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2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни Іноземна мова спеціальності 
Освітній ступінь бакалавр 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

24 «Сфера обслуговування» 

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» 

Спеціалізація «Готельно-ресторанна справа» 

Загальна 

характеристика 

Кількість годин – 360 

Кількість кредитів – 12 

Співвідношення аудиторних годин і годин 

самостійної роботи: 168/192 

Мова навчання: англійська 

Форма підсумкового контролю – екзамен  

Курс (рік навчання), семестр: 3 рік,1, 2 семестри 

Формат навчання: очний/змішаний – курс, що має 

супровід в системі дистанційного навчання КНТЕУ, 

має структуру, контент, завдання і систему 



оцінювання   

Пререквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях з 

таких дисциплін: 

 «Іноземна мова за професійним спрямуванням»  

Анотація Дисципліна «Іноземна мова спеціальності» 

призначена для здобувачів ступенявищої освіти 

«бакалавр» і передбачає подальший розвиток навичок 

практичного володіння іноземною мовою на рівні 

В2.Головною метою вивчення дисципліни є 

формування іншомовної професійної комунікативної 

компетенції відповідно до спеціальності 

(спеціалізації) здобувача вищої освіти.  

Методи навчання Поєднання традиційних та інноваційних методів 

навчання: презентація, дискусія, case-study, рольова 

гра, моделювання ситуацій, комп’ютерні технології. 

Мета та завдання Головною метою вивчення дисципліни є 

формування іншомовної професійної комунікативної 

компетенції відповідно до спеціальності 

(спеціалізації) здобувача вищої освіти.  
Завдання вивчення дисципліни полягають у 

формуванні вмінь, необхідних для ефективного 
спілкування в іншомовному професійному 
середовищі, а саме:  
• обговорювати проблеми та питання, пов’язані з 
професійною  діяльністю та навчанням, для того 
щоб досягти порозуміння зі співрозмовником;  

• готувати публічні виступи з низки професійних 
питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної 
комунікації та адекватні форми ведення дискусій і 
дебатів;  

• знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео 
інформацію, що міститься в англомовних 
професійних матеріалах (як у друкованому, так і в 
електронному вигляді), користуючись відповідними 
пошуковими методами і термінологією;  

• аналізувати англомовні джерела інформації для 
отримання даних, що є необхідними для виконання 
професійних завдань та прийняття професійних 
рішень;  

• писати професійні тексти і документи англійською 
мовою; писати ділові листи, демонструючи 
міжкультурне розуміння та попередні знання у 
конкретному професійному контексті;  

• розуміти та інтерпретувати англомовні автентичні 
професійні тексти; 

• розуміти важливі і різнопланові міжнародні 
соціокультурні проблеми, для того, щоб діяти 
належним чином у культурному розмаїтті 



професійних та академічних ситуацій. 

Результати 

навчання 

(компетентності) 

Дисципліна «Іноземна мова спеціальності», як 

обов’язкова компонента освітньої програми, 

забезпечує оволодіння студентами загальними та 

фаховими компетентностями і досягнення ними 

програмних результатів навчання за відповідною 

освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалаврів. 

Загальні компетентності за освітньою 

програмою: 

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

- Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

- Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

- Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

- Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Спеціальні (фахові) компетентності за 

освітньою програмою: 

- Розуміння предметної області і специфіки 

професійної діяльності. 

- Здатність формувати та реалізовувати  ефективні 

зовнішні та внутрішні комунікації на підприємствах 

сфери гостинності, навички взаємодії. 

Програмні результати навчання за освітньою 

програмою: 

- Знати, розуміти і вміти використовувати на 

практиці базові поняття з теорії готельної та 

ресторанної справи, організації обслуговування 

споживачів та діяльності суб’єктів ринку готельних 

та ресторанних  послуг, а також суміжних наук. 

- Вільно спілкуватися з професійних питань 

державною та іноземною мовами усно і письмово. 

- Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії 

гостинності та рекреаційного господарства. 

- Розуміти принципи, процеси і технології організації 

роботи суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу. 

- Застосовувати навички продуктивного спілкування 

зі споживачами готельних та ресторанних  послуг. 

 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 



1 семестр 

Модуль 1. Hospitality Industry 
 

Тема 1.Hospitalityindustry (segments, currenttrends). 
Тема 2. Hotelbranding. Internationalbrands. 
Тема 3. Hotelclassification (size, levelsofservice). 
Тема 4. Hotelclassification (ownershipandaffiliation). 
Тема 5. Hotelclassification (targetmarket). 
Тема 6. Reasonsfortraveling. Typesoftravel. Meansoftransport. 
Тема 7. Hotelorganization (functionalareas, roomdivision, otherdivisions). 
Тема 8. Hotelstaff. 
Тема 9. Hospitalitymanagementvs. hotelmanagement (thedifferences). 
Тема 10. Hotelmarketingstrategies. 

 
 

2 семестр 
Модуль2.  Catering 

 
Тема 1.Catering.World cuisine. 
Тема 2. Current culinary trends.  
Тема 3. Menu definition. Menu types. 
Тема 4. Menu planning and estimating.  
Тема 5. Types of service (seated service).  
Тема 6. Types of service (self-service).  
Тема7. Restaurant organization (origin of the restaurant concept, basic    

elements   of catering, trends). 
Тема 8. Restaurant organization (ownership, functional areas).  
Тема 9. Restaurant organization (financing options, marketing).  
Тема 10. Eating out establishment staff.  
 

 

 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ: 

фронтальне опитування, тести з аудіювання, завдання для перевірки усного 

мовлення, тести з читання, завдання для перевірки писемного мовлення, усна 

презентація, модульна контрольна робота. 

 

ВИМОГИ/РЕКОМЕНДАЦІЇ:  

Відпрацювання пропущених занять відбувається за умови документально 

підтвердженої поважної причини під час індивідуальних консультацій. Студент 

виконує додаткові завдання для отримання балів за аудиторну роботу. 

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ: 

Оцінка за семестр – 100 балів: 

Аудиторна робота – 60 балів 

Інші види роботи + самостійна (домашня) робота – 40 балів 

 

Екзамен – 100 балів 



 

Підсумкова оцінка – середнє арифметичне  від оцінки за модуль та екзамен. 

 

 

 
 

 


