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Опис навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни «Іноземна мова» є оволодіння студентами мовленнєвими
навичками (говоріння, читання, письмо, аудіювання) та вміннями користуватися
іноземною мовою як засобом спілкування (на рівні А1, А2, В1, В2).
5 кредити ЄКТС/150 годин (практичні заняття 60 год. , самостійна робота 90 год.)
Практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; презентації, тестування; поточна
модульна робота.
Підсумковий контроль: 1 семестр – ПМК, 2 семестр – екзамен.
Навички говоріння, аудіювання, письма та читання (на рівні А1, А2, В1, В2).
Англійська, українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
Вміти застосовувати знання складу та структури Здатність спілкуватися іноземною мовою. К03 (ЗК03)
клітин різних біологічних агентів для визначення Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. К05 (ЗК05)
оптимальних умов культивування та потенціалу Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
використання досліджуваних клітин у біотехнології цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
ПР07
закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній
Використовуючи мікробіологічні, хімічні, фізичні, системі знань про природу і суспільства та розвитку суспільства,
фізико-хімічні та біохімічні методи, вміти техніки і технологій, використовувати різні види і форми рухової
здійснювати
хімічний
контроль
(визначення активності для активного відпочинку та ведення здорового
концентрації розчинів дезинфікувальних засобів, способу життя. К09 (ЗК09).
титрувальних агентів, концентрації компонентів
поживного середовища тощо), технологічний

Програмні результати навчання

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач

контроль (концентрації джерел вуглецю та азоту у
культуральній
рідині
упродовж
процесу;
концентрації цільового продукту); мікробіологічний
контроль (визначення мікробіологічної чистоти
поживних
середовищ
після
стерилізації,
мікробіологічної чистоти біологічного агента тощо),
мікробіологічної
чистоти
та
стерильності
біотехнологічних
продуктів
різного
призначенняПР12
Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні,
економічні аспекти, вимоги охорони праці
виробничої санітарії та пожежної безпеки під час
формування технічних рішеньПР22
Проводити роботу з біологічними агентами з
дотриманням правил і норм біологічної безпеки, у
разі
необхідності
виявляти,
контролювати
небезпечні біологічні агенти ПР24
Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми
Topic 1 Getting to
know you

Topic 2 The way we
live

Topic 3 It all went
wrong

Topic 4
shopping

Let’s

go

Topic 5 What do you

Види робіт
Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Module 1 “The way we live”
Відвідування занять; тестування (Entry Домашнє додаткове читання, ведення словника;
test) та аналіз його результатів; захист виконання письмових завдань; аналіз конкретної
домашнього
завдання;обговорення виробничої ситуації та
теоретичного та практичного матеріалу підготовка аналітичної записки (Case study);
(усні відповіді); виконання навчальних підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд
завдань
(рольові
ігри,
письмові літературних джерел за заданою проблематикою;
завдання); презентації; контрольна індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
робота на занятті (Revision); завдання
самостійної роботи.
Відвідування
занять;
захист Домашнє додаткове читання, ведення словника;
домашнього завдання; обговорення виконання письмових завдань; аналіз конкретної
теоретичного та практичного матеріалу виробничої ситуації та
(усні відповіді); виконання навчальних підготовка аналітичної записки (Case study);
завдань
(рольові
ігри,
письмові підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд
завдання); презентації; контрольна літературних джерел за заданою проблематикою;
робота на занятті (Revision); завдання індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
самостійної роботи.
Відвідування
занять;
захист Домашнє додаткове читання, ведення словника;
домашнього завдання; обговорення виконання письмових завдань; аналіз конкретної
теоретичного та практичного матеріалу виробничої ситуації та
(усні відповіді); виконання навчальних підготовка аналітичної записки (Case study);
завдань
(рольові
ігри,
письмові підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд
завдання); презентації; контрольна літературних джерел за заданою проблематикою;
робота на занятті (Revision); завдання індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
самостійної роботи.
Відвідування
занять;
захист Домашнє додаткове читання, ведення словника;
домашнього завдання; обговорення виконання письмових завдань; аналіз конкретної
теоретичного та практичного матеріалу виробничої ситуації та
(усні відповіді); виконання навчальних підготовка аналітичної записки (Case study);
завдань
(рольові
ігри,
письмові підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд
завдання); презентації; контрольна літературних джерел за заданою проблематикою;
робота на занятті (Revision); завдання індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
самостійної роботи.
Module 2 “What do you want to do?”
Відвідування
занять;
захист Домашнє додаткове читання, ведення словника;
домашнього завдання; обговорення виконання письмових завдань; аналіз конкретної
теоретичного та практичного матеріалу виробничої ситуації та

Назва теми
want to do?

Topic 6 Tell
What’s it like?

Topic
7
couples

Topic 8
don’ts

me!

Famous

Do’s

and

Topic 9 Going places

Topic 10 Scared to
death

Topic 11 Things that
changed the world

Topic 12 Dreams and
reality

Види робіт
Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Module 1 “The way we live”
(усні відповіді); виконання навчальних підготовка аналітичної записки (Case study);
завдань
(рольові
ігри,
письмові підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд
завдання); презентації; контрольна літературних джерел за заданою проблематикою;
робота на занятті (Revision); завдання індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
самостійної роботи.
Відвідування
занять;
захист Домашнє додаткове читання, ведення словника;
домашнього завдання; обговорення виконання письмових завдань; аналіз конкретної
теоретичного та практичного матеріалу виробничої ситуації та
(усні відповіді); виконання навчальних підготовка аналітичної записки (Case study);
завдань
(рольові
ігри,
письмові підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд
завдання); презентації; контрольна літературних джерел за заданою проблематикою;
робота на занятті (Revision); завдання індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
самостійної роботи.
Відвідування
занять;
захист Домашнє додаткове читання, ведення словника;
домашнього завдання; обговорення виконання письмових завдань; аналіз конкретної
теоретичного та практичного матеріалу виробничої ситуації та
(усні відповіді); виконання навчальних підготовка аналітичної записки (Case study);
завдань
(рольові
ігри,
письмові підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд
завдання); презентації; контрольна літературних джерел за заданою проблематикою;
робота на занятті (Revision); поточна індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
модульна робота.
Відвідування
занять;
захист Домашнє додаткове читання, ведення словника;
домашнього завдання; обговорення виконання письмових завдань; аналіз конкретної
теоретичного та практичного матеріалу виробничої ситуації та
(усні відповіді); виконання навчальних підготовка аналітичної записки (Case study);
завдань
(рольові
ігри,
письмові підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд
завдання); презентації; контрольна літературних джерел за заданою проблематикою;
робота на занятті (Revision); поточна індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
модульна робота.
Module 3 Things that changed the world
Відвідування
занять;
захист
домашнього
завдання;обговорення
теоретичного та практичного матеріалу
(усні відповіді); виконання навчальних
завдань
(рольові
ігри,
письмові
завдання); презентації; контрольна
робота на занятті (Revision); завдання
самостійної роботи.
Відвідування
занять;
захист
домашнього завдання; обговорення
теоретичного та практичного матеріалу
(усні відповіді); виконання навчальних
завдань
(рольові
ігри,
письмові
завдання); презентації; контрольна
робота на занятті (Revision); завдання
самостійної роботи.
Відвідування
занять;
захист
домашнього завдання; обговорення
теоретичного та практичного матеріалу
(усні відповіді); виконання навчальних
завдань
(рольові
ігри,
письмові
завдання); презентації; контрольна
робота на занятті (Revision); завдання
самостійної роботи.
Відвідування
занять;
захист
домашнього завдання; обговорення
теоретичного та практичного матеріалу

Домашнє додаткове читання, ведення словника;
виконання письмових завдань; аналіз конкретної
виробничої ситуації та
підготовка аналітичної записки (Case study);
підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд
літературних джерел за заданою проблематикою;
індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
Домашнє додаткове читання, ведення словника;
виконання письмових завдань; аналіз конкретної
виробничої ситуації та
підготовка аналітичної записки (Case study);
підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд
літературних джерел за заданою проблематикою;
індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
Домашнє додаткове читання, ведення словника;
виконання письмових завдань; аналіз конкретної
виробничої ситуації та
підготовка аналітичної записки (Case study);
підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд
літературних джерел за заданою проблематикою;
індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
Домашнє додаткове читання, ведення словника;
виконання письмових завдань; аналіз конкретної
виробничої ситуації та

Назва теми

Topic 13 Earning a
living

Topic 14 Love you and
leave you

Види робіт
Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Module 1 “The way we live”
(усні відповіді); виконання навчальних підготовка аналітичної записки (Case study);
завдань
(рольові
ігри,
письмові підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд
завдання); презентації; контрольна літературних джерел за заданою проблематикою;
робота на занятті (Revision); завдання індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
самостійної роботи.
Module 4 “Tell me about it!”
Відвідування
занять;
захист Домашнє додаткове читання, ведення словника;
домашнього
завдання;обговорення виконання письмових завдань; аналіз конкретної
теоретичного та практичного матеріалу виробничої ситуації та
(усні відповіді); виконання навчальних підготовка аналітичної записки (Case study);
завдань
(рольові
ігри,
письмові підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд
завдання); презентації; контрольна літературних джерел за заданою проблематикою;
робота на занятті (Revision); завдання індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
самостійної роботи.
Відвідування
занять;
захист
домашнього завдання; обговорення
теоретичного та практичного матеріалу
(усні відповіді); виконання навчальних
завдань
(рольові
ігри,
письмові
завдання); презентації; контрольна
робота на занятті (Revision); завдання
самостійної роботи.

Домашнє додаткове читання, ведення словника;
виконання письмових завдань; аналіз конкретної
виробничої ситуації та
підготовка аналітичної записки (Case study);
підготовка презентації; пошук (підбір) та огляд
літературних джерел за заданою проблематикою;
індивідуальна робота в комп’ютерному класі.
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни








Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість
балів
1 семестр
Модуль 1 (теми 1-4): навчальні завдання до теми (3 бали); теоретичний матеріал (3 бали); завдання
для самостійної роботи (3 бали); виконання тестів для самоконтролю знань до теми (3 бал);
50
виконання модульного тесту 1 (2 бали).
Модуль 2 (теми 5-8): навчальні завдання до теми (3 бали); теоретичний матеріал (3 бали); завдання
50
для самостійної роботи (3 бали); виконання тестів для самоконтролю знань до теми (3 бал);
виконання модульного тесту 2 (2 бали).
Всього за 1 семестр
100
Модуль 3 (теми 9-12): навчальні завдання до теми (3 бали); теоретичний матеріал (2 бали); завдання
для самостійної роботи (2 бали); виконання тестів для самоконтролю знань до теми (2 бали);
39
виконання модульного тесту 3 (3 бали).
Модуль 4 (теми 13-14): навчальні завдання до теми (3 бали); теоретичний матеріал (2 бали);
завдання для самостійної роботи (2 бали); виконання тестів для самоконтролю знань до теми (2
21
бали); виконання модульного тесту 4 (3 бали).
Всього за курс
60
Екзамен
40
Всього за 2 семестр
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

