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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.  

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.  

 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.  
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; 
− 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: 
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− 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;  
− 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. 

Людство в навколишньому середовищі» 
− навчального модуля №2 «Біологія. Мікробіологія. Біотехнологія» 
− навчального модуля №3 «Біохімія. Біофізика»  
− навчального модуля №4 «Генна інженерія»,  

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: «Органічна хімія», «Фізика», «Загальна та неорганічна хімія», 
«Біологія клітини», «Безпека    життєдіяльності», «Вища математика» та 
інших. 

 
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Модуль №1 "Екологія та екосистеми. Біосфера. Людство в 
навколишньому середовищі" 

 
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. 
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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. 

 
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. ляхи компенсування шкідливої людської діяльності. 
 
Тема 2.1.12. Різні типи забруднення навколишнього середовища. 

Підготовка навчальних проектів. 
Вплив забруднення на людину, тваринний та рослинний світ. Джерела 

забруднення та шляхи вирішення проблеми. 
 
2.2. Модуль №2 "Біологія. Мікробіологія. Біотехнологія" 
Тема 2.2.1. Загальна біологія.  
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Термін "біологія" та його походження. Біологія як наука та предмет її 
вивчення. Методи дослідження в біології. 

 
Тема 2.2.2. Класифікація у біології.  
Різні підходи до вивчення живих організмів: ботаніка, зоологія, 

морфологія, фізіологія, біологія організмів, орнітологія, іхтіологія тощо.  
 
Тема 2.2.3. Історія біології. 
Виникнення біології як науки, її розвиток і становлення. Біологія 

сьогодення. Вагомі відкриття у біології. 
 
Тема 2.2.4. Молекулярна біологія. 
Молекулярна біологія як наука, предмет та методи її дослідження. ДНК і 

РНК.  
 
Тема 2.2.5. Клітини. 
Термін "клітина" та його походження. Поява мікроскопу. Одноклітинні та 

багатоклітинні організми. Будова клітини. Класифікація клітин. 
 
Тема 2.2.6. Тканини. 
Поняття тканини. Система "клітини – тканини – органи – системи".  
 
Тема 2.2.7. Мікроби. 
Термін "мікроб", його значення та походження. Характерні риси мікро 

організмів, їх класифікація. Хвороботворні мікроби та шляхи боротьби з ними. 
 
Тема 2.2.8. Метоболізм. 
Хімічні зміни в організмі. Поняття метаболізму. Анаболізм. Катаболізм. 

Процес травлення. Білки, жири та вуглеводи.   
 
Тема 2.2.9. Біотехнологія. 
Біотехнологія як наука. Предмет дослідження біотехнології. Звязки 

біотехнології з харчовою промисловістю, переробкою відходів, медициною, 
гірничою справою. 

 
Тема 2.2.10. Біотехнологічні системи. 
Застосування біотехнології: генна інженерія, ДНК технологія. 

Біотехнологія та медицина. Біотехнологія та розвиток харчової промисловості в 
різних країнах світу.  

 
Тема 2.2.11. Медичне застосування біотехнології. 
Біотехнологічні групи. Українські біотехнологічні групи. Виробництво 

лікарських препаратів. Створення лазерної технології. 
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Тема 2.2.12. Cучасна біотехнологія. Лабораторний аналіз. 
Застосування сучасних біотехнологічних методів. Робота біохімічних 

лабораторій.  
 
2.3. Модуль №3 " Біохімія. Біофізика" 
Тема 2.3.1. Органічна та неорганічна хімія. 
Хімія як наука. Органічна та неорганічна хімія, предмети та методи 

дослідження цих дисциплін. Їх роль та значення для людства.  
 
Тема 2.3.2. Біохімія. 
Біохімія як наука. Біохімія – хімія життя. Предмет та методи дослідження 

біохімії.  
 
Тема 2.3.3. Історія біохімії. 
Поява та становлення біохімії як науки. Відомі відкриття в біохімії: 

Структура ДНК, бактеріальні інфекції та антибіотики. 
 
Тема 2.3.4. Ензими.  
Поняття ензимів. Відкриття ензимів. їх роль та значення для сучасної 

науки. 
 
Тема 2.3.5. Перспективи розвитку біохімії. 
Біохімія сьогодні. Різні аспекти дослідження біохімії: клінічна біохімія, 

фізична біохімія, нейрохімія, імунохімія, біоорганічна хімія тощо.  
 
Тема 2.3.6. Відносини біохімії з іншими дисциплінами. 
Біохімія та імунологія; біохімія та молекулярна біологія; біохімія та 

медицина тощо. 
 
Тема 2.3.7. Біофізика. 
Біофізика як наука. Предмет та методи дослідження в біофізиці. 

Молекулярні структури, біофізичні техніки, біофізичні механізми. 
 
Тема 2.3.8. Історія біофізики. 
Поява та становлення біофізики як науки. Відомі відкриття в біофізиці: 

структура ДНК, генетика вірусів тощо. 
 
Тема 2.3.9. Перспективи розвитку біофізики. 
Біофізика сьогодні. Різні аспекти дослідження біофізики: біоенергетика, 

біофізична теорія та моделювання, біофізика клітини, електрофізіологія тощо. 
 
Тема 2.3.10. Фотосинтез і життя. 
Процес фотосинтезу. Фотосинтез як альтернативне джерело енергії.  
 



 

Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Іноземна мова" 

Шифр 
документа 

СМЯ НАУ  
НП 12.01.04 – 01-2016 

Стор. 8 із 12 

 

 

Тема 2.3.11. Відносини біофізики з іншими дисциплінами. 
Біофізика і фізика; біофізика і медицина; біофізика і біохімія – спільне та 

відмінне. Біофізика руху. 
 
Тема 2.3.12. Сучасні вчені біофізики. 
Світові Нобелівські лауреати в області біофізики, біохімії, генної 

інженерії. 
Тема 2.4. Модуль №4 " Генна інженерія" 
Тема 2.4.1. Генна інженерія як наука. 
Походження терміну "генна інженерія". Генна інженерія як наука 

сьогодення. Предмет вивчення та методи дослідження науки. Застосування. 
 
Тема 2.4.2. Генетично модифіковані продукти. 
Генетично модифіковані організми: переваги та недоліки. Гени та геноми. 

Структура ДНК та генетичні коди. 
 
Тема 2.4.3. ГМО та їх вплив на людський організм.  
Шляхи отримання ГМО та їх вплив на людський організм. Застосування 

генетично модифікованих організмів у медицині. Досягнення мікробіологів в 
медицині.  

 
Тема 2.4.4. Сучасні технології харчової промисловості.  

 Сучасні технології виробництва продуктів. Харчова промисловість та 
можливості використання ГМО.   

 
Тема 2.4.5. Сільськогосподарська технологія. 
Основні застосування мікробіології в промисловості. Генетична 

біотехнологія в сільському господарстві. Прийняття біотехнологічної їжі без 
страху. 

 
Тема 2.4.6. Етичні та моральні проблеми сучасної науки. 
Молекула ДНК – рецепт життя. Рекомбінація ДНК. Генетичні 

маніпуляції. Молекулярна генетика. Історія молекулярної біології.  
 
Тема 2.4.7. Сучасне законодавство щодо вживання генетично 

модифікованих організмів. 
Мутації. ГМО та їх використання в харчовій промисловості. Законодавча 

база щодо використання ГМО в різних країнах. ГМО в Україні. Клонування 
тварин.  

 
Тема 2.4.8. Здоровий спосіб життя. 
Генна інженерія та здоров’я. Здоровий спосіб життя чи/ та медицина. 

Виробництво антибіотиків шляхом ферментації. 
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Тема 2.4.9. Бізнес та довкілля. 
Неуцтво проти прогресу. Етика. Економіка – політика та навколишнє 

середовище. Виклики громадській політиці. 
 
Тема 2.4.10. Стандарти виробництва продуктів. 
Державні стандарти виробництва та технічні умови виробництва. 

Законодавство щодо виробництва продукції. За Україну вільну від ГМО! 
Тема 2.4.11. Перспективи розвитку генної інженерії. 
Проблеми клонування. Генна інженерія та медичне застосування її 

досягнень. Стовбурові клітини в медицині. 
 
Тема 2.4.12. Моя спеціальність. 
Нові підходи до вивчення біотехнології. Біотехнолог як універсальний 

спеціаліст, що об’єднує знання із багатьох галузей. 
 
Тема 2.4.13. Презентації по темі «Застосування генної інженерії в 

медицині, с/г, виробництві харчових продуктів». 
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