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1. Мета дисципліни – формування професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної 

компетентності у повсякденних і ділових ситуаціях, які, нарівні з навчанням англомовного 

спілкування, передбачають усвідомлення студентом зв’язків між власною та іноземною 

культурами, розвиток та активізацію міжфахового мислення, навичок і вмінь автономного 

навчання на рівні незалежного користувача B1/Threshold. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

Програма виходить з того, що навчання англійської мови у ЗВО починається з мінімально 

достатнього рубіжного рівня В1 згідно CEFR і завершується підсумковим усно-письмовим 

іспитом, зорієнтованим у своїх вимогах на рівень незалежного користувача (B1+/Strong 

Threshold) по закінченні 2 семестру. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Іноземна мова (англійська)» є складовою циклу обов’язкових дисциплін 

освітньої програми «Біологія» першого рівня вищої освіти для підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 091-Біологія. Дисципліна є обов’язковою навчальною дисципліною, 

покликаною сформувати здатність спілкуватися іноземною мовою та застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

Реалізація мети дисципліни «Іноземна мова (англійська)» є результатом комплексної 

взаємодії чотирьох компонентів:  

1) англомовна комунікативна компетентність передбачає розвиток навичок і вмінь в 

основних видах мовленнєвої діяльності, що охоплюють рецепцію, продукцію, інтеракцію та 

медіацію як у письмовій, так і в усній формах; 

2) соціокультурна компетентність стосується вмінь застосування сукупності 

соціолінгвістичних, країнознавчих і міжкультурних знань для досягнення порозуміння між 

представниками різних соціумів; 

3) прагматична компетентність пов’язана з функціональним вживанням лінгвістичних 

засобів; 

4) професійно орієнтована комунікативна компетентність – це вміння 

використовувати наявні у студентів фахові навички і знання для розв’язання загальних 

професійних завдань англійською мовою. 
 

4. Завдання (навчальні цілі): 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти (шостий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») 

дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних компетентностей: 

інтегральної: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі біології 

при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

законів, теорій та методів біологічної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов; 

загальних: 

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя; 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК 04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

ЗК05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 
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ЗК06. Здатність спілкуватися іноземною мовою; 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК10. Здатність працювати в команді. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

 (1. знання; 2. вміння; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результати навчання 

 

1.1 

 

Артикуляцію звуків і звукоспо-
лучень, акцентуацію та інтонацію, 
притаманні англійській мові 

Практичне 

заняття 
Фонетичні 

вправи, іспит 

5 

 

1.2 Загальновживану лексику, що сто-
сується тем повсякденного життя; 
кількість термінологічних лексич-
них одиниць з біології, що відпо-
відає вимогам до рівня В2; грама-
тичні форми та структури стосовно 
ситуацій повсякденного життя 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

Лексичні та 
граматичні 

вправи, тести 
поточного 
контролю, 
модульні 

контрольні 
роботи, іспит 

10 

1.3 Правила орфографії та вживання 

знаків пунктуації; структуру та 

правила побудови побутового 

усного та письмового дискурсу в 

ситуаціях іншомовного офіційного 

та неофіційного спілкування 

Практичне 
заняття 

Вправи на 
орфографію та 

пунктуацію,  

тести поточ-
ного контролю, 

модульні 
контрольні 

роботи, іспит 

5 

1.4 Різні аспекти культури, правила 

ввічливості та норми соціальної та 

мовної поведінки носіїв англій-

ської мови 

Практичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Вправи для 
формування 

соціокультурної 
компетентності, 

іспит 

5 

2.1 Артикулювати вивчені лексичні 

одиниці з фонетично правильною 

чіткою вимовою; коректно вжи-

вати повсякденну та терміноло-

гічну лексику, пов’язану з біоло-

гією та природничими науками 

Практичне 

заняття 

Вправи для нав-
чання продукції, 
інтеракції та 

медіації в усній 
та письмовій 

формах, тести 
поточного кон-
тролю, модульні 

контрольні 
роботи, іспит 

10 

2.2 Правильно використовувати грама-

тичні форми та структури частого 

вжитку в усіх видах мовленнєвої 

діяльності; продукувати правильне 

з точки зору орфографії, знаків 

пунктуації та належної розбивки на 

абзаци письмове мовлення 

Практичне 

заняття 

Вправи для нав-
чання продукції, 
інтеракції та 

медіації в усній 
та письмовій 

формах, тести 
поточного кон-
тролю, модульні 

контрольні 
роботи, іспит  

 

10 
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2.3 Вільно й зв’язно розповісти про по-

дії та вступати в бесіду/ підтриму-

вати розмову або дискусію на зна-

йомі теми; писати послідовні 

зв’язні тексти на знайомі теми у 

межах кола інтересів студента  

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Вправи для 
навчання 
продукції, 

інтеракції та 
медіації в усній 
та письмовій 

формах, модульні 
контрольні 

роботи, іспит 

 

 

15 

2.4 Розуміти головний зміст норматив-

ного мовлення (лекції, повідом-

лення або розмови) на знайомі 

теми; читати текст про предмети, 

що стосуються сфери та інтересів 

студента, та знайти й зрозуміти 

необхідну інформацію у по-

всякденних матеріалах (листах, 

офіційних документах тощо) 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Вправи для 
навчання рецепції 

в усній та 
письмовій 

формах, модульні 
контрольні 

роботи, іспит 

 

15 

3.1 Розпізнавати та передавати думки 

іноземною мовою, використо-

вуючи лінгвістичні та паралінгві-

стичні (жести, міміка) засоби 

спілкування для сприйняття та 

передачі інформації 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Вправи для 
навчання рецепції, 

продукції, 
інтеракції та 

медіації в усній 
та письмовій 

формах, іспит 

20 

3.2 Написати особистий та діловий 

лист, CV, рецензію, твір з метою 

висловити власну точку зору  

Самостійна 

робота 

Вправи для 
навчання 

продукції у 
письмовій формі, 

модульні 
контрольні 

роботи 

 

5 

 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання: 
Результати навчання  

дисципліни 
Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

ПР02. Застосовувати сучасні 

інформаційні технології, 

програмні засоби та ресурси 

Інтернету для інформаційного 

забезпечення професійної 

діяльності. 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

ПР04. Спілкуватися усно і 

письмово з професійних питань з 

використанням наукових 

термінів, прийнятих у фаховому 

середовищі, державною та 

іноземною мовами. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
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ПР07. Володіти прийомами 

самоосвіти і самовдосконалення. 

Уміти проектувати траєкторію 

професійного росту й особистого 

розвитку, застосовуючи набуті 

знання. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

ПР22. Поєднувати навички 

самостійної та командної роботи 

задля отримання результату з 

акцентом на доброчесність, 

професійну сумлінність та 

відповідальність за прийняття 

рішень. 

 

 

   
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

7. Схема формування оцінки. 
 

7.1 Форми оцінювання студентів:  
 

- семестрове оцінювання:  
 

1-й семестр 

1. Модульні контрольні роботи: РН 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2  – 8/4 бали.  

2.Тести поточного контролю: РН 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 – 6/3 бали.  

3. Вправи для навчання рецепції, продукції, інтеракції та медіації в усній і письмовій 

формах: РН 3.1 – 16/8 балів.  

2-й семестр 

1. Модульні контрольні роботи: РН 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2  – 10/5 балів. 

2.Тести поточного контролю: РН 1.2, 1.3, 2.1, 2.2– 3/1 бал.  

3. Вправи для навчання рецепції, продукції, інтеракції та медіації в усній і письмовій 

формах: РН 3.1 – 17/13,5 балів. 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Після завершення опанування матеріалу програми першого семестру відбувається 

проміжний контроль. Успішність проходження студентом проміжного контролю 

визначається як отримання не менше 50 % від максимально можливої кількості балів за всі форми 

семестрового оцінювання. Підсумкове оцінювання проводиться у формі усно-письмового іспиту 

після завершення другого семестру. Результатами навчання, які оцінюються на іспиті, є РН 

1.1-3.1. Максимальна кількість балів, яка може бути отримана студентом на іспиті, 

дорівнює 40 балам за 100 бальною шкалою. До письмової частини входять закриті й 

напіввідкриті типи завдань на розуміння прочитаного професійно орієнтованого тексту, 

виконання яких оцінюється максимум у 20 балів. Усна частина проходить як керована бесіда 

за визначеними професійно спрямованими темами й оцінюється максимум у 20 балів. Для 

успішного складання іспиту необхідно набрати не менше 24 балів.  

 

Умови допуску до іспиту на першому курсі: відпрацювання всіх практичних робіт та  

написання тестів і модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо 

під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 
 

 

 

 

 

7.2. Шкала відповідності оцінок 
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Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 

8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять  
 

І семестр 

№ 

п/п 

Назва теми  Кількість годин 

Практ. С/Р Конс. 

1 Діагностичне тестування (письмова та усна 

частини). 

4   

 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

«В лабораторії. Екосистема, її компоненти. Популяція та біоценоз» 

2 Тема 1. Вчимося на практиці. Дотримання 

правил безпеки в лабораторії. Дієслівні форми 

Present Continuous і Present Simple. 

12   

3 Як уникнути нещасних випадків в лабораторії. 

Міжнародна система одиниць. Множина 

запозичених іменників. Дієслова, що не 

вживаються у формі Continuous. 

 19  

4 Тема 2. Лабораторні інструменти і обладнання.  

Вимірювальна апаратура. Вживання звороту 

‘to be going to’ на позначення майбутньої дії. 

12   

5 Прибирання в лабораторії. Підготовка 

лабораторного звіту. Вживання Present 

Continuous на позначення майбутньої дії. 

Прийменники на позначення місця. 

 19  

6 Тема 3. Екосистема, її компоненти. Популяція 

та біоценоз. Дієслівна форма Future Simple. 

14   

7 Зміна розміру популяцій. Послідовна зміна 

біогеоценозів. Вживання Present Simple на 

позначення майбутньої дії 

 19  

Консультації   2 

Модульна контрольна робота 1 4   

 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

«Клітина. Біологічна різноманітність Класифікація живих організмів. Хімічні 

елементи та сполуки» 
8 Тема 4. Клітина як основа життєдіяльності 

живих організмів Злічувані та незлічувані 

іменники. Неозначені займенники some і any. 

Заперечний займенник no. 

14   

9 Структура рослинних і тваринних клітин. 

Кількісні займенники much, many, few, little. 

 

 19  

10 Тема 5. Біологічна різноманітність. 

Класифікація живих організмів. Збереження 

ландшафтно-біологічного різноманіття. 

Вживання артиклів. 

14   
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11 Процеси, пов’язані з життєдіяльністю. 

Класифікації безхребетних, членистоногих, 

хребетних організмів. Ступені порівняння 

прикметників. 

 20  

12 Тема 6. Дивовижний світ хімії. Хімічні 

елементи та сполуки. Чисті речовини і суміші. 

Ступені порівняння прислівників. 

12   

13 Хімічні реакції. Хімічний аналіз. Дієслівна 

форма Past Simple. Вживання звороту ‘used to’ 

на позначення минулої дії. 

 19  

Консультації   3 

Модульна контрольна робота 2 4   

ВСЬОГО 90 115 5 

Загальний обсяг за семестр 210 год., у тому числі: 

Практичні заняття  – 90 год. 

Самостійна робота – 115 год. 

Консультації – 5 год. 

ІІ семестр 

№ 

п/п 

Назва теми  Кількість годин 

Практ. С/Р Конс. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 

«Органічна хімія. Розвиток і старіння. Мікроби. Імунітет. Пандемії та епідемії» 

1 Тема 1. Органічна хімія. Полімери. Біохімія. 

Дієслівна форма Present Perfect.  

14   

2 Розвиток і старіння. Процеси, пов’язані з 

розвитком живих організмів. Порівняння 

дієслівних форм Present Perfect і Past Simple. 

 18  

3 Тема 2. Мікроби: друзі чи вороги? Типи 

мікроорганізмів. Віруси і бактерії. Модальні 

дієслова та їх еквіваленти. 

12   

4 Використання мікроорганізмів в біотехнології. 

Прийменники часу. 

 18  

5 Тема 3. Активний і пасивний імунітет. Пандемії 

та епідемії в історії людства. Дієслівна форма 

Past Continuous. 

16   

6 Структура та функції антитіл. Профілактика і 

лікування інфекційних хвороб. Порівняння 

дієслівних форм Past Continuous  і Past Simple. 

 20  

Консультації   2 

Модульна контрольна робота 1 4   

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4 

«Клімат і забруднення. Екологічні загрози. Екологія та енергія» 

7 Тема 4. Екологічні загрози. Види забруднень 

навколишнього середовища. Дієслівна форма 

Past Perfect. 

14   

8 Вплив забруднення на здоров’я людини. 

Міжнародна політика у галузі охорони 

довкілля. Порівняння дієслівних форм Past 

Perfect і Past Simple. 

 20  



9 
 

9 Тема 5. Катастрофи можна уникнути. 

Природовідновлення. Пасивний стан дієслова. 

14   

10 Очищення повітря і води. Переробка відходів. 

Зв'язок у сурядних реченнях. Єднальні 

сполучники. 

 19  

11 Тема 6. Екологія та енергія. Джерела 

альтернативної енергії. Зв'язок у підрядних 

реченнях. Підрядні сполучники. 

12   

12 Переваги та недоліки використання 

альтернативної енергії. Префікси та суфікси. 

 20  

Консультації   3 

Модульна контрольна робота 2 4   

ВСЬОГО 90 115 5 
 

Загальний обсяг за семестр 210 год., у тому числі: 

Практичні заняття  – 90 год. 

Самостійна робота – 115 год. 

Консультації – 5 год. 
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Інтернет ресурси: 

1. BBC Radio 4: In our Time/Science. bbc.co.uk 

2. BBC Radio 4: Medical Matters/Inside Health. bbc.co.uk 

3. http://www.britannica.com/topic/Nobel-Prize. 

4. http://www. NationalGeographicAnimalsDocumentary .youtube.com 

http://www.britannica.com/topic/Nobel-Prize
http://www.youtube.nationalgeographicanimalsdocumentary/


10 
 

5. http://www.jonathanbird’sblueworld. youtube.com  

6. http://www. TEDEd. youtube.com  

7. http://www.lingvo.ua 

8. http://www.macmillandictionary.com 

9. http://www.oxfordlearnersdictionaries.com 
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