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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Іноземна мова” 

відповідно до Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня 

галузі знань 22 “Охорона здоров’я” 

спеціальності 221 “Стоматологія” 

освітньої програми  магістрастоматології 

 

Опис навчальної дисципліни (анотація) 

 

 Вивчення іноземної мови здійснюється впродовж І семестру 1-го року 

навчання. 

 Іноземна мова як навчальна дисципліна: 

• ґрунтується на вивченні студентами фахового матеріалу іноземною мовою та 

інтегрується із дисциплінами біологія, біофізика, біохімія, анатомія, гістологія, 

фізіологія, латинська мова та біоетика 

• закладає основи знань стоматологічної термінології з перспективою їх 

подальшого використання у професійній діяльності 

 

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: 

• практичні заняття 

• самостійна робота студентів (СРС) 

 Аудиторні заняття за методикою їх організації є практичними, оскільки 

передбачають: 

• вивчення основ термінології на базі опрацювання оригінальних та адаптованих 

стоматологічних текстів іноземною мовою 

• оволодіння навичками читання, розуміння та двостороннього перекладу тексту 

• складання анотацій та резюме іноземною мовою 

• розвиток комунікативних умінь в межах тематики програми 

На практичних заняттях з іноземної мови студентам рекомендується: 

• нотувати лексико-граматичний матеріал, що пояснюється викладачем 

• виконувати письмові завдання 

• робити усні повідомлення з опрацьованої тематики 

• здійснювати двосторонній переклад 

• брати участь у дискусіях, вести діалоги 

 

Найменування 

показників 

Газузь знань 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 

Денна форма навчання 
Кількість кредитів – 3 Газузь знань 

 “Охорона здоров’я” 

Модулів - 1  

Спеціальність 221 

“Стоматологія” 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 1   І-й  

 

Загальна кількість  

годин – 90 год. 

Семестр 

1-й  

Практичні  



50  

Самостійна робота  

40  

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2, 9 год. 

самостійної роботи – 

2, 3 год. 

Вид контролю: 

поточний та 

підсумковий 

модульний 

контроль   

  

поточний та 

підсумковий 

модульний 

контроль  

диф.залік 

  

 

 

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год. 

Аудиторне навантаження – 56%, СРС – 44% 

 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є іноземна мова. 

 

 Міждисциплінарні зв’язки: інтеграція професійних знань студентів-

стоматологів полягає в усвідомленому використанні інформації фундаментальних 

дисциплін під час іншомовної підготовки на першому курсі вищого медичного 

навчального закладу. З цією метою навчальний зміст дисципліни «Іноземна мова» 

містить матеріал з біології, біофізики, біохімії, анатомії, гістології, фізіології, 

латинської мови, біоетики. 

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1.Метою навчальної дисципліни «Іноземна мова» є формування у студентів-

стоматологів іншомовної професійно орієнтованої комунікативної 

компетентності. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова» є: 

• інтерпретувати зміст загальнонаукової літератури іноземною мовою 

• демонструвати вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій 

формах 

• розвивати комунікативні навички культурологічного характеру 

 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяєдисципліна. 

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій фахівці другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 

221 «Стоматологія» під час вивчення дисципліни «Іноземна мова» повинні набути 

здатність самостійно розв’язувати складні навчальні та професійні задачі й проблеми 

у галузі стоматології засобами іноземної мови, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій у сфері охорони здоров’я та у межах своєї спеціальності. 

 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття 

студентами низки компетентностей, а саме: 

 

   загальні: 



• здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

• знання та розуміння предметної області та розуміння професії 

• здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово 

• навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

• здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати автономно 

• здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); орієнтація на безпеку 

• здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

 

     спеціальні(іншомовні професійно орієнтовані комунікативні): 

• здатність коректного використання структурно-лексичних аспектів іноземної 

мови спеціальності у процесі навчання та професійної діяльності  

• здатність  брати участь у навчальному процесі ВМЗО в іншомовному 

середовищі; використовувати лінгвістичні засоби іноземної мови з метою 

вирішення навчальних завдань 

• здатність застосування іноземної мови під час професійної діяльності на 

робочому місці, у адміністративних закладах охорони здоров’я та 

університетських лікарнях в іншомовному середовищі 

• здатність проведення стоматологічної консультації у іншомовному середовищі, 

володіння іноземною мовою на варіативно-адаптивному рівні під час 

міжособистісної взаємодії у професійному середовищі 

• здатність ефективного використання іноземної мови під час оформлення історії 

хвороби пацієнта, встановлення діагнозу, призначення лікування, виписування 

рецепту, надання професійних консультацій щодо профілактики 

стоматологічних захворювань, належної гігієни ротової порожнини 

• здатність здійснення усного та письмового перекладу науково-медичної 

літератури іноземною та рідною мовами 

• здатність проведення наукових досліджень, розуміння оригінальної літератури 

іноземною мовою на стоматологічну тематику, інтерпретації змісту 

загальнонаукової літератури іноземною мовою  

• здатність використання засобів сучасних інформаційних технологій під час 

спілкування іноземною мовою та передачі інформації  

• здатність використовувати іноземну мову спеціальності на належному рівні; 

дотримання граматичних норм іноземної мови 

• здатність належної морально-етичної поведінки та професійної діяльності, 

дотримання громадянських прав та обов’язків, підвищення загальноосвітнього 

культурного рівня 



Матриця компетентностей 

 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Спеціальні (фахові) компетентності 

1 Здатність коректного 

використання 

структурно-лексичних 

аспектів іноземної 

мови спеціальності у 

процесі навчання та 

професійної діяльності  

Знати: 

• базові лексико-семантичні 

структури іноземної мови 

• правила словотвору 

• терміни та терміноелементи 

греко-латинського 

походження 

• Диференціювати і аналізувати 

терміни і терміноелементи греко-

латинського походження 

• реалізувати засвоєний лексико-

граматичний матеріал у формі 

усних та письмових повідомлень; 

вести дискурс на ситуативно 

зумовлену тематику 

• застосовувати загальну і наукову 

лексику при виконанні 

когнітивних завдань 

• розпізнавати та аналізувати 

лексичні структури та їх 

взаємозв’язок з семантичними 

особливостями тексту 

Міжособистісна 

взаємодія: 

комунікація із 

викладачами, 

студентами 

Суб’єкт-об’єктна 

взаємодія: 

використання 

навчального 

лексико-

граматичного 

матеріалу 

 

Самостійність, 

відповідальність 

2 Здатність брати участь 

у навчальному процесі 

ВМ(Ф)НЗ в 

іншомовному 

середовищі; 

використовувати 

лінгвістичні засоби 

іноземної мови з 

метою вирішення 

навчальних завдань 

Знати: 

• базову термінологію 

іноземною мовою, що 

стосується навчання у 

ВМ(Ф)НЗ  

• процедуру навчального 

процесу у ВМ(Ф)НЗ 

• історію становлення та 

розвитку стоматології та 

медичної освіти іноземною 

мовою 

• Відтворювати лексичний 

матеріал, пов’язаний з 

навчальним процесом у ВМ(Ф)НЗ 

• оперувати необхідними лексико-

граматичними знаннями під час 

вивчення іноземної мови у 

ВМ(Ф)НЗ 

• використовувати термінологію 

іноземною мовою, що стосується 

навчання у ВМ(Ф)НЗ під час 

вирішення навчальних завдань 

Міжособистісна 

взаємодія: 

ефективна 

комунікативна 

взаємодія із 

студентами, 

адміністрацією, 

науково-

педагогічним 

складом 

ВМ(Ф)НЗ 

Автономність, 

самостійність 



• граматичний матеріал, що 

стосується часових форм 

дієслова, порядку слів у 

реченні та типів питань 

 

• вести діалог на тему структури, 

форм та змісту навчального 

процесу у ВМ(Ф)НЗ 

Суб’єкт-об’єктна 

взаємодія: 

використання 

навчального 

лексико-

граматичного 

матеріалу 

 

3 Здатність 

застосування 

іноземної мови під час 

професійної діяльності 

на робочому місці, у 

адміністративних 

закладах охорони 

здоров’я та 

університетських 

лікарнях в 

іншомовному 

середовищі 

Знати:  

• іноземну лексику, що 

стосується стоматологічних 

спеціальностей 

стоматологічного 

обладнання, а також 

структури 

адміністративних закладів 

та клінічних баз охорони 

здоров’я  

• Відтворювати лексичний 

матеріал, пов’язаний із 

структурою клінічних та 

адміністративних закладів 

охорони здоров’я 

• називати види стоматологічного 

обладнання іноземною мовою 

Міжособистісна 

взаємодія: 

комунікація із 

пацієнтами, 

колегами, 

керівництвом 

Суб’єкт-об’єктна 

взаємодія: 

використання 

навчального 

лексико-

граматичного 

матеріалу 

 

Самостійність, 

відповідальність 

4 Здатність проведення 

стоматологічної 

консультації у 

іншомовному 

середовищі, володіння 

іноземною мовою на 

варіативно-

адаптивному рівні під 

час міжособистісної 

взаємодії у 

Знати: 

• аспекти стоматологічної 

термінології, що стосуються 

анатомії людини, огляду 

стоматолога, історії хвороби, 

діагностики стоматологічних 

проблем 

• лексико-граматичні стратегії 

ведення дискусії іноземною 

• Відтворювати термінологію 

будови організму іноземною 

мовою в усній та письмовій 

формах 

• описувати будову  голови людини 

та органи ротової порожнини 

• описувати будову та типи зубів 

• описувати процедуру 

стоматологічного обстеження 

Міжособистісна 

взаємодія: 

комунікація із 

пацієнтами 

Суб’єкт-об’єктна 

взаємодія: 

використання 

навчального 

лексико-

граматичного 

Самостійність, 

відповідальність 



професійному 

середовищі 

мовою 

• структуру проведення 

стоматологічної консультації 

 

• називати та характеризувати види 

діагностики стоматологічних 

захворювань 

• демонструвати навички 

проведення консультації 

стоматолога під час рольової 

взаємодії на занятті з іноземної 

мови  

• використовувати лексико-

граматичні стратегії ведення 

діалогу з пацієнтами під час 

рольових ігор 

матеріалу 

 

5 Здатність ефективного 

використання 

іноземної мови під час 

оформлення історії 

хвороби пацієнта, 

встановлення діагнозу, 

призначення 

лікування, 

виписування рецепту, 

надання професійних 

консультацій щодо 

профілактики 

стоматологічних 

захворювань, 

належної гігієни 

ротової порожнини 

Знати: 

• іншомовний вокабуляр та 

технологію оформлення 

історії хвороби пацієнта 

• лінгвістичні та морально-

етичні аспекти 

консультування пацієнтів 

іноземною мовою 

• термінологію, пов’язану з 

темою гігієни ротової 

порожнини  

• Відтворювати в усній та письмовій 

формах термінологію, що 

стосується поширених 

стоматологічних  захворювань, 

способів їх діагностики та 

лікування 

• оформляти історію хвороби 

• демонструвати уміння вислухати 

та уточнити інформацію під час 

стоматологічного огляду за 

допомогою рольової гри у формі 

діалогу з колегою 

• проявляти емпатію та ввічливість 

під час консультації стоматолога 

• вести дискусію на теми 

профілактики захворювань ротової 

порожнини та здорового способу 

життя  

Міжособистісна 

взаємодія: 

комунікація із 

пацієнтами 

Суб’єкт-об’єктна 

взаємодія: 

використання 

навчального 

лексико-

граматичного 

матеріалу 

 

Самостійність, 

відповідальність 

6 Здатність здійснення Знати: • Демонструвати знання базової Комунікативна Самостійність 



усного та письмового 

перекладу науково-

медичної літератури 

іноземною та рідною 

мовами 

• базову стоматологічну 

термінологію 

фундаментальних дисциплін 

• словники та ресурси для 

перекладу  

• способи перекладу з 

іноземної мови на рідну та 

навпаки 

медичної та стоматологічної 

термінології на заняттях з 

іноземної мови 

• Здійснювати двосторонній усний 

та/або письмовий переклад 

фахових текстів за тематикою 

дисципліни 

• Використовувати рекомендовані 

словники та інформаційні ресурси 

під час самостійного виконання 

перекладу фахових текстів 

взаємодія зі 

студентами та 

колегами; 

наукова 

комунікація 

Суб’єкт-об’єктна 

взаємодія: 

використання 

навчального 

лексико-

граматичного 

матеріалу 

 

7 Здатність проведення 

наукових досліджень, 

розуміння 

оригінальної 

літератури іноземною 

мовою на 

стоматологічну 

тематику, 

інтерпретації змісту 

загальнонаукової 

літератури іноземною 

мовою  

Знати:  

• базову стоматологічну 

термінологію  

• стратегії читання фахового 

тексту 

• способи та засоби 

реферування та анотування 

необхідного матеріалу з 

іншомовного фахового 

тексту  

• Словники та ресурси  

• засоби сучасних 

інформаційних технологій 

для покращення 

ефективності наукової 

комунікації 

• Демонструвати знання 

стоматологічної термінології на 

заняттях з іноземної мови 

• здійснювати усний та/або 

письмовий переказ фахових 

текстів під час практичних занять з 

іноземної мови 

• писати анотації до фахових текстів  

• використовувати засоби сучасних 

інформаційних технологій для 

полегшення комунікації з 

викладачем 

• опрацювати іншомовні ресурси 

наукової медичної інформації на 

тематику дисципліни  

• підготувати наукову працю 

іноземною мовою на основі 

опрацьованих іншомовних джерел  

Міжособистісна 

взаємодія: 

комунікація із 

студентами, 

колегами, 

науковою 

спільнотою 

Суб’єкт-об’єктна 

взаємодія: 

використання 

навчального 

лексико-

граматичного 

матеріалу 

 

Автономія, 

відповідальність 



• презентувати результати власного 

дослідження іноземною мовою на 

студентських конференціях  

8 Здатність 

використання засобів 

сучасних 

інформаційних 

технологій під час 

спілкування 

іноземною мовою та 

передачі інформації  

Знати види та способи 

використання сучасних 

комп’ютерних та 

інформаційних технологій з 

метою виконання навчальних 

та професійних завдань: 

• здійснення перекладу 

• пошук навчальної інформації 

• проведення наукового 

дослідження 

• комунікація з 

викладачами,однокурсникам

и, колегами тощо 

• Використовувати комп’ютерні та 

інформаційно-комунікаційні 

технології під час виконання 

домашніх завдань 

• використовувати рекомендовані 

електронні словники під час 

перекладу та читання оригінальної 

науково-медичної та 

стоматологічної літератури 

• використовувати віртуальні 

навчальні ресурси ВМ(Ф)НЗ з 

метою пошуку інформації 

навчального характеру 

• використовувати мультимедійні 

презентації під час представлення 

результатів дослідження 

• користуватися засобами 

електронної пошти та інших 

хмарних технологій для 

збереження та відправлення 

інформації 

• використовувати ресурси 

віртуального навчального 

середовища ВМ(Ф)НЗ, електронні 

соціальні мережі та електронну 

пошту у навчальному процесі та 

для зручності комунікації з 

викладачами  

Міжособистісна 

взаємодія: 

комунікація із 

студентами, 

колегами, 

викладачами, 

науковою 

спільнотою 

Суб’єкт-об’єктна 

взаємодія: 

використання 

навчального 

лексико-

граматичного 

матеріалу 

 

Автономія, 

відповідальність 



• використовувати ресурси 

Інтернету з метою наукової 

комунікації 

9 Здатність 

використовувати 

іноземну мову 

спеціальності на 

належному рівні; 

дотримання 

граматичних норм 

іноземної мови 

Знати практичні граматичні 

аспекти іноземної мови, 

зокрема:  

• Артикль. 

• Іменник. Множина 

іменників латинського і 

грецького походження. 

• Словотворчі елементи 

греко-латинського 

походження. 

• Прикметники. Аналітичні і 

синтетичні способи 

утворення ступенів 

порівняння. 

• Прислівники. Прислівники 

часу і місця. Ступені 

порівняння прислівників. 

• Займенники.  

• Числівники. Прості і 

десяткові дроби. 

• Дієслово. Допоміжні 

дієслова. 

• Модальні дієслова та їх 

еквіваленти. 

• Група неозначених часів. 

Активний і пасивний стани. 

• Група тривалих часів. 

Активний і пасивний стани. 

• Демонструвати вміння коректного 

вживання артиклів, утворення 

множини іменників, ступенів 

порівняння прикметників та  

прислівників, правила вживання 

числівників, прислівників, 

дієслова, модальних дієслів 

• вживати коректні часові 

конструкції під час практичних 

занять та самостійної роботи  

• використовувати часові форми під 

час усного та письмового 

мовлення в межах завдань 

дисципліни, що включають 

завдання до практичних занять, 

тестові завдання, усний та 

письмовий переказ, рольова 

взаємодія тощо. 

 

Міжособистісна 

взаємодія: 

комунікація із 

студентами, 

колегами, 

науковою 

спільнотою 

Суб’єкт-об’єктна 

взаємодія: 

використання 

навчального 

лексико-

граматичного 

матеріалу 

 

Автономія, 

відповідальність 



• Група перфектних часів. 

Активний і пасивний стани. 

• Група доконано-тривалих 

часів. Активний і пасивний 

стани. 

• Дійсний і наказовий 

способи дієслова. 

• Сполучники. 

• Узгодження часів. 

10  Здатність дотримання 

належної морально-

етичної поведінки та 

професійної 

діяльності, 

громадянських прав та 

обов’язків, 

підвищення 

загальноосвітнього 

культурного рівня 

Знати: 

  основні правила поведінки 

під час навчання у ВМ(Ф)НЗ 

  громадянські права та 

обов’язки 

 клятву Гіппократа 

 

 

• Дотримання основних правил 

поведінки та етикету під час занять 

з іноземної мови 

• демонструвати повагу, 

дотримуватись правил  

субординації 

• демонструвати навички ввічливої 

іноземної мови 

• відстоювати свою точку зору за 

допомогою ввічливих форм 

мовлення 

• читати та презентувати літературу 

культурологічного характеру 

країни, мова якої вивчається 

Міжособистісна 

взаємодія: 

комунікація із 

студентами, 

викладачами, 

колегами 

Відповідальність 



Результати навчання: 

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання: 

• збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та 

фізичний розвиток пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки, на підставі 

результатів лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію 

щодо діагнозу (в іншомовному середовищі) 

• визначати остаточний клінічний діагноз, дотримуючись відповідних етичних і 

юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу 

отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, 

проведення диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах 

лікувальної установи (в іншомовному середовищі) 

• аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з 

використанням стандартних підходів та комп’ютерних інформаційних технологій 

• усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, 

свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний рівень. 

 

Результати навчання для дисципліни відповідно до рівнів пізнання: 

1. Запам’ятовування, знання: 

• засвоїти лексичний матеріал, пов’язаний з тематикою дисципліни 

• засвоїти граматичний матеріал дисципліни 

• відтворювати основні релевантні терміни 

• знати функціональні особливості людського організму, назви та будову органів 

ротової порожнини та види та структуру зубів 

 

2. Розуміння: 

• диференціювати і аналізувати терміни і терміноелементи греко-латинського 

походження  

• ілюструвати навички аналітичного і пошукового читання 

• здійснювати переказ фахових текстів 

• перекладати літературу за фахом 

 

3. Застосування:  

• реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал у формі усних та письмових 

повідомлень; вести дискурс на ситуативно зумовлену тематику 

• утворювати синтаксичні конструкції, використовуючи релевантні граматичні 

категорії та моделі 

• застосовувати загальну і наукову лексику при виконанні когнітивних завдань 

• використовувати знання, отримані на заняттях із фундаментальних медичних 

дисциплін і латинської мови в процесі вивчення іншомовних термінів 

• використовувати знання іноземної мови за ситуативнозумовлених обставин: збір 

даних про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, проведення та оцінка 

результатів стоматологічного обстеження 

• демонструвати професійні знання у навчальних ситуаціях  

 

 

 



4. Аналіз:  

• розпізнавати та аналізувати лексичні структури та їх взаємозв’язок з 

семантичними особливостями тексту 

• розпізнавати та аналізувати граматичні явища та моделі і включати їх в активне 

спілкування 

• поєднувати знання фундаментальних медичних дисциплін та загальні знання під 

час дискусій іноземною мовою на професійну тематику  

• володіти засобами перевірки достовірності та коректності даних на професійну 

тематику та предметно 

• володіти засобами пошуку інформації, демонструвати навички обробки та аналізу 

отриманої інформації    

 

5. Синтез: 

• складати резюме загальнонаукових та стоматологічних текстів іноземною мовою; 

• створювати усну та письмову презентацію іноземною мовою за спеціальністю 

• формулювати результати індивідуального пошуку на релевантну тематику 

дисципліни  

 

6. Оцінювання: 

• самостійно обирати навчальний матеріал під час виконання завдань самостійної 

роботи 

• поєднувати здобуті знання під час самоконтролю  

• оцінювати достовірність інформації з тематики дисципліни  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредитиЄКТС90 годин. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Тема 
Лекції  Практичні 

заняття 

СРС Індивідуальна 

СРС 

1. Я – студент ВМНЗ - 4 2 - 

2. ВМНЗ, в якому я навчаюся - 4 2 - 

3. Історія стоматології - 4 2 - 

4. Стоматологічні спеціальності - 4 2 - 

5. Стоматологічні інструменти - 4 2 - 

6. Анатомія голови - 2 1 - 

7. Ротова порожнина - 4 2 - 

8. Анатомія зуба - 4 2 - 

9. Типи зубів - 4 2 - 

10. Аномалії розвитку зубів - 4 2 - 

11. Стоматологічний анамнез - 4 2 - 

12. Огляд ротової порожнини - 4 2 - 

13. Стоматологічна анестезія - 4 2 - 

14. Молочні зуби - - 5 - 

15. Зуби мудрості - - 5 - 

16. Гігієна ротової порожнини - - 5 - 



Залік - - - - 

Усього годин  - 90 - 50 40 - 

Кредитів ЄКТС – 3     

 

 

5. Тематичний план практичних занять 

 

№  

п/п 

ТЕМА Кількість 

годин 

1. Я – студент ВМНЗ 4 

2. ВМНЗ, в якому я навчаюся 4 

3. Історія стоматології 4 

4. Стоматологічні спеціальності 4 

5. Стоматологічні інструменти 4 

6. Анатомія голови 2 

7. Ротова порожнина 4 

8. Анатомія зуба 4 

9. Типи зубів 4 

10.  Аномалії розвитку зубів 4 

11.  Стоматологічний анамнез 4 

12.   Огляд ротової порожнини 4 

13.  Стоматологічна анестезія 4 

 РАЗОМ 50 

 

Види самостійної роботи студентів (СРС) та її контроль 

 

№  

п/п 
Тема 

К-ть 

годин 
Види контролю 

1. 
Підготовка до практичних занять – 

формування практичних навичок 
25 

Поточний контроль на 

практичних заняттях. 

2. 

 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

Опрацювання тем, що не входять 

до плану аудиторних занять: 

 

Молочні зуби 

 

Зуби мудрості 

 

Гігієна ротової порожнини 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

Активний вокабуляр. 

Письмовий переклад. Резюме 

Активний вокабуляр. 

Письмовий переклад. Резюме 

Активний вокабуляр. Вправи 

 Всього 40  

 

7. Індивідуальні завдання для студентів не заплановані. 

 

8. Методи навчання 

 Іноземна мова як навчальна дисципліна: ґрунтується на вивченні студентами 

медичної біології, фізики, хімії, фізіології і латинської мови та інтегрується з цими 

дисциплінами; закладає основи знань з стоматологічної термінології з перспективою 

їх подальшого використання у професійній діяльності; удосконалює знання 



стоматологічної термінології, та поглиблює знання спеціальних дисциплін; формує 

уміння застосовувати отримані знання у професійній підготовці та подальшій 

професійній діяльності. Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на 

практичних заняттях відповідно до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи 

викладача зі студентами. Застосовуються такі способи діагностики рівня підготовки 

студентів: контрольне читання і переклад; усне повідомлення; тести; написання 

анотацій. 

 Особлива увага приділяється самостійній роботі студентів. З метою полегшення 

читання стоматологічної літератури у майбутній професійній діяльності подаються 

тексти іноземною мовою на стоматологічної тематику для самостійного 

опрацювання. Сучасні тексти для самостійної роботи тематично пов’язані з 

основними текстами і сприяють формуванню навичок продуктивного використання 

іноземної мови у ситуаціях професійного спілкування. Самостійна робота з 

додатковими текстами повинна допомогти студентам, спираючись на попередньо 

вивчені елементи фахової термінології та лексико-граматичні поняття, легко 

орієнтуватись у незнайомому тексті, самостійно визначати значення нових термінів та 

речень в цілому, іноді використовуючи прийом мовної здогадки. 

 На заняттях з іноземної мови рекомендується періодичне проведення занять у 

лінгафонному класі, що дає можливість вдосконалювати знання стоматологічної 

термінології та закріпити вивчений матеріал на основі відеофільмів та аудіювання 

іноземними мовами. Окрім цього, слід заохочувати студентів брати участь у наукових 

конференціях іноземними мовами. 

 

9. Методи контролю 

  Контроль дисципліни «Іноземна мова» включає три етапи/види оцінювання:  

1) поточний контроль, 2) контроль самостійної роботи та 3) підсумковий контроль.   

 

10. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до  

конкретних цілей з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів 

необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: усне 

повідомлення на релевантну тематику, тестування, структуровані письмові роботи. 

Форми оцінювання поточної навчальної діяльності стандартизовані і включають 

контроль лексичних, граматичних та комунікативних навичок. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність 

студенту виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою з урахуванням 

затверджених критеріїв.  

Критерії оцінювання: 

 

Оцінка за 4-

бальною шкалою 

Критерії 

«5» 1)читати з повним розумінням адаптовані тексти, статті, уміти 

аналізувати і робити висновки, порівнювати отриману 

інформацію 

2) робити письмове повідомлення або доповідь, висловлюючи 

власне ставлення до проблеми, використовуючи різноманітні 

мовні засоби 

3) без підготовки висловлюватись і вести бесіду у межах 

вивчених тем 



4) без особливих зусиль розуміти аудіо-мовлення та основний 

зміст радіо- і телепередач та фільмів з тематики 

«4» 1) читати з повним розумінням короткі тексти 

2) писати повідомлення або доповідь 

3) зв'язно висловлюватись відповідно до навчальної ситуації 

4) розуміти основний зміст аудіо-текстів, представлених у 

нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному 

матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про 

значення яких можна здогадатись 

«3» 1) читати вголос і про себе з розумінням основного змісту короткі 

прості тексти 

2) писати коротке текстове повідомлення 

3) використовувати у мовленні прості речення 

4) розпізнавати на слух прості речення, фрази та мовленнєві 

зразки, представлені у нормальному темпі 

«2» 1) розпізнавати та читати окремі вивчені слова 

 2) писати вивчені слова, словосполучення та прості непоширені 

речення 

3) знати найбільш поширені слова та словосполучення теми 

4) розпізнавати на слух вивчені найбільш поширені слова та 

словосполучення теми, які звучать в уповільненому темпі 

 

Тестовий поточний контроль передбачений в межах кожної теми дисципліни. 

Він включає завдання множинного вибору (1 бал) і завдання на перевірку практичних 

навичок, зокрема, переклад, відповіді на запитання тощо (2 бали). Тестовий контроль 

рекомендовано оцінювати відповідно до таких критеріїв: 

Оцінка за 4-бальною шкалою Пропорція правильних відповідей 

(мінімум) 

«5» 90% 

«4» 70% 

«3» 55% 

«2» Менше 60% 

 

Середнє арифметичне виставлених за традиційною 4-бальною шкалою оцінок 

конвертується у бали в кінці вивчення розділу дисципліни «Іноземна мова». 

Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю теми 

на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, 

контролюється при підсумковому контролі.  

Самостійна робота може включати та не обмежуватися такими видами завдань, 

виконаних у письмовій, друкованій або електронній формі: перелік термінів та 

незнайомих слів фахового тексту з фонетичною транскрипцією та анотації до тексту, 

вправи для розвитку професійного мовлення іноземною мовою та закріплення 

активної лексики, презентація на запропоновану тему.  

 

Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти: 

 Оцінка з дисципліни «Іноземні мови» визначається, як сума балів за поточну 

навчальну діяльність (не менше 72) та балів за екзамен (не менше 50). 



 Бали з дисципліни незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну 

шкалу. Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS та 

чотирибальна шкала незалежні. 

 Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму, 

конвертуються у традиційну 4-бальну шкалу за абсолютними критеріями, які 

наведено нижче у таблиці: 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою Оцінка за 

шкалою ЕТСS 

Кількість 

студентів 

180 -200 5 (відмінно) А 10% 

160-179 
                       4 (добре) 

В 25% 

150-159 С 30% 

130-149 
3 (задовільно) 

D 25% 

120-129 Е 10% 

50-119 
2 (незадовільно із 

перескладанням) 
FХ 

 

0-49 
2 (незадовільно із повторним 

вивченням 
F 

 

 

11. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 У кінці першого семестру формою підсумкового контролю є семестровий 

залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом 

навчального матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів 

виконання ним усіх видів навчальних робіт, передбачених робочою навчальною 

програмою. Семестровий залік виставляється за результатами поточного контролю. 

Семестровий залік з дисциплін проводиться після закінчення її вивчення, до початку 

екзаменаційної сесії. 

 Оцінка з дисциплін, формою підсумкового контролю яких є семестровийзалік, 

базується на результатах поточної навчальної діяльності та виражається за 

двобальною шкалою «зараховано» або «не зараховано». Для зарахування студент має 

отримати за поточну навчальну діяльність бал не менше 60% від максимальної суми 

балів з дисципліни (120 балів). 

 

12. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти: 

 

Для дисциплін формою підсумкового контролю яких є залік: 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 

діяльність при вивченні дисципліни становить 200 балів. 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 

діяльність для зарахування дисципліни становить 120 балів. 

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за 

4-бальною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни, шляхом обчислення 



середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана 

величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином:  

х =
СА × 200

5
 

Для зручності наведено таблицю перерахунку за 200-бальною шкалою: 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу для 

дисциплін, що завершуються заліком  

 

4-бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 

200-бальна 

шкала 

5 200 4.45 178 3.92 157 3.37 135 

4.97 199 4.42 177 3.89 156 3.35 134 

4.95 198 4.4 176 3.87 155 3.32 133 

4.92 197 4.37 175 3.84 154 3.3 132 

4.9 196 4.35 174 3.82 153 3.27 131 

4.87 195 4.32 173 3.79 152 3.25 130 

4.85 194 4.3 172 3.77 151 3.22 129 

4.82 193 4.27 171 3.74 150 3.2 128 

4.8 192 4.24 170 3.72 149 3.17 127 

4.77 191 4.22 169 3.7 148 3.15 126 

4.75 190 4.19 168 3.67 147 3.12 125 

4.72 189 4.17 167 3.65 146 3.1 124 

4.7 188 4.14 166 3.62 145 3.07 123 

4.67 187 4.12 165 3.57 143 3.02 121 

4.65 186 4.09 164 3.55 142 3 120 

4.62 185 4.07 163 3.52 141 Менше 3 Недостатньо 

4.6 184 4.04 162 3.5 140   

4.57 183 4.02 161 3.47 139   

4.52 181 3.99 160 3.45 138   

4.5 180 3.97 159 3.42 137   

4.47 179 3.94 158 3.4 136   

 

13. Методичне забезпечення дисципліни  

 

Практичні заняття орієнтовані на розвиток та засвоєння основних навичок, а 

саме: читання, говоріння, письмо та аудіювання та організовані відповідно до 

конкретних цілей тем дисципліни.  

 

Примірний план практичного заняття з іноземної мови: 

 

Підготовчий етап 

1) Організаційний момент 

2) Перевірка домашнього завдання 

Основний  

1) Вступ до теми. 

2) Пояснення нового матеріалу та ознайомлення з лексичним мінімумом за темою 

3) Вправи на закріплення матеріалу 



Заключний  

1) Контроль практичних навичок (усний/тестовий) 

2) Підведення підсумків практичного заняття 

3) Завдання на наступне заняття 

 

Конкретні цілі тем дисципліни 

Тема 1. Я – студент ВМНЗ 

Вивчити лексичний матеріал, що стосується форм навчання, факультетів, структури 

ВМНЗ. 

Поглибити наративні навички на основі опису особливостей навчального процесу. 

Розвинути діалогічне мовлення при вивченні даної теми. 

Заповнювати анкети з використанням активної лексики. 

Описувати види навчальної роботи студента стоматологічного факультету. 

 

Тема 2. ВМНЗ, в якому я навчаюся 

Засвоїти лексичний матеріал даної теми. 

Розвинути наративні навички в процесі дискурсу з історії навчального закладу та 

особливостей його функціонування. 

Закріпити навички діалогічного мовлення. 

Описувати види роботи вищого медичного навчального закладу. 

 

Тема 3. Історія стоматології 

Вивчити релевантний лексичний матеріал. 

Вивчити словотворчі елементи, греко-латинські терміноелементи, що стосуються 

даної тематики. 

Робити усне та письмове повідомлення про особливості кожного етапу розвитку 

стоматології. 

 

 

Тема 4. Стоматологічні спеціальності 

Перечислити основні стоматологічні спеціальності. 

Знати функціональні обов’язки терапевта, щелепно-лицевого хірурга, рентгенолога, 

дитячого стоматолога. 

Робити усне та письмове повідомлення на тему “Моя майбутня спеціальність”. 

 

Тема 5. Стоматологічні інструменти 

Називати основні стоматологічні інструменти та обладнання. 

Писати розгорнуту анотацію до тексту “Стоматологічні інструменти”. 

Диференціювати релевантні  граматичні конструкції. 

Аналізувати греко-латинські терміноелементи, що стосуються стоматологічного 

обладнання. 

 

Тема 6. Анатомія голови 
Засвоїти лексичний матеріал до теми. 

Описувати структуру голови. 

Аналізувати терміноелементи, які використовуються для опису кісток голови. 

Робити письмове повідомлення про будову голови. 

 



Тема 7. Ротова порожнина 

Засвоїти релевантний лексичний матеріал. 

Описувати структуру ротової порожнини. 

Називати функції органів ротової порожнини. 

Знати типи і функції слинних залоз. 

 

Тема 8. Анатомія зуба 

Вивчити терміни, які стосуються будови зуба. 

Описувати особливості будови зуба. 

Утворювати множину термінів греко-латинського походження, які використовуються 

для опису зуба. 

 

Тема 9. Типи зубів 

Засвоїти лексичний матеріал, що відноситься до теми. 

Робити усне та письмове повідомлення про особливості молочних  та постійних зубів. 

Описувати процес прорізування зубів. 

Відокремлювати твірну основу і компоненти релевантних термінів. 

 

Тема 10. Аномалії розвитку зубів 

Засвоїти терміни та терміноелементи, що стосуються аномалій розвитку зубів.  

Робити письмове повідомлення про основні відхилення розвитку зубів. 

Робити усне повідомлення про  гіпоплазію емалі, анодонтію, флюороз, зрощення 

зубів, тощо. 

Закріпити навички діалогічного мовлення. 
 

Тема 11. Стоматологічний анамнез 

Систематизувати та активізувати в мовленні тематичні лексичні одиниці. 

Вдосконалити навички діалогічного мовлення.  

Розвивати мовленнєву реакцію, мовну здогадку. 

Складати план та анотацію тексту, тези для повідомлення з теми. 
 

Тема 12. Огляд ротової порожнини 

Засвоїти лексичний матеріал, що стосується до теми. 

Описувати етапи огляду ротової порожнини. 

Перелічувати симптоми основних захворювань ротової порожнини. 

Робити усне повідомлення на тему “Огляд ротової порожнини”. 
 

Тема 13. Стоматологічна анестезія 

Засвоїти лексичний матеріал, що стосується стоматологічної анестезії. 

Називати типи і відмінності анестетиків. 

Описувати методи застосування анестетиків. 

Знати побічні дії лікарських засобів для стоматологічної анестезії. 
 
 

Самостійна робота студентів (СРС) 

Тема 1. Молочні зуби 

Вивчити словотворчі елементи, що стосуються молочних зубів. 

Робити письмове повідомлення про молочні зуби та їх функції. 

Описувати процес прорізування молочних зубів. 



Знати ознаки та симптоми захворювань молочних зубів. 

 

Тема 2. Зуби мудрості 

Засвоїти релевантний лексичний матеріал. 

Описувати зуби мудрості та їх функції. 

Описувати особливості  прорізування зубів мудрості. 

Знати ознаки та симптоми ретенованих зубів мудрості. 

 

Тема 3. Гігієна ротової порожнини 

Визначити медичні терміни, що стосуються гігієни ротової порожнини. 

Описувати методи догляду за ротовою порожниною. 

Називати основні профілактичні заходи для збереження здоров’я зубів та слизової 

рота. 

Робити письмове повідомлення про вплив шкідливих звичок на стан зубів і ротової 

порожнини. 

 

Перелік питань для контролю 

Теоретичний матеріал 

1. Я – студент ВМНЗ 

2. ВМНЗ, в якому я навчаюся 

3. Історія стоматології 

4. Стоматологічні спеціальності 

5. Стоматологічні інструменти 

6. Анатомія голови 

7. Ротова порожнина 

8. Анатомія зуба 

9. Типи зубів 

10. Аномалії розвитку зубів 

11. Стоматологічний анамнез 

12. Огляд ротової порожнини 

13. Стоматологічна анестезія 

 

Граматичний матеріал  

1. Артикль 

2. Іменник. Множина іменників латинського і грецького походження 

3. Словотворчі елементи греко-латинського походження 

4. Прикметники. Аналітичні і синтетичні способи утворення ступенів порівняння 

5. Прислівники. Прислівники часу і місця. Ступені порівняння прислівників 

6. Займенники  

7. Числівники. Прості і десяткові дроби 

8. Дієслово. Допоміжні дієслова 

9. Модальні дієслова та їх еквіваленти 

10. Група неозначених часів. Активний і пасивний стани 

11. Група тривалих часів. Активний і пасивний стани 

12. Група перфектних часів. Активний і пасивний стани 

13. Група доконано-тривалих часів. Активний і пасивний стани 

14. Дійсний і наказовий способи дієслова 

15. Сполучники 



16. Узгодження часів 

 

Орієнтовний перелік практичних робіт та завдань 

1. Перекладати оригінальний текст з мінімальним використанням словника. 

2. Розпізнавати та диференціювати складні граматичні явища за формальними 

ознаками. 

3. Розуміти і передавати українською або іноземною мовою зміст текстів. 

4. Виділяти тематичні та анатомічні лексичні групи. 

5. Засвоїти структуру медичної документації. 

6. Анотувати спеціальні та загальнонаукові тексти. 

7. Визначати латинські терміни в іншомовних текстах. 

8. Розпізнавати терміноелементи греко-латинського походження. 

9. Визначати різні синтаксичні конструкції. 

10. Розрізняти і розпізнавати активні та пасивні конструкції. 

11. Визначати етимологію термінів. 

12. Вести дискурс, включаючи діалогічне мовлення, що базується на засвоєнні 

вивченої термінології.  

13. Виділяти і визначати латинські та грецькі терміноелементи. 

14. Згруповувати афікси за їх значенням. 

15. Утворювати терміни за характерними афіксами. 

16. Визначати, розпізнавати та розшифровувати терміни у мікротекстах. 

17. Розпізнавати складні слова за їх компонентами. 

18. Пояснювати словосполучення ключового вокабуляру текстів. 

19. Робити етимологічний аналіз термінів. 

20. Декодувати абревіатури. 

21. Визначати і диференціювати граматичні явища та моделі. 

22. Знати особливості перекладу пасивних конструкцій. 

23. Перекладати і робити синтаксичний розбір речення. 

24. Визначати синтаксичні конструкції на базі граматичних моделей та активної 

лексики. 

25. Здійснювати пошук заданої інформації в загально-популярному тексті. 

26. Робити переклад і граматичний аналіз мікротексту. 

27. Ділити прочитаний текст на логічно-смислові групи і складати план дискурсу. 

28. Складати резюме та анотації загальнонаукових текстів. 

29. Заповнювати анкети, рецепти, інструкції. 

 

 

14. Рекомендована література 

 

1. Борисенко А.В., Линовицька Л.В., Несин О.Ф. Periodontal and Oral Mucosa 

Diseases. In 2 volumes. Volume 2.- Видавництво «Медицина», 2018  

2. Гацкевич М. Англійська мова. Граматика. Збірник вправ. Книга 4.- Видавництво 

«Арій», 2017 

3. Мюллер В., Зубков М., Федієнко В. Сучасний англо-український, українсько-

англійський словник (200000 слів).- Видавничий дім «Школа»,  2021  

4. Сидельникова Л., Несин О., Антоненко М. Operative Dentistry. Endodontics in 2 

volumes. Volume 1. Textbook.- Видавництво «Медицина», 2020 



5. Linda D. Boyd, Lisa F. Mallonee, Charlotte J. Wyche, Jane F. Halaris. Wilkins' 

Clinical Practice of the Dental Hygienist, 13th Edition.- Jones & Bartlett learning, 2021 

6. Stomatology in General Practice: A Textbook of Diseases of the Teeth and Mouth for 

Students and Practitioners (Classic Reprint) Paperback – April 19, 2018 

7. New International Business English Communication. Skills in English for Business 

Purposes by Leo Jones, Richard Alexander.Cambridge 

8. Міністерство охорони здоров’я. Режим доступу до Веб-сторінки: 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/  

9. Демченко Н.М., Романко І.Г. “English for dental specialists”. – Режим доступу до 

Веб сторінки: http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/7276/1/Dentistry_in_Use.pdf 

10. English for Professional Use: Denistry = Англійська мова за професійним 

спрямуванням. Стоматологія. Режим доступу до Веб 

сторінки: https://www.yakaboo.ua/english-for-professional-use-denistry-anglijs-ka-mova-

za-profesijnim-sprjamuvannjam-stomatologija.html 

11. English with the BBC Service 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml  

12.  English Learner’s “Digest”(газета для тих, хто вивчає англ.мову).

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Linda+D.+Boyd&text=Linda+D.+Boyd&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Lisa+F.+Mallonee&text=Lisa+F.+Mallonee&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Charlotte-J-Wyche/e/B0034P8L04/ref=dp_byline_cont_book_3
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Jane+F.+Halaris&text=Jane+F.+Halaris&sort=relevancerank&search-alias=books
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
https://www.yakaboo.ua/english-for-professional-use-denistry-anglijs-ka-mova-za-profesijnim-sprjamuvannjam-stomatologija.html
https://www.yakaboo.ua/english-for-professional-use-denistry-anglijs-ka-mova-za-profesijnim-sprjamuvannjam-stomatologija.html

