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аудиторних: - 4 год. 

самостійної роботи 

студента – 1,5 год 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 
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Лекції 
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Практичні, семінарські 
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Лабораторні 
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70 год.  
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: сформувати необхідну комунікативну спроможність у сферах 

ситуативного професійного та спілкування в усній і письмовій формах; 

забезпечити розвиток навичок аналітичного читання, розуміння та перекладу 

професійно-орієнтованих іншомовних джерел, написання рефератів, анотацій 

та інших документів іноземною мовою. 

Завдання: сформувати у студентів умінь і навичок для практичного 

володіння діловою іноземною мово 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. «Перехідно-підготовчий етап».  

Розділ 2. «Ділові зустрічі та контакти».  

Розділ 3. «Професійно орієнтований етап». 

Назви  

змістовних модулів і тем 
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Розділ 1. Перехідно-підготовчий етап.   46 6 30 10 

Тема 1.1. Мовленнєвий етикет спілкування: мовні 

моделі звертання, ввічливості, вибачення, 

погодження. 

16 2 10 4 

Тема 1.2. Лексичний мінімум (категорії буття, їх 

властивості та відносини; географічні, демографічні, 

економічні та політичні дані) конкретної  країни 

світу, мова якої вивчається. Столиця цієї країни. 

16 2 12 2 

Тема 1.3. Лексичний мінімум основ міжкультурної 

свідомості з визначенням взаємостосунків, 

взаємовідносин, регіональних та соціальних 

відмінностей між Україною та країною, мова якої 

вивчається. 

14 2 8 4 

Розділ 2. Ділові зустрічі та контакти. 94 6 56 32 

Тема 2.1. Лексичний мінімум ділових контактів, 

зустрічей, нарад. Ділова подорож. Зустріч в 

аеропорту, на вокзалі. На митниці. В готелі. В місті. 

28 2 22 4 

Тема 2.2. Правила та методика складання і 

заповнення анкет. Резюме. Інтерв’ю. Візитна картка. 
8 2 6 2 

Тема 2.3. Лексичний мінімум найменувань установ, 

організацій, назв керівних посадових осіб, назв 

предметів, процесів та операцій, фактів  у різних 

сферах ділового життя. Абревіатури термінів у 

певній сфері ділового спілкування. Методика та 

порядок презентації. 

14 2 6 6 

Тема 2.4. Набір відповідальних тактичних та мовних 

засобів у межах конкретного виду усного вербального 
10  6 4 



спілкування у сфері ділового життя. Ділові 

переговори. Обговорення та вирішення ділових 

проблем. Елементи усного перекладу інформації 

іноземною мовою в процесі ділових контактів, 

зустрічей, нарад. 

Тема 2.5. Мовні особливості ділового листування: 

лексика, граматика, синтаксис, діловий етикет, 

культурологічний аспект. Методи реалізації на письмі 

комунікативних намірів (установлення ділових 

контактів, нагадування, вираження прохання, 

згоди/незгоди, відмови, вибачення, подяки). 

Використання сучасних телекомунікацій у сфері 

бізнесу. 

12  6 6 

Тема 2.6. Лексико-граматичні засоби релевантного 

відтворення комунікативних намірів на письмі. 

Контракт. Складові частини контракту. 

10  4 6 

Тема 2.7. Електронні іншомовні джерела. Лексичний 

мінімум комп’ютерних (інформаційних) технологій. 

Комп’ютерний переклад іншомовної інформації. 

Посткомп’ютерне редагування перекладу. 

10  6 4 

Розділ 3. Професійно орієнтований етап.  66 8 34 28 

Тема 3.1. Вивчення і використання форм і 

конструкцій, що характерні для мови ділового 

професійного спілкування. Професійно орієнтований 

лексико-граматичний мінімум. Введення в 

спеціальність.  Професійні та особисті характеристики 

працівників сфери готельного господарства та 

туризму. Службові обов’язки. Командна робота в 

туризмі. 

12 2 8 4 

Тема 3.2. Основи перекладу професійно орієнтованих 

іншомовних джерел. Методи анотування та 

реферування професійно орієнтованих іншомовних 

джерел. Лінгвістичні особливості їх анотування та 

реферування. 

8  4 4 

Тема 3.3. Гроші. Валюта. В пункті обміну валюти. 16 2 6 6 

Тема 3.4. Монологічне повідомлення професійного 

характеру з визначеним терміном.  
14  4 6 

Тема 3.5. Робота з іншомовними джерелами 

професійного характеру. Історія туризму. Шляхи 

розвитку туризму у різних країнах світу. Основні 

події, що стимулювали розвиток туризму у світі. 

Типи туризму. Розвиток туризму в світі.  

16 2 6 4 

Тема 3.6.Типи готелів. Мова готельного 

господарства. Характеристики готелів. Бронювання 

місць в готелі та підтвердження бронювання.  

12 2 6 4 



Бронювання місць в готелі різними клієнтами 

Усього годин 210 20 120 70 

 

4. Теми лекційних занять 

№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 1. Розділ 1. Перехідно-підготовчий етап 

Тема 1.1. Мовленнєвий етикет спілкування. 

Тема лекції 1. Мовленнєвий етикет спілкування. 

Мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, 

погодження. 

План 

1. Англійська мова - як засіб міжнародного 

спілкування. 

2. Роль мовленнєвого етикету для сучасного 

спілкування. 

3. Вживання мовних форм у літературних і 

розмовних варіантах. 

4. Необхідний граматичний мінімум: 

- особові займенники; 

- присвійні займенники; 

- присвійний відмінок іменників; 

- відмінювання дієслова “to be”; 

- побудова простих стверджувальних, 

заперечних і питальних речень. 

2 

2. 7. Тема 1.2. Лексичний мінімум країни світу, мова 

якої вивчається. 

Тема лекції 2. Лексичний мінімум Великобританії. 

Лондон – столиця Великобританії. 

План 

1. Географічне положення, населення, клімат 

Великобританії. 

2. Економічний розвиток країни. 

3. Лондон – столиця Великобританії. Видатні 

пам’ятки історії та культурі столиці. 

4. Визначні особи країни, мова якої вивчається 

5. Артикль. Вживання артиклю. 

 

 

 

 

 

 

2 



3. 14. Тема 1.3. Лексичний мінімум основ 

міжкультурної свідомості з визначенням 

взаємостосунків, взаємовідносин, регіональних 

та соціальних відмінностей між Україною та 

Великобританією. 

Тема лекції 3. Сучасне становище України.  

Економічний розвиток країни. Україно-британські 

відносини. 

План 

1. Сучасне становище України (загальні 

відомості). 

2. Економічний розвиток країни. 

3. Сучасні Україно-британські відносини. 

Співпраця України та Великобританії. 

4. Визначні особи України. 

5. Часи групи Simple, Continuous, Perfect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4. 19. Розділ 2. Ділові зустрічі і контакти. 

Тема 2.1. Лексичний мінімум ділових 

контактів, зустрічей, нарад. Ділова подорож. 

Зустріч в аеропорту, на вокзалі. На митниці. В 

готелі. В місті. 

Тема лекції 4. Лексичний мінімум ділових 

контактів. Ділова подорож. 

План 

1. Лексичний мінімум ділових контактів, 

зустрічей, нарад. 

2. Ділова подорож – невід’ємна частина для 

встановлення контактів із зарубіжними 

партнерами. 

3. Зустріч в аеропорту, на вокзалі, на митниці, в 

готелі, в місті – лексико-граматичний мінімум. 

4. Пасивний стан.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5. 31. Тема 2.2. Правила та методика складання і 

заповнення анкет. Резюме. Інтерв’ю. Візитна 

картка. 

Тема лекції 5. Правила та  методика складання і 

заповнення анкет. Резюме. Візитна картка. 

План 

1. Заповнення різних видів анкет. 

2. Написання резюме. 

3. Візитна картка. 

4. Співбесіда при влаштуванні на роботу. 

2 



6. 35. Тема 2.3. Лексичний мінімум найменувань 

установ, організацій, назв керівних посадових 

осіб, назв предметів, процесів та операцій, 

фактів  у різних сферах ділового життя. 

Абревіатури термінів у певній сфері ділового 

спілкування. Методика та порядок презентації. 

Тема лекції 6. Персонал, структурні підрозділи та 

робота компанії. 

План 

1. Структурні підрозділи, персонал та робота 

компанії. 

2. Лексико-граматичний мінімум з даної теми. 

3. Пасивний стан дієслова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

7. 50. Розділ 3. Професійно орієнтований етап.  

Тема 3.1. Вивчення і використання форм і 

конструкцій, що характерні для мови ділового 

професійного спілкування. Професійно 

орієнтований лексико-граматичний мінімум. 

Введення в спеціальність.   

Тема лекції 7. Професійні та особисті 

характеристики працівників сфери готельного 

господарства та туризму. Службові обов’язки. 

Командна робота в туризмі. 

План 

1. Професійні та особисті характеристики 

працівника готельного господарства та туризму 

2. Службові обов'язки працівників готельного 

3. господарства. 

4. Командна робота в туризмі. 

5. Modal Verbs can and must. Past forms of Modal 

Verbs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

8. 57. Тема 3.2. Гроші. Валюта. В пункті обміну 

валюти. 

Тема лекції 8. Гроші. Валюта. В пункті обміну 

валюти. 

План 

1. Роль грошей у житті людства, історія 

виникнення, функції грошей. 

2. Валюта країни, мова якої вивчається. 

3. Гривня – українська національна валюта. 

4. В обмінному пункті. Лексико-граматичний 

мінімум. 

5. Неособові дієслівні форми. 

 

 

 

 

 

 

2 



9. 63. Тема 3.3. Історія туризму. Шляхи розвитку 

туризму у різних країнах світу. Основні події, 

що стимулювали розвиток туризму у світі. 

Тема лекції 9. 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. 

 

 

 

 

2 

 

10. 67. Тема 3.4. Типи готелів. Мова готельного 

господарства. Характеристики готелів.  

Бронювання місць в готелі та підтвердження 

бронювання.  Бронювання місць в готелі 

різними клієнтами 

Тема лекції 10. Бронювання місць в готелі та 

підтвердження бронювання. 

План 

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. 

 

 

 

 

 

 

2 

 Разом  20 

 

5. Теми практичних занять 

№  

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

Кількість 

годин 

1.  2. Тема 1.1. Мовленнєвий етикет спілкування. 

Тема практичного заняття 1. Мовні моделі 

звертання, знайомство, ввічливості. Вживання 

мовних моделей для складання власних діалогів. 

2 

2.  3. Тема практичного заняття 2. Вживання мовних 

моделей: згоди і незгоди, погодження для створення 

власних діалогів. 

2 

3.  4. Тема практичного заняття 3. Англійська мова - як 

засіб міжнародного спілкування. Роль етикету для 

сучасного спілкування. 

2 

4.  5. Тема практичного заняття 4. Використання 

мовних моделей у різних ситуаціях.  
2 



5.  6. Тема практичного заняття 5. Підсумкове заняття з 

теми: «Мовленнєвий етикет».  
2 

6.  8. Тема 1.2. Лексичний мінімум країни, мова якої 

вивчається. 

 Тема практичного заняття 6. Великобританія – 

загальні відомості.  

2 

7.  9. Тема практичного заняття 7. Сучасний 

економічний розвиток Великобританії.  
2 

8.  10. Тема практичного заняття 8. Лондон – столиця 

Великобританії.  
2 

9.  11. Тема практичного заняття 9. Політична структура 

Великобританії.  
2 

10.  12. Тема практичного заняття 10. Визначні особи 

країни, мова якої вивчається.  
2 

11.  13. Тема практичного заняття 11. Підсумкове заняття 

з теми: «Великобританія».  
2 

12.  15. Тема 1.3. Лексичний мінімум основ між- 

культурної свідомості з визначенням 

взаємостосунків, регіональних та соціальних 

відмінностей між Україною та Великобританією. 

 Тема практичного заняття 12. Україна. Сучасне 

становище країни. Економіка України.  

2 

13.  16. Тема практичного заняття 13. Політична 

структура України.  
2 

14.  17. Тема практичного заняття 14. Україно-британські 

відносини.  
2 

15.  18. Тема практичного заняття 15. Підсумкове заняття 

з теми: «Україна».  
2 

16.  20. Тема 2.1. Лексичний мінімум ділових контактів, 

зустрічей і нарад. 

Тема практичного заняття 16. Ділова подорож – 

невід’ємна частина сучасного бізнесу.  

2 

17.  21. Тема практичного заняття17. Види 

подорожування. Переваги та недолiки. 
2 

18.  22. Тема практичного заняття 18. Ділова подорож. 

Зустріч в аеропорту.  
2 

19.  23. Тема практичного заняття 19. Ділова подорож: в 

готелі, в місті. На митному контролi. 
2 

20.  24. Тема практичного заняття 20. Ділова подорож:   в 

місті.У мiстi. 
2 

21.  25. Тема практичного заняття 21. Ділова подорож:   у 

готелi. 
2 

22.  26. Тема практичного заняття 22. Ділова подорож:   у 

готелi. Cкладання ситуацiй. 
2 



23.  27. Тема практичного заняття 23. Ділова подорож:   у 

готелi. Розмова на ресепшенi. 
2 

24.  28. Тема практичного заняття 24. Ділова подорож:   у 

ресторанi. 
2 

25.  29 Тема практичного заняття 25. Ділова подорож: 

зустріч з зарубіжними партнерами.  
2 

26.  30. Тема практичного заняття 26. Підсумкове заняття 

з теми: «Ділова подорож». 
2 

27.  32. Тема 2.2. Правила та методика складання і 

заповнення анкет. 

Тема практичного заняття 27. Заповнення різних 

видів анкет. Написання резюме. Візитна картка. 

2 

28.  33. Тема практичного заняття 28. Інтерв’ю. 

Співбесіда при влаштуванні на роботу. 

2 

29.  34. Тема практичного заняття 29. Ділові переговори. 2 

30.  36. Тема 2.3. Лексичний мінімум найменувань 

установ, організацій, назв керівних осіб, назв 

предметів у різних сферах ділового життя. 

Методика та проведення презентації. 

Тема практичного заняття 30. Структурні 

підрозділи, персонал та робота компанії. 

2 

31.  37 Тема практичного заняття 31. Створення та 

представлення власної компанії.  

2 

32.  38. Тема практичного заняття 32.  Створення та 

презентація власної компанії. 

2 

33.  39. Тема 2.4. Ділові переговори. Обговорення та 

вирішення ділових проблем. Елемент усного 

перекладу інформації іноземною мовою в процесі 

ділових контактів. 

Тема практичного заняття 33. Психологічні та 

етичні норми ділового спілкування з іноземними 

партнерами. Ділові переговори.  

2 

34.  40. Тема практичного заняття 34. Ділові переговори. 

Обговорення та вирішення ділових проблем.  

2 

35.  41. Тема практичного заняття 35. Тренінг з 

проведення ділових переговорів. Структура і тактика 

компанії в ділових переговорах.  

2 

36.  42. Тема 2.5. Мовні особливості ділового листування. 

Тема практичного заняття 36. Складання ділового 

листа.  

2 

37.  43. Тема практичного заняття 37. Структура і мовні 

особливості ділового листа.  

2 

38.  44. Тема практичного заняття 38. Електронне 2 



листування з партнерами по бізнесу. Факс.  

39.  45. Тема 2.6. Контракт. Складові частини контракту. 

Тема практичного заняття 39. Контракт. 

Структура контракту.  

2 

40.  46. Тема практичного заняття 40. Складання 

контракту.  

2 

41.  47. Тема 2.7. Електронні іншомовні джерела. 

Лексичний мінімум комп’ютерних технологій. 

Тема практичного заняття 41. Комп’ютерний 

переклад професійно-орієнтованих текстів.  

2 

42.  48. Тема практичного заняття 42. Комп’ютерний 

переклад професійно-орієнтованих текстів 

2 

43.  49. Тема практичного заняття 43. Комп’ютерний 

переклад професійно-орієнтованих текстів 

2 

44.  51. Тема 3.1. Введення в спеціальність. 

Тема практичного заняття 44. Вивчення і 

використання форм і конструкцій, що характерні для 

мови ділового професійного спілкування. 

2 

45.  52. Тема практичного заняття 45. Введення в 

спеціальність. Професійно-орієнтований лексико-

граматичний мінімум. 

2 

46.  53. Тема практичного заняття 47. 

Професійні та особисті характеристики працівників 

сфери готельного господарства та  туризму. 

2 

47.  54. Тема практичного заняття 48. 

Службові обов’язки. Командна робота в туризму.  

2 

48.  55. Тема 3.2. Основи перекладу професійно 

орієнтованих іншомовних джерел. 

Тема практичного заняття 49. Переклад, 

анотування професійно-орієнтованих джерел. 

2 

49.  56. Тема практичного заняття 50. Переклад, 

анотування професійно-орієнтованих джерел. 

2 

50.  58. Тема 3.3. Гроші. Валюта. В пункті обміну валют. 

Тема практичного заняття 53. Гроші. 

2 

51.  59. Тема практичного заняття 54. Валюта. 2 

52.  60. Тема практичного заняття 55. В пункті обміну 

валют. 

2 

53.  61. Тема 3.4. Монологічне повідомлення 

професійного характеру з визначеним терміном. 

Тема практичного заняття 56. Монологічне 

повідомлення професійного характеру. 

2 

54.  62. Тема практичного заняття 57. Монологічне 

повідомлення професійного характеру. 

2 



55.  64. Тема 3.5. Робота з іншомовними джерелами 

професійного характеру.  

Тема практичного заняття 59. Історія туризму.  

2 

56.  65. Тема практичного заняття 60. Основні події, що 

стимулювали розвиток туризму у світі. 

2 

57.  66. Тема практичного заняття 61.Типи туризму. 

Розвиток туризму в світі 

2 

58.  68. Тема 3.6. Типи готелів. Мова готельного 

господарства. Характеристики готелів.  

Бронювання місць в готелі та підтвердження 

бронювання.  Бронювання місць в готелі різними 

клієнтами. 

Тема практичного заняття 62. Типи готелiв. 

2 

59.  69. Тема практичного заняття 64.  Характеристики 

готелів. 

2 

60.  70. Тема практичного заняття 64. Бронювання місць у 

готелі різними клієнтами. 

2 

 Разом  120 

 

6. Самостійна робота 

№  

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1.1. Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі 

звертання, ввічливості, вибачення, погодження. 

Складання власних діалогів, використовуючи лексико-

граматичний мінімум. 

4 

2.  Тема 1.2. Лексичний мінімум країни,мова якої вивчається. 

Визначні особи Великобританії. 

2 

3.  Тема 1.3. Лексичний мінімум основ міжкультурної свідомості з 

визначенням відносин між Україною і Великобританією. 

Визначні особи України. 

4 

4.  Тема 2.1. Лексичний мінімум ділових контактів, зустрічей, 

нарад. Ділова подорож. Зустріч в аеропорту, на вокзалі. На 

митниці. В готелі. В місті. 

Складання власних діалогів на задані теми з використанням 

лексико-граматичного мінімуму. 

4 

5.  Тема 2.2. Правила та методика складання і заповнення анкет. 

Резюме. Інтерв’ю. Візитна картка. 

Візитна картка. 

2 

6.  Тема 2.3. Лексичний мінімум найменування установ, фактів у 

різних сферах ділового життя. 

Оформлення повідомлення про одну із всесвітньо відомих 

компаній з використанням інформаційних технологій. 

6 



7.  Тема 2.4. Набір відповідних тактичних та мовних засобів у 

межах конкретного виду усного вербального спілкування у сфері 

ділового життя.  

Стратегія і тактика компанії в ділових переговорах. 

4 

8.  Тема 2.5. Мовні особливості ділового листування.  

Складання  ділового листа. 

6 

9.  Тема 2.6. Контракт. Складові частини контракту.  

Складання контракту між покупцем і продавцем. 

6 

10.  Тема 2.7. Сучасні способи ділової комунікації з партнерами. 4 

11.  Тема 3.1. Введення в спеціальність. Туристична діяльність: 

поняття, розвиток, мотивація, вплив туризму. 

4 

12.  Тема 3.2. Основи перекладу професійно орієнтованих 

іншомовних джерел.  

Комп’ютерний переклад текстів за професійним спрямуванням. 

4 

13.  Тема 3.3. Гроші. Валюта. У пункті обміну валют. 

Євро – єдина Європейська валюта. 

6 

14.  Тема 3.4. Монологічне повідомлення професійного характеру.  6 

15.  Тема 3.5. Робота з іншомовними джерелами професійного 

характеру.  

4 

16.  Тема 3.6. Типи готелів. Мова готельного 

господарства. Характеристики готелів: міжнародна кваліфікація. 

4 

 Разом 70 

 

7.  Індивідуальні завдання 

    Доповіді на теми: 

- роль мовленнєвого етикету у сучасному житті; 

- сучасні Україно-британські відносини; 

- презентація власної компанії в туристичній індустрії; 

- кар’єрне зростання в індустрії туризму; 

- роль туризму в соціально-економічному розвитку країни; 

- загальні поняття з туризму, менеджменту готельного, курортного та 

ресторанного сервісу. 

 

Реферати на тему: 

- сучасний етикет спілкування; 

- визначні особи Великобританії; 

- визначні особи України; 

- історичні етапи становлення галузі туризму; 

- економічний вплив туризму. 

8. Методи навчання 

- словесні (пояснення, лекція, інструктаж); 

- наочні (ілюстрація – плакат, схема, карта; демонстрація – мультимедійні 

файли, відеофільми, презентації); 



- практичні (самостійна робота на занятті та поза аудиторна, виконання 

тренувальних вправ). 

9. Методи контролю 

Усне опитування, письмовий контроль, контрольна перевірка, 

словниковий диктант, 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. 

 

10. 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 
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