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1. Mетоlo BикЛa.цaння нaвчaльнoТ ДисЦиплiни <<УкpaТнськa MoBa (зa
пpoфесiйниМ c[pЯMyBaI{нЯМ)> е пpoдoв)кення фopмyвaння нaцiollaJlЬнo-мoвнot
oсoбистoстi, кoмyнiкaTиB}Iиx IIaBичoк мaйбyтнix спецiaлiстiв, стyдiroвaння
oсoбливoстей фaхoвoТ мoви.

2. Пoпеpеднi вимoги Дo oпaнyBaIIня aбo вибopy rraBЧaльнoТ дисциплiни:
]. Базoвi Знання iз cунаcнot укpаiнcькoi лimеpаmуpнoi, lиoвu, ompuJланi nid
чаc навчсlння в сepеdнiй ЗаеалbHoocвimнiй ulкoлi.
2' Bпtiння cалrocmiйнo npацюваmu З науКoвoto mа науКoвo-J'|еmoduчнoto
лimеpаmуporo.
3. Boлodiння елеJvIенmаpн|t]wu нав.uчкаfuI|t cucmеJvrнozo аналiзу, cuнmеЗу mа
уЗ аzсlJlbн е ння iн ф opл,t ацiI'

3. Aнoтaцiя нaвчaльнoi Дисциплiни:
<Укpaiнськa МoBa (зa пpoфесiйним сПpяМyBaнням)> Як I{aBчЕtIIЬHa

Дисциплiнa ЗaкЛaДaс oсHoBи фaxoвoТ мoви МrДикa з цoД€lJIЬIПoIo ПеpсПекTиBoIo
BикopисTaHlяЯ здoбyтих знaнЬ y пpoфесiйнiй дiяльнoстi; пpoдoB)кyс фopмyвaти
МoBнy кoМIIеTенцiro, кoмyнiкaтивнi нaвички мaiт6утнix спецiaлiстiв Ta cГIpИЯе
сTaHoBЛеннIo нaцioнaльнo свiДoмoТ oсoбистoстi. Пpедметoм BиBчеIIHя
I{aBчuшЬнoТ Дисциплiни с ocIIoBи сyчaснoГo пpoфесiйнoгo МoBлеI{ня' Ме.цичнa
теpмiнoлoгiя, ПpaBиЛa yкJlaДaння фaxoвoi дoкyментaцii, кyЛЬTyрa нayкoвoi тa
пpoфeсiйнoi yкpaiЪськoi МoBи' фopмyвaння нaBичoк i вмiнь З aкTyaJIЬниx ви.цiв
пpoфeсiйнoТ мoвленнсвoТ дiяльнoстi.

4. Зaв.цaння (нaвvaльнi цiлi):
1. зaсвoсння oсI{oBoIIoЛoxGIиx ПoFIяTЬ з кypсy кУкpaiнсЬкa МoBa (зa пpoфесiйним
cПpЯМyBaнням)>;
2. yсвiдoмЛеHIIя знaЧиMoстi деpжaвнoi мoви в пpофесiйнoмy спiлкyвaннi;
3. oвoлo.цiння oснoBaМи фaxoвoi МoBи МrДикa;
4. oпaнyвaшHЯ нopМ yкЛa.цaння MеДичниx ДoкyМентiв..

Згiднo з BиMoГaN,{и Cтaндapтy вищoТ освiти Укpaiни (дpyгий (мaгiстеpоький) piвень
вищoi oовiти, гaЛyЗЬ зHaнЬ 22 <<Oхopoнa ЗДopoB'я), сПlцiaльнiоть 222 <<МeдlIцинa>)
Дисциплiнa <<Укpaiнськa Мoвa (зa пpoфесiйним сПpяМyвaнням)> зaбезпеuyе нaбуття
здoбyвauaми oсвiти Taких Кoмnеmенmнocmей:

iнmеzpальнoi...
з.цaтнiсть poзв'язyвaти тишoвi Ta склa.цнi спецiaлiзoвaнi зaДaчi Ta
ПpaкTичнi пpоблеми y пpoфесiйнiй Дiяльнoстi y гaлyзi oxopoни здopoв'я,
aбo у пpoцесi IIaBЧaHня, Щo пеpедбauar ПpoBедrнHя Дoслi.цxtень тalaбo
з.цiйснення iннoвaцiй Ta xapaкTrpизyсTЬcЯ кoМПЛекснiстro Ta
нrвиЗIlaЧенiстro YМoB Ta BиМoГ;

ЗаZаЛьнuх..
зДaтнiсть дo aбстpaкTHoГo MиcЛеннЯ, aнaлiзy Ta сиIITеЗy, здaтнiсTЬ BЧиTися
i oвoлoДi BaTИ сyчaсHиМ И ЗНaННЯNIkI;
здaтнiсть зaсToсoBУBa.ГИ Знa}IHя y IIpaкTичниx ситyaцiяx
з.цaтнiсть .цo a.цaПTaцiТ тa.цii в нoвiй cитуaцi\;
З.цaTн1сTЬ ПpииМaTи oOгpyнToBaI{1 plшеннЯ; ПpaЦЮBaTи B кoMaI{Д1; нaBички
fu ilкoсoбистiснoi взaемoдiТ;



ЛЬTaTи IIaBчaння зa ДисциПЛlнoк):5
Pезyльтaт IIaBчaння

(1 . знaти; 2 - ьмiтll; 3 _ кoмyнiкaцiяi 4 - aвтoнoмнiсTЬ Ta
вiДпoвiДaльнiсть)

Фopми (тalaбo
метoДи i

тeхнoлoгф
виклaДaнrrя i

IIaBчaння

MетoДи oцiнroвaння

Biдсoтoк y
пiдсyмкoвiй

oцiнцi з
дисциплiниКoд Peзyльтaт IIаBчання

Знaти
1.1 Знaти бaзoвi MoBoзIIaBчi пoняття з oсIloBIIих

poздiлiв сy.laснoi yкpaiнськoi лiтepaтypнoi
МoBи;

Пpaкти.rне
зaНЯTTЯ,

оaмостiйнa
poбoтa

Уснi вiдпoвiдi 10

t .2 , Знaти бaзoвi MoBленIIrBoзнaвчi ПoIIяTTя: Пpaктинне
зaН,ЯT.ГЯ)

сaмoотiйнa
poбoтa

Уснi вiдпoвiдi,
пpoмiяtнi тести

l 0

1 .3 . Знaти мoвнi й немoвнi зaсoби i опосoби для
BисЛoBЛеIlня .цyMoк, пoнyттiв y piзних
сфеpaх спiлкyвaння.

Пpaктиuне
ЗaHЯTtЯ,

сaмoстiйнa
poбoтa

Мoдyльнa
кoнTpoЛЬHa poбoта

Ne 1,2,
yснi вiдпoвiдi,
пpoмbкнi тести

10

Bмiти
2 .1 floтpимyвaтиcя б aзoвих ЛeксиЧниx'

ГpaМaTиЧIrих, стилicтичIIих' opфoепiтних'
opфoгpaфiчниx нopМ cy.raснoТ yкpaiнськoi
лiтеpaтypноi мoви;

Пpaктиннe
ЗaHЯTгЯ,

сaмoотiйнa
pобoтa

Мoдyльнa
КoнTpoЛЬнa poбoтa

NЪ 1,2,
yснi вiдпoвiдi,
пpoмilкнi тести

l 0

2.2. BикopистоByBaTи зaсoби MoBи зaJIехtно вiд
сTиЛIo MoBЛrння; 1,ълiти pr.цaгyBaTи BЛaсне Ta
Чyхtе МoBлення;

Пpaкти.rне
зaHЯT|Я,

сaмoстiйнa
poбoтa

Мoдyльнa
кol{TpoЛЬнa poбoтa

J\b 1,2,
yснi вiдпoвiдi,

пpoмilкнi TесTи,
pефеpaт

10

Z . э . Умiти Дoцiльно BикopисToByBaTи зaсoби
MoBи B пpaктицi )ItиBoгo спiлкyвaння; yмiти
BиIIpaBдaнo дoбиpaти веpбaльнi i
невеpбaльнi зaсоби для фоpмyЛIoBaI{ня
Дylvloк;

Пpaктиuне
зaHЯTГЯ,

сaмoстiйнa
pобoтa

Мoдyльнa
кoнтpoлЬнa poбoтa

Jt 1,2,
yснi вiдпoвiдi,
пpoмixснi теоти

15

Кoмvнiкaцiя
З ,1 Bнyтpirшня пoтpебa BиBЧaTи i спiлкyвaтися в

пpoфесiйнoМy сеpе.цoвищi yкpaТI{сЬкoЮ
МoBoIо як piднoro' .цеp)кaBIIoЮ;

Пpaктиuне
ЗaЕЯТ.rЯ'

сaмoстiйнa
poбoтa

Уонi вiдпoвiдi,
ДoПoBHrHI{Я

5



з.2. З.цaтнiсть pеалiзyвaтИ ЗaДw y пpoцесi
MoBЛеI{HeBoi Дiяльнoстi;

Пpaкти.rне
ЗaHЯ.ITЯ,

сaмoстiйнa
poбoтa

Уонi вiдпoвiдi,
,цoпoBHеHHя

10

a a
J . J . З.цaтнiоть BсTaIIoBлIoвaти i пiдтpимyвaти

кoнTaкT зi спiвpoзмoBl{икoМ, змiнтовaти
МoBЛенI{еBy поведiнкy зaлerкнo вiд
кoмyнiкaтивнoi ситyaцii.

Пpaктиuнe
зaHЯTTЯ)

сaмoстiйнa
pобoтa

Уснi вiдповiдi,
дoПoBнеHня

5

Aвтoнoмнiсть тa вцповiдaльнiсть
4.1 fioсвiд оaмoстiйнoТ пpедмeтнoi дiяльнoстi:

I{aвчzulЬнo-пiзнaвaльнoi, aнaлiтиuнoi,
сиIITеTиЧHоI тa iн., зДaтнiсть Дo
сaМoнaBчaння Ta ПpoДoBжrння пpoфесiйнoгo
poзBиTкy;

Сaмoстiйнa
poбoтa

Уснi вiдпoвiдi 5

4.2. 3,цaтнiсть .цo кoнTpoЛIo, caМoкolITpoЛю
peзyльтaтiв MoBЛеI{нrBoТ дiяльностi ;

Сaмoстiйнa
DoбoTa

Уснi вiдпoвiдi 5

4.3 . floсвiд oсoбиотoi вiдповiдaльнoстi Зa BЛacнy
кoмyнiкaтиBl{y IIoBедiнкy, вимoгливiсTЬ Дo
сBoГo MoBЛеI{ня

Caмoотiйнa
poбoтa

Уснi вiдповiдi 5

6. CпiввiднoШIення pезyЛЬTaTiв навчaння ДисциПлiни iз Прoгpaп{IrиМи pезyЛЬTaTaРIи
[IaBчaння----=-PeзJДrЬтaти 

IIaBчaння ДисципЛ iн и (кoд)-ъ

Пpогpaмцi DезYЛЬTaTи ]I а Bчa ння (нaТA-а.}--
1 . 1 1.2 1.3 2.1 . 7 1 7 1 3.1. 3.2. 3.3. 4.1 4.2. 4.3.

Умiння зaсToсoByBaTи Лексикo-гpaмaтиuнi
кaтегopiТ сyuaснoТ yкpaiноькoi лiтеpaтypнoi
МoBи ДЛя виpoблення oпTиМilЛьнoi мовнoi
пoведiнки в пpoфeсiйнiй сфеpi.

+ + + + + +

Boлoдiння теpмiнoлoгiчнoro Лrксикolо,
нaBичкaМи poботи з
вyзЬкocllецiaлiзoвaниМи сЛoBIIикaМи.

+ + + +

Aнaлiз дoцiльнoстi викopисTaння
ЛексичIIиx, мopфoлoгiяних' синTaксиЧниx
МoBIIиx зaсобiв вiДпoвiДно Дo
кoм1тriкaтиBl{иx нaмipiв.

+ + т + + + + + + +

oпaнyвaнн Я У IHLтNI'| Ta ПиceMниМи
IIopMtlМи МoBЛеI{H€BoГo еTикeTy B
пpoфесiйнiй дiяльнoстi лiкapя.

+ + + + + т + + +

Знaння жaнpoBих oсoбливoстей пyблi.tнoгo
BиоTyпy. + + + + + т

ЗДaтнiсть дифеpенцiIoBaTи фyнкцioнaльнi
стилi сyнaснoi yкpaТнськoТ лiтеpaтypнoi
МoBи зaгaJloМ Ta.цисТинкTивнi oзнaки
нa}.кoBoгo МrДиЧнoгo TексTy.

+ + i- .г + +

Poзвитoк HaBичoк yклaДaння ocI{oBIlих
aдмiнiстpaтиBllo-кaнцeляpсЬких Ta
МеДичних дoк1ълентiв' a Taкo}к pеДaГyвal{ня
ПеpекЛaДниx текстiв.

+ + +



7. Схeмa фоpмyвaння oцiнки.

7.1. Фоpми oцiнrовaння стy.цeнтiв:
- сеМrсTpoвe oцiнrовaння:

1. Modульнa кoнmpoЛьнсl poбomа 1 * PH l.I - 4.3.(блoк mелl Poзdiлу 1) -
20 балiв / ]0 балiв
2. Modульнa кoнmpoЛьна poбomа 2 - PH 1.1 - 4.З' (блoк mелl Poзdiлу 2)
- 20 балiв / ]0 балiв
3.Ilpolwiltcнimecma - PH ].1_ 4,3' - ]0 балiв / 5 6алiв (mел,tu Poзdiлу I mа 2)
4. Уcнi вidnoвidi / donoвнeння - PH l' 1. - 3, ]. - 30 балiв / ] 5 балiв
5. Hоnucання peфеpоmу PH ].1. - 2.I - 20 балiв / ]0 балiв.

- пiдсyмкoве оцiнrовaння: y фоpмi зaлiкy
Ilidcул,tкoва oцiнка з ocвimньolo кoА,xnoненmа, пidсул,tкoвolo фopwtoю кoнmpoЛю За яКl,t]vt

всmанoвЛенo Залiк, вuЗначаСmьcя як су.]|,Iа oцiнoк (бauiв) За всiл,tа усniшнo oцiненultlu
peЗуЛьmаmаJуlu нсlвч(]ння' Оцiнкu нuЭlсче л,tiнiлlальнolo nopОZoвozo piвня do nidcул,tкoвoi oцiнкu
не dodаюmься.

Обoв'язкoвuлl Dля ompu]vlання noЗLlmuвнoi. nidcумкoвot. oцiнкu (б0 балiв i вuще mа
КЗаpахoванoll) с вidnpацювання всiх npакmuчнLlх Зс|няmь, нaпucсtння pефеpаmuвнoi poбomu з
акmусutьнtlх numань poЗвumКу cунаcнoi укpаi.нcькoi, лimеpаmуpнoi. л'loвu у мeduчнiй zалузi.

ПepеcклаdаннЯ сeл4eсmpoвozo кoнmpoЛIo З ^4emoю noкpащеHltя noЗumuвнoi oцiнкu не
donуcкасmьcя.

7 .2. Оpг aнiзaцiя oцiнroвання :
Modульнi кoнmpoЛьнi poбomu 1 i 2 npoвodяmьcя no За6еpu,tеннi npакmuчнuх заняmь iз

meм вidnoвidнo.
Оцiнloвання npoлliэюнuх mесmiв, уcHuх вidnoвidей npoвodumьcя уnpodoвэю cемecmpу nid

наc npoвed ення npакmuчнI]х З аняmь.

7.3. lПкaлa вiдповiднoстi oцitloк

Зaрaхoвaнo / Passеd 60-100
Hе зapaховaнo / Fail 0-59

6



8. Cтpyкrypa нaBчaЛьнoi дисциплiни. Tемaтичний плaн "

J\b
пlп Haзвa тем

Кiлькiсть гoДин

т ! ^

q)

. E *

i J Ь
o t o
. хЕж
U

I POЗДIJI 1. Лeкcuкo-zpшмаmauнi mа npавonacнi
ocoблuв o cmi ф ахo в ozo'|4o вЛен ня мed uкiв

1 1 t2

2 Teмa 1. Cyuaснa yкpaiнськa МoBa як зaоiб пpoфесiйногo
спiлкyвaння. з

з Сaмoстiйнa poбoTa. Укpaiнськa МoBa (зa пpофесiйним
сIIpяMyBaI{ням) як IIaBЧaЛЬнa .цисциплiнa.

2

4 Tемa2. Лекоичний aсПrкT пpoфеоiйнoi Мoви меДикiв.
Фpaзeoлoгiзoвaнi oДиниЦi y фaхoвoмy мoвленнi.

6

5 Caмoстiйнa pобoтa. oсoбливoстi викopисTaIIнЯ Лексичних
oдиницЬ y МoBленнi меДикiв.

2

6 Tепra 3. Тrpмiнoлoгiя У пpoфeсiйнoмy спiлкyвaннi.
Лексикo-семaнтичнi вi.цнoшrення B }Iayкoвiй теpмiнoлoгii.
oсoбливостi yкpaiЪськoi мeДичнoi теpмiнoлогiТ.

6

Caмoстiйнa pобoта. Сyuaсний стaн i пpoблеми yкpaТнськoi
меДичнoТтеpмiнoлoгi i ' ,

2

8 Tемa 4. Cловники y
слoвникiв, ix фyнкцiя
кyЛЬTypи.

пpoфесiйнoмy спiлкyвaннi. Tипи
Ta poЛЬ y пiдвищеннi мoвленнсвoТ 6

9 Caмoстiйнa pобoтa. Tипoвi пoМиЛки слoBoB}киBaIlнЯ у
мoвленнi лiкapiв.

Z

10 Tемa 5. Мopфолoгiчний aсПекT меДичнoi пpoфесiйнoi
МoBи.

1 l BикopисTaI{ня

TrксTaх лiловиx
Caмoстiйнa
сaмoстiйниx
Дoкументiв.

poбoтa. oсoбливoстi
слyжбoвих ЧaсTин МoBи BTA

2

1,2
Tемa б. Cинтaксичниiт' aсПrкT пpoфесiйнoi мoви меДикiв. J

l 3 Caмостiйнa pобoтa. Синтaксичнi oсoбливoстi текстiв
.цiлoвих пaпеpiв.

2

T4 Modульна l<oнmpoЛbно poбomа 1

t5 PОЗДnr 2. Сmaльoвi ocoблuвocmi diлoвozo mа
np o ф е ciЙн o z о c п iп ку в ан нЯ. Ку л ь mу p а nу б л ia н o z o в шcmу nу 33 18

T6
Tемa 7. oсoбливостi yкpaiнсЬкoГo МoBЛеI{I{сBoгo еTикеTy.
Кoмyнiкaтивнi oзнaки кyЛЬTyри МoBленнЯ. Мoвленневий
eTикеT лiкapя.

6

7 a
t l

Сaмocгiйнa poбoтa. oсобливoстi спiлкyвaн}Iя Mе.цичниx
пpaцiвникiв y piзних кoмунiкaтиBl{их ситyaцiях.

2

18 Темa 8. Пyблi.rний вистyп Ta йoгo х(aнpи. 6

T9 Caмocгiйнa pоботa. Усне спiлкyBaHI{я y сфеpi пpoфесiйнoi
.цiяльностi лiкapя.

2

20 Tема 9. Стилiстичний aспект фaxoвoi МoBи МrДичниХ
пpaцiвникiв, 6



2 l Caмocгiйнa poбoтa. Кyльтypa спpиймaння пyблiuнoго
BисTVIIv.

2

22 Tемa 10. Hayкoвий отиль y фaxoвомy ]\4oвnrннi. Cтpyктypa
Ta BИДИ нayкoBoГo TексTУ.

6

4 a
Z '

Caмocгйrrа рoботa. МеДичнa пpoфесiйнa МoBa в iстopii
yкpaiнськoТ лiтеpaтypнoi мoви.

З

24 Tемa 11. Кyльтypa пиоеMнoгo дiловoгo МoBЛrIIня: зaГaJlЬнa
хapaкTеpисTикa.

25 Сaмocгiйнa pобoтa. Cтpyктypa T a BИДИ нayкoB oгo TексTy.
a
J

26 Tемa 1.2. Bимoги.цo скЛaДaIIня й oфopмЛеннЯ
aдмiнiотpaтиBllo-кaнцrЛяpcЬкиХ .цoкументiв.

з

27 Caмоcriйнa poбoТa. liлoвi Пaпеpи як зaсiб писемнoi
пpофесiйнoi кoмунiкaцiТ.

3

28 Tемa 13. Пpoфеciйнa дoкyментaцiя меДикiв. oсoбливocтi iТ
скЛa.цaI{Hя тa oфopмлення.

3

29 Caмocгiйнa pобoтa. Стaндapтизaцiя меДи.rноi дoкyментaцii
Кyльтypa [i oфopмлення i читaння.

З

30 Modульнсt кoнmpoЛbна poбomа 2

31 BсЬoГo 60 30
* Зa нaявнoстi змiн до гpaфiкy IIaBчaJIЬI{oГo Пpoцесy Див. ДoДaтoк 1

Зaгaльний обсяг 90 zod., B ToMy числi:
Пpакmuннi заняmmя - 60 zod.
Сал,toсmiйна poбomа _ trO zоd.
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