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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “англійська мова” складена відповідно до освітньо-
професійної (освітньо-наукової) програми підготовки Магістрів наук з біології за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра  

напряму 6.040102-біологія 
 
спеціальності (напряму) _03.00.04-біохімія; 03.00.05-ботаніка; 03.00.13-фізіологія 
людини і тварин; 03.00.15-генетика; 03.00.20-біотехнологія 
 
спеціалізації _______________________________________________________________ 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є розвиток комунікативних навичок 
і вмінь студентів в межах академічного та наукового спілкування, що 
обумовлюється реальним розвитком суспільства XXI століття, в основі якого 
лежать процеси глобалізації. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Іноземна мова за фахом. 
Просунутий рівень-1 (англійська)” є набуття студентами комунікативних навичок і 
вмінь, що сприятимуть вдосконаленню рівня їхньої академічної, міжкультурної 
мобільності та подальшого працевлаштування на глобальному ринку праці. 

 1.3. Кількість кредитів – 4 
1.4. Загальна кількість годин – 120 (денна / заочна) 

   
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна / за вибором 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
5-й 5-й 

Семестр 
10-й 10-й 

Лекції 
- год. - год. 

Практичні, семінарські заняття 
48-год. 16-год. 

Лабораторні заняття 
- год. - год. 

Самостійна робота 
72-год. 104-год. 

Індивідуальні завдання 
год. 

 
 

1.6. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких 
результатів навчання: 

знати:  
• лексику загальної тематики та фахову  лексику; 
вміти: 
• стежити за бесідою і підтримувати бесіду на знайому тему або брати участь в розмові на 
теми досить широкого діапазону; 
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• переглянути тексти в пошуках відповідної інформації і розуміти детальні інструкції або 
поради; 
• робити записи під час розмови інших людей або написати листа з нестандартними 
проханнями, писати анотації до наукових статей. 

 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Навчальний матеріал для студентів у Х семестрі 5 курсу 
Тема 1. Граматика.  
Практика перекладу статей зі спеціальності на англійську мову. Анотації статей зі 
спеціальності. 
Тема 2. Усна практика - Introducing Myself, Family Relations, Travelling, Shopping. 
Тема 3. Усна практика – “Видатні біологи та їх дослідження”, “My Scientific Research”,  
“Наукова стаття з біології”. 
Тема 4. Індивідуальне читання: аутентичні тексти за фахом. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 
р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Навчальний матеріал для студентів у Х семестрі 5 курсу 

Тема 1. Назва   2   8   1   16 
Тема 2. Назва    36   36   10   46 
Тема 3. Назва   8   20   4   26 
Тема 4. Назва   2   8   1   16 
Разом за розділом 8   48   72   16   104 
             

 Усього 
годин  

  48   72   16   104 

 
4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

  Денна       Заочна 
 10 семестр  
1 граматика  

1.1 Практика перекладу статей зі спеціальності на англійську 
мову. Анотації статей зі спеціальності. 

2                           1  

2 усна практика  
2.1 “ Introducing Myself ”  9                           2 
2.2 “ Family Relations”  9                           2 
2.3 “ Travelling” 9                           3 
2.4 “Shopping” 9                           3 
3 усна практика  

3.1 “Видатні біологи та їх дослідження” 2                           1 
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3.2 “My Scientific Research”  3                           2 
3.3 “Наукова стаття з біології” 3                           1 
4 Індивідуальне читання  

4.1 аутентичні тексти за фахом. 2                           1 
 Разом 48                       16 

 
5. Завдання для самостійної робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

  Денна       Заочна 
 10 семестр  
1 граматика  

1.1 Практика перекладу статей зі спеціальності на англійську 
мову. Анотації статей зі спеціальності. 

8                         16 

2 усна практика  
2.1 “ Introducing Myself ”  9                         11 
2.2 “ Family Relations”  9                         11 
2.3 “ Travelling” 9                         12 
2.4 “Shopping” 9                         12 
3 усна практика  

3.1 “Видатні біологи та їх дослідження” 2                           8 
3.2 “My Scientific Research”  3                           9 
3.3 “Наукова стаття з біології” 3                           9 
4 Індивідуальне читання  

4.1 аутентичні тексти за фахом. 8                         16 
 Разом 72                     104 

 
6. Методи контролю 

1. Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування. 
2. Метод письмового контролю: контрольна робота, словниковий диктант, переклад 

тощо. 
3. Метод тестового контролю (письмового). 
4. Метод самоконтролю 

                                                                        
7. Схема нарахування балів 
Критерії оцінювання 

 Бали Бали: письмова 
залікова робота 

Сума балів 

Практичні заняття 80 

(60*+20**) 

(поточна успішність 
+ контрольна 

робота) 

20*** 100 

*поточна успішність = середній бал х 12 
**письмова контрольна робота х 4 
***підсумкова робота = середній бал х 4 
Письмова контрольна робота 
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Тестові завдання 
Кількість 
завдань 

Кількість 
контрольних 

моментів 

Кількість балів Час виконання 

40 40 20 
(по 0,5 балу за 
кожну вірну 
відповідь) 

45 хвилин 

 
Письмова залікова робота  
1. Переклад речень іноземної мови рідною 

Тип завдання Кількість 
контрольних 

завдань 

Кількість балів Час виконання 

Переклад речень 10 10 45 хвилин 
2. Лексико-граматичний переклад 
Тип завдання Кількість 

завдань 
Кількість 

балів 
Час 

виконання 
Переклад з 
рідної мови 
іноземною 

10 10 45 хвилин 

 
 

Поточний контроль та самостійна робота студентів Сума 
Робота у семестрі (поточна успішність та 

письмовий контроль) 
 

  Підсумкова екзаменаційна робота  
100 60  40 

 
 
Письмова робота  

1. Переклад англомовного тексту за фахом рідною мовою 
 

Тип завдання Кількість 
контрольних 

моментів 

Кількість знаків Кількість балів Час виконання 

Переклад 
тексту 

20 1000 20 45 хвилин 

 
 

Критерії оцінювання тестової контрольної роботи 
 Кількість 

активних 
моментів 

Кількість 
штрафних 

балів на «5» 

Кількість 
штрафних 

балів на «4» 

Кількість 
штрафних 

балів на «3» 

Кількість 
штрафних 

балів на «2» 
Тест 40 0– 5 6 - 10 11 – 19  20  і більше 

 
Критерії оцінювання письмової екзаменаційної роботи 

 Кількість 
активних 
моментів 

Кількість 
штрафних 

балів на «5» 

Кількість 
штрафних 

балів на «4» 

Кількість 
штрафних 

балів на «3» 

Кількість 
штрафних 

балів на «2» 
Текст 20 0– 3 3 - 5 6 – 10  10  і більше 
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Штрафні бали за переклад 
- 2 б. – неадекватний лексико-граматичний переклад 
- 1 б. –  помилка в активній лексиці або граматиці 
 
2. Усна частина екзамену – 10 балів 
3. Анотація до наукової статті за фахом – 10 балів 

 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування 
контрольної роботи та письмового семестрового контролю – 10 (50 %). 
Студент отримує допуск до підсумкового семестрового контролю, якщо він 
впорався з 50 % учбового матеріалу контрольної роботи, тобто набрав не 
менше 10 балів (50 %). 

 
Усна відповідь оцінюється за наступними критеріями: 

- 2 б. – неадекватний лексико-граматичний переклад 
- 1 б. –  помилка в активній лексиці або граматиці 
 
4. Усна частина екзамену – 10 балів 
5. Анотація до наукової статті за фахом – 10 балів 

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування 
контрольної роботи та письмового семестрового контролю – 10 (50 %). 
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Студент отримує допуск до підсумкового семестрового контролю, якщо він 
впорався з 50 % учбового матеріалу контрольної роботи, тобто набрав не 
менше 10 балів (50 %). 

 
Усна відповідь оцінюється за наступними критеріями: 
1. Змістове наповнення (виконання комунікативного завдання) (макс. 70 %);  
1. Мовна правильність  (використання лексики та граматики) (макс. 20 %); 
2. Структура відповіді та зв’язність (макс. 10 %); 

 
Критерії оцінювання усної відповіді та анотації  у підсумковому контролі 

Критерії 
оцінки 

Бали 
нараховані 

Параметри  
оцінювання 

90-100% 5 розгорнута, максимально повна відповідь, вільно 
володіє запропонованою темою; відсутні граматичні та 
лексичні помилки; комунікативне завдання виконано 
повністю. 

89-70% 
 

4 
 

Розгорнута повна відповідь, в якій бракує деякої 
інформації яка, проте, не має ключового значення; 
відсутні граматичні та лексичні помилки; 
комунікативне завдання виконано повністю. 

69-50 % 3 відповідь в достатньому обсязі, допускається опущення 
певної частини інформації; наявні деякі граматичні та 
лексичні помилки, які не порушують виконання 
комунікативного завдання 

49% і менше 2 відповідь в мінімальному припустимому або в 
недостатньому обсязі, значна частина інформації 
пропущена або спотворена; наявні серйозні помилки, 
що заважають розумінню; комунікативне завдання не 
виконано або відсутність відповіді взагалі. 

 
 

8. Рекомендована література 
 

1. Get Talking: навчально-методичний посібник / за ред. О. О. Чорновол-Ткаченко, 
Є. О. Червінка, О. І. Скриль, К. І. Ластовки, Е. Ф. Бєляєвої, Н. М. Курницької, 
Н. М. Савченко. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 104 с. 

 
9. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 

9.1. Інформаційні ресурси 
Мультимедійні ресурси 

 
Introducing Oneself 

INTRODUCE YOURSELF IN ENGLISH - INNOVATIVE ENGLISH 
https://www.youtube.com/watch?v=tZOgdnKJ5Sc 
INTRODUCING YOURSELF - HOW TO INTRODUCE YOURSELF IN ENGLISH  
https://www.youtube.com/watch?v=h-VKSSd9hko&list=TLLWN-
ZqaTZM9123ltIx3UvRsDGlTKlL_i 

https://www.youtube.com/watch?v=tZOgdnKJ5Sc
https://www.youtube.com/watch?v=h-VKSSd9hko&list=TLLWN-ZqaTZM9123ltIx3UvRsDGlTKlL_i
https://www.youtube.com/watch?v=h-VKSSd9hko&list=TLLWN-ZqaTZM9123ltIx3UvRsDGlTKlL_i
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HOW TO INTRODUCE YOURSELF -- AMERICAN ENGLISH PRONUNCIATION 
http://www.youtube.com/watch?v=oWP9Riq-ZBg 

 
TALKING ABOUT HOBBIES 

TALKING ABOUT HOBBIES IN ENGLISH  
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=OMXAQZOWBQU 
ASKING ABOUT HOBBIES, WHAT DO YOU DO FOR FUN?  
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NMFRC3UGTEK 
TALKING ABOUT HOBBIES (4.47) 
https://www.youtube.com/watch?v=YMTRr4_qNdw 
WHAT DO YOU DO FOR FUN? (14.11) 
https://www.youtube.com/watch?v=0lHCemUta1w 
IELTS SPEAKING PART 3: HOBBIES (BAND 8) 
https://www.youtube.com/watch?v=EyrccL7wGpU 

 
Famous People 

STEVE JOBS' 2005 STANFORD COMMENCEMENT ADDRESS  
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=UF8UR6Z6KLC 
BARACK'S BIOGRAPHY 
http://www.youtube.com/watch?v=OjF51ALu0sc 
THE SPEECH THAT MADE OBAMA PRESIDENT  
http://www.youtube.com/watch?v=OFPwDe22CoY 
OBAMA AT ASU COMMENCEMENT 2009: COMMENCEMENT SPEECH WITH 

INTRO BY MICHAEL CROW  
http://www.youtube.com/watch?v=Qbel5MhtDq4 
 

Job Interviews 
A SUCCESSFUL JOB INTERVIEW 
http://www.youtube.com/watch?v=xkPTJwSWnJ8 
INTERVIEW _ DESCRIBE YOUR GREATEST STRENGTHS AND WEAKNESSES  
http://www.youtube.com/watch?v=YhbULttQ0G0 

Family 
SPEAKING ENGLISH - TALKING ABOUT FAMILY 
http://www.youtube.com/watch?v=3r7h-jk4b1A 
Teens talk about family  
http://www.youtube.com/watch?v=beuvyZfBFGQ 
ENGLISH VOCABULARY - MARRIAGE AND DIVORCE 
http://www.youtube.com/watch?v=5zkfXG4pOEo 
LEARN ENGLISH 03 - FAMILIES  
http://www.youtube.com/watch?v=PCl2mKzxCCs 
STUDY ENGLISH - SERIES 3, EPISODE 21: TALKING ABOUT THE FAMILY – 

IELTS  
http://www.youtube.com/watch?v=a8RICZ4ffX0 

SHOPPING  
LEARN ENGLISH WITH PHOTOS - SHOPS AND SHOPPING (13.55) 
https://www.youtube.com/watch?v=-KXw_uE5rAo 
ALL ABOUT SHOPPING (4.27) 
https://www.youtube.com/watch?v=xQ7Q3cX3e08 
 

http://www.youtube.com/watch?v=oWP9Riq-ZBg
https://www.youtube.com/watch?v=OmxAQZoWbqU
https://www.youtube.com/watch?v=nMFrC3UGtek
https://www.youtube.com/watch?v=YMTRr4_qNdw
https://www.youtube.com/watch?v=0lHCemUta1w
https://www.youtube.com/watch?v=EyrccL7wGpU
http://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc
http://www.youtube.com/watch?v=OjF51ALu0sc
http://www.youtube.com/watch?v=OFPwDe22CoY
http://www.youtube.com/watch?v=Qbel5MhtDq4
http://www.youtube.com/watch?v=YhbULttQ0G0
http://www.youtube.com/watch?v=3r7h-jk4b1A
http://www.youtube.com/watch?v=beuvyZfBFGQ
http://www.youtube.com/watch?v=5zkfXG4pOEo
http://www.youtube.com/watch?v=PCl2mKzxCCs
http://www.youtube.com/watch?v=a8RICZ4ffX0
https://www.youtube.com/watch?v=-KXw_uE5rAo
https://www.youtube.com/watch?v=xQ7Q3cX3e08
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