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Силабус навчальної дисципліни 
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Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/enrol/users.php?id=718 
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ст.викл. Березюк О.А. http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-
romano-germanskikh-mov/berezjuk-oleksandra-andrijivna/ 

Контактна інформація доц. Дубравська Д.М. / dosiadubravska@ukr.net 
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Опис дисципліни 
 Анотація дисципліни: Навчальна дисципліна «Іноземна мова (англійська)» є дисципліною, 
обов’язкової складової навчального плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє 
підготовці фахівців галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 
справа». Практичне оволодіння іноземною мовою на цьому етапі передбачає формування такої мовної 
поведінки, яка є специфічною для академічного і професійного середовища.  

Пререквізити: Навчальна дисципліна «Іноземна мова (англійська)» є необхідною складовою 

вивчення англійської мови для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
241 «Готельно-ресторанна справа» та розрахована на студентів, які вивчали навчальну дисципліну 
«Іноземна мова (англійська)» у школі. 

Формат проведення дисципліни: 

Ознаки дисципліни 

 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість годин 

Тижневих годин для денної форми навчання: 
Вид підсумкового 

контролю 
аудиторних 

самостійної роботи 

студента 

Б
1
 – 7 

Ф
2
 – 5,5 

 

 Б – 210 год.,  

Ф – 165 год. 

 

I c. – 3 (Б – 2, Ф – 1) 

II c. – 3 (Б – 2, Ф – 1) 

ІІІ с. – 2 (Б – 0, Ф – 2) 

IV c. – 3 (Б – 2, Ф – 1) 

 

I c. – 3 (Б – 2, Ф – 1) 

II c. – 3 (Б – 2, Ф – 1) 

ІІІ с.- 2 (Б – 0, Ф – 2) 

IV c. – 3 (Б – 2, Ф – 1) 

 

I c., II c. – залік,  

IVc. – іспит 

 

Обсяг дисципліни 

 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Практичні заняття 
184 год. (Б – 102, Ф – 82) – денна форма навчання 

36 – заочна форма навчання 

Самостійна робота 
191 год. (Б – 108, Ф – 83) – денна форма навчання 

174 год. – заочна форма навчання 

                                                           
1 базові (обов’язкові) години вивчення навчальної дисципліни 
2 факультативні (позакредитні) години вивчення навчальної дисципліни 

 

http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-romano-germanskikh-mov/berezjuk-oleksandra-andrijivna/
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-romano-germanskikh-mov/berezjuk-oleksandra-andrijivna/
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Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК8. Здатність до усної та письмової ділової 
комунікації державною та іноземною мовами для 

спілкування у професійній та соціально-
культурній сферах, володіння фаховою 
термінологією українською та іноземною мовами. 
ЗК9. Здатність розуміти та поважати представників 
інших культур, ефективно застосовуючи 
комунікаційні концепції. 

ФК6. Здатність формувати та реалізовувати  
ефективні зовнішні та внутрішні комунікації у 

закладах готельно-ресторанного господарства, 
навички взаємодії (робота в команді). 
 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

 

ПРН8. Володіння усною та письмовою ділової комунікацією державною та іноземною мовами для 
спілкування у професійній та соціально-культурній сферах; знання фахової термінології 
українською та іноземною мовами; здатність до усвідомленого поповнення і розширення 
комунікативних навичок у професійній сфері впродовж життя. 

ПРН9. Здатність розуміти та поважати представників інших культур, ефективно застосовуючи 
комунікаційні концепції при спілкуванні з ними. 

 

Дидактична карта дисципліни 

 

Назва теми, опис 
теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 
навчальної 

діяльності 

Форми і методи 
навчання 

Оціню

вання 

роботи 

/ бали 

Тиждень  
семестру 

Дата 
К-сть 

годин 

I семестр 

Тема 1. Історія 

виникнення готелів. 

Формування 

компетентностей:  
ЗК 8, ЗК 9, ФК 6 

Результати навчання: 
ПРН 8, ПРН 9. 

Рекомендовані 
джерела: 1-4, 5, 7 

Завдання для СРС:  
див. п. Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

 

1-ий 03.09.18 –

07.09.18 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

2-ий 10.09.18 –

14.09.18 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

3-ий 17.09.18 –

21.09.18 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

4-ий 24.09.18 –

28.09.18 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

5 



 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 
1-ий –  
4-ий 

 

03.09.18 – 
28.09.18 

12 самостійна Виконання наскрізних/ 

командних проектів; 

написання аналітичних есе; 

презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт; індивідуальні та 

групові інтерактивні 

завдання в комп'ютерних 

класах тощо. 

5 

Тема 2. Персонал 

готелю. 

Формування 

компетентностей:  
ЗК 8, ЗК 9, ФК 6 

Результати навчання: 
ПРН 8, ПРН 9. 

Рекомендовані 
джерела: 1-4, 5, 7 

Завдання для СРС:  
див. п. Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

 

5-ий 01.10.18 –

05.10.18 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

6-ий 08.10.18 –

12.10.18 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

7-ий 15.10.18 –

19.10.18 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

8-ий 22.10.18 –

26.10.18 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

5-ий –  

8-ий 

 

01.10.18 – 

26.10.18 

12 самостійна Виконання наскрізних/ 

командних проектів; 

написання аналітичних есе; 

презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт; індивідуальні та 

групові інтерактивні 

завдання в комп'ютерних 

5 



 

класах тощо. 
Тема 3. Організація 
роботи в готелі. 

Формування 

компетентностей:  
ЗК 8, ЗК 9, ФК 6 

Результати навчання: 
ПРН 8, ПРН 9. 

Рекомендовані 
джерела: 1-4, 5, 7 

Завдання для СРС:  
див. п. Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

 

9-ий 29.10.18 –
02.11.18 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

10-ий 05.10.18 –

09.11.18 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

11-ий 12.11.18 –

16.11.18 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

12-ий 19.11.18 –

23.11.18 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

9-ий –  

12-ий 

 

29.10.18 – 

23.11.18 

12 самостійна Виконання наскрізних/ 

командних проектів; 

написання аналітичних есе; 

презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт; індивідуальні та 

групові інтерактивні 

завдання в комп'ютерних 

класах тощо. 

5 

Тема 4. Типи готелів. 

Формування 

компетентностей:  
ЗК 8, ЗК 9, ФК 6 

Результати навчання: 
ПРН 8, ПРН 9. 

Рекомендовані 
джерела: 1-4, 5, 7 

Завдання для СРС:  
див. п. Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

13-ий 26.11.18 –

30.11.18 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

4 

14-ий 03.12.18 –

07.12.18 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4 



 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 
15-ий 10.12.18 –

14.12.18 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

4 

16-ий 17.12.18 –

21.12.18 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

4 

17-ий 24.12.18 –

28.12.18 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

4 

13-ий –  

17-ий 

 

26.11.18 – 

28.12.18 

10 самостійна Виконання наскрізних/ 

командних проектів; 

написання аналітичних есе; 

презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт; індивідуальні та 

групові інтерактивні 

завдання в комп'ютерних 

класах тощо. 

5 

II семестр 

Тема 5. Сучасна 

індустрія гостинності та 

харчування. 

Формування 

компетентностей:  
ЗК 8, ЗК 9, ФК 6 

Результати навчання: 
ПРН 8, ПРН 9. 

Рекомендовані 
джерела: 1-4, 5, 7 

Завдання для СРС:  
див. п. Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

 

1-ий 11.02.19 –

15.02.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

2-ий 18.02.19 –

22.02.19 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

5 



 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 
3-ий 25.02.19 –

01.03.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

4-ий 04.03.19 –

08.03.19 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

1-ий –  

4-ий 

 

11.02.19 – 

08.03.19 

12 самостійна Виконання наскрізних/ 

командних проектів; 

написання аналітичних есе; 

презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт; індивідуальні та 

групові інтерактивні 

завдання в комп'ютерних 

класах тощо. 

5 

Тема 6. Персонал 

ресторану. 

Формування 

компетентностей:  
ЗК 8, ЗК 9, ФК 6 

Результати навчання: 
ПРН 8, ПРН 9. 

Рекомендовані 
джерела: 1-4, 5, 7 

Завдання для СРС:  
див. п. Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

 

5-ий 11.03.19 –

15.03.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

6-ий 18.03.19 –

22.03.19 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

7-ий 25.03.19 –

29.03.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

8-ий 01.04.19 –

05.04.19 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

5 



 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 
5-ий –  
8-ий 

 

11.03.19 – 
05.04.19 

12 самостійна Виконання наскрізних/ 

командних проектів; 

написання аналітичних есе; 

презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт; індивідуальні та 

групові інтерактивні 

завдання в комп'ютерних 

класах тощо. 

5 

Тема 7. Меню. Види 

меню. 

Формування 

компетентностей:  
ЗК 8, ЗК 9, ФК 6 

Результати навчання: 
ПРН 8, ПРН 9. 

Рекомендовані 
джерела: 1-4, 5, 7 

Завдання для СРС:  
див. п. Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

 

9-ий 08.04.19 –

12.04.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

10-ий 15.04.19 –

19.04.19 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

11-ий 22.04.19 –

26.04.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

12-ий 29.04.19 –

03.05.19 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

9-ий –  

12-ий 

 

08.04.19 – 

03.05.19 

12 самостійна Виконання наскрізних/ 

командних проектів; 

написання аналітичних есе; 

презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт; індивідуальні та 

групові інтерактивні 

завдання в комп'ютерних 

5 



 

класах тощо. 
Тема 8. Особливості 
національної кухні. 

Формування 

компетентностей:  
ЗК 8, ЗК 9, ФК 6 

Результати навчання: 
ПРН 8, ПРН 9. 

Рекомендовані 
джерела: 1-4, 5, 7 

Завдання для СРС:  
див. п. Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

 

13-ий 06.05.19 –
10.05.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

4 

14-ий 13.05.19 –

17.05.19 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

4 

15-ий 20.05.19 –

24.05.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

4 

16-ий 27.05.19 –

31.05.19 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

4 

17-ий 03.06.19 –

07.06.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

4 

 13-ий – 

17-ий 

06.05.19 – 

07.06.19 

12 самостійна Виконання наскрізних/ 

командних проектів; 

написання аналітичних есе; 

презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт; індивідуальні та 

групові інтерактивні 

завдання в комп'ютерних 

класах тощо. 

5 

III семестр 

Тема 9. Види туризму. 

Формування 

компетентностей:  

1-ий 02.09.19 –

06.09.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

5 



 

ЗК 8, ЗК 9, ФК 6 

Результати навчання: 
ПРН 8, ПРН 9. 

Рекомендовані 
джерела: 1-4, 5, 7 

Завдання для СРС:  
див. п. Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 
2-ий 09.09.19 –

13.09.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

3-ий 16.09.19–
20.09.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

4-ий 23.09.19 –

27.09.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

1-ий –  

4-ий 

02.09.19 – 

27.09.19 

8 самостійна Виконання наскрізних/ 

командних проектів; 

написання аналітичних есе; 

презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт; індивідуальні та 

групові інтерактивні 

завдання в комп'ютерних 

класах тощо. 

5 

Тема 10. Туроператори. 

Формування 

компетентностей:  
ЗК 8, ЗК 9, ФК 6 

Результати навчання: 
ПРН 8, ПРН 9. 

Рекомендовані 
джерела: 1-4, 5, 7 

Завдання для СРС:  
див. п. Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

 

5-ий 30.09.19 –

04.10.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

6-ий 07.10.19 –

11.10.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

5 



 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 
7-ий 14.10.19 –

18.10.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

8-ий 21.10.19–

25.10.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

5-ий –  

8-ий 

30.09.19 – 

25.10.19 

 

8 самостійна Виконання наскрізних/ 

командних проектів; 

написання аналітичних есе; 

презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт; індивідуальні та 

групові інтерактивні 

завдання в комп'ютерних 

класах тощо. 

5 

Тема 11. Турагенції. 

Формування 

компетентностей:  
ЗК 8, ЗК 9, ФК 6 

Результати навчання: 
ПРН 8, ПРН 9. 

Рекомендовані 
джерела: 1-4, 5, 7 

Завдання для СРС:  
див. п. Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

 

9-ий 28.10.19 –

01.11.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

10-ий 04.11. 19–

08.11. 19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

11-ий 11.11. 19 –

15.11. 19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

12-ий 18.11.19 –

22.11. 19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

5 



 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 
9-ий – 
12-ий 

28.10.19 – 
22.11. 19 

8 самостійна Виконання наскрізних/ 

командних проектів; 

написання аналітичних есе; 

презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт; індивідуальні та 

групові інтерактивні 

завдання в комп'ютерних 

класах тощо. 

5 

Тема 12. Ділова 

поїздка. 

Формування 

компетентностей:  
ЗК 8, ЗК 9, ФК 6 

Результати навчання: 
ПРН 8, ПРН 9. 

Рекомендовані 
джерела: 1-4, 5, 7 

Завдання для СРС:  
див. п. Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

13-ий 25.11.19 –

29.11.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

4 

14-ий 02.12.19 –

06.12.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

4 

15-ий 09.12.19  –

13.12.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

4 

16-ий 16.12.19  –

20.12.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

4 

17-ий 23.12.19 –

27.12.19 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 
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робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 
 13-ий – 

17-ий 

25.11.19 – 

27.12.19 

9 самостійна Виконання наскрізних/ 

командних проектів; 

написання аналітичних есе; 

презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт; індивідуальні та 

групові інтерактивні 

завдання в комп'ютерних 

класах тощо. 

5 

IV семестр 

Тема 13. Огляд 

визначних місць. 

Формування 

компетентностей:  
ЗК 8, ЗК 9, ФК 6 

Результати навчання: 
ПРН 8, ПРН 9. 

Рекомендовані 
джерела: 1-4, 5, 7 

Завдання для СРС:  
див. п. Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

 

1-ий 10.02.20 –

14.02.20 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

2-ий 17.02.20 –

21.02.20 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

3-ий 24.02.20 –

28.02.20 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

4-ий 02.03.20 –

06.03.20 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

1-ий –  

4-ий 

 

10.02.20 – 

06.03.20 

16 самостійна Виконання наскрізних/ 

командних проектів; 

написання аналітичних есе; 

презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт; індивідуальні та 

групові інтерактивні 

завдання в комп'ютерних 

класах тощо. 

5 

Тема 14. Карта. 

Планування маршруту. 

Формування 

5-ий 09.03.20 –

13.03.20 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 
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компетентностей:  
ЗК 8, ЗК 9, ФК 6 

Результати навчання: 
ПРН 8, ПРН 9. 

Рекомендовані 
джерела: 1-4, 5, 7 

Завдання для СРС:  
див. п. Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 
6-ий 16.03.20 –

20.03.20 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

7-ий 23.03.20 –
27.03.20 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

8-ий 30.03.20 –

04.04.20 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

5-ий –  

8-ий 

 

09.03.20 – 

04.04.20 

16 самостійна Виконання наскрізних/ 

командних проектів; 

написання аналітичних есе; 

презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт; індивідуальні та 

групові інтерактивні 

завдання в комп'ютерних 

класах тощо. 

5 

Тема 15. Прокат 

автомобіля. Правила 

дорожнього руху. 

Формування 

компетентностей:  
ЗК 8, ЗК 9, ФК 6 

Результати навчання: 
ПРН 8, ПРН 9. 

Рекомендовані 
джерела: 1-4, 5, 7 

Завдання для СРС:  
див. п. Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

 

9-ий 06.04.20–

10.04.20 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

10-ий 13.04.20 –

17.04.20 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

5 



 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 
11-ий 20.04.20 –

24.04.20 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

12-ий 27.04.20 –

01.05.20 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

5 

9-ий –  

12-ий 

 

06.04.20 – 

01.05.20 

16 самостійна Виконання наскрізних/ 

командних проектів; 

написання аналітичних есе; 

презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт; індивідуальні та 

групові інтерактивні 

завдання в комп'ютерних 

класах тощо.. 

5 

Тема 16. Туристичні 

інформаційні центри. 

Формування 

компетентностей:  
ЗК 8, ЗК 9, ФК 6 

Результати навчання: 
ПРН 8, ПРН 9. 

Рекомендовані 
джерела: 1-4, 5, 7 

Завдання для СРС:  
див. п. Інформаційні 
ресурси в Інтернеті 

13-ий 04.05.20 –

08.05.20 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

4 

14-ий 11.05.20 –

15.05.20 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

4 

15-ий 18.05.20 –

22.05.20 

2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

4 

16-ий 25.05.20 –

29.05.20 

4 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 
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метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 
17-ий 01.06.20 –

05.06.20 
2 практичне 1. Безпосередній (прямий) 

метод. 

2. Граматично-перекладний 

метод. 

3. Аудіолінгвальний метод. 

4. Когнітивний метод. 

5. Комунікативний метод 

(робота в групах; 

кооперативне навчання; 

робота в парах; “мозковий 

штурм”; дискусія; 

симуляційні/рольові ігри 

тощо). 

4 

13-ий – 

17-ий 

04.05.20 – 

05.06.20 

16 самостійна Виконання наскрізних/ 

командних проектів; 

написання аналітичних есе; 

презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт; індивідуальні та 

групові інтерактивні 

завдання в комп'ютерних 

класах тощо. 

5 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за наявності) 
не передбачено 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
 

 У процесі вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська)» можуть використовуватися: 

 комп’ютерні програми (MS Word; MS PowerPoint; WinDjView; тощо); 

 настільні та портативні комп’ютери; 

 смартфони; 

 електронні книжки, портативні мультимедійні програвачі; 

 офісні програми (Microsoft Office (в різних версіях); 

 програми для перегляду файлів (.pdf, .djvu, .jpg.); 

 електронні перекладачі текстів (Google Translator, тощо); 

 електронні словники (ABBYY Lingvo x5, тощо) 

 мультимедійне програмне забезпечення (Bestplayer, QuickTime, RealPlayer, Windows Media 
Player, Winamp тощо); 

 Інтернет (Інтернет-сторінки/YouTube/проект TED Talks/Facebook/ICQ/Skype/Інтернет-

форуми/електронна пошта тощо). 
 

Рекомендовані джерела інформації 
Основна література 

 
1. Dubicka I English for International Tourism : Pre-Intermediate Workbook. / I. Dubicka,  

M. O’Keeffe – Longman, 2007. – 80 р.  
2. Dubicka I. English for International Tourism : Pre-Intermediate Students’ book. / I. Dubicka, M. 

O’Keeffe – Longman, 2007.- 144 р. 
3. Dubicka I English for International Tourism : Intermediate Workbook. / I. Dubicka,  

M. O’Keeffe – Longman, 2007. – 80 р. 
4. Dubicka I. English for International Tourism : Intermediate Students’ book. / I. Dubicka,  

M. O’Keeffe  – Longman, 2007.- 144 р. 

5. Pohl A. Hotel and Catering. Professional English. / A. Pohl. – Penguin, 2004. – 86 р. 
6. Pohl А. Test Your Professional English (Hotel and Catering). / A. Pohl. – Penguin, 2004. -104 p. 
7. Murphy R. English Grammar in Use. / R. Murphy. – Cambridge University Press, 1998.  – 328р. 



 

Допоміжна література 
 

8. Robbins S. Business Vocabulary in practice. / S. Robbins.  - Collins, 2004. -172р.  

9. Cunningham G. Language to go. :Pre-intermediate. Student's book. / G. Cunningham,  
S. Mohamed.  - Longman, 2004. – 164 p. 

10. Badger I. Everyday Business English. / I. Badger. - Longman, 2003. – 164 p. 
11. Верба Г. В. Довідник з граматики англійської мови./  Г.В Верба, Л. Г. Верба - К., 2012. - 342с. 
12. Duckworth M. Oxford Business English. Grammar and Practice. / M. Duckworth - Oxford University 

Press, 2003. – 232 p. 
13. Jones L. New International Business English. / Leo Jones, Richard Alexander. – Cambridge University 

Press, 2000. – 182р. 
14. Trappe Т. Intelligent Business. /Tonya Trappe, Graham Tullis.– Pearson Education Limited, Longman, 

2005.  -  
15. Evans V. Round-up. English Grammar Practice : Students’ Book / Virginia Evans, Jenny Dooley. – 

Pearson Education Limited, Longman, 2011. – 256 p.  
16. Swan М. Practical English Usage. / Michael Swan. – Oxford University Press, 2005. – 86 р. 
17. Active Study Dictionary. – Longman, 2000. – 286 р. 

18. Yakhontova T. V. English Academic Writing. / T. V.  Yakhontova – Lviv, 2003. – 254 р. 
19. Богацький І. С. Бізнес-курс англійської мови. / І. С. Богацький, Н. М. Дюканова – К.: Логос, 

2005. – 126 с. 
 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 
Англомовні періодичні видання України:  

• Газета Kyiv Post - http://www.kyivpost.com/ 

• Газета Kyiv Weekly - www.kyivweekly.com/ 
• Журнал The Day - www.day.kiev.ua/en 
• Журнал What’s On? - www.whatson-kiev.com/ 
• Журнал Welcome to Ukraine - www.wumag.kiev.ua/ 
• Журнал Business Ukraine - http://bunews.com.ua/ 
• Довідник Kyiv Business Directory - http://www.kbd.ua/ 
• Журнал Business Class Magazine - www.businessclass.kiev.ua/ 

 
Англомовні періодичні видання:  

• The Times - http://www.thetimes.co.uk 
• Daily News - www.nydailynews.com/ 
• Business Digest - www.business-digest.eu/ 
• The Business Magazine - www.businessmag.co.uk/ 

 
Лексикографічні джерела:  

• FREELANG Ukrainian-English and English-Ukrainian online dictionary Authors/copyrights - 
www.slovnyk.org.ua. 

• Online Business Dictionary - www.businessdictionary.com/ 
• Business & Finance Dictionary - http://dictionary.babylon.com/business/ 
• Business - Merriam-Webster Online - www.merriam-webster.com/dictionary/business 
• Oxford University Press - http://global.oup.com/?cc=ua 
• ABBYY Lingvo. Pro Online Dictionary - www.lingvo.ru/ 

 
Пошукові сайти:  

Українські пошукові системи: • uaport.net/ 
                                                     • http://meta.ua  
                                                   • http://www.uaport.net/UAcatalog/  
                                                   • http://www.goldbook.dp.ua/  
Англомовні пошукові системи: • http://www.yahoo.com/  

                                                      • http://www.lycos.com/  
                                                      • http://www.altavista.com/  
                                                      • http://www.hotbot.com/  
                                                      • http://www.infoseek.com/  
                                                      • http://www.webcrawler.com/  

http://www.kyivpost.com/
http://www.kyivweekly.com/
http://www.day.kiev.ua/en
http://www.whatson-kiev.com/
http://www.wumag.kiev.ua/
http://bunews.com.ua/
http://www.kbd.ua/
http://www.businessclass.kiev.ua/
http://www.thetimes.co.uk/
http://www.nydailynews.com/
http://www.google.com.ua/url?q=http://www.business-digest.eu/&sa=U&ei=WR1XUIGnGYiytAbbyYDIAQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNGXYNeRFiIPDHK1musC0po3aMptFA
http://www.business-digest.eu/
http://www.google.com.ua/url?q=http://www.businessmag.co.uk/&sa=U&ei=gB5XUJXIFovOsgbKtoGIDg&ved=0CDEQFjAK&usg=AFQjCNF08R7MrnUFQh-AP9fofYGUp7bj4w
http://www.businessmag.co.uk/
http://www.slovnyk.org.ua/
http://www.businessdictionary.com/
http://dictionary.babylon.com/business/
http://www.merriam-webster.com/dictionary/business
http://global.oup.com/?cc=ua
http://www.lingvo.ru/
http://www.uaport.net/UAcatalog/
http://meta.ua/
http://www.uaport.net/UAcatalog/
http://www.goldbook.dp.ua/
http://www.yahoo.com/
http://www.lycos.com/
http://www.altavista.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.infoseek.com/
http://www.webcrawler.com/


 

                                                      • http://www.excite.com/  
 

Інтернет-ресурси: 

• http://www.eslprintables.com 

• http://www.busuu.com 
• http://www.lantechedu.com/vb/showthread.php?p=117#post117 
• http://www.englishland.or.id/index.htm 
• http://www.reggie.net/teaching/unopreps.htm 
• http://edusoft.yolasite.com/ 
• http://www.englishclub.com/ 

• http://esl.about.com/ 
• http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59775/Start_English.html 
• http://www.englishtalk.org/ 
• http://www.langacademy.net/vb/forumdisplay.php?1-English-Zone 
• http://www.mes-english.com/ 
• http://www.123listening.com/ 
• http://www.britannica.com/ 

• http://www.english-test.net/ 
• http://www.ted.com/ 
• http://ed.ted.com/ 
• http://www.grammarbank.com/ 
• http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

 

Політика курсу  

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 
дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання 
під час консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 
занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена 

проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення 
теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 
виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 
дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Курсова робота повинна бути захищена не пізніше, ніж за тиждень до початку екзаменаційної 
сесії. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 
цьому оцінка знижується на 10 %. 

 Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у випадку, якщо впродовж 
семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 

лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

 Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 
використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 
використане під час виконання завдання. 

 Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 
коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

 У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 
виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

 Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 
тестування. 

 

http://www.excite.com/
http://www.eslprintables.com/
http://www.busuu.com/
http://www.lantechedu.com/vb/showthread.php?p=117#post117
http://www.englishland.or.id/index.htm
http://www.reggie.net/teaching/unopreps.htm
http://edusoft.yolasite.com/
http://www.englishclub.com/
http://esl.about.com/
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59775/Start_English.html
http://www.englishtalk.org/
http://www.langacademy.net/vb/forumdisplay.php?1-English-Zone
http://www.mes-english.com/
http://www.123listening.com/
http://www.britannica.com/
http://www.english-test.net/
http://ed.ted.com/


 

Система оцінювання та вимоги 
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання можуть бути: 

 комплексний екзамен; 

 залік; 

 стандартизовані тести; 

 поточне, підсумкове тематичне, фрагментарне тестування; 

 наскрізні проекти; 

 командні проекти; 

 аналітичні есе, реферати; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 індивідуальні та групові інтерактивні завдання в комп'ютерних класах; 

 інші види індивідуальних та групових завдань. 
Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за 

тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

І семестр 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 
Денна  
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
Усна/письмова/фонологічна/практична/тестова перевірка 
знань за темою практичного заняття (робота в аудиторії) 

8 х 3 балів  = 
24 балів 

8 х 3 балів  = 
24 балів 

Проміжковий/тематичний контроль знань 
(комбіноване/комп'ютерне тестування на платформі Moodle) 

8 x 5 балів = 
40 балів 

8 x 5 балів = 
40 балів 

Перевірка виконання творчих/самостійних завдань 2  х 5 бали = 

10 балів  
2  х 5 бали = 

10 балів  
Підсумковий/семестровий контроль знань 
(комбіноване/комп'ютерне тестування на платформі Moodle) 

1 х 10 балів = 
10 балів 

1 х 10 балів = 
10 балів 

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-
аналітичних) робіт/проектів/есей 

3 х 5 балів = 
15 балів 

3 х 5 балів = 
15 балів 

Всього 100 

Представлення результатів науково-дослідних робіт на 
студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо 

бонусні бали  
(по 10 балів за кожен вид 

діяльності) 

ІІ семестр 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна  
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Усна/письмова/фонологічна/практична/тестова перевірка 
знань за темою практичного заняття (робота в аудиторії) 

8 х 3 балів  = 
24 балів 

8 х 3 балів  = 
24 балів 

Проміжковий/тематичний контроль знань 

(комбіноване/комп'ютерне тестування на платформі Moodle) 
8 x 5 балів = 

40 балів 
8 x 5 балів = 

40 балів 
Перевірка виконання творчих/самостійних завдань 2  х 5 бали = 

10 балів  
2  х 5 бали = 

10 балів  
Підсумковий/семестровий контроль знань 
(комбіноване/комп'ютерне тестування на платформі Moodle) 

1 х 10 балів = 
10 балів 

1 х 10 балів = 
10 балів 

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-

аналітичних) робіт/проектів/есей 
3 х 5 балів = 

15 балів 
3 х 5 балів = 

15 балів 
Всього 100 

Представлення результатів науково-дослідних робіт на 
студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо 

бонусні бали  
(по 10 балів за кожен вид 

діяльності) 

ІІІ семестр 

Форми контролю Максимальна кількість балів 



 

Денна  
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
Усна/письмова/фонологічна/практична/тестова перевірка 

знань за темою практичного заняття (робота в аудиторії) 
8 х 3 балів  = 

24 балів 
8 х 3 балів  = 

24 балів 
Проміжковий/тематичний контроль знань 
(комбіноване/комп'ютерне тестування на платформі Moodle) 

8 x 5 балів = 
40 балів 

8 x 5 балів = 
40 балів 

Перевірка виконання творчих/самостійних завдань 2  х 5 бали = 
10 балів  

2  х 5 бали = 
10 балів  

Підсумковий/семестровий контроль знань 
(комбіноване/комп'ютерне тестування на платформі Moodle) 

1 х 10 балів = 
10 балів 

1 х 10 балів = 
10 балів 

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-
аналітичних) робіт/проектів/есей 

3 х 5 балів = 
15 балів 

3 х 5 балів = 
15 балів 

Всього 100 
Представлення результатів науково-дослідних робіт на 
студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо 

бонусні бали  
(по 10 балів за кожен вид 

діяльності) 

IV семестр 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 
Денна  
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
Усна/письмова/фонологічна/практична/тестова перевірка 
знань за темою практичного заняття (робота в аудиторії) 

8 х 3 балів  = 
24 балів 

8 х 3 балів  = 
24 балів 

Проміжковий/тематичний контроль знань 
(комбіноване/комп'ютерне тестування на платформі Moodle) 

8 x 5 балів = 
40 балів 

8 x 5 балів = 
40 балів 

Перевірка виконання творчих/самостійних завдань 2  х 5 бали = 

10 балів  
2  х 5 бали = 

10 балів  
Підсумковий/семестровий контроль знань 
(комбіноване/комп'ютерне тестування на платформі Moodle) 

1 х 10 балів = 
10 балів 

1 х 10 балів = 
10 балів 

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-
аналітичних) робіт/проектів/есей 

3 х 5 балів = 
15 балів 

3 х 5 балів = 
15 балів 

Всього 100 

Представлення результатів науково-дослідних робіт на 
студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо 

бонусні бали  
(по 10 балів за кожен вид 

діяльності) 

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 
теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; оцінка 
(бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку наукових 

публікацій тощо. 
Усна компонента застосовується при комбінованій формі проведення екзамену з метою 

контролю досягнення здобувачами оптимального рівня професійних компетентностей. 
При застосуванні комбінованої форми проведення екзамену вагомість компонент є рівною, 

тобто 50% тестування (письмова компонента), 50% – розв’язок ситуаційних задач (усна компонента). 
Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів 

підсумкового контролю подані у таблицях: 
 

Для заліку (І семестр) 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 100 

25 25 25 25 

 

 

Для заліку (ІI семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 



 

Т5 Т6 Т7 Т8 100 

25 25 25 25 

 

III семестр 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т9 Т10 Т11 Т12 100 

25 25 25 25 

 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни,  

що завершується екзаменом (IV семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т13 Т14 Т15 Т16 100 

25 25 25 25 

 

Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі (IV семестр) 

Тестування Сума 

Правильних 

відповідей, % 
0- 

50 

51- 

52 

53 -

54 

55- 

57 

58-

60 

61-

63 

64-

67 

68-

70 

71-

73 

74-

76 

77-

79 

80-

81 

82-

83 

84-

85 

86-

87 

88-

89 

90-

91 

92-

93 

94-

95 

96-

97 

98-

99 

100 

100 

Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Презентація усних розмовних тем  

Крите

рій 

Висвітлення теми 

характеризується 

алогічністю 

викладу, що вказує 

на нерозуміння та 

недостатнє 

розкриття  теми,  

та за недодержання 

правил порядку 

слів у реченні; 

виявлені значні 

порушення 

правильності 

утворення та 

адекватності 

вживання 

граматичних форм, 

які впливають на 

акт комунікації. 

Висвітлення 

теми 

характеризується 

умінням в 

основному 

логічно 

розпочинати та 

підтримувати 

бесіду, при 

цьому 

використовуючи 

обмежений 

словниковий 

запас та 

елементарні 

граматичні 

структури. На 

запит 

співрозмовника 

дається 

елементарна 

оціночна 

інформація, яка 

відображає 

власну точку 

зору. 

Висвітлення теми 

характеризується 

умінням в 

основному логічно 

побудувати 

невеличке 

монологічне 

висловлювання та 

діалогічну 

взаємодію, 

допускаючи 

незначні помилки 

при використанні 

лексичних 

одиниць. Усі звуки 

в потоці мовлення 

вимовляються 

правильно. 

Висвітлення 

теми 

характеризується 

умінням логічно 

висловитись у 

межах вивчених 

тем відповідно 

до навчальної 

ситуації, а також 

за змістом 

прочитаного, 

почутого або 

побаченого, 

висловлюючи 

власне ставлення 

до предмета 

мовлення; 

умінням 

підтримувати 

бесіду, 

вживаючи 

короткі репліки 

та 

використовуючи 

лексичні одиниці 

та граматичні 

структури, не 

допускаючи 

фонематичних 

помилок. 

Висвітлення 

теми 

характеризуєть

ся умінням 

логічно 

висловлюватис

ь у межах 

вивчених тем; 

передавати 

основний зміст 

прочитаного, 

почутого або 

побаченого; 

підтримувати 

бесіду, 

уживаючи 

розгорнуті 

репліки, у 

відповідності з 

комунікативни

м завданням; 

використанням 

лексичних 

одиниць та 

граматичних 

структур, не 

допускаючи 

фонематичних 

помилок. 

Висвітлення теми 

характеризується умінням 

без підготовки 

висловлюватись і вести 

бесіду 

в межах вивчених тем; 

логічно й у заданому обсязі 

будувати монологічне 

висловлювання та діалогічну 

взаємодію, використовуючи 

граматичні структури й 

лексичні одиниці у 

відповідності до 

комунікативного завдання, не 

допускаючи при цьому 

фонематичних помилок. 

Бал 0 - 29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 

 
 

 

 

Числова (рейтингова) шкала оцінювання 

 



 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 відмінно 

82 – 89 
добре 

74 – 81 

64 – 73 
задовільно 

60 – 63 

35 – 59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 – 34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Розробник (розробники) силабусу 
навчальної дисципліни 

 доц. Дубравська Д.М.  
ст.викл. Березюк О.А.  
 

Керівник групи забезпечення 
освітньо-професійної програми 

 проф. Мізюк Б. М 

 

Завідувач кафедри 

 доц. Ковалик Н.В 

 

Проєкт силабусу розглянуто на засіданні Комісії з якості інституту (факультету)  

Товарознавства, управління та сфери обслуговування  

протокол №  
Силабус затверджено на засіданні кафедри іноземних мов від ____________, 
протокол № ______ 

 

 


