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ВАЖЛИВІСТЬ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ» 

  Важливість викладання англійської мови для професійних цілей, зокрема 

у сфері туризму, є безперечною. Знання англійської мови потрібне у всіх 

професійних областях. Проте особливу увагу приділяють англійській мові у 

галузі туризму через її специфічні особливості. Англійська мова відіграє важливу 

роль у розвиток туризму та його галузей, широко використовується під час 

подорожей, а також у роботі з клієнтами.  

  Англійська мова для туризму є однією з найцікавіших розділів 

англійської для спеціальних цілей (English for Specific Purposes). Термін 

"специфічний" в (ESP) відноситься до конкретної мети вивчення англійської 

мови. Студенти підходять до вивчення англійської мови через сферу діяльності, 

яка вже відома для них. Це означає, що вони можуть одразу використовувати 

вивчений матеріал у роботі та навчанні. Метою дисципліни «Англійська для 

спеціальних цілей» є формування необхідної комунікативної спроможності в 

сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, 

навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої 

діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; 

оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Завдання 

дисципліни полягає в навчанні, розвиткові та удосконаленні різних видів 

мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного мовлення, читання, 

письма та перекладу. 

   Акцентом у викладанні англійської мови для туризму є те що вона 

викладається без відриву від реальності та інтегрована у предметну область, що 

цікава для студента. Так, наприклад, студент може вивчати розмовну мову у 

сфері готельно-ресторанного бізнесу, поради щодо проходження співбесіди та 



ділової зустрічі, культури спілкування та мовлення, ділового етикету та 

написання резюме. Вдало підібраний матеріал має базуватися на цікавих та 

актуальних текстах та видах діяльності, що формують широкий спектр навичок. 

Кожен вид діяльності має розвивати більш ніж одну навичку. Текст, як 

навчальний матеріал, може бути використаний як джерело нової лексики, 

формування комунікативних навичок та навичок читання. 

  Отже, чітко визначені потреби та ретельно відібрані матеріали під час 

вивчення англійської для студентів спеціальності «Туризм» гарантують 

професійну самореалізацію у майбутній кар'єрі. 
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