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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

7 

Галузь знань 

10 Природничі науки 

18 Виробництво та технології 

 

Вибіркова Спеціальність 

101 Екологія  

183 Технології захисту 

навколишнього середовища 

 

Модулів – 3 Спеціалізації 

 

Екологія та охорона 

навколишнього середовища 

 

Технології захисту 

навколишнього середовища 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 7 1-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання           –  
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 210 

1-й 2-й 3-й 

   

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання 

Семестр: 

1-й 2-й 3-й 

аудиторних: 

2 2 1 

самостійної роботи 

4 2 3 
 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр 

 

 

- - - 

Практичні, год. 

30 30 30 

Лабораторні 

 - - -  

Самостійна робота, год. 

60 30 30 

Вид контролю:  

залік залік іспит 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи студентів для денної 

форми навчання становить:  

– у 1-му семестрі 1:2;  

– у 2-му семестрі 1:1; 

– у 3-му семестрі 1:1. 

 

–  
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2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 
Мета дисципліни – сприяння підготовці студентів з іноземної мови до адекватного 

функціонування у конкретних професійних та академічних ситуаціях. 

 

Завдання дисципліни: 

– сформувати у студентів загальні та професійно-орієнтовані комунікативні мовленнєві 

компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну та прагматичну) для забезпечення їхнього 

ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі; 

– сформувати у студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння та навички, 

компетенцію існування та вміння учитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінки 

та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати 

навчання в академічному та професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і 

після отримання диплома про вищу освіту; 

– допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їхньої 

особистої мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати впевненості студентів як 

користувачів мови, а також їхнє позитивне ставлення до вивчення мови; 

– досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціо-культурних 

проблем для того, щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та 

академічних ситуацій. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати як використовувати мовні одиниці у межах лексичної, граматичної, семантичної, 

мовленнєвої та соціокультурної компетенцій: 

– лексична компетенція - знання лексичних та граматичних елементів, підібраних 

відповідно до академічних та/або професійних ситуації, в яких вони мають 

вживатися; 

– граматична компетенція - знання та вміння користуватися граматичними 

ресурсами мови в рамках даної ситуації; 

– семантична компетенція - здатність студента усвідомлювати та контролювати 

організацію змісту тексту, співвідносити слово до його загального контексту, 

простежувати внутрішньолексичні зв’язки, розуміти значення граматичних 

елементів, категорій, структур та процесів; 

– мовленнєва компетенція – знання та вміння усної та письмової комунікації, 

зокрема діалогічного та монологічного мовлення, участі у дискусіях, написання 

різних видів письмових робіт за темами змістових модулів; 

– соціокультурна компетенція – знайомство з особливостями іншомовної 

професійної комунікації, розвиток уміння будувати свою мовленнєву поведінку 

відповідно до соціокультурної специфіки країни, мову якої вивчають. 
 

уміти використовувати іноземну мову інтегровано у межах зазначених вище компетенцій, а 

саме: 

– використовувати монологічне усне мовлення у межах професійної та суспільно-

політичної тематики для розповіді, переказу; висловлювати свої думки, 

обґрунтовувати їх; анотувати прочитані тексти, статті, есе тощо, правильно 

вживаючи різноманітні граматичні конструкції; 

– вести діалог із професійної та суспільно-політичної тематики, ставити запитання 

всіх видів й давати розгорнуті відповіді, відстоювати свою думку; 

– сприймати на слух і розуміти іноземну мову в межах професійної та суспільно-

політичної тематики, адекватно реагувати; 

– працювати з текстом професійного та суспільно-політичного характеру: читати, 

розуміти зміст (головну ідею і деталі), виокремлювати основні змістові частини і 

ключові слова, складати план, нотувати; 
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– робити презентацію іноземною мовою в межах професійної тематики, 

дотримуючись всіх етапів та правил подання інформації; 

– писати есе іноземною мовою в межах професійної та суспільно-політичної тематики, 

дотримуючись встановлених правил; 

– писати резюме іноземною мовою; 

– вести ділове листування іноземною мовою; 

– самостійно працювати над підвищенням свого рівня володіння іноземною мовою, 

розширювати лексичний запас. 

Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей та програмних результатів навчання: 

 

Спеціальність: 101 «Екологія» 

Освітня програма: «Екологія та охорона навколишнього середовища» 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

К05. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

К10. Навички міжособистісної взаємодії. 

К11. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

 

ПР13. Уміти формувати ефективні 

комунікативні стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в 

сфері екології. 

ПР14. Уміти доносити результати 

діяльності до професійної аудиторії та 

широкого загалу, робити презентації та 

повідомлення. 

ПР19. Підвищувати професійний рівень 

шляхом продовження освіти та самоосвіти. 

Спеціальність: 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

Освітня програма: «Технології захисту навколишнього середовища» 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

К03. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою.  

 

ПР02. Вміти аналітично опрацьовувати 

іншомовні джерела з метою отримання 

інформації, що необхідна для розв’язання 

природоохоронних завдань. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Англійська мова 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Ecology as a Science 
1. Introduction 

2. Ecology Defined 

3. Ecology: Development and Challenges 

4. Earth is our Planet 

5. Biosphere 

Змістовий модуль 2. From Species to Ecosystems 

6. The World Ecosystem 

7. Part of an Ecosystem 

8. Producers and Consumers in Living Systems 

9. Food Chains and Webs 

10. Species Interaction 

Змістовий модуль 3. Biomes 

11. Types of Biomes 

12. Tundra. Taiga 
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13. Forests 

14. Grasslands 

15. Deserts. Savannas. 

Модуль 2 

Змістовий модуль 4. Soil as a Natural Resource 

16. Soil and its management 

17. Soil fertility 

18. Mineral deposits 

19. Fossil fuels as a source of energy 

20. Importance of minerals and fossil fuels 

Змістовий модуль 5. Atmosphere 

21. Atmosphere, its constituents 

22. Ozone layer 

23. Climate 

24. Weather 

25. Role of Atmosphere in Biosphere 

 Змістовий модуль 6. Aquatic ecosystems 

26. Water is life .Importance of Water for Life 

27. Water Environment. Oceans 

28. Water supplies 

29. Ground Water 

30. Water Cycle 

Модуль 3 

Змістовий модуль 7. Natural disasters 

31. Trunderstorms, lightning 

32. Tsunamis 

33. Tornadoes. Hurricanes 

34. Earthquakes 

35. Volcanic activity 

36. Flood danger 

37. Snow and avalanches 

38. Revision 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Англійська мова 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  

усього  у тому числі   

л п лаб с.р.     

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Ecology as a Science 

Тема 1. Introduction 6 - 2 - 4      

Тема 2. Ecology 

Defined 
6 - 2 - 4      

Тема 3. Ecology: 

Development and 

Challenges 

6 - 2 - 4      

Тема 4. Earth is our 

Planet 
6 - 2 - 4      
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Тема 5. Biosphere 6 - 2 - 4      

Разом за змістовим 

модулем 1 
30 - 10 - 20      

Змістовий модуль 2. From Species to Ecosystems 

Тема 6. The World 

Ecosystem 
6 - 2 - 4      

Тема 7. Part of an 

Ecosystem 
6 - 2 - 4      

Тема 8. Producers 

and Consumers in 

Living Systems 

6 - 2 - 4      

Тема 9. Food Chains 

and Webs 
6 - 2 - 4      

Тема 10. Species 

Interaction 
6 - 2 - 4      

Разом за змістовим 

модулем 2 
30 - 10 - 20      

Змістовий модуль 3. Biomes 

Тема 11. Types of 

Biomes 
6 - 2 - 4      

Тема 12. Tundra. 

Taiga 
6 - 2 - 4      

Тема 13. Forests 6 - 2 - 4      

Тема 14. Grasslands 6 - 2 - 4      

Тема 15. Deserts. 

Savannas. 
6 - 2 - 4      

Разом за змістовим 

модулем 3 
30 - 10 - 20      

Усього годин за 

модулем 1 
90 - 30 - 60      

Модуль 2 

Змістовий модуль 4. Soil as a Natural Resource 

Тема 16. Soil and its 

management 
3 - 2 - 1      

Тема 17. Soil fertility 3 - 2 - 1      

Тема 18. Mineral 

deposits 
3 - 2 - 1      

Тема 19. Fossil fuels 

as a source of energy 
3 - 2 - 1      

Тема 20. Importance 

of minerals and fossil 

fuels 

3 - 2 - 1      

Разом за змістовим 

модулем 4 
15 - 10 - 5      

Змістовий модуль 5. Atmosphere 

Тема 21. 

Atmosphere, its 

constituents 

3 - 2 - 1      

Тема 22. Ozone layer 3 - 2 - 1      

Тема 23. Climate 3 - 2 - 1      
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Тема 24. Weather 3 - 2 - 1      

Тема 25. Role of 

Atmosphere in 

Biosphere 

3 - 2 - 1      

Разом за змістовим 

модулем 5 
15 - 10 - 5      

Змістовий модуль 6. Aquatic ecosystems 

Тема 26. Water is 

life. Importance of 

Water for Life 

6 - 2 - 4      

Тема 27. Water 

Environment. Oceans 
6 - 2 - 4      

Тема 28. Water 

supplies 
6 - 2 - 4      

Тема 29. Ground 

Water 
6 - 2 - 4      

Тема 30. Water Cycle 6 - 2 - 4      

Разом за змістовим 

модулем 6 
30 - 10  20      

Усього годин за 

модулем 2 
60 - 30 - 30      

Модуль 3 

Змістовий модуль 7. Natural disasters 

Тема 31. 

Thunderstorms, 

lightning 

8 - 4 - 4      

Тема 32.  Tsunamis 8 - 4 - 4      

Тема 33. Tornadoes. 

Hurricanes 
8 - 4 - 4      

Тема 34. Earthquakes 8 - 4 - 4      

Тема 35. Volcanic 

activity 
8 - 4 - 4      

Тема 36. Flood 

danger 
8 - 4 - 4      

Тема 37.  Snow and 

avalanches 
8 - 4 - 4      

Тема 38. Revision 4 - 2 - 2      

Разом за змістовим 

модулем 7 
60 - 30 - 30      

Усього годин за 

модулем 3 
60 - 30 - 30      

Усього годин за 

курс навчання 
210 - 90 - 120      
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5. Самостійна робота 

Англійська мова 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Лексико-граматичні вправи за змістовим модулем 1 «Ecology as a 

Science».  

"To be". Comparison of Adjectives 

20 

2 Лексико-граматичні вправи за змістовим модулем 2 «From Species to 

Ecosystems». Present Simple. Present Continuous. 

20 

3 Лексико-граматичні вправи за змістовим модулем 3 «Biomes» 

Past Simple, Past Continuous. 

20 

4 Лексико-граматичні вправи за змістовим модулем 4 «Soil as a Natural 

Resource 

Present Perfect, Past Perfect. 

5 

5 Лексико-граматичні вправи за змістовим модулем 5 «Atmosphere» 

Future Tenses, "to be going", Modal Verbs (can, to be able to, could, must, 

have to, should). 

5 

6 Лексико-граматичні вправи за змістовим модулем 6 «Aquatic 

ecosystems». 

The Passive Voice (Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future 

Simple Passive). 

20 

7 Лексико-граматичні вправи за змістовим модулем 7 «Natural disasters» 

Conditionals (type I, type II). Reported Speech (Present and Past Simple, 

Present and Past Continuous). 

30 

 Разом  120 

 
 Однією з форм самостійної роботи студентів є індивідуальне завдання. Індивідуальними 

завданнями для студентів немовних ВНЗ при вивченні іноземної мови є написання реферату з 

країнознавчої, професійно-орієнтованої та суспільно-політичної тематики (рекомендовано для 

студентів з рівнем володіння іноземною мовою А1, А2) та проектна робота, зокрема підготовка 

й проведення презентації (для студентів з рівнем В1+). Індивідуальне завдання надається 

студентам один раз на семестр. 

Мета проектної роботи: 

– розвивати навички використання відповідних засобів мови в типових ситуаціях 

професійної сфери комунікації; 

– розвивати навички пошуку інформації в різних джерелах; 

– розвивати навички створення повідомлень і презентацій; 

– спонукати студентів до розуміння важливості освоєння іноземної мови й потреби 

використання її як засобу спілкування у професійній сфері; 

– розвивати інтелектуальні й комунікативні здібності, готовність до участі в комунікації з 

іноземцями. 

Проектна робота допомагає подолати прогалину між вивченням мови та користуванням 

нею, заохочуючи студентів до того, щоб вони вийшли за межі аудиторії ВНЗ та перенеслися у 

професійне середовище. Ось чому вона є цінним способом реального використання 

комунікативних умінь, набутих в аудиторії. На відміну від традиційного вивчення мови, де усі 

завдання підготовлені викладачем, проектна робота покладає відповідальність за своє власне 

навчання на самих студентів. 

Робота над проектом передбачає три основні етапи: 

–  Планування роботи в аудиторії. Обговорюються зміст та рамки проекту, а також 

прогнозуються конкретні мовленнєві потреби. Приймаються рішення щодо способів збору 

необхідного матеріалу, запрограмованих співбесід та візитів. 
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–  Виконання проекту. Студенти вирушають у професійне середовище та виконують 

заплановані ними завдання. 

– Аналіз та моніторинг роботи. Цей етап передбачає дискусії та відгуки на роботу, аналіз 

роботи в групах та самоконтроль. 

 

Теми проектних робіт (рефератів): 

Англійська мова 

Модуль 1. 

 Choose one of the following topics and make a presentation. Use additional material. 

1. The origin of life on our planet. 

2. Man as the most intelligent form of life. 

3. What is biosphere? 

Модуль 2. 

Choose one of the following topics and make a presentation. Use additional material. 

1. The effects of using pesticides and artificial fertilizers in modern farming. 

2. Hazards of intensive farming. 

3. The greenhouse effect. 

4. The effects of intensive farming in temperate zones (in tropical climates). 

Модуль 3. 

Choose one of the biggest natural disasters of the last century, analyze its causes and consequences. 

Make a presentation. 

 

 

6. Методи навчання 
Навчання іноземним мовам в умовах немовного ВНЗ передбачає комплексне 

використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих 

засад особистості майбутнього фахівця з урахуванням їх індивідуальних особливостей та 

особливостей майбутнього професійного середовища. 

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються традиційні та 

інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного 

педагогічного процесу (упровадження комп’ютерної підтримки – схеми, презентації, таблиці, 

зразки аналізу, ситуативне моделювання, співбесіда, бесіда, розповідь, дискусія, діалог, 

індивідуальний/груповий проект, ділова/рольова симуляційна гра).  

Разом з традиційними загальноосвітніми методами, при навчанні іноземній мові 

використовується й низка специфічних методів: 
1) Перекладні методи (граматико-перекладний та лексико (текстуально)- перекладний) – 

навчання читанню та перекладу текстів на рідну мову, що передбачає докладне ознайомлення 

з граматичною системою мови та опанування лексики.  

2) Прямий метод – навчання усному мовленню у форматі «питання – відповідь»,  

опанування мистецтва вільного володіння мови в розмові за умов повного занурення у мовну 

атмосферу. 

3) Усний метод Гарольда Пальмера – навчання усному мовленню з попереднім 

пасивним сприйманням, зокрема за допомогою підстановчих таблиць, використання яких 

сприяє заучуванню не лише окремих слів, але й словосполучень та речень. 

4) Аудіо-лінгвальний метод – формування у студентів певних мовних навичок за 

допомогою багаторазових механічних повторювань матеріалу та у строго визначеному порядку: 

аудіювання – говоріння – читання – письмо. 

5) Аудіо-візуальний метод – формування у студентів мовних навичок, необхідних для 

вільного спілкування іноземною мовою, шляхом сприймання інформації на слух з 

використанням зорової невербальної наочності — відеоматеріалів, що розкивають зміст 

прослуханого тексту. 
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6) Когнітивний метод – свідоме оволодіння граматичними конструкціями та  

поповнення лексики.   

7) Комунікативний підхід – орієнтований на організацію процесу навчання, адекватного 

процесу реального спілкування завдяки моделюванню основних закономірностей мовленнєвого 

спілкування. 

8) Метод повної фізичної реакції (Total Physical Response — TPR)- полягає у початковій 

реалізації простих, пізніше більш складних вазівок викладача щодо виконання певних рухів за 

участю всього тіла тіла. 

9) Ситуативний метод (Situational Language Learning), CaseStudy – формування навичок 

усного спілкування іноземною мовою шляхом аналізу конкретної ситуації, максимально 

наближеної до життєвих реалій, створення можливих варіантів вирішення проблеми, вибору 

найкращого з них та презентування його аудиторії. 

10) Груповий метод – поєднання пізнавальних та емоційних процесів навчання, що 

передбачає тісну взаємодію студентів в комунікативних ситуаціях без опори на підручник. 

Добір методів навчання здійснюється викладачем з урахуванням мети і завдань заняття, 

рівня володіння студентами іноземною мовою тощо. 

 
7. Методи контролю 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, 

індивідуального підходу, систематичності, системності та всебічності.  

Використовуються методи усного й письмового контролю, які сприяють підвищенню 

мотивації студентів до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової 

підготовки перевага надається усному та тестовому формам контролю за напрямами: 

сприйняття на слух, усне мовлення (діалогічне, монологічне), читання, граматика, письмове 

мовлення. 

Сприйняття на слух. Студентам пропонується прослухати текст за темою,  зазначеною 

у навчальній програмі, відповідно змістовому модулю. Перевіряється: розуміння суті 

прослуханого, подробиць (деталей) та виділення потрібної (спеціально визначеної) інформації. 

Вимоги до аудиоматеріалів: чітка артикуляція та стандартний акцент. Студенти слухають текст 

двічі. Тривалість прослуховування – до 2 хвилин. 

Уміння Завдання 

Розуміння змісту – Вибір вірного варіанту відповіді з кількох 

запропонованих (тест множинного вибору); 

– Співвіднесення (перехресний вибір); 

– Ствердження чи заперечення відповідності тверджень 

змісту тексту (“вірно/невірно”); 

Розуміння подробиць – Вибір вірного варіанту відповіді з кількох 

запропонованих (тест множинного вибору); 

– Співвіднесення (перехресний вибір); 

– Завершення речень (згідно із змістом тексту); 

– Ствердження чи заперечення відповідності тверджень 

змісту тексту (“вірно/невірно”); 

Виділення потрібної інформації  – Віднесення до певних категорій; 

– Дотримання маршруту по карті; 

– Заповнення таблиці/карти, схеми; 

– Класифікація подій, назв, об’єктів тощо. 

 

Усне мовлення. Студентам пропонується проявити вміння усного 

діалогічного/монологічного  мовлення за темами, зазначеними у навчальній програмі 

відповідно змістовим модулям. Оцінюються вміння: використовувати монологічне усне 

мовлення у межах професійної та суспільно-політичної тематики для розповіді, переказу; 

висловлювати свої думки, обґрунтовувати їх; анотувати прочитані тексти, статті, есе, правильно 
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вживаючи різноманітні граматичні конструкції; вести діалог із професійної та суспільно-

політичної тематики, ставити запитання всіх видів й давати розгорнуті відповіді, відстоювати 

свою думку. Тривалість монологічного мовлення – до 3 хвилин, діалогічного (під час 

співбесіди) – 4–6 хвилин. 

Уміння Завдання 

Монологічне мовлення 

 

Розповідь 

Переказ 

Анотація тексту 

Діалогічне мовлення (співбесіда) 

 

Інтерв’ю (співбесіда) 

Двостороннє мовленнєве завдання 

Рольова гра 
 

Читання. Студентам пропонується прочитати тексти за темами, зазначеними у 

навчальній програмі відповідно змістовим модулям. Оцінюються вміння: розуміти зміст 

(головну ідею і деталі), виокремлювати основні змістові частини і ключові слова, складати 

план, нотувати. Обсяг тексту 1500–2000 др. зн. 

Уміння Завдання 

Розуміння змісту – Співвіднесення (перехресний вибір); 

– Доповнення коротких відповідей; 

Розуміння подробиць – Тест множинного вибору; 

– Віднесення до певних категорій; 

– Завершення речень; 

Виділення потрібної інформації  – Тест множинного вибору;  

– Співвіднесення (перехресний вибір); 

– Заповнення таблиці/карти, схеми; 

– Класифікація подій, назв, об’єктів тощо. 

Розуміння структури тесту – Заповнення пропусків у тексті; 

– Віднесення до певних категорій. 
 

Граматика. Студентам пропонується виконати низку граматичних завдань. 

Оцінюються: знання граматичних конструкцій та вміння їх використовувати. 
Вміння Завдання 

Граматика – Тест множинного вибору 

– Завершення речень 

– Виправлення помилок 

– Словотвір 

– Складання речень 

– Співвіднесення (перехресний вибір). 
 

Письмове мовлення. Студентам пропонується написати текст, що базується на темах, 

вказаних у навчальній програмі відповідно змістовим модулям. Студенти мають користуватися 

вербальними (словесними, усними) чи візуальними вихідними. Завдання полягає у написанні 

простого твору чи короткого оповідання (до 50 слів за даною темою) або есе (до 300 слів). 

Оцінюються вміння:  впевнено користуватися основними мовними структурами і 

демонструвати знання широкого спектру словникового запасу, необхідного для 

функціонування у різних соціальних ситуаціях, писати тексти точно визначеного виду, 

демонструючи здатність описувати, детально переповідати події та висловлювати свою думку. 

Уміння Завдання 

Особове письмове мовлення Написання особового листа / листівки / 

повідомлення / примітки  

Базове академічне письмове мовлення Написання простого твору / короткого оповідання 

Написання есе 
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8. Розподіл балів, які отримують студенти 
Модуль 1 (залік) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Змістовий модуль № 3 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15  

3 3 3 10 12 3 3 7 10 12 3 3 6 10 12 100 

Т1, Т2 ...  – теми змістових модулів. 

Модуль 2 (залік) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №4 Змістовий модуль № 5 Змістовий модуль № 6 
Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23 Т24 Т25 Т26 Т27 Т28 Т29 Т30  

3 3 3 10 12 3 3 7 10 12 3 3 6 10 12 100 

 
Модуль 3 (екзамен) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль №7 

40 100 Т31 Т32 Т33 Т34 Т35 Т36 Т37 Т38 

6 6 6 6 6 10 12 8 

 

 

Структура рейтингових балів 

Модуль 1 

Поточний контроль: 7 × 3 б. = 21 б. (Т1, Т2, Т3, Т6, Т7, Т11, Т12). 

Контроль говоріння: 3 × 10 б. = 30 б. (Т4, Т9, Т14). 

Контроль аудіювання: 7 б. (Т8). 

Контроль лексики: 6 б. (Т13) 

Модульна контрольна робота: 3 × 12 б. = 36 б. (Т5, Т10, Т15). 

Модуль 2 

Поточний контроль: 7 × 3 б. = 21 б. (Т16, Т17, Т18, Т21, Т22, Т26, Т27). 

Контроль говоріння: 3 × 10 б. = 30 б. (Т19, Т24, Т29). 

Контроль аудіювання: 7 б. (Т23). 

Контроль лексики: 6 б. (Т28) 

Модульна контрольна робота: 3 × 12 б. = 36 б. (Т20, Т25, Т30). 

Модуль 3 

Поточний контроль: 5 × 6 б. = 30 б. (Т31, Т32, T33, T34, Т35). 

Контроль говоріння: 10 б. (Т36). 

Контроль лексики: 108 б. (Т38). 

Модульна-контрольна робота: 12 б. (Т37). 

Екзамен: 40 б. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Критерії оцінювання знань і вмінь студентів 

Оцінка 

ECTS 

Студенти знають і вміють: 

А – комплексно вирішувати поставленні завдання; 

– демонструвати вміння вилучати основну інформацію і деталі фактичного 

характеру; 

– виявляти повне володіння лексичним та граматичним матеріалом згідно з 

програмою курсу; 

– демонструвати зразки ефективної комунікації, висловлюватись повно та без 

помилок; 

– вміло використовувати інформацію, здобуту з текстів; 

– висловлювати свої думки в ситуаціях, які імітують спілкування в реальних 

умовах. 

 

В – комплексно вирішувати поставленні завдання; 

– виявляти добре володіння лексичним та граматичним матеріалом згідно з 

програмою  курсу; 

– демонструвати зразки ефективної комунікації, 

– читати з повним розумінням основної інформації тексту; 

– застосовувати знання, набуті з теоретичних курсів для детального аналізу та 

інтерпретації автентичного художнього тексту.  

 

 Припускається 2-3незначних помилки, що не призводять до порушення 

змісту висловлювання. 

С – комплексно вирішувати поставленні завдання; 

– виявляти добре володіння лексичним та граматичним матеріалом згідно з 

програмою  курсу; 

– демонструвати зразки ефективної комунікації; 

– читати з повним розумінням основної інформації тексту; 

– застосовувати знання, набуті з теоретичних курсів для  детального аналізу та 

інтерпретації автентичного художнього тексту.  

 Припускається 5-6  незначних помилок, що не призводять до порушення 

змісту висловлювання. 

D – вирішити поставлене завдання не в повній мірі; 
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– виявити посереднє володіння лексичним та граматичним матеріалом згідно з 

програмою курсу; 

– не досить глибоко розуміти основний зміст текстів, недоцільно 

використовувати інформацію, здобуту з текстів; 

– демонструвати недостатній рівень комунікативних вмінь. 

Відповідь містить 7-10 значних помилок. 

E – вирішити поставлене завдання не в повній мірі; 

– виявити низьке володіння лексичним та граматичним матеріалом згідно з 

програмою курсу; 

– поверхово розуміє зміст текстів, недоцільно використовувати інформацію, 

здобуту з текстів; 

– демонструвати посередній рівень комунікативних вмінь. 

Відповідь містить більше 10 значних помилок. 

FX – вирішує поставлені завдання менш ніж на половину; 

– виявляє недостатнє володіння лексичним та граматичним матеріалом згідно з 

програмою курсу; 

– виявляє низький рівень видами мовленнєвої діяльності; 

– виявляє недостатній рівень розуміння усного мовлення, відсутність вміння 

вилучати основну інформацію. 

 

F –  не може викласти зміст питання, погано орієнтується в матеріалі; 

– відсутні логічна послідовність висловлювань та зміст відповіді; 

виконане завдання містить багато помилок, що заважають розумінню загального 

змісту. 

 

 

9. Методичне забезпечення 
1. Міняйлова А. В. English for Ecologists : Навчальний посібник / А.В. Міняйлова, О.С. 

Шляхтіна. – Миколаїв : НУК, 2018. – 167 с. 

2. Murphy R. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate 

students / R. Murphy. – CUP, 2015. – 391p. 

3. Evans V. New Round– Up. English Grammar Practice. Students’ Book / V. Evans, J. Doodley. – 

Pearson Longman, 2011. – 256 p. 

 

 

10. Рекомендована література 

Базова 
1. Філіпова Н. М. Focus on Ecology. Starter: Навчальний посібник / Н. М. Філіпова, Парсяк О.Н., 

Снігур Л.А. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. – 84с. 

2. Філіпова Н. М. Focus on Ecology. Частина 1. Методичний посібник для читання текстів 

англійською мовою по спеціальності 6:0708 – Екологія / Н. М. Філіпова, О.Н. Парсяк – 

Миколаїв: МФ НаУКМА, 1998. – 80 с. 

3. Філіпова Н. М. Focus on Ecology. Part II. Методичний посібник з англійської мови по 

спеціальності 6:0708 – Екологія. – Ч.ІІ. / Н. М. Філіпова, О.Н. Парсяк – Миколаїв: МФ 

НаУКМА, 1999. – 120 с. 

4. Кримська Н.М. The water planet: Навчальний посібник / Н.М. Кримська, Т.С. Жур – 

Миколаїв: УДМТУ, 2003. – 48 с. 

5. The New Book of Popular Science: In 6 vol. / V. 2: Earth Sciences. - Danbury: Grolier 

incorporated, Connecticut, 1998. – 522 p. 
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6. Cunningham W. Environmental Science. A global concern / W. Cunningham, B. Saigo. –3-d 

edition. – WCB Communication, Inc., 1995. – 640 p. 

7. Hill M. K. Understanding Environmental Pollution / M.K. Hill – CUP, 2004. – 468 p. 

8. Pankratz T.M. Environmental Engineering Dictionary and Directory / T.M. Pankratz – CRC Press 

LLC, 2001. – 335 p. 

9. Walker P. Environmental science. Experiments / P. Walker, E. Wood. – NY. Infobase Publishing, 
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