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Аннотация. В связи с открытием в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины нового направления подготовки студентов – «Туризм» – актуализируется вопрос качественной подготовки будущих специалистов, в частности иноязычной. В статье описаны направления, которые должны стать приоритетными для достижения поставленных целей, среди которых:
структурирование этапов учебной деятельности согласно профессиональному профилю; применение
активных и интерактивных методов преподавания иностранных языков; использование интерактивных коммуникационных технологий; самостоятельная работа студентов творческого характера.
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Аbstract. In connection with the opening in the National University of Physical Education and Sport of Ukraine
a new direction of students training – «Tourism» – the issue of qualitative preparation of future specialists, in
particular the foreign ones is actualized. This article describes the areas that should be prioritized in order to
achieve set goals, including: structuring phases of education activities according to professional profile; usage of
active and interactive methods of teaching foreign languages; the use of interactive communication technologies;
independent work of students of creative character.
Кeywords: priority directions, preparation methods, preparation in foreign languages, students «Тourism»
preparation direction, NUPESU.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Характерною рисою сучасно
го світу, безперечно, є процеси глобалізації сус
пільства, результатом яких є об’єднання народів в
економічному, політичному, освітньому, науково
му та культурному просторі. Сфера туризму є од
нією з тих, що найбільше сприяє установленню та
зміцненню зв’язків між народами та країнами, за
безпеченню миру та стабільності розвитку. Усві
домлюючи це, а також те, що туристична галузь
України нагально потребує висококваліфікованих
фахівців, здатних реалізувати потенціал туризму
на благо міжнародної спільноти та самої Украї
ни, нині понад 160 вітчизняних вищих навчаль
них закладів здійснюють підготовку туристських
кадрів [8].
Віднедавна Національний університет фізично
го виховання і спорту України (НУФВСУ) також
© Світлана Бабушко, 2016

входить до їх числа. Відповідно до рішення вченої
ради НУФВСУ від 25 червня 2014 р. було ство
рено кафедру туризму, яка має статус випускової
кафедри з підготовки фахівців напряму 6.140103
«Туризм» для здобуття кваліфікації «бакалавр з
туризму» та «фахівець з туристичного обслугову
вання». Її очолює знаний у сфері туризму фахі
вець – кандидат історичних наук С. І. Попович.
Команда професіоналів, яка працює на кафедрі,
здійснює ряд профорієнтаційних заходів, розумі
ючи, наскільки важливо залучити тих, хто бажає
пов’язати своє життя з туризмом, до лав студент
ства НУФВСУ. Кафедра поставила собі за мету
не просто вижити в умовах жорсткої конкуренції
між вищими навчальними закладами (ВНЗ), а й
зарекомендувати себе як один із провідних освіт
ніх закладів із підготовки кадрів для сфери ту
ризму в Україні. Для досягнення поставленої ме
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ти планується, передусім, здійснювати професій
ну підготовку майбутніх спеціалістів туристичної
галузі та формувати їх професійне мислення че
рез засвоєння дисциплін фахової орієнтації. Слід
зазначити, що чільне місце серед фахових дисци
плін займає вивчення іноземних мов, що позитив
но відрізняє цей освітній заклад від інших.
Згідно з освітньо-професійною програмою
(ОПП) з напряму «Туризм», в якому визначаєть
ся нормативний зміст навчання, встановлюються
вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та про
фесійної підготовки майбутнього фахівця, пропо
нується рекомендований перелік навчальних дис
циплін, серед яких вивчення двох іноземних мов.
На нашу думку, це правильний напрям, оскіль
ки фахівець сфери туризму повинен обов’язково
знати, принаймні, дві іноземні мови. Відсутність
або низький рівень іншомовної підготовки вітчиз
няних туристичних кадрів знижує якість наданих
ними послуг гостинності, зокрема, зарубіжним ту
ристам. Крім того, знижуються конкурентоздат
ність і мобільність самих фахівців на світовому
ринку праці. З огляду на вказані причини, питан
ня навчання іноземної мови фахівців туристичної
галузі є одним із найважливіших моментів у під
вищенні якості їхньої професійної підготовки. Іно
земна мова уже вийшла за рамки загальноосвіт
ньої дисципліни, нині її розглядають як одну із
складових професійної підготовки поряд зі спеці
альними дисциплінами фахової орієнтації, що і ві
дображено у згаданому ОПП з напряму «Туризм».
Так, за ОПП мінімальний навчальний час на опа
нування іноземної мови за професійним спряму
ванням становить 6 ЄКТС та 6 ЄКТС на другу
іноземну мову [7].
Загальноєвропейські рекомендації з мовної
освіти описують те, чого мають навчитися ті, хто
оволодіває іноземною мовою для спілкування, які
знання та вміння їм потрібно розвивати, щоб дія
ти ефективно. Українські ВНЗ розробляють нові
підходи до навчання та вивчення іноземних мов,
намагаючись здійснювати навчальний процес від
повідно до європейських стандартів володіння мо
вою. Так, до вітчизняної практики викладання й
вивчення іноземних мов було введено рівні воло
діння ними (РВМ):
••елементарний користувач: рівень А-1 (інтро
дуктивний), А-2 (середній);
••незалежний користувач: В-1 (рубіжний), В-2
(просунутий);
••досвідчений користувач: (С-1 (автономний),
С-2 (компетентний)) [2, 5].
Введення цих рівнів сприяє об’єктивності оці
нювання набутої студентами іншомовної компе
тентності, а також уніфікованому підходу до оці
нювання, що визнається у широкому європей
ському форматі. Міністерством освіти та науки

України визначено, що мінімально прийнятний рі
вень володіння іноземною мовою для бакалавра –
це рівень В-2 (незалежний користувач, просуну
тий) [1].
Керівництво НУФВСУ та кафедри туризму
усвідомлює, що для набуття студентами іншомов
ної компетентності, принаймні, на мінімальному
рівні В-2, обсягу годин, рекомендованого в ОПП,
недостатньо. Враховуючи Загальноєвропейські
рекомендації з мовної освіти та розуміючи ваго
мість іншомовної підготовки майбутніх фахівців
сфери туризму в умовах сьогодення, було розро
блено навчальний план, в якому вивчення інозем
них мов студентами напряму підготовки «Туризм»
є поглибленим. Причому, навчання студентів іно
земних мов, зокрема англійської, планується в
професійному контексті, а отже, це – англійська
мова спеціального вжитку, яку прийнято ймену
вати у вітчизняному науково-педагогічному тезау
русі «англійською мовою за професійним спряму
ванням» (АМПС).
Мета дослідження – окреслення пріоритетних
напрямів у викладанні англійської мови за про
фесійним спрямуванням та формування іншомов
ної компетентності у студентів напряму підготов
ки «Туризм» у НУФВСУ.
Методи дослідження: аналіз освітньо-профе
сійної програми, навчальних планів кафедри ту
ризму.
Результати дослідження та їх обговорення.
Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і на
уки України, для отримання ступеня бакалавра
(зокрема з туризму) разом із усіма іншими профе
сійними вміннями, студент повинен бути здатним
ефективно спілкуватися англійською мовою у про
фесійному середовищі, щоб:
••обговорювати навчальні та пов’язані з фахом
питання для досягнення порозуміння зі співроз
мовником;
••готувати публічні виступи з численних галу
зевих питань, застосовуючи відповідні засоби вер
бальної комунікації та адекватні форми ведення
дискусій;
••знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та
відеоінформацію, що міститься в англомовних га
лузевих матеріалах (як у друкованому, так і елек
тронному вигляді), користуючись відповідними
пошуковими методами і термінологією;
••аналізувати англомовні джерела інформації
для отримання даних, необхідних для виконан
ня професійних завдань та прийняття професій
них рішень;
••писати професійні тексти й оформляти доку
менти англійською мовою з ряду галузевих питань;
••писати ділові та професійні листи, демонстру
ючи міжкультурне розуміння та попередні знання
у конкретному професійному контексті;
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••перекладати англомовні професійні тексти
рідною мовою, користуючись двомовними термі
нологічними словниками, електронними словника
ми та програмним забезпеченням перекладацького
спрямування [1].
Рекомендована програма з вивчення АМПС ви
значає, що рівень В-2 може бути достатнім для
тих спеціальностей, які вимагають менш складної
мовної поведінки, тоді як спеціальності із більш
складною мовною поведінкою можуть вимагати
РВМ С-1 (досвідчений користувач, автономний)
[2]. Серед таких спеціальностей – туризм, який
вимагає вищого рівня володіння мовою, тому що
передбачає інтенсивнішу іншомовну комунікатив
ну діяльність, ніж інші спеціальності. Таким чи
ном, випускник ВНЗ напряму підготовки «Ту
ризм» повинен стати «досвідченим користувачем»
(рівень С-1), що дозволить йому активно викорис
товувати свої знання, уміння та навички для по
стійних контактів із зарубіжними партнерами та
клієнтами. Збільшення обсягу годин аудиторно
го навчального навантаження на вивчення АМПС,
що має місце в НУФВСУ, безсумнівно, сприятиме
більш поглибленому вивченню англійської мови, а
отже і здобуття студентами РВМ С-1.
Для досягнення поставлених цілей плануєть
ся розробити послідовні етапи вивчення АМПС у
НУФВСУ та структурувати їх таким чином:
1-й етап. Вступний корективний курс (1-й се
местр), на якому здійснюють «вирівнювання»
знань студентів, що передбачає поставлення пра
вильної вимови, ознайомлення з інтонаційними
англомовними зразками різних типів висловлю
вань, вивчення та повторення основних граматич
них явищ англійської мови, розширення словни
кового запасу студентів із загальної тематики то
що. Іншими словами, вступний курс орієнтовано
на те, щоб допомогти студентам із РВМ, нижчим
рівня В-1 (це очікуваний рівень володіння інозем
ною мовою випускником школи), наприклад, з
рівнем А-2 чи А-1 (з різних причин – у школі ви
вчали другу іноземну мову, не було учителя) під
няти до рівня В-1.
2-й етап. Загальноосвітній (2-й семестр), ме
тою якого є продовження опрацювання фонетики,
граматики, лексики англійської мови загального
спрямування, ознайомлення з основними метода
ми і прийомами самостійного вивчення іноземної
мови з використанням нових інформаційно-кому
нікаційних технологій.
3-й етап. Спеціалізований (3-й семестри), тоб
то етап буде повністю професійно орієнтованим та
охоплюватиме такі напрями:
••туристична індустрія (загальні відомості, істо
рія, сучасність, складові індустрії, роботи в туриз
мі та їх особливості, працевлаштування в туризмі,
туристичні організації, транспортні перевезення);

••готельна індустрія (типи закладів розміщен
ня, їх характеристики, готелі, класифікація, за
соби і зручності в готелях, обов’язки персоналу,
процедури заселення та виїзду, розрахунки з гос
тями, методи владнання конфліктів);
••індустрія харчування (типи закладів харчу
вання, їх характеристики, види обслуговування,
ресторани, меню та його особливості, методика
укладання меню, методи владнання конфліктів у
ресторанах);
••анімація в туризмі (атракції, їх класифікація,
екскурсії для туристів, їх класифікація, методика
проведення екскурсій, організація розваг для ту
ристів, патріотичні туристично-краєзнавчі заходи,
спортивні заходи, особливості їх проведення).
Таким чином, курс АМПС охоплюватиме усі
складові туризму (туристичні організації, розмі
щення, харчування, транспорт, анімацію), вивчен
ня яких базується на міжпредметних зв’язках із
фаховими дисциплінами, що викладаються педа
гогічним персоналом кафедри туризму, зокрема,
«Організація туристичних подорожей», «Орга
нізація екскурсійної діяльності», «Організація
анімаційної діяльності», «Туроперейтинг», «Ор
ганізація готельного господарства», «Організа
ція ресторанного господарства», «Історія світово
го та вітчизняного туризму», «Туристичне крає
знавство», «Інформаційні системи та технології в
туризмі», «Спеціалізований туризм», «Актуальні
проблеми розвитку туризму».
Пріоритетним напрямом роботи викладачів ка
федри української та іноземних мов з вивчення
АМПС буде виведення студентів на високий рівень
використання англійської мови у їхній професій
ній практичній діяльності (РВМ С-1), для чого пе
редбачається широке використання активних та ін
терактивних методів вивчення іноземної мови, які
мають комунікативно орієнтований характер.
Під активними методами розуміють таку фор
му співпраці учителя та учнів, при якій учні є ак
тивними учасниками заняття, а не пасивними слу
хачами. Учитель та учні мають рівні права під час
заняття. Інтерактивний (interactive: inter – взаєм
ний, act – діяти) означає взаємодіяти, тобто інтер
активні методи – це взаємодія учителя та учнів,
діалог між ними [5]. Проте на відміну від актив
них, інтерактивні методи орієнтовано на більш
широку взаємодію учнів не лише з учителем, а й
один з одним та на домінування активності учнів
у процесі навчання. Роль педагога зводиться до
спрямування учнів на досягнення цілей заняття.
Ці методи забезпечують виникнення активного ді
алогу між ними.
У світлі інформаційних технологій сучасного
суспільства поява інтерактивних засобів сприяє
ефективності інтерактивних методів, під якими
розуміють технічні засоби, що сприяють швидко
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му та активному обміну інформацією між користу
вачем та інформаційною мережею в режимі реаль
ного часу [3]. Іншими словами, завдяки інтерак
тивним засобам з’являються нові види навчальної
діяльності, полегшуються збір, накопичення, збе
рігання, обробка інформації, має місце активний
діалог між суб’єктами: користувачем-учнем та ко
ристувачем-педагогом. За влучним висловом віт
чизняної дослідниці Л. В. Максимчук, призначен
ням інтерактивних технологій є «стимулювання
різних видів природної активності студентів: ро
зумової, емоційної та соціальної» [4].
З огляду на викладене, навчання іншомовної
компетентності студентів – майбутніх фахівців ту
ризму – в НУФВСУ планується як активне та ін
терактивне: у перспективі з широким використан
ням сучасних інформаційно-комунікаційних засо
бів, зокрема «Smart Board» (від англ. – розумна
дошка, витончена дошка). У вітчизняній педаго
гічній практиці її називають «інтерактивною до
шкою», або «мультимедійною». Цей засіб є зруч
ним інструментом для організації навчального про
цесу. Водночас він вимагає від викладача добре
побудованої методології. Для цього планується
створити електронний варіант навчального матеріа
лу, тобто електронні навчальні посібники із перера
хованих вище тем. Щоб такі підручники були ефек
тивними та відповідали сучасним вимогам, необхід
но, щоб викладачі іноземних мов самі навчилися їх
укладати та набули навичок управління інтерактив
ною дошкою. З цією метою планується проходжен
ня викладачами іноземних мов курсів з оволодіння
сучасними активними методиками. Таким чином,
діяльність викладачів іноземних мов буде базува
тися на принципі «вчимося самі, навчаємо інших»,
що особливо важливо у нинішніх умовах, коли сту
денти часто більше обізнані із сучасними інформа
ційно-комунікаційними засобами та повсякчас їх
використовують у щоденній діяльності.
Оскільки активні та інтерактивні методи навчан
ня інтенсифікують процес навчання, розвивають
творчий потенціал студента, навчають його вчити
ся самостійно і спонукають до цього, ще одним прі
оритетним напрямом може бути використання ди
дактичного потенціалу самостійної роботи, котра
відіграє провідну роль під час вивчення іноземної
мови професійного спрямування, що відображено у
співвідношенні часу, який відводиться на аудитор
ну та самостійну роботу і відповідно становить 1:3.
Тому саме самостійна робота має стати основою на
буття знань з іноземної мови за професійним спря
муванням майбутніми фахівцями туризму, що здо
бувають профільну освіту в НУФВСУ. Основними
видами самостійної роботи можуть бути:
••вивчення нового матеріалу: читання та кон
спектування, перегляд відеозаписів, прослухову
вання аудіозаписів тощо;

••поглиблене вивчення програмного матеріалу:
підготовка до поточних та модульних контроль
них робіт, підсумкового контролю – заліків та іс
питів, виконання типових вправ на аудіювання,
розвиток лексичних навичок, діалогічного та мо
нологічного мовлення;
••вивчення матеріалу з використанням елемен
тів творчості: підготовка до домашнього читання,
участь у ділових іграх, розгляд навчальних проб
лемних ситуацій, підготовка рефератів, доповідей,
короткої інформації із заданої професійно орієн
тованої тематики;
••опрацювання граматичного матеріалу з основ
ної та рекомендованої літератури тощо.
Для реалізації потенціалу самостійної роботи
передусім необхідно розробити відповідні мето
дичні рекомендації до організації самостійної ро
боти студентів з вивчення іноземної мови за про
фесійним спрямуванням, що повинні передбачати:
••творчий підхід до організації самостійної ро
боти студентів;
••використання сучасних інформаційно-комуні
каційних засобів;
••спрямування навчальних завдань на пошуко
вий і творчий характер;
••використання завдань на вирішення певних
проблем професійного характеру;
••систематичний зворотний зв’язок для визна
чення ефективності самостійної роботи, зокрема у
формі контролю (відповідь на контрольні чи тес
тові запитання, перевірка рефератів, доповідей,
конспекту із виконаними граматичними чи лексич
ними вправами, перевірка домашнього читання,
перевірка усних тем тощо);
••можливість проведення самоконтролю з боку
студента.
Висновки. У вивченні іноземної мови за про
фесійним спрямуванням студентами напряму під
готовки «Туризм» у НУФВСУ пріоритетними є
такі напрями:
••структурування етапів процесу набуття іншо
мовної компетентності у відповідності із фаховим
профілем;
••застосування активних та інтерактивних ме
тодів викладання іноземних мов;
••використання міжпредметних зв’язків із фа
ховими дисциплінами;
••підвищення кваліфікації викладачів інозем
них мов для опанування сучасними інформаційнокомунікаційними технологіями (ІКТ);
••систематичне використання ІКТ на заняттях
із іноземних мов;
••розробка необхідного дидактичного забезпе
чення, в тому числі електронних підручників;
••впровадження самостійної роботи студентів
творчого спрямування.
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За умови реалізації окреслених напрямів іншо
мовна підготовка майбутніх фахівців туризму відпо

відатиме сучасним вимогам та сприятиме конкурен
тоздатності випускників НУФВСУ на ринку праці.
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