable and uncountable nouns. The use of 

articles. Noun as an attribute. 

- Word formation. 

- Constructions “there is/there are”. 

2 



2. 13. Розділ 2. Готельний бізнес. 

Тема 2.3. Бронювання місць в готелі та 

підтвердження бронювання. Бронювання місць 

в готелі різними клієнтами. Інтернет системи 

бронювання у туристичному бізнесі. Розцінки 

готельного сервісу. 

Тема лекції 2 Бронювання місць в готелі та 

підтвердження бронювання. 

1. Бронювання місць в готелі. 

2. Коментування таблиці бронювання місць в 

готелі. 

3. Бронювання місць в готелі різними к Інтернет 

системи бронювання у туристичному бізнесі 

клієнтами. 

4. Розцінки готельного сервісу. 

5. Present Continuous, contrast between Present 

Simple and Present Continuous. State verbs. 

6. Past Perfect. Past Perfect for the sequence of events. 

Review of Past Simple, Past Continuous, Past 

Perfect. 

2 

3. 18. Розділ 3. Працевлаштування в сфері готельного 

господарства і туризму. 

Тема 3.1. Позиції в туризмі. Документи, що є 

необхідними для працевлаштування. Складання 

та коментування резюме та СV. 

Тема лекції 3. Документи, що є необхідними для 

працевлаштування. Складання та коментування 

резюме. 

План 

1. Позиції в туризмі. 

2. Документи, що є необхідними для 

працевлаштування. 

3. Складання та коментування резюме та СV. 

4. Review of Future forms (Future Simple, be going to, 

Present Simple, Present Continuous, Future 

Continuous). 

5. Numerals. Writing the time, dates, telephone 

numbers, addresses. 

 

2 



4. 20. Розділ 3. Працевлаштування в сфері готельного 

господарства і туризму. 

Тема 3.2. Професійні та особисті характеристики 

працівників сфери готельного господарства та 

туризму. Службові обов’язки. Командна робота в 

туризмі. 

Тема лекції 4. Професійні та особисті 

характеристики працівників сфери готельного 

господарства та туризму. 

План 

1. Професійні та особисті характеристики 

працівника готельного господарства та туризму. 

2. Службові обов'язки працівників готельного 

господарства. 

3. Командна робота в туризмі. 

4. Passive Voice. Ways of translation into the native 

language.  Changing from active into passive. 

2 

5. 23. Розділ 4 .Визначення та порівняння спільних ти 

відмінних рис категорій буття та етикету в 

Україні та в країнах, мова яких вивчається. 

Тема 4.1. Діловий етикет в Україні. Організація 

бізнес-турів. 

Тема лекції 5. Поняття ділового етикету. 

Організація бізнес-турів. 

План 

1.Національні цінності та традиції України 

2.Діловий етикет в Україні 

3.VIР гість. 

4. Організація бізнес-турів. 

5.Аналіз статистики бізнес-турів. 

6. Reported speech. 

2 

 Разом  10 

 

5. Теми практичних занять 

№  

з/п 
№ заняття Назва теми, дисципліни та практичного заняття 

Кількість 

годин 

1. 2. Розділ I. Туристичний бізнес. 

Тема 1.1. Історія туризму. Шляхи розвитку 

туризму у різних країнах світу. Основні події, що 

2 



стимулювали розвиток туризму у світі. 

Тема практичного заняття1. Історія розвитку 

туризму. Шляхи розвитку туризму у різних країнах 

світу. 

2. 3. Тема практичного заняття 2. Основні події, що 

стимулюють  розвиток туризму у світі. 
2 

3. 4. Тема 1.2. Типи туризму. Розвиток туризму в світі. 

Ознайомчі тури. 

Тема практичного заняття 3. Типи туризму. 

2 

4. 5. Тема практичного заняття 4. Ділова подорож-

невiд’ємна частина  сучасного бізнесу. 
2 

5. 6. Тема 1.3. Місця, що є привабливими для туристів. 

Мова туризму. 

Тема практичного заняття 5. Місця, що є 

привабливими для туристів. 

2 

6. 7. Тема практичного заняття 6. Мова 

туризму.Туристичнi агентства. 
2 

7. 8. Тема практичного заняття 7. Розмова з 

турагентом. 
2 

8. 9. Розділ 2. Готельний бізнес. Тема 2.1. Типи готелів. 

Тема практичного заняття 8. Типи готелів. 
2 

9. 10. Тема практичного заняття 9. Типи готелів. 2 

10. 11. Тема 2.2. Типи кімнат та інших приміщень у 

готелі. Тема практичного заняття 10. Типи 

кімнат та інших приміщень у готелі. 

2 

11. 12. Тема практичного заняття 11. Типи кімнат та 

інших приміщень у готелі. 
2 

12. 14. Тема 2.3. Бронювання місць в готелі та 

підтвердження бронювання. Бронювання місць в 

готелі клієнтами. Розцінки готельного сервісу.  

Тема практичного заняття 12. Бронювання місць в 

готелі та підтвердження бронювання. Бронювання 

місць в готелі різними клієнтами.  

2 

13. 15. Тема практичного заняття 13. Мова готельного 

господарства. Ситуації y готелі. 
2 

14. 16. Тема практичного заняття 14.  Мова готельного 

господарства. Ситуації y готелі. 
2 

15. 18. Розділ 3. Працевлаштування в сфері готельного 

господарства і туризму. 

Тема 3.1. Документи, що є необхідними для 

працевлаштування. Складання та коментування 

резюме та СV. 

Тема практичного заняття 15. Інтерв’ю при 

прийомі на роботу. 

2 



16. 19. Тема практичного заняття 16. Документи, що є 

необхідними для працевлаштування. Складання та 

коментування резюме та СV. 

2 

17. 21. Тема 3.2 Професійні та особисті характеристики 

працівників сфери готельного господарства та 

туризму. Службові обов’язки. Командна робота в 

туризмі.  

Тема практичного заняття 17. Професійні та 

особисті характеристики працівників сфери 

готельного господарства. 

2 

18. 22. Тема практичного заняття 18. Службові 

обов’язки. Робота в туризмі. 
2 

19. 24. Розділ 4. Визначення та порівняння спільних ти 

відмінних рис категорій буття та етикету в 

Україні та в країнах, мова яких вивчається. 

Тема 4.1. Діловий етикет в Україні. Національні 

цінності та традиції України. 

Тема практичного заняття 19. Діловий етикет в 

Україні. Національні цінності та традиції України. 

2 

20. 25. Тема 4.2. Діловий етикет у Великобританії.  

Національні цінності та традиції країни. 

Тема практичного заняття 20. Діловий етикет в 

Великобританії. Національні цінності та традиції 

країни. 

2 

21. 26. Тема практичного заняття 21. Мовленнєвий 

етикет спілкування. 
2 

22. 27. Розділ 5. Географія туризму. Письмова та усна 

презентація окремих туристичних регіонів.     

Тема 5.1. Проектування маршруту. Ознайомчі 

маршрути. 

Тема практичного заняття 22. Проектування 

маршруту. 

2 

23. 28. Тема практичного заняття 23. Презентація 

окремих туристичних регіонів. 
2 

24. 29. Тема 5.2. Організація бізнес-турів. Аналіз 

статистики бізнес-турів. 

Тема практичного заняття 24. Організація бізнес-

турів. 

2 

25. 30. Тема практичного заняття 25.Розвиток туризму за 

кордоном. 

2 
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6. Самостійна робота 

№  

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1.1. Історія туризму. Шляхи розвитку туризму у різних 

країнах світу. Основні події, що стимулювали розвиток 

туризму у світі. 

6 

2. Тема 1.3. Місця, що є привабливими для туристів. 6 

3. Розділ 2. Готельний бізнес. 

Тема 2.1. Типи готелів. 

6 

4. Тема 3.1. Позиції в туризмі. Документи, що є необхідними для 

працевлаштування. Складання та коментування резюме та СV. 

Візитна картка. 

6 

5. Тема 5.1. Географія туризму. Письмова та усна презентація 

окремих туристичних регіонів. Оформлення повідомлення про 

одну із всесвітньо відомих тур фірм з використанням 

інформаційних технологій та іншомовної інформації. 

6 
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7.  Індивідуальні завдання. 

Доповіді на теми: 

- презентація власної турфiрми; 

- позиції в туризмі; 

- розвиток туризму в Україні; 

- моя майбутня професія. 

 

Реферати на тему: 

- національні цінності та традиції Великої Британії; 

- національні цінності та традиції США; 

- розвиток туризму в Турцiї; 

- розвиток туризму в світі. 

8. Методи навчання 

− Словесні (пояснення, лекція, інструктаж); 

− Наочні (ілюстрація – плакат, схема; демонстрація – мультимедійні файли); 

− Практичні (самостійна робота на занятті та поза аудиторна, виконання 

тренувальних вправ). 

9. Методи контролю 

Усне опитування, письмовий контроль, практична контрольна перевірка, 

екзамен(залік), тестовий контроль, самоконтроль, взаємоконтроль. 

 

 

10.  Методичне забезпечення 

1. Тексти лекцій. 



2. Завдання для практичних занять. 

3. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її 

виконання. 

4. Тести для перевірки знань студентів. 

5. Роздатковий матеріал. 

6. Засоби діагностики знань студентів. 

7. Критерії оцінювання знань студентів. 

8. Наочні посібники. 

9. Презентаційні матеріали. 

10. Електронні посібники. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Сербиновская А.М.Английский язык для туристического бизнеса и 

сервиса. English for travel business and service: Учебник для вузов.-М. 

Издательство – торговая корпорація “Дашков и К’,2009. 

2. Михайлов Н.Н. Англiйська мова для напряму ‘’Cервiз”i “ Туризм”- English 

for Students of  Hospitality and Tourism Industry’’: пiдручник для студ. 

установ вищ. Проф. Освiти\Н.Н. Михайлов. -5-е вид-во.- М.-

Видавницький центр Академiя, 2011. 

3. K. Harding, P. Henderson, High Season. English for Hotel and Tourism 

Industry: Oxford University Press, 2000. – 175 p. 

4. M. Duckworth, High Season. English for Hotel and Tourism Industry. 

Workbook: Oxford University Press, 2002. – 80 p. 

5. L. Jones, Welcome. English for Travel and Tourism Industry: Cambridge 

University Press, 1998. – 126 p. 

6. M. Duckworth, Going International. English for Tourism. Textbook. 

Workbook. Teacher’s book., 1998: Oxford University Press. 

7. Miriam J. Strutt P., English for International Tourism. Textbook. Workbook. 

Teacher’s Resource Book. 1997: Longman. 

8. Jenny Dooley, Virginia Evans, Grammarway 3, Express Publishing, 2000. 

9. John Eastwood, Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, 2003. 

10. Raymond Murphy, English Grammar in Use, A Self-study Reference and 

Practice Book for Intermediate Students, Cambridge University Press, 1988. 

Допоміжна 

1. Jenny Dooley, Virginia Evans, Grammarway 4, Express Publishing, 1999Digby 

Beaumont, Colin Granger (1992), English Grammar, An Intermediate 

Reference and Practice Book, Heinemann 

2. Bill Mascull, Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press 



3. Peter Strutt, Market Leader. Business Grammar and Usage. Business English, 

Longman. Rensselaer Writing Center 

4. http://www.rpi.edu/dept/llc/writecenter/wed/handouts.html Writing Timed 

5. Essays http://splavc.spjc.cc.fl.us/hooks/hookessays-htrnl 

 

 

Інтернет-ресурси 

1. http://www.rpi.edu/dept/llc/writecenter/wed/handouts.html 

2. http://splavc.spjc.cc.fl.us/hooks/hookessays-htrnl 

3. http://www.better-english.com.exerciselist.html 

4. http://www.stir.ac.uk/celt/staff/higdox/Vallance/Diss/PI.html 

5. http://www.longman.com 

6. http://www.longman-elt.com/cuttingedge 

7. http://www.intercom.au/intercom/newsprs/index.htm 

8. http://www.altavista.com 

9. http://ppp.net/links/news 

10. http://www.jaist.ac.jp/~mark/ 
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