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Кафедра біомедицини та  

нейронаук 

  

Іноземна мова / Foreign language  
Силабус навчальної дисципліни  

● Реквізити навчальної дисципліни  

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський)  

Галузь знань  09 Біологія 

Спеціальність  091 Біологія 

Освітня програма  Молекулярна фізіологія та біофізика 

Статус дисципліни  вибіркова  

Форма навчання  очна (денна)  

Рік підготовки, семестр  І курс, осінній та весняний семестр  

Обсяг дисципліни  6 кредитів (180 годин)  

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи  

диференційований залік  

Розклад занять  Семінарські заняття – раз на тиждень (64 години); самостійна робота та 

консультації 64 години, у тому числі на виконання індивідуальних/домашніх 

завдань 40 годин, підготовка до атестації – 60 годин  

Мова викладання  Українська, англійська  

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів  

Семінарські заняття: викладач, Левченко Леся Валеріївна, 

lesia.lev.166@gmail.com, 095-490-22-43  

Розміщення курсу    

  

● Програма навчальної дисципліни  

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання  

Метою курсу «Іноземна мова» є здобуття компетентностей необхідних для якісного/фахового 

представлення та обговорення результатів власного наукового дослідження, ознайомлення з результатами 

міжнародних наукових досягнень представлених англійською мовою, написання та підготовка наукових 

публікацій та доповідей англійською мовою.  

- Академічне мовлення: здатність доповідати, презентувати наукові досягнення використовуючи 

академічну лексику, вміти вести дискусії, логічно та структуровано вести бесіду відповідно до своєї 

спеціалізації.  

- Академічне письмо: письмово викладати результати досліджень використовуючи граматичні та 

лексичні структури, що відповідають академічній сфері діяльності, вміти писати висновки та узагальнення. 

Міждисциплінарні зв’язки: навики роботи з англомовною документацією.  
  

2. Необхідні попередні знання та навички, результати навчання  

Необхідні попередні знання та навички:  



Навчальна дисципліна «Іноземна мова» опирається на базові знання з загальної англійської мови, 

вмінні аналізувати тексти та здійснювати пошук інформації отриманих під час здобуття ступеня бакалавра і є 

обов’язковою дисципліною Освітньо-наукової програми підготовки магістрів за спеціальністю 091 Біологія.  

Результати навчання:  
Кредитний модуль «Іноземна мова» пов’язаний із дисциплінами фахової підготовки зі спеціальності 

091 Біологія та його викладання формує у студентів базові навики, що необхідні для підготовки 

кваліфікаційних робіт, публікацій, презентацій та проектів іноземною мовою (англійською), та є необхідною 

складовою їх подальшої науково-педагогічної роботи.   
Після засвоєння кредитного модуля студенти мають продемонструвати такі результати навчання:  

● вміти вести дискусії та представляти наукові дослідження в міжнародному академічному 

середовищі;  

● здатність представляти результати власних наукових досліджень англійською мовою у формі 

доповідей, анотацій, статей.  

● здатність здійснювати пошук та аналіз наукової інформації з англомовних джерел;  

● підготувати та відредагувати кваліфікаційну роботу, наукову статтю, презентацію, проект 

тощо.  

3. Зміст навчальної дисципліни  

Тема 1. People. Reading. Listening True/False. Use of English. A descriptive essay. Present Tenses. Prepositional 

Phrases.  

  

Тема 2. House and Homes. Reading. Speaking – graph comparison. An opinion essay. Past Tenses. Verbs and 
prepostions.  

  

Тема 3. Education. Reading. Use of English. A for-and-against essay. Future Tenses. Nouns and preposition.  

  

Тема 4. Work. Reading. Listening – note taking. Essay providing solution to problems. Infinitive/-ing form.   

  

Тема 5. Family and Social Life. Reading – multiple choice. Listening. Writing – a first person narrative. Modals.  

  

Тема 6. Food. A descriptive essay.Adjectives.Adverbs. Comparison. Abbreviations and affixes.  

  

Тема 7. Shops and Services. Reading. Listening. An essay making suggestion. Clauses of time, purpose,reason.  

  

Тема 8. Travelling and tourism.Reading. Listening. Use of English. The Passive. Applications and application forms.  

  

Тема 9. Culture. Reading. Listening. Speaking. A review. Causative form. The social and academic environment.  

  

Тема 10. Health. Reading.  Listening. Speaking. An essay providing solution to a problem. Reported speech.  

  

Тема 11. Science and technology Reading. Listening. A descriptive essay. Conditionals. Academic courses.  

  

Тема 12. The natural world. Reading. Speaking. A review.Wishes/Unreal Past. E-learning.  

  

Тема 13. State and society. Reading. An essay describing scientific discovery. Emphasis/Inversion.  

  

Тема 14. Study habits and skills. Writing: article. Discussion.  

  

Тема 15. Money and education. Conditionals. Writing: abstract.  

  

Тема 16. Identifying goals. Planning a piece of work. Writing: report review.  



4. Навчальні матеріали та ресурси  

1. Exam Booster. Preparation for B2+ Level Exams  

2. Academic vocabulary in use. Michael McCarthy.2016  

3. Cambridge English. Grammar and Vocabulary for advanced. 2015   

4. . Dr. Kiranpreet Kaur Makkar. IELTS. Academic readings for exam practice.  5.   

https://www.nature.com/subjects/biological-sciences/srep  

  

Програмою навчальної дисципліни передбачено проведення семінарських занять. Всі матеріали у вільному 

доступі і адаптовані для використання для організації навчання у дистанційному режимі.  
  

Основою закріплення знань, отриманих студентами при вивченні даного курсу, є домашні індивідуальні 

роботи.   

  
5. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)  

Рейтинг студента розраховується за 100 бальною шкалою.  

1. Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за:  

• домашні роботи за темою лекцій; захист робіт, складність роботи, творчий підхід, 

використання самостійно здобутих знань; додаткові індивідуальні завдання (вимагають 

самостійного вивчення матеріалу поза лекційним курсом); загалом не більше 100 балів за 
модуль (два модулі на семестр).  

• залік (як підсумковий контроль засвоєння курсу); 0–100 балів.  

2. Критерії нарахування балів:  

• Виконання домашніх робіт оцінюється у 5 балів за такими критеріями:  

i. бездоганно виконана робота, вчасно здана робота – 5 балів;  

ii. є незначні недоліки у виконанні – 4 балів;  

iii. певні недоліки у виконанні, порушення графіку здачі до 2 тижнів – 3 бали; iv. є значні 

недоліки у виконанні, невчасно здана робота – 2 бали;  

• Захист робіт, складність роботи, творчий підхід, використання самостійно здобутих знань: i. 

до 5 балів за кожну роботу;   Додаткові індивідуальні завдання:  

i. до 5 балів за кожне завдання;  

3. Диференційований залік проходить в усній формі (за матеріалами семінарських занять). Метою 

контролю є перевірка рівня засвоєння матеріалу, здобутих навиків та компетентностей, здатності 

використання студентом отриманих знань для подальшого навчання.  
  

 Календарний контроль: проводиться двічі на семестр за кожним модулем як моніторинг поточного стану 

виконання вимог силабусу. Умовою успішного закриття модулю є отримання не менше  60 балів. Умовою 

допуску до заліку є отримання не менше 120 балів за два модулі.   

  

 Підсумкова оцінка: O=M1*0,2+M2*0,2+Е*0,6, де М1 – оцінка за перший модуль, М2 – оцінка за другий 
модуль, Е – оцінка за екзамен/залік.  
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Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  
  

Кількість балів  Шкала ЄКТС  Оцінка  

90-100  A  Відмінно  

85-89  B  
Добре  

75-84  C  

65-74  D  
Задовільно  

60-64  E  

Менше 60  FX  Незадовільно  

Не виконані умови допуску    Не допущено  

  

  

  

Силабус навчальної дисципліни: Іноземна мова  

Складено: Леся ЛЕВЧЕНКО   

Затверджено кафедрою біомедицини та нейронаук (Протокол № 4  від 24.04.2022 року) 

  


