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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “англійська мова для науковців“ складена 
відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 
бакалаврів наук з хімії за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра 

напряму 102 Хімія 
 

 
спеціальності (напряму) 102 Хімія ____________________________________________ 
 
спеціалізації 
__________________________________________________________________________ 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 1.1.  Метою викладання навчальної дисципліни “англійська мова для науковців” є розвиток 

у студентів загальної та професійно-орієнтованої комунікативної мовної компетенції для 
продуктивного спілкування у галузі хімії. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “англійська мова спеціального вжитку” 
полягає у набутті студентами мовних, соціальних та професійних знань і формуванні 
системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання.  

    1.3. Кількість кредитів -4 
    1.4. Загальна кількість годин - 120 
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна  
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
4-й 4-й 

Семестр 
7-й 7-й 

Лекції 
- - 

Практичні, семінарські заняття 
24 год. 16 год. 

Самостійна робота 
32 год. 104 год. 

Рік підготовки 
4-й 4-й 

Семестр 
8-й 8-й 

Лекції 
-  - 

Практичні, семінарські заняття 
32 год. -. 

Самостійна робота 
32 год. -. 

 
1.5. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких 
результатів навчання: 
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знати:  
− правила англійської фонетики; граматичний матеріал: Present Indefinite, present Continuous, 

Past Indefinite, Past Continuous, Future Indefinite, Future Continuous, “There Be” Constructions  
Articles, Present Perfect, Present Perfect Continuous; Past Perfect; Future Perfect; Passive Voice, 
Modal Verbs, Modal Verbs with Perfect Infinitive, Conditionals, Subjunctive Mood, 
Participle 1, Participle II, Gerund, Infinitive, Infinitive vs. Gerund. 

− лексику тематики “Telephone conversation”, “Accepting a delegation”, “Problem-solution 
speech”, “Explaining visuals”, “Research Process” та фахову лексику; 

вміти: 
—  розуміти основну ідею, розпізнавати релевантну інформацію та реагувати у процесі 
дискусії, розмови, лекції та інше; 
—  розуміти складні завдання та інструкції; 
—  реагувати на рекламні повідомлення; 
—  точно розуміти телефонну розмову на професійну тематику. 
—  приймати участь у дискусіях по фаховим питанням (семінари, колоквіуми); 
—  реагувати та робити телефонні дзвінки з метою, яка пов'язана з хімією; 
—  висловлювати свою думку щодо радіо та телепрограм, пов'язаних з хімічною 
тематикою; 
—  приймати участь та вести загальні соціальні, академічні та професійні заходи 
(конференції, симпозіуми, coffee break, фуршет); 
—  підготувати та зробити презентацію доповіді за хімічною тематикою. 
—  розуміти автентичні тексти з підручників, газет, журналів, фахових журналів та 
Інтернет ресурсів; 
—  визначати авторську думку в автентичних текстах, пов'язаних з хімічною тематикою; 
—  розуміти академічну та професійну кореспонденцію. 
—  вести академічну та професійну кореспонденцію; 
—  точно заповнювати анкети; 
—  писати автобіографію та резюме; 
—  писати реферати, анотації, тези та статті у фахові збірники. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 Розділ 1. Навчальний матеріал для студентів у 7 семестрі 
Тема 1. Граматика: 
Часи дієслів групи Indefinite (Active and Passive Voice). Часи дієслів групи Continuous 
(Active and Passive Voice). Часи дієслів групи Perfect (Active and Passive Voice). 
Погодження часів. Модальні дієслова. Емфатичні конструкції. 
Тема 2. Аналітичне читання: 
Тексти за фахом з базових підручників (відповідно до робочих планів факультетів) 
Тема 3. Усна практика: 
 Презентація «Introduction», рольові ігри “Telephone conversation”, “Accepting a delegation”. 
Реферування аутентичних текстів за фахом. 
Тема 4. Індивідуальне читання: 
Аутентичні тексти за фахом. 
 

 Розділ 2. Навчальний матеріал для студентів у 8 семестрі 
Тема 1. Граматика 
Дієприкметники Participle I i Participle II. Дієприкметникові комплекси. Герундій. 
Герундіальні комплекси. Інфінітив. Інфінітивні комплекси. Умовний спосіб. 
Тема 2. Аналітичне читання 
Тексти за фахом з базових підручників (відповідно до робочих планів факультету). 
Тема 3. Усна практика 
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Презентації «Problem-solution speech», «Explaining visuals». Доповідь на студентської 
наукової конференції.  
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 7 семестрі 

Тема 1.  
Граматика 

  6   8   4   26 

Тема 2. 
 Аналітичне читання 

  8   10   6   36 

Тема 3  
Усна практика 

  6   6   4   16 

Тема 4 
Індивідуальне 
читання 

  4   8   2   26 

Разом за розділом 1 56  24   32 120  16   104 
Розділ 2. Навчальний матеріал для студентів у 8 семестрі 

Тема 1.  
Граматика 

  8   8        

Тема 2.  
Аналітичне читання 

  10   10       

Тема 3 
Усна практика 

  10   6       

Тема 4 
Індивідуальне 
читання 

  4   8       

Разом за розділом 2 64  32   32       
 Усього 

годин  
120  56   64 120  16   104 

 
 

4. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 7 семестр Д.в. З.в. 
1 граматика 6 4 

1.1 Indefinite (Active and Passive Voice)  1 0,5 
1.2 Часи дієслів групи Continuous (Active and Passive Voice) 1 0,5 
1.3 Часи дієслів групи Perfect (Active and Passive Voice) 1 0,5 
1.4 Погодження часів 1 1 
1.5 Модальні дієслова. Емфатичні конструкції 2 1,5 
2 аналітичне читання 8 6 
3. усна практика 6 4 
3.1 Презентація «Introduction» 1 0,5 



 6 

3.2 “Telephone conversation” 1 0,5 
3.3 “Accepting a delegation” 2 1 
3.4 Реферування аутентичних текстів за фахом 2 2 
4 індивідуальне читання (аутентичні тексти за фахом). 4 2 
 8 семестр   

1. граматика 8  
1.1 Дієприкметники Participle I i Participle II. Дієприкметникові 

комплекси. 
2  

1.2 Герундій. Герундіальні комплекси. 2  
1.3 Інфінітив. Інфінітивні комплекси. 2  
1.4 Умовний спосіб 2  
2 аналітичне читання 10  
3 усна практика 10  

3.1 Презентації «Problem-solution speech» 2  
3.2 «Explaining visuals» 2  
3.3 Доповідь на студентської наукової конференції. 4  
3.4 Реферування аутентичних текстів за фахом 2  
4 індивідуальне читання (аутентичні тексти за фахом) 4  
 Разом 56 16 

 
5. Завдання для самостійної робота 

 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

 7 семестр Д.в. З.в. 
1 Підготовка домашніх завдань з граматики та самостійне вивчення 

граматичного матеріалу  
8 26 

2 Підготовка до аналітичного читання 10 36 
3 Підготовка до усної практики за темами: Презентація 

«Introduction», рольові ігри “Telephone conversation”, “Accepting a 
delegation” 

6 16 

4 Підготовка до індивідуального читання статей та аутентичних 
текстів за фахом. 

8 26 

 8 семестр   
1 Підготовка домашніх завдань з граматики та самостійне вивчення 

граматичного матеріалу  
8  

2 Підготовка до аналітичного читання 10  
3 Підготовка до усної практики за темами: Презентації «Problem-

solution speech», «Explaining visuals». Доповідь на студентської 
наукової конференції 

6  

4 Підготовка до індивідуального читання аутентичних текстів за 
фахом. 

8  

 Разом  64 104 
 

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 
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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 

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 

 
ІV семестр 

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

та письмовий контроль) 
 

  Підсумкова екзаменаційна робота  
100 60  40 

 
Письмова екзаменаційна робота  

1. Переклад англомовного тексту за фахом рідною мовою 
 

Тип завдання Кількість 
контрольних 

моментів 

Кількість знаків Кількість балів Час виконання 

Переклад 20 1000 20 45 хвилин 
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тексту 
 

 
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 

 
 

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: 
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 
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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.Основна література 

1. Никульшина Н.Л., Гливенкова О.А. Английский язык для исследователей (English for 
Researchers). Учебное пособие. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. – 100 с. 

2. Кобзарь Е. И., Лешнева Н. A. Business English. — Харьков: Парус, 2007. 
3. Аутентичні тексти за фахом з міжнародних журналів. 

 
2.Допоміжна література: 

1. Блох М. Я., Лебедева А. Я., Денисова B. C. Практикум по английскому языку: 
Грамматика. Сборник упражнений. — М.: ООО "Издательство Астрель": ООО 
"Издательство ACT", 2003. 

2. Васильева Л. Business Correspondence in English. — M.: Айрис-пресс, 2004. 
3. Мартиненко А. О. Практикум з англійської граматики. — Кит. ТОВ "ВП Логос-М", 

2006.  
4. Саакянс А. С. Exercises in Modern English Grammar. — M.: Айрис-пресс, 2004. 
5. Слепович B. C. Business Correspondence. — Минск: Тетра Системе, 2005. 
6. Chemistry Daily. (Articles on every chemical topic) 
7. ChemMatters (Chemistry Magazine for High School students) 

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

забезпечення 
 
1. Bell English Online 
http://www.bellenglish.com/ 
2. English with the BBC Service 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml 
3. Oxford University Press 
http://www.oup.co.uk/ 
4. OUP online 
http://www.oup.com/online/ 
Oxford DNB, online references, etc. 
5. Longman Dictionary 
http://www.ldoceonline.com/ 
6. Internet Grammar of English (very academic) 

http://www.bellenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml
http://www.oup.co.uk/
http://www.oup.com/online/
http://www.ldoceonline.com/
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http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm 
7. English Grammar and Writing online 
http://www.edufind.com/english/grammar/ 
8. Good tests and exercises in English Grammar 
http://www.usingenglish.com/online-tests.html 
9. Vocabulary and Grammar Exercises online 
http://www.roseofyork.co.uk/learning.html 
10. English for learners 
http://www.churchillhouse.com/english/learners.html 
 

Допоміжні: 
1. What is the latest news in the Guardian? 
British Press online 
http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm 
2. What is the word of the day? 
Oxford Dictionaries online… 
http://www.askoxford.com/ 
3. Enjoy English idioms with Cambridge University Press 
CUP Activity Page 
http://www.dictionary.cambridge.org/activity.htm 
 
 

http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm
http://www.edufind.com/english/grammar/
http://www.usingenglish.com/online-tests.html
http://www.roseofyork.co.uk/learning.html
http://www.churchillhouse.com/english/learners.html
http://www.wrx.zen.co.uk/britnews.htm
http://www.askoxford.com/
http://www.dictionary.cambridge.org/activity.htm
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