
 



 



ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – сформувати професійно орієнтовану комунікативну 

компетентності у щоденних і робочих ситуаціях, засвоєння навичок 

практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої 

діяльності в межах тематики, зумовленою професійною діяльністю; 

формування національно-мовної особистості з навичками і вміннями 

автономного навчання на рівні В1-В2. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 

дисципліни: 

Оперувати знаннями, навичками та вміннями, попередньо сформованими в 

ході вивчення курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» на 

достатньому рівні В1; уміння брати участь у диспутах та грамотно 

обґрунтовувати свої погляди; уміння самостійно працювати з науковою та 

науково-методичною літературою;володіння елементарними навичками 

системного аналізу, синтезу та узагальнення інформації. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є 

складником програми професійної підготовки фахівців освітнього рівня 

«Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина». 

Навчальна дисципліна «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» є 

обов’язковою дисципліною, яка закладає основи фахової мови майбутнього 

спеціаліста з подальшою перспективою використання здобутих знань у 

професійній діяльності; продовжує формувати комунікативну, соціокультурну, 

прагматичну та професійно орієнтовану комунікативну компетентності. 

Дисципліна покликана закласти основи сучасного професійного мовлення, 

ознайомити з фаховою термінологією та правилами укладання документації, 

сформувати навички й вміння з актуальних видів професійної мовленнєвої 

діяльності майбутніх фахівців за спеціальністю 222 «Медицина». 

4. Завдання (навчальні цілі): 

● Засвоєння лексичних і лексико-граматичних одиниць загального і 
термінологічного характеру; 

● Знання та вживання граматичних структур, притаманних 
професійно орієнтованому тексту; 

● Володіння мовними нормами при застосуванні іноземної мови у 
різних функціональних стилях усного та писемного мовлення. 

● Використовувати засвоєний лексико-граматичний матеріал в 
основних комунікативних ситуаціях неофіційного й офіційного спілкування. 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий 

(магістерський) рівень вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 

22 «Охорона здоров'я», спеціальність 222 «Медицина») дисципліна забезпечує 

набуття здобувачами освіти наступних компетентностей: 
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інтегральної: 

– Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

загальних: 

− ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

− ЗК 8. Навички міжособистісної взаємодії. 

− ЗК 9. Здатність спілкуватись англійською мовою. 

− ЗК 10. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

спеціальних (фахових, предметних): 

– CK 16. Здатність до ведення медичної документації, в тому числі 

електронних форм. 

– СК 21. Здатність до проведення заходів щодо європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 

5. Результати навчання за дисципліною 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин 3,0 кредити ЄКТС у 

2-му семестрі, а також 90 годин 3,0 кредити ЄКТС у 4-му семестрі. 

ІІ семестр 

 

Результат навчання 
(1 – знати; 2 – вміти; 3 – комунікація; 
4 – автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

Знати 

Підсумковий контроль «Іспит» 

1.1 інтонацію, акцентуацію і ритм, які 
притаманні англійській мові; 
правила читання і вимови в 
звуковому й інтонаційному 
відношенні; 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 
робота. 
Фронтальна / 
групова та 
індивідуальна 
співбесіда. 
Презентація. 
Іспит 

15 

1.2 лексичні й лексико-граматичні 
одиниці загального і 
термінологічного характеру; 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 
робота. 
Фронтальна / 
групова та 
індивідуальна 
співбесіда. 
Презентація. 
Іспит 

15 
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1.3 граматичні структури, характерні 
для рівня В1; 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 
робота. 
Фронтальна / 
групова та 
індивідуальна 
співбесіда. 
Презентація 
Іспит 

15 

1.4 лексико-граматичний матеріал в 
основних комунікативних 
ситуаціях неофіційного й 
офіційного спілкування; 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 
робота. 
Фронтальна / 
групова та 
індивідуальна 
співбесіда. 
Презентація. 
Іспит 

15 

Вміти 

2.1 екстраполювати значення окремих 
невідомих слів із контексту і 
вивести смисл речення на теми, що 
вивчаються; 
свідомо й правильно 
використовувати репертуар 
граматичних структур і речень 
частого вжитку, пов’язаний з 
найбільш передбачуваними 
ситуаціями; 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 
робота. 
Фронтальна / 
групова та 
індивідуальна 
співбесіда. 
Презентація. 
Іспит 

5 

2.2 читати послідовний фактичний 
текст про предмети, що стосуються 
тем, які вивчаються; 
знайти й зрозуміти необхідну 
інформацію щодо тем, що 
вивчаються; 
знаходити основні положення в 
аргументованому тексті з чіткою 
структурою; 
визначати послідовність 
аргументацій у низці публікацій; 
розуміти зміст інформації 
більшості записаних або 
трансльованих матеріалів на теми, 
що вивчаються; 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 
робота. 
Фронтальна / 
групова та 
індивідуальна 
співбесіда. 
Презентація Іспит 

5 

2.3 досить вільно спілкуватись на 
теми, що вивчаються; 
обмінюватись інформацією, 
перевіряти і підтверджувати її; 
підтримувати розмову або 
дискусію на теми, що вивчаються; 
досить впевнено здійснювати 
обмін, перевірку та підтвердження 
накопиченої фактичної інформації 
на теми, що вивчаються; 
застосувати елементарний набір 
мовленнєвих засобів і стратегій для 
сприяння розвитку розмови або 
дискусії; 
узагальнити точки зору, 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 
робота. 
Фронтальна / 
групова та 
індивідуальна 
співбесіда. 
Представлення 
презентації. Іспит 

5 
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 сформульовані в дискусії, і таким 
чином допомогти конкретизувати 
розмову; 
мати достатній діапазон мовлення 
для опису непередбачених 
ситуацій, пояснення головних 
положень ідеї або проблеми з 
необхідними уточненнями; 
вільно та зв’язно розповісти чи 
описати що-небудь у вигляді 
лінійно-структурного 
висловлювання; 
описати події, реальні або уявні; 
робити короткі, підготовлені 
виступи на теми, що вивчаються; 
виражати думки на абстрактні 
теми; 

   

2.4 передавати інформацію та 
думки/ідеї як на абстрактні, так і на 
конкретні теми; 
писати анотації і плани до тексту; 
давати послідовні детальні описи, 
викладати свої погляди щодо 
зібраної інформації про теми, що 
вивчаються; граматично правильно 
формулювати різні типи питань; 
продукувати загалом правильне 
об’ємне писемне мовлення. 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 
робота. 
Фронтальна / 
групова та 
індивідуальна 
співбесіда. 
Презентація. 
Іспит 

5 

3 Комунікація    

3.1 реалізовувати комунікативні 
наміри англійською мовою; 
ставити різні типи запитань; 
демонструвати спілкування в 
діалоговому режимі з колегами та 
цільовою аудиторією; 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота. 

Презентація/ Усні 
відповіді / 
доповнення; іспит 

5 

4 Автономність та 
відповідальність 

   

4.1 проводити підбір та аналіз сучасної 
літератури на задану тему з 
англійської мови, використовувати 
дібрані джерела у підготовці 
презентації та її представленні 
(доповіді). 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота. 

Презентація/ Усні 
відповіді / 
доповнення 

5 

4.2 демонструвати здатність до 
контролю, самоконтролю 
результатів мовленнєвої 
діяльності; 

Самостійна 
робота 

Усні відповіді / 
доповнення 

5 

4.3. виявляти особисту 
відповідальність за власну 
комунікативну поведінку, 
вимогливість до свого мовлення 

Самостійна 
робота 

Усні відповіді 
/ доповнення 

5 
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ІV семестр 

Результат навчання 
(1 – знати; 2 – вміти; 3 – комунікація; 
4 – автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

Знати 

Підсумковий контроль «Іспит» 

1.1 інтонацію, акцентуацію і ритм, які 
притаманні англійській мові; 
правила читання і вимови в 
звуковому й інтонаційному 
відношенні; 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 
робота. 
Фронтальна / 
групова та 
індивідуальна 
співбесіда. 
Презентація. 
Іспит 

15 

1.2 лексичні й лексико-граматичні 
одиниці загального і 
термінологічного характеру; 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 
робота. 
Фронтальна / 
групова та 
індивідуальна 
співбесіда. 
Презентація. 
Іспит 

15 

1.3 граматичні структури, характерні 
для рівня В1; 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 
робота. 
Фронтальна / 
групова та 
індивідуальна 
співбесіда. 
Презентація 
Іспит 

15 

1.4 лексико-граматичний матеріал в 
основних комунікативних 
ситуаціях неофіційного й 
офіційного спілкування; 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 
робота. 
Фронтальна / 
групова та 
індивідуальна 
співбесіда. 
Презентація. 
Іспит 

15 

Вміти 

2.1 екстраполювати значення окремих 
невідомих слів із контексту і 
вивести смисл речення на теми, що 
вивчаються; 
свідомо й правильно 
використовувати репертуар 
граматичних структур і речень 
частого вжитку, пов’язаний з 
найбільш передбачуваними 
ситуаціями; 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 
робота. 
Фронтальна / 
групова та 
індивідуальна 
співбесіда. 
Презентація. 
Іспит 

5 

2.2 читати послідовний фактичний 
текст про предмети, що стосуються 
тем, які вивчаються; 

Практичні 
заняття, 

самостійна 

Модульна 
контрольна 
робота. 

5 
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 знайти й зрозуміти необхідну 
інформацію щодо тем, що 
вивчаються; 
знаходити основні положення в 
аргументованому тексті з чіткою 
структурою; 
визначати послідовність 
аргументацій у низці публікацій; 
розуміти зміст інформації 
більшості записаних або 
трансльованих матеріалів на теми, 
що вивчаються; 

робота Фронтальна / 
групова та 
індивідуальна 
співбесіда. 
Презентація Іспит 

 

2.3 досить вільно спілкуватись на 
теми, що вивчаються; 
обмінюватись інформацією, 
перевіряти і підтверджувати її; 
підтримувати розмову або 
дискусію на теми, що вивчаються; 
досить впевнено здійснювати 
обмін, перевірку та підтвердження 
накопиченої фактичної інформації 
на теми, що вивчаються; 
застосувати елементарний набір 
мовленнєвих засобів і стратегій для 
сприяння розвитку розмови або 
дискусії; 
узагальнити точки зору, 
сформульовані в дискусії, і таким 
чином допомогти конкретизувати 
розмову; 
мати достатній діапазон мовлення 
для опису непередбачених 
ситуацій, пояснення головних 
положень ідеї або проблеми з 
необхідними уточненнями; 
вільно та зв’язно розповісти чи 
описати що-небудь у вигляді 
лінійно-структурного 
висловлювання; 
описати події, реальні або уявні; 
робити короткі, підготовлені 
виступи на теми, що вивчаються; 
виражати думки на абстрактні 
теми; 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 
робота. 
Фронтальна / 
групова та 
індивідуальна 
співбесіда. 
Представлення 
презентації. Іспит 

5 

2.4 передавати інформацію та 
думки/ідеї як на абстрактні, так і на 
конкретні теми; 
писати анотації і плани до тексту; 
давати послідовні детальні описи, 
викладати свої погляди щодо 
зібраної інформації про теми, що 
вивчаються; граматично правильно 
формулювати різні типи питань; 
продукувати загалом правильне 
об’ємне писемне мовлення. 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 
робота. 
Фронтальна / 
групова та 
індивідуальна 
співбесіда. 
Презентація. 
Іспит 

5 

3 Комунікація    

3.1 реалізовувати комунікативні 
наміри англійською мовою; 
ставити різні типи запитань; 

Практичні 
заняття, 

самостійна 

Презентація/ Усні 
відповіді / 
доповнення; 

5 
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 демонструвати спілкування в 
діалоговому режимі з колегами та 
цільовою аудиторією; 

робота. іспит  

4 Автономність та 
відповідальність 

   

4.1 проводити підбір та аналіз сучасної 
літератури на задану тему з 
англійської мови, використовувати 
дібрані джерела у підготовці 
презентації та її представленні 
(доповіді). 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота. 

Презентація/ 
Усні відповіді / 
доповнення 

5 

4.2 демонструвати здатність до 
контролю, самоконтролю 
результатів мовленнєвої 
діяльності; 

Самостійна 
робота 

Усні відповіді / 
доповнення 

5 

4.3. виявляти особисту 
відповідальність за власну 
комунікативну поведінку, 
вимогливість до свого мовлення 

Самостійна 
робота 

Усні відповіді / 
доповнення 

5 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

II семестр 
 

Результати навчання 

дисципліни (код) 

Програмні результати 
навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 4.2 4.3 

ПРН 1. Виділяти та ідентифікувати провідні 

клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за 

стандартними методиками, використовуючи 

попередні дані анамнезу хворого, дані огляду 

хворого, знання про людину, її органи та системи, 

встановлювати найбільш вірогідний нозологічний 

або синдромний попередній клінічний діагноз 
захворювання (за списком 2). 

 + + + + + +   +   

ПРН 2. Збирати інформацію про загальний стан 

пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний 

розвиток пацієнта, стан органів та систем організму, 

на підставі результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень оцінювати 
інформацію щодо діагнозу (за списком 4). 

+ + +    + + +  + + 

ПРН 18. Аналізувати та оцінювати державну, 

соціальну та медичну інформацію з використанням 

стандартних підходів та комп'ютерних 
інформаційних технологій. 

  + +  +  + + +  + 

IV семестр 
Результати навчання 

дисципліни (код) 

Програмні результати 
навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 4.2 4.3 

ПРН 1. Виділяти та ідентифікувати провідні 

клінічні симптоми та синдроми (за списком 1); за 

стандартними методиками, використовуючи 

попередні дані анамнезу хворого, дані огляду 

хворого, знання про людину, її органи та системи, 

встановлювати найбільш вірогідний нозологічний 

або синдромний попередній клінічний діагноз 
захворювання (за списком 2). 

 + + + + + +   +   
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ПРН 2. Збирати інформацію про загальний стан 

пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний 

розвиток пацієнта, стан органів та систем організму, 

на підставі результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень оцінювати 
інформацію щодо діагнозу (за списком 4). 

+ + +    + + +  + + 

ПРН 18. Аналізувати та оцінювати державну, 

соціальну та медичну інформацію з використанням 

стандартних підходів та комп'ютерних 
інформаційних технологій. 

  + +  +  + + +  + 
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7. Схема формування оцінки. Форма заключного контролю – іспит (у 2-му 
та 4-му семестрах). 

ІІ семестр 

7.1 Форми оцінювання студентів: 
- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 1 (max/min) 

РН 1.1 – 2.4; – 14 балів / 7 балів. 

2. Модульна контрольна робота 2 (max/min) 

РН 1.1 – 2.4; – 14 балів / 7 балів. 

3. Підготовка презентації і її представлення (доповідь) (max/min) 

РН 1.1 – 4.1; – 8 балів / 4 бали. 

4. Усні відповіді / доповнення (max/min) 

РН 3.1 – 4.3; – 12 балів / 6 балів. 

5. Фронтальна / групова та індивідуальна співбесіда (max/min) 

РН 1.1 – 2.4; – 12 балів / 6 бали. 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 
 

Іспит (max/min) – 40 балів /24 бали 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента у цілому, підсумковою 
формою контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума 
оцінок/балів за всіма успішно оціненими результатами навчання під час 
семестру (оцінки нижче від мінімального порогового рівня до підсумкової 
оцінки не додаються) та оцінка, що отримана під час іспиту. Мінімальний 
пороговий рівень оцінки за кожним запланованим результатом навчання не 
може бути нижчим за 50 % від максимально можливої кількості балів. Якщо 
оцінка студента на іспиті є нижчою від мінімального порогового рівня (60 % 
від максимально можливої для визначеної форми контролю кількості балів), то 
бали за іспит не додаються до семестрової оцінки (вважаються рівними 
нулю), а підсумкова оцінка із дисципліни є незадовільною. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота (містить 
закриті й відкриті типи завдань на розуміння прочитаного, перевіряються 
результати навчання 1.1 – 2.4.) та усна відповідь (проходить як керована 
бесіда за визначеними темами, перевіряє результати навчання 1.1 – 3.1). 
Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом за 
письмову частину, становить 20 балів за 100-бальною шкалою. Максимальна 
кількість балів, які можуть бути отримані студентом за усну частину, 
становить 20 балів за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів, яка 
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може бути отримана здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 
100 бальною шкалою. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки з освітнього компоненту є єдиним в 
Університеті та становить 60 % від максимально можливої кількості балів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної 
оцінки не допускається. 

 
Умови допуску до підсумкового іспиту: 

Студент допускається до іспиту лише за умови успішного виконання 
завдань 2 модульних контрольних робіт (по кожній не менше 50% правильних 
відповідей), виступу з презентацією / доповіддю (оцінка за презентацію / 
доповідь повинна бути не менше 50% від максимально можливої кількості 
балів). Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо впродовж семестру 
набрав менше ніж 20 балів 

 
7.2. Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи проводяться після завершення вивчення 
лексичного, граматичного матеріалу тем відповідно. 

Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей, усних відповідей / 
доповнень, фронтальна / групова та індивідуальна співбесіда проводиться 
упродовж навчального року під час практичних занять. 

 
7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

За національною шкалою За 100-бальною шкалою 
Відмінно / Excellent 90 – 100 

Добре / Good 75 – 89 
Задовільно / Satisfactory 60 – 74 

Незадовільно / Fail 0 – 59 
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ІV семестр 

7.1 Форми оцінювання студентів: 
- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 1 (max/min) 

РН 1.1 – 2.4; – 14 балів / 7 балів. 

2. Модульна контрольна робота 2 (max/min) 

РН 1.1 – 2.4; – 14 балів / 7 балів. 

3. Підготовка презентації і її представлення (доповідь) (max/min) 

РН 1.1 – 4.1; – 8 балів / 4 бали. 

4. Усні відповіді / доповнення (max/min) 

РН 3.1 – 4.3; – 12 балів / 6 балів. 

5. Фронтальна / групова та індивідуальна співбесіда (max/min) 

РН 1.1 – 2.4; – 12 балів / 6 бали. 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 
 

Іспит (max/min) – 40 балів /24 бали 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента у цілому, підсумковою 

формою контролю за яким встановлено іспит, визначається як сума 
оцінок/балів за всіма успішно оціненими результатами навчання під час 
семестру (оцінки нижче від мінімального порогового рівня до підсумкової 
оцінки не додаються) та оцінка, що отримана під час іспиту. Мінімальний 
пороговий рівень оцінки за кожним запланованим результатом навчання не 
може бути нижчим за 50 % від максимально можливої кількості балів. Якщо 
оцінка студента на іспиті є нижчою від мінімального порогового рівня (60 % 
від максимально можливої для визначеної форми контролю кількості балів), то 
бали за іспит не додаються до семестрової оцінки (вважаються рівними 
нулю), а підсумкова оцінка із дисципліни є незадовільною. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота (містить 
закриті й відкриті типи завдань на розуміння прочитаного, перевіряються 
результати навчання 1.1 – 2.4.) та усна відповідь (проходить як керована 
бесіда за визначеними темами, перевіряє результати навчання 1.1 – 3.1). 
Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом за 
письмову частину, становить 20 балів за 100-бальною шкалою. Максимальна 
кількість балів, які можуть бути отримані студентом за усну частину, 
становить 20 балів за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів, яка 
може бути отримана здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 
100 бальною шкалою. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки з освітнього компоненту є єдиним в 
Університеті та становить 60 % від максимально можливої кількості балів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної 
оцінки не допускається. 

 
Умови допуску до підсумкового іспиту: 

Студент допускається до іспиту лише за умови успішного виконання 
завдань 2 модульних контрольних робіт (по кожній не менше 50% правильних 
відповідей), виступу з презентацією / доповіддю (оцінка за презентацію / 
доповідь повинна бути  не менше 50% від максимально можливої кількості 
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балів). Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо впродовж семестру 
набрав менше ніж 20 балів 

 
7.2. Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи проводяться після завершення вивчення 
лексичного, граматичного матеріалу тем відповідно. 

Оцінювання підготовлених презентацій / доповідей, усних відповідей / 
доповнень, фронтальна / групова та індивідуальна співбесіда проводиться 
упродовж навчального року під час практичних занять. 

 
7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

За національною шкалою За 100-бальною шкалою 
Відмінно / Excellent 90 – 100 

Добре / Good 75 – 89 
Задовільно / Satisfactory 60 – 74 

Незадовільно / Fail 0 – 59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3,0 кредити ECТS), 

із них 44 години практичних занять та 46 годин самостійної роботи у 2-му семестрі, 

та 90 годин (3,0 кредити ECТS), із них 46 годин практичних занять, 2 години 

консультації та 44 години самостійної роботи у 4-му семестрі. 

 

ІІ семестр 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Назва теми 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і 
за

н
я
тт

я
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
ії

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 

1. Тема 1. На прийомі у лікаря. Ознаки і симптоми. Фізичний 
огляд пацієнта. Особливості спілкування лікаря з 
пацієнтом. Граматичний матеріал: утворення множини 
іменників латинського та грецького походження. 

 8   

2. Самостійна робота. Медичні інструменти для фізичного 
огляду пацієнта. 

   8 

3. Тема 2. Лабораторні аналізи: аналіз крові, сечі, калу. Білок 
та гемоглобін в цифрах і фактах. Лабораторне обладнання. 
Граматичний матеріал: особливості структури 
прикметників a three-day treatment, a two-day test тощо. 

 8   

4. Модульна контрольна робота 2 (Теми 1-2)  2   

5. Самостійна робота. Лабораторне обладнання.    10 

6. Тема 3. Збір анамнезу. З'ясування клінічної картини. 
Медична картка пацієнта у Великій Британії, США та 
Україні в компаративному аспекті. 

 8   

7. Самостійна робота. Вживання артикля з назвами чатин 
тіла. 

   10 

8. Тема 4. Абревіатура в сучасному медичному дискурсі. 
Порівняльний аналіз медичних рецептів у Великій Британії, 
США та Україні.” 

 8   

9. Самостійна робота. Вживання артикля з назвами хвороб    10 

10. Тема 5. Головні принципи догляду за хворими. 
Особливості догляду за інфекційними, кардіологічними та 
хірургічними хворими. Граматичний матеріал: емфатична 
конструкція it is/was...that. 

 8   

11. Самостійна робота. Інверсія в сучасному медичному 
дискурсі. 

   8 

12. Модульна контрольна робота 2 (Теми 3-5)  2   

 ВСЬОГО (в другому семестрі)  44  46 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток. 

Загальний обсяг – 90 год., у тому числі: 

Лекції – немає 
Практичні заняття  – 44 год. 
Самостійна робота – 46 год. 
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ІV семестр 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Назва теми 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і 
за

н
я
тт

я
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
ії

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о

та
*
 

1 2 3 4 5 6 

1. Тема 1. Кровоносна та травна системи в цифрах і фактах.  8   

2. Самостійна робота. Вживання герундія після дієслів to 
advise, to allow, to recommend. 

   8 

3. Тема 2. Пропедевтика внутрішніх хвороб. Медичне 
обладнання. 

 8   

4. Самостійна робота. Вставне і адвербіальне речення: As is 
reported... та As it is reported. 

   10 

5. Тема 3. Пропедевтика дитячих хвороб. Інфекційні дитячі 
хвороби. Календар щеплень. 

 8   

6. Самостійна робота. Фрази used to do та used to doing sth.    8 

7. Модульна контрольна робота 2 (Теми 1-3)  2   

8. Тема 4. Загальна хірургія. В операційній хірургічного 
відділення. Антисептичні та бактеріцидні засоби. Хірургічні 

інструменти. Сучасні методики хірургічного втручання. 

 8   

9. Самостійна робота. Узгодження підмета з присудком в 

конструкціях either...or та neither...nor. Повторення лексичного 
та граматичного матеріалу та тем 1–3. 

   10 

10. Тема 5. Ведення медичної документації: медична картка 

стаціонарного хворого, форма історії пологів тощо. 
Граматичний матеріал: усталені вирази з прикметниками в 

порівняльному та найвищому ступені to change for tht better, 

so much the worse тощо. 

 8   

11. Самостійна робота. Вживання часів в підрядних умови.    8 

12. Модульна контрольна робота 2 (Теми 4-5)  2   

13. Консультація   2  

 ВСЬОГО (у четвертому семестрі)  44 2 44 

 
* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток. 

Загальний обсяг – 90 год., у тому числі: 

Лекції – немає 

Практичні заняття – 44 год. 

Самостійна робота – 44 год. 

Консультації – 2 год. 
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9. Рекомендована література 

Основна (Базова): 

1. О.К.Курдіш. Англійська мова. Підручник для студентів 1-2 курсів ННЦ 

"Інститут біології та медицини".-К.: ВПЦ "Київський університет", 2022.- 

256с. 

2. Девід Остін,Тім Кросфільд. Англійська мова для студентів і медсестер.К.: 

Медицина,2011.-176с. 

3. О.К.Курдіш, Н.В.Соловей. A Guide to Better Grammar (практикум з 

граматики англійської мови).-К.:ВПЦ "Київський університет",2013.-384с. 

4. Glendinning Eric H., Holmstrong Beverly A.S. English in Medicine.: Cambridge 

University Press, 2000.-154p. 

5. Glendinning E.H., Howard R. Professional English in Use. Medicine.:Cambridge 

University Press, 2007.-175p. 

6. Tamzen Armer. Cambridge English for Scientists.:Cambridge University Press, 

2011.-128p. 

 
Додаткова: 

1. Закалюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної 

термінології.-К.:Здоров'я,1993.-224с 

2. Янков А.В. Англійська мова для студентів-медиків: Анатомічна, клінічна і 

фармацевтична термінологія:Підручник.-К.:Вища школа,1998.-175с. 
3. Tony Grice. Nursing 1.Student`s Book.-Oxford University Press, 2008.-135p. 

4. Tony Grice, James Greenan. Nursing 2.Student`s Book.-Oxford University Press, 

2008.-135p. 
5. Jonh Eastwood. Oxford Practice Grammar. Oxford University Press, 2006.-439p. 

 
Cловники: 

1. Ілюстрований медичний словник Дорланда: у 2 т.-Львів:Видавнич. дім 

"Наутілус",2003.-2688с. 

2. Новий англо-український медичний словник/ за ред. В.Л.Ривкіна, 

М.С.Бенюмовича.-К.:Арій,2007.-782с. 

3. Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник: 

укладачі: Л.І.Петрух, І.М.Головко.-К.:ВСВ "Медицина",2015.-968с. 

4. Merriam-Webster`s Medical Dictionary.: Merriam-Webster Incorporated 

Springfield, Massachusetts, USA,2006.-833p. 

 
Інформаційні ресурси: 

1. Longman Dictionary of Contemporary English Online ldoceonline.com 

2. Macmillan Dictionary http://www.macmillandictionary.com 

3. Oxford Learners Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com 

4. Science Clarified http://www.scienceclarified.com 

http://www.macmillandictionary.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.scienceclarified.com/

