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Назва курсу “Іноземна мова (англійська, рівень С1) за професійним спрямуванням” 

Адреса викладання 

курсу 

ЛНУ імені І. Франка, вул. Дорошенка, 1 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет іноземних мов, кафедра іноземних мов для природничих 

факультетів 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

10 «Природничі науки»: 101 «Екологія» 

18 «Виробництво та технології»: 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» 

Викладачі курсу доц. Козолуп М. С., доц.; Івасів Н. С.  

Контактна 

інформація 

викладачів 

mariya.kozolup@lnu.edu.ua 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Консультація перед заліком (грудень поточного року) 

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб сформувати у студентів іншомовні професійні 

комунікативні навички аудіювання, читання, усного та писемного 

мовлення. Тому у курсі представлено як огляд концепцій викладання 

іноземної мови за професійним спрямуванням, так і процесів та 

інструментів, які потрібні для формування у студентів іншомовної 

професійної комунікативної компетентності рівня С1.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна “Іноземна мова (англійська, рівень С1) за професійним 

спрямуванням” є завершальною нормативною дисципліною з 

спеціальностей 101 Екологія та 183 Технології захисту навколишнього 

середовища для освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, яка викладається в 1 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Англійська мова за 

професійним спрямуванням» є оволодіння студентами знаннями про 

функціонування іноземної мови (англійської) як засобу спілкування в 

усній та письмовій формі в освітньому середовищі, науковій та 

професійній сферах; формуванні вмінь і навичок, використання певних 

мовних моделей та структур у різноманітних навчальних та фахових 

комунікативних ситуаціях; виявленні подібностей та розбіжностей між 

відповідними академічними дискурсами рідною та іноземною мовами. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Базова навчальна 

1. English for Environmental Science. (2003) E. Korshuk (Ed.). Uppsala: The 

Baltic University Press 

2. Mykytenko N, Kozolup M., Rozhak N. (2020). Основи англомовної 

академічної комунікації для студентів та аспірантів природничих 

спеціальностей: ЛНУ імені Івана Франка.  

3. Яхонтова Т. В. (2002) Основи англомовного наукового письма: Навч. 

посібник. Львів:  ЛНУ ім. Івана Франка.  

4. Markelova S., Yakhontova T. (2019). Academic English. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка. 
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5. Prodromou, L. (2001). Grammar and Vocabulary for First Certificate. 

London: Pearson Education Limited. 

6. Bailey S. (2014). Academic Writing: A Handbook for International 

Students. London, New York: Routledge.   

7. McCarthy M., O’Dell F. (2008). Academic vocabulary in use. Cambridge : 

Cambridge University Press.  

8. Stern L. (2006). What Every Student Should Know about Avoiding 

Plagiarism. New York : Pearson Longman. 74 p.  

9. Porter D. (2007). Check your vocabulary for academic English. London: A 

& C Black.  

10. Longman dictionary of contemporary English. (2003) / [director, Della 

Summers]. – New ed.  Pearson Education Limited. 

 

Фахова 

1. Botkin, D. B., Keller E. A. (2011). Environmental science: Earth as a living 

planet. 8th ed. John Wiley & Sons, Inc. 

2. Cunningham W. P., Cunningham M. A. (2005). Environmental science: A 

global concern. 8th ed. N.Y.: McGraw-Hill. 

3. Miller G. T., Spoolman S. E. (2010). Environmental science. 13th ed. 

Brooks/Cole, Cengage Learning. 

4. Global Sustainable Development Report 2019: The Future is Now – 

Science for Achieving Sustainable Development, New York : United 

Nations, 2019. 

 Інтернет ресурси 

1. Advice on Academic Writing. University of Toronto. URL: 

http://www.writing.utoronto.ca/advice/ 

2. Purdue Online Writing Lab. URL:  https://owl.english.purdue.edu/owl/ 

3. Writing an Essay. Learning Skills @ CSU. URL: 

http://www.csu.edu.au/division/studserv/my-studies/learning/pdfs/essay.pdf 

4. Global Environmental Change Peer-reviewed journal. URL: 

https://www.journals.elsevier.com/global-environmental-change 

5. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. Peer-reviewed 

journal. URL: https://www.annualreviews.org/journal/ecolsys 

6. Nature Ecology and Evolution. Peer-reviewed journal. URL: 

https://www.nature.com/natecolevol/ 

7. Journal of Applied Ecology. Peer-reviewed journal. URL: 

https://www.britishecologicalsociety.org/publications/journals/journal-of-

applied-ecology/ 

8. https://www.unep.org/global-environment-outlook  

Тривалість курсу 1 семестр 

Обсяг курсу 90 годин. З них 32 години аудиторних практичних занять та 58 годин 

самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент:  

оволодіє знаннями про: 

- стилі та жанри усної та письмової комунікації у академічній та 

фаховій сферах; 

- міжнародні стандарти щодо оформлення наукових публікацій 

різних жанрів; 

http://www.writing.utoronto.ca/advice/
https://owl.english.purdue.edu/owl/
http://www.csu.edu.au/division/studserv/my-studies/learning/pdfs/essay.pdf
https://www.journals.elsevier.com/global-environmental-change
https://www.annualreviews.org/journal/ecolsys
https://www.nature.com/natecolevol/
https://www.britishecologicalsociety.org/publications/journals/journal-of-applied-ecology/
https://www.britishecologicalsociety.org/publications/journals/journal-of-applied-ecology/
https://www.unep.org/global-environment-outlook


 

 

4 

4 

- особливості використання лексичних, граматичних та 

синтаксичних структур у науково-академічних дискурсах; 

- правила міжособистісної та міжкультурної комунікації у сфері 

освіти і науки, принципи академічної доброчесності; 

- особливості застосування мультимедійних засобів для створення і 

поширення комунікативних продуктів у фаховій та академічній 

сферах 

матиме сформовані уміння: 

- читання і розуміння автентичної наукової, науково-популярної, 

фахової літератури у галузі екології та природоохоронної 

діяльності; 

- усної комунікації англійською мовою в освітній, науковій та 

фаховій сферах в межах лексичного мінімуму та тематики, 

передбачених програмою; 

- письмової комунікації, а саме – академічних есе, огляду прочитаної 

літератури, реферату; 

- критичного мислення, пошуку та обробки інформації для 

здійснення навчальної та наукової діяльності у професійній сфері 

Ключові слова Англійська мова, науково-академічний дискурс, усна та письмова 

комунікація, фахова термінологія, академічне письмо 

Формат курсу Очний  

Теми Тема 1. Biosphere.  Materials flows and biogeochemical cycles. 

Тема 2. Active reading. Summarising. 

Тема 3. Ecosystem. Ecological principles of sustainability 

Тема 4. Academic integrity. Plagiarism and ways of avoiding it. 

Тема 5. The damaged environment. Environmental issues and solutions. 

Тема 6. Academic writing: Academic essay structure. 

Тема 7. Environmental ethics. 

Тема 8. The process of academic writing. 

Підсумковий 

контроль, форма 
Залік 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з англійської 

мови рівня В2, достатніх для сприйняття категоріального апарату 

англійської мови за професійним спрямуванням. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні 

розробки, тьюторство), проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійні засоби: загально вживані програми і операційні системи. 

Критерії 

оцінювання (окремо 

для кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

 змістовність усних та письмових висловлювань: відповідність темі, 

розкриття теми, обґрунтованість відображення комунікативних 

намірів та форм їх реалізації; 

 когерентність: логічність викладу, чіткість структури, зв’язність 

висловлювань, реалізація комунікативного наміру; 
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 лексична адекватність: використання лексики відповідно до 

комунікативного наміру та визначеного рівня володіння 

англійською мовою; 

 граматична коректність: дотримання правил орфографії і 

пунктуації, правильність вживання граматичних структур; 

 відповідність фонетичним нормам: правильність вимови, 

інтонацій, темпу мовлення. 

Успішність студентів оцінюється за результатами поточного та 

підсумкового контролю. Поточний контроль рівня знань здійснюється 

шляхом проведення тестувань, написання та перевірки творчих 

письмових завдань, диктантів, перекладів, усного опитування. Оцінки за 

поточний контроль розподіляються на розсуд викладача в межах 50% 

від загального семестрового балу. Підсумковий контроль проводиться у 

формі модульного тестування (оцінка складає 30% від загального 

семестрового балу), та індивідуальної письмової роботи студента 

(академічного есе) - оцінка складає 20% від загального семестрового 

балу. 

 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

Залік з англійської мови за професійним спрямуванням студенти 

складають за підсумками поточної успішності, які передбачають: 

- успішне виконання усіх ключових індивідуальних і групових 

навчальних завдань у межах тем змістовних модулів; 

- успішне виконання завдань самостійної роботи студента;  

- успішне виконання завдань модульного контролю. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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Схема курсу 

 
Тиж. Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності/ 

заняття 

Література. 

Інтернет-ресурси 

Завдання  Термін 

виконання 

1 Introduction to the course. 

Biosphere. Vocabulary development: 

Terminology related to the topic 

практ. 

робота у 

групі 

English for 

Environmental 

Science. (2003) E. 

Korshuk (Ed.). 

Uppsala: The Baltic 

University Press 

 

Mykytenko N,  

Kozolup M., Rozhak 

N. (2020). Основи 

англомовної 

академічної 

комунікації для 

студентів та 

аспірантів 

природничих 

спеціальностей: 

навч. посібник. 

Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка 

 

Bailey S. (2014). 

Academic Writing: A 

Handbook for 

International 

Students. London, 

New York: 

Routledge 

 

McCarthy M., 

O’Dell F. (2008). 

Academic 

vocabulary in use. 

Cambridge : 

Cambridge 

University Press  

 

Електронний курс у 

системі Moodle 

(2021) 

виконати 

вправи 

наступний 

тиждень 

2 Materials flows and biogeochemical 

cycles. 

Skills: Listening and speaking 

практ. 

робота у 

групі 

виконати 

вправи 

 

наступний 

тиждень 

3 Active reading: Useful techniques  

Reading and vocabulary development 

практ. 

робота у 

групі 

виконати 

вправи 

 

наступний 

тиждень 

4 Annotating. Reading journal. 

Skills: Finding key points and note-

taking 

практ. 

робота у 

групі 

зробити 

записи у 

журналі 

читача 

наступний 

тиждень 

5 Ecosystem. Ecological principles of 

sustainability.  

Vocabulary development: 

Terminology pertaining to ecosystem 

functioning 

практ. 

робота у 

групі, 

дискусія 

виконати 

вправи 

 

наступний 

тиждень 

6 Academic integrity. Plagiarism. 

Reading, listening and vocabulary 

development 

практ. 

робота у 

групі 

виконати 

вправи 

 

наступний 

тиждень 

7 How to avoid plagiarism. 

Skills: Summarizing, paraphrasing, 

quoting 

практ. 

робота у 

групі 

виконати 

вправи, 

підготуватись 

до 

модульного 

контролю 

 

наступний 

тиждень 

8 Module test 1 

The damaged environment.  

Reading and vocabulary development 

самостійна 

робота, 

робота у 

групі 

виконати 

вправи 

 

наступний 

тиждень 

9 Environmental issues and solutions. 

Skills: Discussing local and global 

environmental problems 

практ. 

робота у 

групі, 

дискусія 

виконати 

вправи 

 

наступний 

тиждень 

10 Academic essay. Structural and 

stylistic features 

Academic vocabulary development 

практ. 

робота у 

групі, 

дискусія 

виконати 

вправи 

 

наступний 

тиждень 

11 Academic skills: connecting ideas, 

using transitions. Writing a paragraph 
практ. 

робота у 

групі 

Розпочати 

роботу над 

академічним 

есе 

15-й 

тиждень 

12 Ethics and the environment.  

Reading and vocabulary development 
практ. 

робота у 

групі 

виконати 

вправи 

 

наступний 

тиждень 

13 Non-human centered eco centric ethics 

Speaking skills development: Debating 
практ. 

робота у 

групі, 

дискусія 

виконати 

вправи 

 

наступний 

тиждень 
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14 The process of academic writing. 

Academic writing skills: Generating 

ideas, outlining, structuring, 

organizing, composing 

практ. 

робота у 

групі 

 виконати 

вправи 

 

наступний 

тиждень 

15 

 

Peer reviewing. 

Academic writing skills: Reviewing, 

editing 

практ. 

робота у 

групі 

виконати 

вправи, 

підготуватись 

до 

модульного 

контролю 

наступний 

тиждень 

16 Module test 2 

Reflection on the course 

самостійна 

робота, 

робота у 

групі 

  

 
 

 
 

 
 


