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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Дисципліна «Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості» 
належить до переліку обов’язкових дисциплін здобувача вищої освіти, 
зокрема в системі професійного навчання майбутніх магістрів з туризму. 
Іноземний науковий дискурс, необхідний для формування професійно-
орієнтованої комунікативної мовленнєвої компетенції (лінгвістичної, 
соціолінгвістичної та прагматичної) для забезпечення ефективного 
спілкування в академічному та професійному середовищі. Сучасні вимоги 
до підготовки магістра з туризму потребують від нього навичок та вмінь 
професійного, ділового та наукового спілкування в усній і письмовій 
формах, бути спроможними оволодіти новітньою фаховою інформацією 
через іноземні наукові джерела. Це підвищує попит на кваліфікованих 
випускників (магістрів), які вільно володіють іноземною мовою, та 
обумовлює необхідність вивчення курсу «Іноземна мова професійно-
комунікативної спрямованості». 

Мета та цілі 

Розвиток у студентів навичок перекладу і аналізу іншомовної професійної 
літератури, а також умінь грамотно викладати англійською мовою власні 
професійні позиції, розширення мовно-культурного та професійного 
світогляду майбутнього магістра з туризму. Основною ціллю вивчення 
дисципліни є формування у студентів комунікативних компетентностей, 
необхідних для здійснення професійної та наукової діяльності у сфері 
туризму. Передусім, це навички, знання й уміння, потрібні для роботи з 
іншомовною текстовою інформацією. 

Результати 
навчання 

 
 
 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
лексико-граматичний матеріал; наукову (професійну) термінологію; правила 
оформлення наукових доробків; фонову інформацію соціокультурного і 
наукового змісту. Студенти повинні вміти читати наукову літературу за 
фахом для отримання необхідної інформації; знати і розуміти правила 
оформлення і написання наукових публікацій, вільно спілкуватися 



 
 
 

Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, 

що 
відповідають 

заявленим 
цілям програми 

іноземною мовою усно і письмово для обговорення професійних проблем, 
презентації результатів досліджень та проєктів у сфері туризму і рекреації. 

Здатність до критичного осмислення теоретичного і фактографічного 
матеріалу, його аналізу і синтезу. Здатність до розуміння інших культур і 
готовність до міжкультурного діалогу. Уміння ідентифікувати наукові 
проблеми та знаходити шляхи їх вирішення. Розуміння необхідності і 
здатність до інтенсивної самостійної роботи в перебігу наукової діяльності. 
Здатність з повагою ставитися до наукових поглядів інших і водночас чітко, 
логічно і переконливо викладати власні позиції. 

Пререквізити Попередні курси «Іноземна мова» 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

1. Іноземний 
професійний та 

науковий 
дискурс. 

Персональна та професійна ідентифікація. Іномовний 
науковий текст. Жанри іномовного наукового тексту. 
Підготовка та проведення презентації. Лексико-граматичні 
особливості іномовного наукового тексту.  

Тести, 
питання 

2. Науково-
професійна 
письмова 

комунікація. 

Правила оформлення наукового дослідження (магістерської 
роботи) в Європі та Україні. Термінологічний глосарій за 
фахом. Правила оформлення бібліографії та посилань на 
джерела інформації (в Європі та Україні). Написання анотації 
іноземною мовою до магістерської роботи. Написання 
іномовних наукових праць, документів (Project Statement, 
Grant Proposal) на здобуття наукових грантів. 

Тести,  
питання  

3. Науково-
ділова 

комунікація 
 

Складові елементи і стиль англомовних статей, тез, назв, 
анотацій, резюме. Стандартні лексико-граматичні моделі 
(кліше), прийняті в англомовному академічному викладі.  

Оформлення іномовної кореспонденції для 
працевлаштування. Написання СV, резюме, супровідного 
листа. Написання документа з описом службових обов’язків. 
Оформлення документів для отримання візи. Електронна 
кореспонденція (факси, email).   

Тести,  
питання 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна 
політика 

Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 
спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При 
пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Під час виконання завдань вимагається дотримування правил академічної 
доброчесності. Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістовий модуль 1 20 

Змістовий модуль 2 20 

Змістовий модуль 3 20 

Підсумковий контроль – екзамен 40 

 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D задовільно 



60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 


