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Силабус навчальної дисципліни 

«АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЗАКОРДОННИХ ВІЗИТІВ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Спецкурс з англійської мови для туристичних подорожей та 

закордонних відряджень 

Чому це цікаво/ треба 

вивчати (мета) 

Курс створений для підготовки до поїздки за кордон у туристичну 

подорож, на навчання за Міжнародною програмою академічної 

мобільності або у відрядження. На заняттях опрацьовуються 

ситуації, що найчастіше зустрічаються під час подорожей. Після 

проходження курсу під час відвідування іншої країни ви 

почуватиметесь більш впевнено та комфортно, оскільки зможете без 

проблем пройти реєстрацію, паспортний та митний контроль в 

аеропорту, попросити інший номер в готелі й аргументувати це, 

запитати як дістатися до моря чи туристичного об’єкту, замовити 

їжу в ресторані, попросити про допомогу, спитати як розібратися з 

терміналом з продажу квитків на громадський транспорт, дізнаєтесь 

про культурні особливості та правила етикету у різних країнах, щоб 

не потрапити у незручну ситуацію. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 

 

 

 

 
 

Курс передусім спрямований на розвиток навичок говоріння, але 

значна увага приділятиметься також подальшому вдосконаленню  

навичок аудіювання, читання і письма. Протягом курсу значно 

розширюється словниковий запас студента з тем: традиції та етикет 

у різних країнах, міжкультурна комунікація, подорожі, транспорт, 

готелі, типи номерів, харчування, послуги, здоров’я та безпека, 

симптоми та хвороби, злочини, покупки, гроші та валюта та інших. 



 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Протягом курсу відбувається формування таких компетентностей: 

 мовної компетентності: вдосконалення базових знань 

фонетичної, лексичної, граматичної систем англійської мови та 

здатність вміло їх застосовувати у продукуванні своїх висловлювань;  

 мовленнєвої компетентності: удосконалення умінь та навичок 

говоріння (монологічне та діалогічне мовлення), аудіювання, 

читання та письма; здатність використовувати мовний матеріал для 

досягнення комунікативних, інформативних, когнітивних та інших 

цілей; відсутність мовного бар'єру та страху спілкування 

англійською мовою; вміння висловлювати свої думки без 

попередньої підготовки; здатність доносити інформацію 

співрозмовнику; здатність сприймати мову на слух та розуміти 

співрозмовника; 

 соціолінгвістичної компетентності: знайомство з національними 

та культурними особливостями інших країн, розвиток та 

удосконалення уміння будувати свою мовленнєву поведінку 

відповідно до соціокультурної ситуації; здатність розуміти, обирати 

та використовувати мовні форми, які відповідають контексту 

іншомовної комунікації, та перетворювати їх відповідно до потреб; 

 стратегічної компетентності: здатність брати участь у 

іншомовній комунікації, обираючи для цього вірну стратегію 

дискурсу. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

1. Діловий етикет та традиції країн Європи, Азії та США. 

Міжкультурне спілкування. Культурне різноманіття, культурний 

шок. Невербальний етикет. 

2. Подорож літаком. В аеропорту (реєстрація, паспортний контроль, 

митний контроль, на борту літака, транзитні рейси, дії при 

скасуванні та затримці рейсів). 

3. Види транспорту. Поїздка потягом. Користування міським 

транспортом (автобусом, метро) і таксі.  

4. Подорож машиною. Оренда машини. Прокат велосипедів. 

5. У готелі (класифікація готелів, типи номерів у готелі, бронювання 

номера у готелі, онлайн-бронювання, поселення у готель, реєстрація, 

проживання у готелі, послуги, системи харчування у готелях). 

6. Харчування. У ресторані (типи меню, замовлення страв).  

7. Культурна спадщина. Відвідування музеїв, галерей, історичних 

пам’яток та інших визначних місць. Розваги. Відвідування театрів, 

кінотеатрів, концертів, клубів, тематичних парків та ін. 

8. Здоров’я та безпека (медицина, страхування, відвідування лікаря, 

симптоми та хвороби, в аптеці; у відділенні поліції). 

9. Покупки. Відвідування магазинів, супермаркетів.  

10. Фінанси. У банку. Обмін валют. 

Види занять: практичні  

Методи навчання: інтерактивні та комунікативні методи (дискусії, 

драматизація або імітаційно-рольові ігри, навчальні ігри, метод 

мозкового штурму, діалоги презентації), проектна робота; методи 

TBLT (task-based language learning), спрямовані на вирішення 

реальних життєвих ситуацій. 

Форми навчання: очна, дистанційна 



 

 

Пререквізити Знання з англійської мови, отримані на 1 курсі першого 

(бакалаврського) рівня 

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані при вивченні 

дисципліни «Ділова іноземна мова» на 1 курсі другого 

(магістерського) рівня 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

-  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Національний авіаційний університет, корпус 8, поверх 11, 

ауд. 8.1106 

Проектор, ПК. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік  

Усне спілкування, письмове тестування 

Кафедра іноземних мов та прикладної лінгвістики 

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій  

Викладач КОНОПЛЯНИК ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 

Тел.: 406 71 46 (кафедра); 050 998 97 63 

E-mail: lesia.konoplianyk@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: корпус 8, поверх 11, ауд. 8.1102 

 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, який охоплює теми, вивчення яких допоможе 

більш впевнено почуватися в іншій країні під час туристичної 

подорожі, відрядження або перебування в іншій країні, навчаючись 

за Міжнародною програмою академічної мобільності. 

Лінк на дисципліну Google Classroom 

Код доступу: rkloyrk 

 


