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 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 Навчальна програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» 
розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення 
навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію 
розпорядженням від 16.06.2015 р. №37/роз . 
 Великого значення у системі освіти нашої держави набуває навчання 
спілкуванню студентів іноземною мовою. Навчальна дисципліна «Іноземна 
мова» – це дисципліна, яка маючи комунікативну спрямованість і двобічні 
зв’язки як з суспільними, так із спеціальними дисциплінами, вносить значний 
вклад у виховання молодої людини.  

Метою викладання дисципліни "Іноземна мова" є забезпечення та 
формування у студентів професійної мовної компетенції, що сприятиме 
їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального 
та професійного середовища. Основною метою вивчення навчальної 
дисципліни студентами напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування " є практичне оволодіння 
іноземною мовою на базі професійно-орієнтованого навчання в обсязі 
тематики, яка визначена даною програмою.  
 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

− практичне оволодіння термінологічною та загальномовною 
лексикою;  

− набуття навичок читання та усного і письмового перекладу 
оригінальних текстів загальнонаукового спрямування та науково-технічних 
текстів за фахом; 

− вміння розуміти іноземну мову як при безпосередньому 
спілкуванні, так і у аудіо запису; 

− вміння вести бесіду у межах вивченої тематики.  
 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  
− основну термінологію з фаху; 
− основні граматичні та лексичні особливості перекладу технічної 

літератури за фахом; 
− основні правила роботи з науково-технічною літературою; 
− словотвірні морфеми та моделі, особливо в галузі термінотворення; 
− основні граматичні явища, співвідношення їх форм та значень; 
− мовні кліше, характерні для науково-технічної літератури.  
Вміти: 
− читати і розуміти оригінальну літературу, у тому числі літературу з 

фаху, з метою отримання необхідної інформації;  
− брати участь у бесіді-обговоренні;  
− розуміти іноземну мову на слух на основі вивченого матеріалу;  
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− робити повідомлення з суспільно-політичної тематики та тематики, 

яка визначена даною програмою;  
− передавати в усній та письмовій формі здобуту при читанні 

інформацію як рідною, так і іноземною мовою; 
− розпізнавати граматичні явища і співвідносити їх форму із значенням 

при роботі з текстами. 
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з чотирьох навчальних модулів, а саме:  
−  навчального модуля №1 «Екологія та екосистеми. Біосфера. 

Населення Землі. Проблеми виживання.»  
− навчального модуля №2 «Геоекологія. Загальні проблеми 

забруднення. Техноекологія. Забруднення від промисловості»  
− навчального модуля №3 «Екологічні проблеми України. Екологічні 

катастрофи»  
− навчального модуля №4 «Техногенні катастрофи. Чорнобиль. 

Моніторинг довкілля», кожен з яких є логічно завершеною, відносно 
самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої 
передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її 
виконання. 

Навчальна дисципліна «Іноземна мова» базується на знаннях таких 
дисциплін, як: «Вступ до фаху», «Вища математика», «Хімія»,  «Фізика», 
«Біологія», «Психологія ділового спілкування», «Історія української  
культури», «Основи ресурсозбереження», «Біогеохімія» та інших. 

 
 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Модуль №1 "Екологія та екосистеми. Біосфера. Населення 

Землі. Проблеми виживання" 
Тема 2.1.1. Освіта в Україні. 
Система загальної та вищої освіти в Україні. Тестування та правила 

вступу до вищих навчальних закладів. Типи вищих навчальних закладів 
України. Технічні вищі навчальні заклади: напрями підготовки. 

Тема 2.1.2. Національний авіаційний університет. Історія 
університету. 

Національний авіаційний університет як провідний вищий навчальний 
заклад України. Напрями підготовки фахівців. Структура університету: 
інститути. Історія університету. 

Тема 2.1.3. Освіта у Великобританії та США. 
Системи загальної та вищої освіти у Великобританії та США. Види 

вищих навчальних закладів обох країн. Подібності та відмінності між вищою 
освітою цих країн та України. 
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Тема 2.1.4. Екологія та екосистеми.  
Поняття екології та його походження. Сфера вивчення екології. 

Екосистеми та їх класифікація. Біотичні та абіотичні складові екосистеми. 
Види живих організмів: продуценти, консументи, редуценти. 

Тема 2.1.5. Глобальна екосистема.  
Поняття глобальної екосистеми. Зародження та розвиток життя на 

Землі. Перші форми життя. Фотосинтез. Наземні та водні екосистеми. 
Тема 2.1.6. Біосфера.  
Біосфера як глобальна екосистема. Поняття біосфери та вчення В.І. 

Вернадського. Міграція хімічних елементів в біосфері. Екологія як наука. 
Тема 2.1.7. Методи захисту біосфери.  
Екологія як наука. Основні цілі сучасної екології. Ноосфера. 
Тема 2.1.8. Населення Землі.  
Раціональне використання природних ресурсів. Проблеми 

перенаселення Землі. Проблеми виживання. Демографічне забруднення. 
Тема 2.1.9. Природа та суспільство. 
Використання невідновних природних ресурсів. Цілеспрямована 

взаємодія усіх країн світу: скоординовані плани розвитку для вирішення 
глобальних екологічних проблем. 

Тема 2.1.10. Людина та навколишнє середовище. 
Людський прогрес: інтенсивне дослідження ядерної та сонячної енергії, 

дослідження космосу. Сучасні екологічні дослідження. 
Тема 2.1.11. Вплив людської діяльності на довкілля. 
Перетворення неконтрольованого впливу людини на цілеспрямовану 

взаємодію з природою. Шляхи компенсування шкідливої людської 
діяльності. 

Тема 2.1.12. Екологічна освіта. 
Всесвітні екологічні організації. Завдання та функції екологічних 

організацій. Екологічна освіта в вищих навчальних закладах України. 
Екологічні проекти для школярів та студентів. 

 
2.2. Модуль №2 „Геоекологія. Загальні проблеми забруднення. 

Техноекологія. Забруднення від промисловості” 
Тема 2.2.1. Геоекологія. 
Поняття геоекології. Геоекологія як наука. Геологічне середовище: 

літосфера, гідросфера, атмосфера. 
Тема 2.2.2. Загальні проблеми забруднення. 
Проблеми функціонування екосистем. Питання збереження 

взаємозв’язку та виживання видів рослинного та тваринного світу.  
Тема 2.2.3. Різновиди забруднень. 
Забруднення, що піддаються біологічному розпаду. Забруднення, що не 

розпадаються. Професійні захворювання та причини їх виникнення. 
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Тема 2.2.4. Забруднення води.  

Наслідки накопичення хлору у морській воді. Забруднення прісноводних 
водних ресурсів. Проблеми з питною водою. 

Тема 2.2.5. Забруднення повітря. 
Стандарти якості повітря. Забруднення повітря у промислових регіонах 

та великих містах. Забруднення повітря усередині приміщень. 
Тема 2.2.6. Забруднення ґрунтів. 
Чинники забруднення грунтів промислових регіонів та земель 

сільскогосподарського призначення. Наслідки урбанізації. Нераціональне 
використання ґрунтів. 

Тема 2.2.7. Техноекологія. 
Негативний вплив на довкілля, викликаний добуванням та 

використанням енергоресурсів. Вплив транспортної системи. Вплив 
рекреаційної діяльності людини на довкілля. 

Тема 2.2.8. Забруднення відходами промисловості. 
Промислова революція та ії наслідки. Забруднення грунтів, водних 

ресурсів, повітря промисловими відходами. 
Тема 2.2.9. Забруднення від нафти. 
Наслідки розливів сирої та переробленої нафти для флори та фауни 

морських акваторій на планеті.  
Тема 2.2.10. Забруднення від літаків та космічної техніки. 
Забруднення води через діяльність аеропортів. Забруднення повітря 

внаслідок викидів від літаків. Шумове забруднення від літаків. 
Тема 2.2.11. Моніторинг навколишнього середовища.  
Промисловий контроль та моніторинг навколишнього середовища. 

Види моніторингу промислових, сільськогосподарських виробництв. Методи 
виявлення та запобігання шкідливим впливам на навколишнє середовище. 

Тема 2.2.12. Екологічний моніторинг. 
Екологічний моніторинг сучасних розвинених країн. Роль та функції 

екологів та аналітиків в сучасному суспільстві. 
 
2.3. Модуль №3 „Екологічні проблеми України. Екологічні 

катастрофи” 
Тема 2.3.1. Природні умови. 
Географічне положення України в Європі, кліматичні умови. Ландшафт 

України: низини, височини, гори. Водні ресурси: річки, озера, моря. Стан 
природних ресурсів України. 

Тема 2.3.2. Причини забруднення. 
Промислове виробництво та наслідки виробничої діяльності людини в 

двадцять першому столітті. Забруднення виробничими відходами довкілля. 
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Тема 2.3.3. Україна: проблеми забруднення. 
Різновиди забруднення. Наслідки забруднення орних земель, земель 

міського використання. Забруднення водних джерел. Забруднення повітря. 
Тема 2.3.4. Шумове забруднення в Україні. 
Різновиди шумового забруднення. Проблеми шумового забруднення 

від різних видів транспорту та промисловості. Ритми життя сучасних міст.  
Тема 2.3.5. Генетичне забруднення. 
Сучасна наука та генна інженерія. Радіація. Наслідки радіаційного 

забруднення довкілля. Сучасні продукти харчування та ГМО.  
Тема 2.3.6. Заповідники та національні парки України. 
Характеристика заповідників в Україні. Розвиток мережі національних 

парків. Перспективи розвитку рекреаційної інфраструктури. 
Тема 2.3.7. Транспортна система. 
Транспортні засоби в Україні. Автомобільні магістралі та 

залізнодорожні шляхі. Річковий транспорт. Вплив транспортної системи на 
довкілля. 

Тема 2.3.8. Забруднення повітря в Україні. 
Причини, рівень забруднення повітря. Гірничодобувні та металургійні 

підприємства. Вплив забрудненного повітря на довкілля та людину. 
Тема 2.3.9. Водні ресурси України. 
Характеристика водних ресурсів України. Основні напрямки 

раціонального використання водних ресурсів. Проблеми посушливих 
регіонів України. 

Тема 2.3.10. Екологічні катастрофи. 
Визначення терміну «екологічна катастрофа». Причини екологічних 

катастроф. Нагальні та віддалені наслідки екологічних катастроф. 
Тема 2.3.11. Парниковий ефект та глобальне потепління. 
Причини виникнення парникового ефекту, порушення балансу 

екосистем. Вплив парнікового ефекту на здоров’я . Глобальне потепління. 
Тема 2.3.12. Наслідки глобального потепління. 
Дослідження проблем глобального потепління та виживання людства. 

Зміни кліматичних умов. Наслідки зміни температурних коливань. 
 

2.4. Модуль №4 „Техногенні катастрофи. Чорнобиль. Моніторинг 
довкілля” 

Тема 2.4.1. Техногенні катастрофи.  
Ттехногенні катастрофи. Промислові катастрофи. Авіакатастрофи. 

Аварії на шахтах. Залізничні катастрофи. Корабельні аварії. Радіаційні аварії. 
Тема 2.4.2. Техногенні катастрофи й Україна.  
Роль людського фактора в техногенних катастрофах. Великі міста та 

промислові регіони – особлива зона ризику. 
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Тема 2.4.3. Згоряння. 
Види та причини згорання. Природні чинники згорання. Людський 

фактор у боротьбі з загоранням. Моніторинг міст та природних ресурсів.  
Тема 2.4.4. Чорнобиль. 
Історія катастрофи на ЧАЕС. Вплив Чорнобильської катастрофи на 

довкілля та здоров’я людей. Заходи із відновлення природного фонду. 
Тема 2.4.5. Радіація. 
Відкриття атомної енергії. Позитивні та негативні наслідки 

використання атомної енергії. Радіаційне забруднення. Шляхи 
розповсюдження радіації. 

Тема 2.4.6. Екологічне право. 
Екологічне право як предмет. Методи, принципи та система 

екологічного права. Екологічні права та обов'язки громадян сучасного 
суспільства. 

Тема 2.4.7. Бізнес та довкілля. 
Соціальна відповідальність бізнесу. Роль екологічної освіти для 

суспільства та керівників організацій та підриємств. Екологічний 
менеджмент. 

Тема 2.4.8. Екологія, авіація та космос. 
Сучасна авіація. Розвиток та використання космічних технологій для 

моніторингу довкілля Землі. Основні екологічні проблеми. 
Тема 2.4.9. Моніторинг довкілля. 
Поняття екологічного та біологічного моніторингу. Три рівні 

екологічного моніторингу природного середовища: глобальний, регіональний 
і локальний. 

Тема 2.4.10. Методи вимірювання параметрів навколишнього 
середовища. 

Різновиди методів вимірювання параметрів навколишнього 
середовища. Застосування інформаційних технологій для обробки даних 
вимірювань. 

Тема 2.4.11. Методи контролю за забрудненням. 
Переробка та повторне використання відходів. Зменшення викидів від 

автомобільного транспорту. Методи біологічного контролю у сільському 
господарстві. Контроль за використанням шкідливих речовин.  

Тема 2.4.12. Види контролю за викидами. 
Різновиди викидів. Наслідки викидів в атмосферу, в водні джерела та 

грунти. Види контролю за викидами.  
Тема 2.4.13. Моя спеціальність. 
Актуальність моніторингу довкілля. Галузі використання. Академічні 

дисципліни. Професійна та мовна компетентність. Знання, вміння та навички. 
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