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Дні занять Згідно з розкладом 

Консультації очні / дистанційні відповідно до графіку 

та за домовленістю зі студентами; 

індивідуальні / групові  

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування та розвиток  у студентів 

загальної та професійно орієнтованої іншомовної компетентності шляхом 

практичного оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, формування у 

студентів комунікативної, лінгвістичної, когнітивної і соціокультурної 

компетенції, а також професійної компетенції шляхом ознайомлення їх з 

різними методами і прийомами навчання ділової англійської мови та залучення 

до виконання професійно орієнтованих завдань як майбутніх працівників сфери 

туристичного обслуговування для забезпечення їхнього ефективного 

спілкування в професійному середовищі.  

Передумови до вивчення 

Знати лексичний матеріал, що відповідає тематиці в межах рівня володіння 

англійською мовою В1.1-В2, основні граматичні явища та конструкції, що є 

необхідними для здійснення комунікації. Вміти використовувати на практиці 

отримані вміння та навички, вести бесіду в межах запропонованої тематики з 



урахуванням вимог програми, висловлювати своє ставлення до тих чи інших 

проблем та аспектів. Володіти навичками аудіювання, читання, письма та 

говоріння в межах рівня володіння іноземною мовою  В1.1-В2. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Засоби розвитку туристичної індустрії на світовому ринку. 

Тема 1. Історичний розвиток туризму у світі. 

Тема 2. Працевлаштування. 

Тема 3. Види туристичних послуг. 

Змістовий модуль 2.  Види подорожей та особливості їх організації, культурно-

пізнавальний туризм. 

Тема 1.   Діловий туризм. 

Тема 2.   Агентські туристичні компанії, туроператори. 

Тема 3.  Культурно-пізнавальний туризм. 
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Система оцінювання результатів навчання 

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента (аудиторна 

робота та самостійна робота) здійснюється в національній 4-бальній шкалі– 

“відмінно” (“5”), “добре” (“4”), “задовільно” (“3”), “незадовільно” (“2”). 

Невиконання завдань самостійної роботи, невідвідування практичних занять 

позначаються балом “0”. 

Здійснення студентами самостійної роботи протягом навчального семестру є 

необхідною умовою виконання навчального плану. Викладання англійської 

мови професійного спрямування має свої особливості, які полягають у кінцевій 

меті навчання – уміння використовувати англійської мови для вирішення 

професійного завдання у ситуаціях як професійної, навчальної, так і побутової 

сфер спілкування. Таким чином, презентація результатів самостійної роботи 

студентів з її наступним обговоренням та оцінюванням здійснюється на 

аудиторному занятті. Оцінка за кожне завдання самостійної роботи долучається 

до поточного оцінювання аудиторної роботи студента. 

При оцінюванні роботи студента протягом семестру самостійна та аудиторна 

робота виступають єдиним компонентом при визначенні семестрового 

рейтингу. 

У кінці вивчення навчального матеріалу модуля напередодні заліково-

екзаменаційної сесії викладач виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну 

роботу студента як середнє арифметичне з усіх поточних оцінок за ці види 

роботи з округленням до десятої частки. Цю оцінку викладач трансформує в 

рейтинговий бал за роботу протягом семестру шляхом помноження на 10. 

Таким чином, максимальний рейтинговий бал за роботу протягом семестру 

може становити 50. 

Модульна контрольна робота є складником семестрового рейтингу. 

Наприкінці семестру всі студенти виконують модульні контрольні роботи з  

дисципліни. Модульні контрольні роботи оцінюються в 4-бальній системі 

(«відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)). 

Враховуючи те, що з цієї дисципліни у І семестрі передбачено підсумковий 

контроль у формі заліку, то оцінка трансформується в рейтинговий бал за МКР  

у такий спосіб: 

                                        «відмінно»           – 50 балів; 

  «добре»  – 40 балів; 

http://www.bbc.co.uk/news/world


  «задовільно» – 30 балів; 

  «незадовільно» – 20 балів; 

  Неявка на МКР  – 0 балів; 

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться з метою оцінювання 

результатів навчання студентів на завершальному етапі вивчення дисципліни. 

 

Форма підсумкового 

контролю 

Види навчальної 

діяльності студента 

Максимальна 

кількість балів 

Передбачений 

підсумковий контроль 

–залік 

1. Аудиторна та 

самостійна навчальна 

робота студента 

2. Модульна контрольна 

робота (МКР) 

 

50 

 

50 

 

 

Відмітка про залік у національній шкалі («зараховано», «не зараховано») та 

оцінка в шкалі ЄКТС виставляється на підставі семестрового рейтингового бала 

студента за дисципліну таким чином:  

 90 – 100 балів    – А 

 82 – 89 балів  –  В 

 75 – 81 бал  –  С зараховано  

 66 – 74 бали  –  D 

 60 – 65 бали  –  Е 

 59 балів і нижче –  FX       

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 60 і вище, 

отримують відмітку про залік «зараховано» і відповідну оцінку в шкалі ЄКТС 

без складання заліку. Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з 

дисципліни 59 і нижче, складають залік.  

У разі успішного складання заліку студентові виставляється відмітка про залік 

«зараховано» в національній шкалі, а в шкалі ЄКТС – E та бал 60. Якщо студент 

під час заліку отримав відмітку про залік «не зараховано», то йому в залікову 

відомість виставляється відмітка про залік «не зараховано» в національній 

шкалі, оцінка FX – у шкалі ЄКТС та його семестровий рейтинговий бал за 

дисципліну. 

Політики навчальної дисципліни 

Політика щодо пропусків занять 

Студенти зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми 

поточного та підсумкового контролю, передбачені робочою програмою 

навчальної дисципліни. 

Якщо студенти не можуть відвідувати певну кількість аудиторних занять  через 

поважні причини (хвороба, надзвичайні сімейні обставини тощо), вони мають їх 

відпрацювати.  



 

 

Політика академічної доброчесності 

Під час роботи над письмовими роботами не допустимо порушення академічної 

доброчесності. Зокрема: ● використання в роботі чужих текстів чи окремих 

фрагментів без належного посилання на джерело, зі змінами окремих слів чи 

речень; ● використання перефразованих чужих ідей без посилання на їх авторів; 

● несамостійне виконання будь-яких навчальних завдань (якщо це не 

передбачено вимогами програми); ● посилання на джерела, які не 

використовувалися у роботі, тощо. 

Основні види відповідальності студентів за порушення академічної 

доброчесності: • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, залік 

тощо); • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів 

навчання, методів навчання,  форм оцінювання самостійної роботи 

наведено у робочій програмі дисципліни  


