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Опис навчальної дисципліни
Формування у здобувачів комунікативної спроможності у сфері професійного
спілкуванні іноземною мовою в усній формі; оволодіння навичками аудіювання,
говоріння, діалогічного мовлення.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна
робота 90 год)
Форми: практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Методи: граматико-перекладний метод, сугестивний метод, аудіо-лінгвальний та
аудіовізуальний методи.
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; виконання індивідуальних і домашніх
завдань; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: ПМК
Наявність знань англійської мови
Англійська

Перелік універсальних компетентностей (УК), які забезпечує дана навчальна дисципліна,
універсальні програмні результати навчання (УПР)
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
• упевнено володіти іноземною мовою для • усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів
реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в мови для досягнення запланованого прагматичного результату
ситуаціях професійного спілкування у сфері (УК);
готельного бізнесу (УПР)
• застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби
• застосовувати знання про експресивні, емоційні, мови та техніку мовлення для досягнення запланованого
логічні засоби мови та техніку мовлення для прагматичного результату й організації успішної комунікації (УК)
досягнення
запланованого
прагматичного
результату й організації успішної комунікації (УПР)

Назва теми
Тема 1.1.
Hotel Business and You

Тема 1.2.
Restaurant Business
Тема 1.3.
At the Company’s Office.
Organizational Structure

Тема 2.1.
Types and Forms of
Business Organizations
Тема 2.2.
Applying for a Job
Тема 2.3.
Internet. WWW. Doing
Hotel and Restaurant
Business on the Internet

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Види робіт
розрізі тем
Відвідування занять; захист домашнього Тема :Експресивні, емоційні, логічні засоби
завдання; обговорення матеріалу занять; мови, техніка мовлення для досягнення
виконання навчальних завдань; завдання запланованого прагматичного результату й
самостійної роботи
організації успішної комунікації
Контрольні вправи 1.
Контрольні вправи 2.
Відвідування занять; захист домашнього
завдання;
круглий
стіл;
виконання
навчальних завдань; завдання самостійної
роботи
Відвідування занять; захист домашнього Контрольні вправи 3.
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; поточна модульна
робота
Модуль 2
Відвідування занять; захист домашнього Контрольні вправи 4.
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; поточна модульна
робота

Контрольні вправи 5.

Контрольні вправи 6.

Інформаційні джерела
Основні
1. Андрюшкин А.П. Деловой английский язык. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Норинт, 2020. 272 с.
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5-е изд., испр. – Киев: «Логос», 2021. – 352 с.: ил. (Серия «Вас ждет успех!»)
3. Бедрицкая Л.В. Английский для экономистов: Учебное пособие. Минск: Книжный дом ; Экоперспектива, 2019. 235с.
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2020. – 288 с.
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7. Латигіна А.Г. Англійська мова міжнародного бізнесу та менеджменту: Начальний посібник. – К.: Київ. держ.
торг.екон. ун-т, 2020. – 257 с.
ДодатковіY.: J.Wiley and Sons, 2015. 198 p.
1. Leo Jones, Richard Alexander. International Business English. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. 214 p.
2. Sahlman W.A., Stevenson H.H. The Enterpreneural Venture. W.: Harvard Business School Ed., 2018. 438 p.
3. Tarnopolsky O., Avsiukevych Y. Successful Presentations: Посібник з навчання ділових презентацій англійською мовою
студентів економічних спеціальностей. К.: Ленвіт, 2017. 135 с.
Електронні ресурси
1. https://yappi.com.ua/posts/read/top-7-sajtov-dlya-izucheniya-delovogo-anglijskogo
2. https://cambridge.ua/blog/biznes-anglijskij-onlajn/
3. https://web.cortland.edu/ponterior/english/reading.HTML

4. https://learnenglish.britishcouncil.org/
Програмне забезпечення навчальної дисципліни
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Модуль I.
3

Модульна робота

Кількість балів

Назва модуля, теми

лексико-граматичні завдання

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Вид навчальної роботи
виконання індивідуальних завдань
та їх обговорення

•

виконання навчальних завдань

•

обговорення матеріалу занять

•

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); списування
під час виконання поточних модульних робіт заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні
пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі
заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика щодо заохочення та мотивації:
з метою мотивації студентів до активного та якісного виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру до
загальної підсумкової оцінки можуть бути додані бали в обсязі до 10 % від загальної підсумкової оцінки, коефіцієнт
мотивації (0,1). Мотивація студентів застосовується за умови виконання ними всіх видів навчальної роботи.
Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації пізнавальної діяльності студентів визначається науковопедагогічним працівником кафедри з урахуванням активності студента при вивченні навчальної дисципліни
(відвідування навчальних занять, виконання видів навчальної діяльності, виконання поточних модульних робіт, участь
у науково-дослідній роботі тощо)
•
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita

захист виконаного домашнього
завдання

•

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Дистанційний курс «Практикум з англійської мови», який розміщено в програмній оболонці Moodle на платформі
Центру дистанційного навчання ПУЕТ

відвідування занять

•
•
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Модульна робота
Разом

20
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

