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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця  
Навчання професійно-орієнтованій іноземній мові є невід’ємною 

складовою підготовки студентів до переходу від вивчення іноземної мови як 
навчальної дисципліни, до її практичного використання з професійною метою. 
Практичне володіння іноземною мовою дає змогу вивчати світові стандарти, 
інформативну літературу з метою прийняття самостійного професійно-
значущого рішення.  

 
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
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 Інституту екологічної безпеки є практичне оволодіння іноземною 
мовою на базі професійно-орієнтованого навчання в обсязі тематики, яка 
визначена даною програмою.  

 
1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
- удосконалення та подальший розвиток набутих у школі знань, 

навичок та вмінь з іноземної мови в різних видах мовної діяльності; 
- оволодіння термінологічною та загальномовною лексикою; 
-  набуття навичок читання та усного і письмового перекладу 

оригінальних науково-технічних текстів за фахом, вміння розуміти іноземну 
мову як при безпосередньому спілкуванні так і у аудіо запису. 

 
1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни  
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.   
Вміти: 
- розуміти на слух монологічну і діалогічну мову; 
- виступати з повідомленням з питань, пов’язаних із спеціальністю; 
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- приймати участь у бесіді-обговоренні; 
- передавати в усній та письмовій формі здобуту при читанні 

інформацію як на рідній, так і на іноземній мові; 
- розпізнавати граматичні явища і співвідносити їх форму із 

значенням при читанні і переробці тексту. 
 
 1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з чотирьох навчальних модулів, кожен з яких є логічно 
завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, 
засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз 
результатів її виконання. 

 1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального 
модуля №1 "Освіта. Екологія та екосистеми" студент повинен: 

 Знати:  
- основну термінологію модуля №1;  
- граматичні правила з теми " Видо-часові форми дієслова";  
- мовні кліше, характерні для науково-технічної літератури.  
 Вміти: 
- вести бесіду з тем модуля №1;  
- ставити питання, відповідати на них;  
- застосовувати граматичний матеріал даного модуля; 
- робити повідомлення на тематику модуля №1; 
- розуміти іноземну мову на слух на основі вивченого матеріалу. 
1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 

№2 " Історія хімії. Атомна теорія. Періодичний закон" студент повинен: 
Знати:  
- основну термінологію модуля №2;  
- граматичні правила з теми "Минулі часи", "Перфектні часи". 
- мовні кліше, характерні для науково-технічної літератури, 

суспільно-політичної тематики.   
Вміти:  
- вести бесіду з тем модуля №2;  
- ставити питання, відповідати на них;  
- застосовувати граматичний матеріал даного модуля; 
- робити повідомлення на тематику модуля №2;  
- розуміти іноземну мову на слух на основі вивченого матеріалу. 
1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 

№ 3 " Матерія та її класифікація. Стани матерії" студент повинен: 
Знати:  
- основну термінологію модуля №3;  
- граматичні правила з тем "Активний та пасивний стан", "Не особові 

форми дієслова";  
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- мовні кліше, характерні для науково-технічної літератури, 
суспільно-політичної тематики. 

Вміти:  
- вести бесіду з тем модуля №3;  
- ставити питання, відповідати на них;  
- застосовувати граматичний матеріал даного модуля; 
- робити повідомлення на тематику модуля №3;  
- розуміти іноземну мову на слух на основі вивченого матеріалу; 
- робити повідомлення з суспільно-політичної тематики.  
1.5.4. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 

№4 " Хімічні реакції. " повинен: 
Знати:  
- основну термінологію модуля №4;  
- граматичні правила з теми "Узгодження часів", "Непряма мова";  
- мовні кліше, характерні для науково-технічної літератури, 

суспільно-політичної тематики.  
Вміти: 
- вести бесіду з теми модуля №4;  
- ставити питання, відповідати на них;  
- застосовувати граматичний матеріал даного модуля; 
- робити повідомлення на тематику модуля №4;  
- розуміти іноземну мову на слух на основі вивченого матеріалу; 
робити повідомлення з суспільно-політичної тематики. 

 
1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 

-   
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

-  
-                                                                               
-                                                        
-  
-  

 
 
 
 
 

Гетерогенні каталітичні 
процеси з виробництва 
альтернативних палив 

Безпека 
життєдіяльності та 
цивільний захист 

Загальна та 
неорганічна  

хімія 
Інженерна графіка 

Альтернативні 
енергоресурси. 
Вступ до фаху 

Фізика 
 

 
Екологія 

 

Психологія ділового 
спілкування 

 

Фізіко-хімічні методи аналізу 
традиційних і альтернативних  

паливно-мастильних 
матеріалів 

 
Іноземна мова 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Модуль №1 "Освіта. Екологія та екосистеми" 
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. Інститут екологічної безпеки. 
Історія виникнення інституту. Викладацький склад. Напрями підготовки 

та спеціальності. 
Тема 2.1.4. Освіта у Великобританії. 
Системи загальної та вищої освіти у Великобританії. Види вищих 

навчальних закладів у країні. Подібності та відмінності між вищою освітою цієї 
країни та України. 

Тема 2.1.5. Освіта у США. 
Системи загальної та вищої освіти у США. Види вищих навчальних 

закладів у країні. Подібності та відмінності між вищою освітою цієї країни та 
України. 

Тема 2.1.6. 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 2.1.7. Глобальна екосистема.  
Поняття глобальної екосистеми. Зародження та розвиток життя на Землі. 

Перші форми життя. Фотосинтез. Наземні та водні екосистеми. 
Тема 2.1.8. Біосфера.  
Біосфера як глобальна екосистема. Поняття біосфери та вчення В.І. 

Вернадського. Міграція хімічних елементів в біосфері. Екологія як наука. 
Тема 2.1.9. Методи захисту біосфери.  
Екологія як наука. Основні цілі сучасної екології. Ноосфера.  
Тема 2.1.10. Людина та навколишнє середовище. 
Людський прогрес: інтенсивне дослідження альтернативної енергії, 

дослідження космосу. Сучасні екологічні дослідження. 
 
2.2. Модуль №2 "Історія  хімії. Атомна теорія. Періодичний закон" 
Тема 2.2.1. Алхімія. 
Виникнення алхімії. Перші алхіміки: пошуки філософського каменю. 

Перетворення металів на золото. Перші хімічні експерименти. 
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Тема 2.2.2. Історія хімії. 
Основні події та відкриття, що призвели до становлення дисципліни. 

Видатні особистості в історії хімії. 
Тема 2.2.3. Атомна теорія.  
Структура матерії. Перші поняття про елементарні складові одиниці 

матерії. Атомістичні теорії. Атомістична модель Н. Бора. Енергетичні рівні..  
Тема 2.2.4. Атом і його структура. Основні типи зв’язків у атомах. Концепції 

атомної структури. Розвиток уявлень про структуру атомів. Дослідження вчених 
щодо основних типів зв’язків у атомах. Основні концепції. 

Тема 2.2.5. Історія періодичної таблиці. Періодичний закон. Д. Менделєєв. 
Перші спроби класифікувати хімічні елементи. Періодична таблиця Д. 

Менделєєва. Передбачення щодо відкриття нових невідомих елементів та їх 
розташування в періодичній таблиці. Сучасний періодичний закон. 

Тема 2.2.6. Відкриття елементів. 
Історія відкриття елементів періодичної таблиці. Перші елементи. Назви 

хімічних елементів. 106 відомих елементів. Стабільні та радіоактивні елементи. 
Метали. Загальні якісні характеристики елементів. Порядок відкриття 
елементів. Вплив факторів поширеності та реактивності. 

Тема 2.2.7. Хімічні терміни. 
Хімічні терміни: елемент, речовина, сполука, розчин, суміш тощо. 

Правила читання хімічних термінів. Історія виникнення назв хімічних термінів 
та елементів. 

Тема 2.2.8. Назви хімічних елементів. 
Хімічні терміни: елемент, речовина, сполука, розчин, суміш тощо. 

Основні хімічні елементи та їх номенклатура.  
Тема 2.2.9. Сучасна періодична таблиця. 
Періодичний закон. Структура періодичної таблиці. Сім’ї хімічних 

елементів: метали, лужно-земельні, неметали, гази, тощо.  
Тема 2.2.10. Елементи та їх властивості. 
Основні хімічні елементи. Елементи у тілі людини. Кисень, водень, вуглець, 

сірка, азот, фосфор. 
Тема 2.2.11. Галогени. 
Сім’я галогенів. Йод. Фтор. Астат. Бром. Хлор. Важливість галогенів для 

сучасної хімічної науки. Їх використання.  
 
2.3. Модуль №3 "Матерія та її класифікація. Стани матерії" 
Тема 2.3.1. Сутність матерії. 
Уявлення про матерію та розуміння сутності матерії. Еволюція поглядів 

на матерію та сучасне розуміння матерії. Атоми. 
Тема 2.3.2. Уявлення давніх філософів про матерію. 
Філософи Мілецької школи. Теорія про воду як основу всієї матерії. 

Теорія про чотири первісні елементи. Ідеї Арістотеля. Поняття атомів та 
пустоти. Теорія про п’ятий небесний елемент матерії. Спокій та рух. 
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Тема 2.3.3. Матерія та речовина.  
Поняття матерії та походження терміну. Матерія та її класифікація: тверді 

тіла, рідини, гази. Фізичні стани. Форма та об’єм. Фізичні та хімічні зміни 
матерії. 

Тема 2.3.4. Види матерії.  
Види матерії: елементи, сполуки, суміші. Гетерогенні та гомогенні 

суміші. Розчинник та розчинена речовина.  
Тема 2.3.5. Фізичні властивості матерії. 
Поняття про властивості матерії. Фізичні властивості матерії: точки 

кипіння та танення, точки замерзання. Колір, смак, запах. 
Тема 2.3.6. Хімічні властивості матерії. 
Поняття про хімічні властивості матерії. Хімічні властивості матерії: 

здатність вступати в реакції, енергія.  
Тема 2.3.7. Стани матерії. 
Стани матерії та здатність матерії переходити з одного стану в інший. 

Реакції матерії. 
Тема 2.3.8. Рідкі та тверді розчини.  
Поняття розчинів. Рідкі розчини. Тверді розчини. Розчинник та розчинена 

речовина.  
Тема 2.3.9. Насичені та ненасичені розчини. 
Основні стадії процесу розчинення. Насичені розчини. Ненасичені 

розчини. Їх використання. 
Тема 2.3.10. Густина. 
Поняття густини. Одиниці вимірювання. Процес вимірювання та прилади 

вимірювання густини. 
 

          Тема2.4.Модуль№4 "Хімічні реакції. Причини забруднення довкілля" 
Тема 2.4.1. Фізична класифікація матерії. 
Класифікація матерії за фізичним станом. Три основні фізичні стани 

матерії. Загальний огляд трьох станів. 
Тема 2.4.2. Тверді тіла. 
Поняття про тверді тіла. Хімічні та фізичні характеристики та властивості 

твердих тіл.  
Тема 2.4.3. Рідини. 
Поняття про рідини. Хімічні та фізичні характеристики та властивості 

рідин. Здатність рідин змінювати форму. 
Тема 2.4.4. Гази. 
Поняття про гази. Хімічні та фізичні характеристики та властивості газів. 

Гази в нашому житті. Кисень. 
Тема 2.4.5. Плазма та стан Боза-Енштейна. 
Четвертий та п’ятий стани матерії. Механізми переходу матерії з одного 

стану в інший.  
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Тема 2.4.6. Хімічні реакції.  
Поняття хімічної реакції. Енергія. Екзотермічні та ендотермічні реакції. 

Закон збереження маси. 
Тема 2.4.7. Хімічні рівняння. 
Хімічні рівняння та шляхи зображення хімічних реакцій за допомогою 

хімічних рівнянь. 
Тема 2.4.8. Механізми реакції.   
Види хімічних реакцій: реакції сполучення, розпаду, заміщення та обміну. 

Кінетика: швидкість перебігу реакції та фактори, що на неї впливають. 
Тема 2.4.9. Техноекологія. 
Негативний вплив на довкілля, викликаний добуванням та використанням 

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

Тема 2.4.10. Забруднення повітря та водних ресурсів в Україні. 
Причини та рівень забруднення. Вплив забруднення повітря на довкілля 

та людину. Основні напрямки раціонального використання водних ресурсів. 
Тема 2.4.11. Парниковий ефект та глобальне потепління. 
Причини виникнення парникового ефекту. Наслідки глобального 

потепління.  
Тема 2.4.12. Моніторинг довкілля. 
Поняття екологічного моніторингу. Різновиди моніторингу. Біологічний 

моніторинг. Три рівні екологічного моніторингу навколишньої природного 
середовища: глобальний, регіональний і локальний. 
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