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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова» складена 

відповідно до проекту Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) 

рівня вищої освіти 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  

спеціальності 222 «Медицина»  

освітньої програми магістр медицини 

та примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних 

закладах МОЗ України за спеціальністю 222 «Медицина» кваліфікації освітньої 

«Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар», затвердженого 

26.07.2016 в. о. Міністра охорони здоров’я  

В. Шафранським. 

1. Опис навчальної дисципліни (анотація) 

Вивчення іноземної мови здійснюється впродовж 1-го року навчання у ВМЗО. 

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 медичної 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 медичних 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 - 2  

Спеціальність 222 

“Медицина” 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 3    І-й  

 

Загальна кількість  

годин – 90 год. 

Семестр 

1-й 2-й  

Практичні  

20 год. 30 год.  

Самостійна робота  

10 год. 30 год.    

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи – 

2 год. 

Вид контролю: 

поточний та 

підсумковий 

модульний 

контроль   

  

поточний та 

підсумковий 

модульний 

контроль  

диф.залік 

  

 

2.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення англійської мови – кінцеві цілі встановлюються на 

основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового 

модуля і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей 

сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі 

кінцевих цілей  до кожного модуля або змістового модуля 

сформульовано конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, 

що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни. Кінцеві цілі 

представлено на початку програми й передують її змісту, конкретні цілі – змісту 

відповідного змістового модуля. 

Кінцеві цілі дисципліни 

Інтерпретувати зміст загальнонаукової  літератури іноземною мовою. 

Демонструвати вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій 

формах. 

Завдання: 

Завдання дисципліни полягає в навчанні, розвиткові та удосконаленні 

різних видів мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного 

мовлення, читання, письма та перекладу.  

  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: лексичний та граматичний матеріал, пoв’язаний з тематикою навчальної 

програми. 

вміти: 



-       диференціювати та аналізувати терміни і терміноелементи греко-

латинського походження;  

-        ідентифікувати та інтерпретувати граматичні структури у їх взаємозв’язку 

з семантичними особливостями тексту;  

-        використовувати  загальну і наукову  лексику при виконанні когнітивних 

завдань;  

-        застосовувати знання, отримані на заняттях з анатомії і латинської мови, в 

процесі вивчення англійської медичної термінології;  

-        здійснювати усно-мовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній 

формах) на ситуативно-зумовлену тематику;  

-        включити засвоєний лексико-граматичний матеріал в активне спілкування. 

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна. 

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій фахівці другого 

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

спеціальності 222 «Медицина» під час вивчення дисципліни «Іноземна мова» 

повинні набути здатність самостійно розв’язувати складні навчальні та 

професійні задачі й проблеми у галузі медицини 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 

• здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

• здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

• здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

• навички міжособистісної взаємодії 

• здатність спілкуватись іноземною мовою 

• навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

 

спеціальні (іншомовні професійно орієнтовані комунікативні): 

• здатність коректного використання структурно-лексичних аспектів 

іноземної мови спеціальності у процесі навчання та професійної діяльності  

• здатність ефективної взаємодії з пацієнтом в іншомовному середовищі; 

використовуючи іноземну медичну термінологію з метою вирішення 

професійних завдань у галузі пульмонології, гастроентерології, ендокринології, 

кардіології, імунології, гінекології та урології 



• здатність проведення медичної 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 

захворювань, дієти та здорового способу життя 

• здатність здійснення усного та письмового перекладу науково-медичної 

літератури іноземною та рідною мовами 

• здатність проведення наукових досліджень, розуміння оригінальної 

літератури іноземною мовою на медичну 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 

відповідальніст

ь 

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, 

відповідальніс

ть 

2 Здатність  

ефективної 

взаємодіїз 

пацієнтом  в 

іншомовному 

середовищі; 

використовуючи  

Знати: 

• базові комунікативні 

стратегії взаємодіії з 

пацієнтом 

• будову систем тіла 

людини іноземною 

мовою 

• Відтворювати лексичний 

матеріал, пов’язаний з будовою 

систем тіла 

• оперувати необхідними 

лексико-граматичними 

знаннями під час вивчення 

іноземної мови у ВМ(Ф)НЗ 

Міжособистісна 

взаємодія: 

ефективна 

комунікативна 

взаємодія із 

студентами, 

адміністрацією, 

Автономність, 

самостійність 



іноземну 

медичну 

термінологію з 

метою 

вирішення 

пофесійних 

завдань у галузі 

пульмонології, 

гастроентерологі

ї, 

ендокринології, 

кардіології, 

імунології, 

гінекології та 

урології 

• іноземну лексику, що 

стосується 

респіраторних, 

кишково-шлункових,, 

ендокринних, серцево-

судинних, імунних, 

гінекологічних та 

урологічних 

захворювань та 

розладів. 

• використовувати 

термінологію іноземною 

мовою, що стосується 

респіраторних, кишково-

шлункових, ендокринних, 

серцево-судинних, імунних, 

гінекологічних та урологічних 

захворювань та розладів. 

• вести діалоги 

науково-

педагогічним 

складом 

ВМ(Ф)НЗ 

Суб’єкт-об’єктна 

взаємодія: 

використання 

навчального 

лексико-

граматичного 

матеріалу 

3 Здатність 

проведення 

медичної 

консультації у 

іншомовному 

середовищі, 

володіння 

іноземною 

мовою на 

варіативно-

адаптивному 

рівні під час 

міжособистісної 

взаємодії у 

Знати: 

• лексико-граматичні 

стратегії ведення 

дискусії іноземною 

мовою 

• структуру 

проведення медичної 

консультації 

• види медичного 

огляду 

• Відтворювати 

термінологію будови організму 

іноземною мовою в усній та 

письмовій формах 

• описувати будову органів,  

перебіг захворювань 

• демонструвати знання 

лсновних респіраторних, 

кишково-шлункових,, 

ендокринних, серцево-

судинних, імунних, 

гінекологічних та урологічних 

захворювань та розладів 

іноземною мовою 

Міжособистісна 

взаємодія: 

комунікація із 

пацієнтами 

Суб’єкт-об’єктна 

взаємодія: 

використання 

навчального 

лексико-

граматичного 

матеріалу 

 

Самостійність, 

відповідальність 



професійному 

середовищі 

• описувати процедуру 

медичного обстеження 

• називати та 

характеризувати види 

діагностики 

• демонструвати навички 

проведення медичного огляду 

під час рольової взаємодії на 

занятті з іноземної мови 

• використовувати лексико-

граматичні стратегії ведення 

діалогу з пацієнтами під час 

рольових ігор 

4 Здатність 

ефективного 

використання 

іноземної мови 

під час 

оформлення 

історії хвороби 

пацієнта, 

встановлення 

діагнозу, 

призначення 

лікування, 

виписування 

рецепту, надання 

професійних 

консультацій 

Знати: 

• іншомовний вокабул 

яр та технологію 

оформлення історії 

хвороби пацієнта 

• лінгвістичні та 

морально-етичні 

аспекти 

консультування 

пацієнтів іноземною 

мовою 

• перебіг, способи 

діагностики, 

лікування, симптоми, 

профілактику 

респіраторних, 

• Відтворювати в усній та 

письмовій формах 

термінологію, що стосується 

поширених симптомів, 

захворювань 

• оформлювати історію 

хвороби 

• демонструвати уміння 

вислухати та уточнити 

інформацію під час медогляду 

за допомогою рольової гри у 

формі діалогу з колегою 

• проявляти емпатію під 

час медичної консультації 

• вести дискусію на теми 

профілактики захворювань, 

Міжособистісна 

взаємодія: 

комунікація із 

пацієнтами 

Суб’єкт-об’єктна 

взаємодія: 

використання 

навчального 

лексико-

граматичного 

матеріалу 

 

Самостійність, 

відповідальність 



щодо 

профілактики 

захворювань, 

дієти та 

здорового 

способу життя 

кишково-шлункових, 

ендокринних, серцево-

судинних, імунних, 

гінекологічних та 

урологічних 

захворювань 

іноземною мовою 

раціонального харчування та 

здорового способу життя 

5 Здатність 

здійснення 

усного та 

письмового 

перекладу 

науково-

медичної 

літератури 

іноземною та 

рідною мовами 

Знати: 

• базову медичну 

термінологію 

фундаментальних 

дисциплін 

• словники та ресурси 

для перекладу 

• способи перекладу з 

іноземної мови на 

українську та навпаки 

• Демонструвати знання 

термінології фундаментальних 

медичних дисциплін 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 

Комунікативна 

взаємодія зі 

студентами та 

колегами; наукова 

комунікація 

Суб’єкт-об’єктна 

взаємодія: 

використання 

навчального 

лексико-

граматичного 

матеріалу 

Самостійність 

6 Здатність 

проведення 

наукових 

досліджень, 

розуміння 

оригінальної 

літератури 

іноземною 

Знати: 

• базову термінологію 

фундаментальних 

медичних дисциплін 

• стратегії читання 

фахового тексту 

• способи та засоби 

реферування та 

• Демонструвати знання 

медичної термінології 

фундаментальних медичних 

дисциплін на заняттях з 

іноземної мови 

• здійснювати усний 

та/або письмовий переказ 

фахових текстів під час 

Міжособистісна 

взаємодія: 

комунікація із 

студентами, 

колегами, 

науковою 

спільнотою 

Суб’єкт-об’єктна 

Автономія, 

відповідальність 



мовою на 

медичну 

тематику, 

інтерпретації 

змісту 

загальнонаукової 

літератури 

іноземною 

мовою 

анотування 

необхідного матеріалу 

з іншомовного 

фахового тексту 

• словники та ресурси 

• засоби сучасних 

інформаційних 

технологій для 

покращення 

ефективності наукової 

комунікації 

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 

• презентувати результати 

власного дослідження 

іноземною мовою на 

студентських конференціях 

взаємодія: 

використання 

навчального 

лексико-

граматичного 

матеріалу 

 

7 Здатність 

використання 

засобів сучасних 

інформаційних 

технологій під 

час спілкування 

іноземною 

мовою та 

передачі 

Знати види та способи 

використання 

сучасних 

комп’ютерних та 

інформаційних 

технологій з метою 

виконання навчальних 

та професійних 

завдань: 

• Використовувати 

комп’ютерні та інформаційно-

комунікаційні технології під 

час виконання домашніх 

завдань 

• використовувати 

рекомендовані електронні 

словники під час перекладу та 

читання оригінальної науково-

Міжособистісна 

взаємодія: 

комунікація із 

студентами, 

колегами, 

викладачами, 

науковою 

спільнотою 

Суб’єкт-об’єктна 

Автономія, 

відповідальність 



інформації • здійснення 

перекладу 

• пошук навчальної 

інформації 

• проведення 

наукового дослідження 

• комунікація з 

викладачами, 

однокурсниками, 

колегами тощо 

медичної 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 

• використовувати ресурси 

Інтернету з метою наукової 

комунікації 

взаємодія: 

використання 

навчального 

лексико-

граматичного 

матеріалу 

 

8 Здатність 

використовувати 

іноземну мову 

Знати практичні 

граматичні аспекти 

іноземної мови, 

• Демонструвати вміння 

коректного вживання артиклів, 

утворення множини іменників, 

Міжособистісна 

взаємодія: 

комунікація із 

Автономія, 

відповідальність 



спеціальності на 

належному 

рівні; 

дотримання 

граматичних 

норм 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 

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. 

 

студентами, 

колегами, 

науковою 

спільнотою 

Суб’єкт-об’єктна 

взаємодія: 

використання 

навчального 

лексико-

граматичного 

матеріалу 

 



• Активний і пасивний 

стани 

• Група тривалих часів 

• Активний і пасивний 

стани 

• Група перфектних 

часів Активний і 

пасивний стани 

• Група доконано-

тривалих часів. 

Активний і пасивний 

стани 

• Дійсний і наказовий 

способи дієслова 

• Сполучники 

• Узгодження часів 

9 Здатність 

належної 

морально-етичної 

поведінки та 

професійної 

діяльності, 

дотримання 

громадянських 

прав та 

обов’язків, 

підвищення 

загальноосвітньо-

го 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 

 



3.    Програма навчальної дисципліни 

 Модуль 1. Інтродуктивний. 

Змістовий модуль 1. Вища медична освіта. 

 Конкретні цілі: 

Засвоїти лексичний матеріал, пoв’язаний з даною тематикою. 

Розвинути навички аналітичного і пошукового читання та перекладу. 

Утворювати синтаксичні конструкції, використовуючи релевантні граматичні 

категорії та моделі. 

Ознайомитись з особливостями вищої медичної освіти та системою охорони 

здоров’я в країнах, мова яких вивчається. 

Вести дискурс на ситуативно-зумовлену тематику. 

Включити засвоєний лексико-граматичний матеріал в активне спілкування. 

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 роботи студента медичного факультету. 

Тема 2. ВМНЗ, у 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 медицини. 

Вивчити лексичний матеріал, що стосується історії розвитку медицини. 

Вивчити словотворчі елементи, греко-латинські терміноелементи, що 

стосуються даної тематики. 

Робити повідомлення про особливості кожного етапу  розвитку медицини. 

Тема 4. Вища медична освіта в країнах, мова яких вивчається. 

Вивчити словотворчі елементи, складові власних назв вищих медичних 

навчальних закладів. 

Засвоїти лексичний матеріал про розвиток медичної освіти в країнах, мова яких 

вивчається. 

Вивчити методи порівняння на основі опису спільних і відмінних рис у 

медичній освіті України та країн, мова яких вивчається. 

Тема 5. Медичні спеціальності. 

Перечислити основні медичні спеціальності. 

Знати функціональні обов’язки терапевта, хірурга, педіатра, санітарного лікаря. 



Описувати особливості роботи представників основних медичних 

професій. 

Перечислювати функціональні обов’язки лікаря. 

Робити усне повідомлення на тему «Моя майбутня спеціальність» . 

Змістовий модуль 2. Охорона здоров’я. 

Конкретні цілі: 

Засвоїти лексичний матеріал, пов’язаний з даною тематикою. 

Розвинути навички аналітичного і пошукового читання та перекладу. 

Розпізнавати та аналізувати релевантні граматичні явища та моделі і 

включати їх в активне спілкування. 

Реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал у формі усних та 

письмових повідомлень. 

Вести дискурс на ситуативно-зумовлену та професійну тематику. 

Тема 6.  Всесвітня організація охорони здоров’я. 

Засвоїти лексичний матеріал до теми. 

Описувати мету та завдання діяльності ВООЗ. 

Робити усне повідомлення на тему « Досягнення ВООЗ у боротьбі з найбільш 

небезпечними епідемічними хворобами» . 

Резюмувати текст «Роль ВООЗ у розв’язанні екологічних проблем та захисті 

довкілля» . 

Тема 7. Медична етика. 

Засвоїти лексичний матеріал до теми. 

Проаналізувати етику Гіппократа в умовах сучасної системи надання медичних 

послуг. Висвітлити передумови і причини трансформації традиційної медичної 

етики під впливом біоетики. 

Навести основні принципи і правила медичної біоетики, які мають важливе 

значення для формування вітчизняної медичної етики. 

Тема 8.  Охорона здоров’я в країнах, мова яких вивчається. 

Виділити активний вокабуляр шляхом пошукового читання. 

Перечислити мету, завдання, проблеми, системи охорони здоров’я в країнах, 

мова яких вивчається. 

Описувати заклади системи охорони здоров’я: поліклініки, лікарні, диспансери, 

санаторії.. 

Робити усне повідомлення на тему « Страхова медицина» . 

Тема 9. Медичне обстеження. 

Вивчити новий лексичний матеріал до теми. 

Описувати процедуру медичного огляду. 

Називати етапи огляду пацієнта. 

Складати діалоги, використовуючи активну лексику. 

Тема 10. Перша допомога. 

Засвоїти лексичний матеріал, що відноситься до теми. 



Описувати типи травм та уражень і способи першої допомоги. 

Перечислити медикаментозні препарати та засоби, що використовуються для 

надання першої допомоги. 

Тема 11.  Лікарня. 

Перечислити види стаціонарних лікувальних закладів. 

Описувати види лікувальних відділень у лікарні. 

Називати функціональні обов’язки медичного персоналу. 

Називати методи обстеження пацієнтів. 

Робити повідомлення про організацію стаціонарного лікування. 

Тема 12. Історія хвороби. 

Засвоїти лексичний матеріал, що відноситься до теми. 

Описувати типи історій хвороби. 

Описувати структуру запису історії хвороби пацієнта. 

Перечислити інформацію, яку повинен містити сімейний анамнез. 

Тема 13. Аптека. 

Називати типи фармацевтичних закладів. 

Описувати організацію роботи аптек. 

Перечислити медикаментозні форми лікарських препаратів та вимоги щодо їх 

зберігання. 

Знати структуру рецепта. 

 Модуль 2. Основний 

Змістовий модуль 3. Будова тіла людини. 

Конкретні цілі: 

Засвоїти нову лексику з даного розділу та включати її в активне спілкування. 

Розвинути навички аналітичного і пошукового читання та перекладу. 

Розрізняти, розуміти і використовувати терміноелементи греко-латинського 

походження. 

Розпізнавати і аналізувати релевантні граматичні явища та моделі і 

включати їх в активне спілкування. 

Складати діалоги на ситуативно-зумовлену тематику. 

Вести дискурс на ситуативно-зумовлену тематику. 

 Тема 18. Будова тіла  людини. 

Засвоїти терміни та терміноелементи, що відносяться до структури голови, 

скелета та кінцівок. 

Описувати структуру ротової порожнини. 

Описувати органи грудної клітки, черевної і тазової порожнин та їх функції. 

Описувати будову кінцівок. Диференціювати словотворчі елементи. 

 Тема 19. Клітина. 

Вивчити терміни, що відносяться до будови клітин. 

Перечислити функції компонентів клітин. 

Описувати хімічні елементи, що входять до складу клітин. 



Відокремлювати твірну основу і компоненти терміну. 

Тема 20. Тканини. 

Засвоїти терміни, що відносяться до будови тканини. 

Класифікувати типи тканин. 

Описувати структуру органів. 

Називати поняття, що позначають локалізацію окремих тканин. 

Аналізувати терміноелементи. 

Тема 21. Системи тіла людини. 

Засвоїти терміни, що відносяться до теми «Системи тіла людини» 

Класифікувати основні системи та пояснити їхнє значення для фізіології 

людини. 

Визначити систему органів, що належать до тої чи іншої системи. 

Описати кожну систему людини, враховуючи її функціонування та органи цієї 

системи. 

Тема 22. Скелет. Скелетна система. 

Засвоїти терміни та терміноелементи, що відносяться до структури скелета. 

Описувати структуру та функціонування скелету. 

Визначати статеві відмінності людського скелету. 

Називати основні кістки скелету на малюнку. 

Тема 23. Кістки. 

Засвоїти терміни, які відносяться до структури і функції кісток. 

Утворювати нові слова й аналізувати терміноелементи, які використовуються 

для опису кісток. 

Описувати процеси формування кісток та їх росту. 

Називати основні кістки тіла на малюнку. 

Тема 24. М’язи. 

Засвоїти терміни, які відносяться до структури і функції м’язів. 

Відокремлювати складові терміноелементів. 

Називати типи м’язів. 

Визначати функцію м’язів. 

Тема 25.  Травми опорно-рухового апарату і  м’яких тканин. 

Засвоїти клінічні терміни травм опорно-рухового апарату і м’яких тканин. 

Диференціювати словотворчі елементи. 

Називати види переломів, вивихів та ран. 

Описувати процес лікування ран. 

Перечислювати причини переломів та вивихів. 

Тема 26. Кров. 

Вивчити терміни, які стосуються складу і функцій крові. 

Утворювати терміни та аналізувати їх складові компоненти. 

Визначати функції крові. 

Читати аналіз крові. 



Тема 27. Групи крові. Переливання крові. 

Вивчити терміни, які відносяться до груп крові. 

Диференціювати словотворчі елементи. 

Характеризувати групи крові. 

Називати покази для переливання крові. 

Описувати механізм переливання крові. 

Тема 28. Лейкемія 

Засвоїти релевантні клінічні терміни.  

Аналізувати словотворчі елементи. 

Давати визначення хвороби. 

Називати причини і симптоми хвороби. 

Описувати перебіг захворювання та лікування. 

Тема 29. Судини 

Диференціювати  типи судин системи кровообігу. 

Вивчати терміни, які описують три типи кровоносних судин та їхню діяльність. 

Характеризувати головні судини системи кровообігу. 

Охарактеризувати функцію трьох типів кровоносних судин. 

Тема 30. Системи кровообігу. 

Вивчати терміни, які описують діяльність кровоносних судин. 

Відокремлювати терміноелементи. 

Диференціювати кола кровообігу. 

Описувати серцевий цикл. 

Тема 31. Альтернативна медицина. 

Вивчити релевантну термінологію. 

Описувати форми медичного лікування, які не використовують штучні ліки чи 

хірургічне втручання. 

Описувати альтернативні способи лікування (акупунктура, гомеопатія, 

хіропрактика тощо.) 

Виділяти позитивні та негативні явища альтернативної медицини. 

Називати протипоказання для застосування альтернативних способів лікування. 

4.  Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем усього у тому числі 

л п лаб. інд. с.р 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Інтродуктивний. 

Змістовий модуль 1.  Вища медична освіта. 

Тема 1. Заняття 1. Я - студент медичного 

університету 

   2   

  

     

  



Тема 2.  Заняття 2. Вищий медичний 

заклад освіти, в якому я навчаюсь 

Тема 3. Заняття  3. Вища медична освіта 

в країнах, мова яких вивчається.     

Тема 4. Заняття 4. Професія, яку я 

обираю 

Гіппократ – батько медицини. Авіценна 

    2                          

  2 

2 

      

 

 

 

 

4 

Разом за змістовим модулем 1    8     4 

Змістовий модуль 2. Охорона здоров’я. 

Великий вітчизняний вчений М. І. 

Пирогов 

Тема 5. Заняття 5.  Система охорони 

здоров'я в країнах, мова яких вивчається  

Всесвітня організація охорони здоров’я 

Тема 6. Заняття 6. Амбулаторне 

лікування 

Тема 7. Заняття  7. Медичне обстеження 

Тема 8. Заняття 8. Стаціонарне лікування 

Тема 9. Заняття 9. Фармацевтичне 

забезпечення в системі охорони здоров'я 

   2             

   

2 

2 

2 

2 

    2 

 

2 

 

2 

Заняття 10. Підсумковий контроль 

засвоєння модуля 1 

   2 

  

     

Разом за змістовим модулем 2    12     6 

Модуль 2. Основний. 

Змістовий модуль 3. Будова тіла людини. 

Тема 10. Заняття 11. Будова тіла людини 

Тема 11. Заняття 12. Клітина - основна 

структурна та функціональна одиниця 

живого 

Тема 12. Заняття 13. Тканини людського 

тіла 

Травми опорно-рухового апарата 

Травми м’яких тканин 

Тема 13. Заняття 14. Системи тіла 

людини 

Тема 14. Заняття 15. Тулуб людини 

 Тема 15. Заняття 16. Кісткова система 

Тема 16. Заняття 17. М'язова система 

 Тема 17. Заняття 18. Травна система 

Гастрит 

Тема 18. Заняття 19. Шлунок 

   2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2     

     

 

 

 

 

6 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 



Тема 19. Заняття 20. Печінка 

Тема 20. Заняття 21.Кров 

Лейкемія 

Тема 21. Заняття 22. Судини 

Тема 22. Заняття 23.Серце 

Інфаркт міокарда 

Тема 23. Заняття 24. Система кровообігу. 

Плазма 

6 

 

 

6 

 Заняття 25. Підсумковий модульний 

контроль  засвоєння модуля 2 

  2    

Разом за змістовим модулем 3   30   30 

Усього годин  90   50      40 

5. Теми лекційних занять 

Лекційні заняття не передбачені навчальною програмою. 

6. Теми семінарських занять   

Семінарські заняття не передбачені навчальною програмою. 

7. Тематичний план практичних занять 

Назва теми Кількіст

ь годин 

Модуль 1. Інтродуктивний 

Змістовий модуль 1. Вища медична освіта. 

Тема 1. Заняття 1. Я - студент медичного університету 

Тема 2.  Заняття 2. Вищий медичний заклад освіти, в якому я 

навчаюсь 

Тема 3. Заняття  3. Вища медична освіта в країнах, мова яких 

вивчається.     

Тема 4. Заняття 4. Професія, яку я обираю  

     2          2 

2           

 

2 

     2 

Змістовий модуль 2. Охорона здоров’я.  

Тема 5. Заняття 5.  Система охорони здоров'я в країнах, мова 

яких вивчається  

Тема 6. Заняття 6. Амбулаторне лікування 

Тема 7. Заняття  7. Медичне обстеження 

Тема 8. Заняття 8. Стаціонарне лікування 

Тема 9. Заняття 9. Фармацевтичне забезпечення в системі 

охорони здоров'я 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Заняття 10. Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 2 

Модуль 2. Основний 

Змістовий модуль 3.  Будова тіла людини. 



Тема 10. Заняття 11. Будова тіла людини 

Тема 11. Заняття 12. Клітина - основна структурна та 

функціональна одиниця живого 

Тема 12. Заняття 13. Тканини людського тіла 

Тема 13. Заняття 14. Системи тіла людини 

Тема 14. Заняття 15. Тулуб людини 

 Тема 15. Заняття 16. Кісткова система 

Тема 16. Заняття 17. М'язова система 

 Тема 17. Заняття 18. Травна система 

Тема 18. Заняття 19. Шлунок 

Тема 19. Заняття 20. Печінка 

Тема 20. Заняття 21.Кров 

Тема 21. Заняття 22. Судини 

Тема 22. Заняття 23.Серце 

Тема 23. Заняття 24. Система кровообігу. Плазма 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Заняття 25. Підсумковий модульний контроль  засвоєння 

модуля 2 

2 

Усього годин  50 

                                             7. Теми лабораторних занять  

Лабораторні заняття не передбачені навчальною програмою. 

8. Тематичний план  самостійної роботи 

Модуль 1. Інтродуктивний. Кількість 

годин Змістовий модуль 1.  Вища медична освіта. 

1. Гіппократ – батько медицини. Авіценна 4 

Змістовий модуль 2. Охорона здоров’я. 

1. Великий вітчизняний вчений М. І. Пирогов 

2. Всесвітня організація охорони здоров’я 

3. Медичне обстеження 

2 

2 

2  

Модуль 2. Основний. 

Змістовий модуль 3.Будова тіла людини. 

1. Травми опорно-рухового апарата 

2. Травми м’яких тканин 

3. Гастрит 

4. Лейкемія 

5. Інфаркт міокарда 

6 

6 

6 

6 

6 

Усього годин   40 

 

        9. Індивідуальні завдання  

Індивідуальні завдання  програмою не передбачено. 



           

10.  Методи контролю 

Форми контролю і оцінювання дисципліни 

При оцінюванні знань студентів приділяється перевага стандартизованим 

методам контролю: тестування знань студентів (усне, письмове, комп’ютерне), 

структуровані письмові роботи, структурований контроль практичних навичок. 

Оцінка з дисципліни визначається як середня з оцінок за два модулі, на які 

структурована навчальна дисципліна. 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної 

діяльності та оцінки підсумкового модульного контролю і виражається за 200-

бальною системою. 

 Форми контролю 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

відповідно до конкретних цілей теми. На всіх практичних заняттях 

застосовується об’єктивний контроль теоретичної підготовки та засвоєння 

практичних навичок. 

Форми поточного контролю: 

Теоретичні знання – тестові завдання, комп’ютерне тестування, 

індивідуальне опитування, співбесіда, словникові диктанти, письмові роботи. 

Практичні навички та уміння – самостійне виконання усних та 

письмових завдань з використанням пройденої лексичної тематики та вміння 

робити висновки, уміння самостійно виконувати окремі завдання, ведення 

діалогів, складання анотацій та резюме наукових медичних публікацій 

англійською мовою та навичками комунікацій у професійній сфері. 

Підсумковий контроль здійснюється на основі теоретичних знань, практичних 

навичок та умінь. 

 Підсумковий контроль засвоєння модуля відбувається по завершенню 

вивчення блоку відповідних змістових модулів шляхом тестування і вважається 

зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів. 

Форми підсумкового контролю: 

Форми проведення підсумкового контролю мають бути 

стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. 

  При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються 

бали: «5», «4», «3», «2». 

10.1. Оцінювання модуля 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної 

навчальної діяльності та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК), яка 

виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок 

відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. Підсумковий 

модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем модуля 

на останньому контрольному занятті з модуля. 



Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час 

вивчення кожного модуля, становить 200, у тому числі за результатами 

підсумкового модульного контролю - 80 балів.  

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які 

відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні 

навчальні заняття, не мають академічної заборгованості і мають середній бал за 

поточну навчальну діяльність не менше 3,0. 

           Форми проведення підсумкового модульного контролю стандартизовані і 

включають контроль теоретичної та практичної підготовки. Оцінювання 

підсумкового тестового завдання здійснюється шляхом ділення максимального 

балу підсумкового контролю – 80 -  на кількість тестових питань у варіанті і 

перемножується на кількість правильних тестових відповідей студента. 

 У варіанті 40 тестових питань, правильно відповів студент на 30. 

80/40*30= 60 балів.  За схемою, що вище зазначена, цей бал відповідає «3».  

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 

підсумкового модульного контролю, становить 80. Вони конвертуються за 4-

бальною шкалою наступним чином: 

Традиційна оцінка Кількістть балів 

5 71-80 

4 61-70 

3 50-60 

2 0-49 

           Традиційна оцінка вноситься в «Журнал обліку відвідувань та успішності 

студентів» як оцінка за заняття. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (не менше 50 

балів). 

 

10.2. Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту 

виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною 

шкалою з використанням прийнятих в Академії та затверджених критеріїв 

оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види 

робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми. Студент має 

отримати оцінку на кожному занятті. 

         Форми оцінювання поточної навчальної діяльності є стандартизованими і 

включають контроль теоретичної та практичної підготовки. 

          Середній підсумковий бал (СПБ) за поточну діяльність визнається як 

середнє арифметичне (до двох знаків) суми балів за кожне заняття й 

індивідуальну роботу. 

           Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим контролем (або 

на останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 



До підсумкової атестації допускаються лише ті студенти, які не мають 

академічної заборгованості і мають середній бал за поточну навчальну 

діяльність не менше 3,0. 

 

10.3. Оцінювання підсумкового контролю. 

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі 

модулі з дисципліни. 

 

           Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем 

дисципліни на останньому контрольному занятті (якщо вивчення дисципліни 

завершується заліком, диф. заліком). 

           До підсумкового контролю з дисципліни допускаються студенти, які 

відвідали усі передбачені навчальною програмою аудиторні заняття та набрали 

кількість балів, не меншу за мінімальну – 72 бали. 

            Форми проведення підсумкового контролю мають стандартизовані і 

включають контроль теоретичної та практичної підготовки.  

            Максимальна кількість балів, яку можена брати студент під час 

складання підсумкового контролю, становить 80 балів. Підсумковий контроль 

вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.  

 

Оцінювання ПК – заліку. На підставі оцінок за традиційною шкалою, 

виставлених під час вивчення дисципліни (за кожне заняття та за індивідуальне 

завдання), обчислюється середнє арифметичне (СПБ) оцінок поточної 

навчальної діяльності за традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків 

після коми. Отримана величина конвертується у бал за 200-бальною шкалою. 

Оцінка дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік, базується 

на результатах оцінювання поточної 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 (не менше 120 балів). 

  

          Оцінювання ПК - диференційованого заліку.  

          На диференційованому заліку студент отримує дві оцінки: першу за 

традиційною 4-бальною шкалою і другу за 80-бальною системою. Традиційна 

оцінка конвертується в бали від 50 до 80 балів. 

 

Середній бал за 

дисципліну 

Відношення середнього 

балу  

до макс. можливої 

величини 

5 71-80 

4 61-70 

3 50-60 



2 0-49 

         Для оцінювання дисциплін, які завершуються диференційованим заліком, 

визначається сума рейтингового балу за поточну навчальну діяльність (120-

бальна шкала) та балу за екзамен (диф. залік) (80-тибальна шкала) і 

виражається балами за 200-бальною шкалою. 

Перед підсумковим контролем (ПК) на підставі оцінок за традиційною 

шкалою, виставлених під час вивчення дисципліни (за кожне заняття та за 

індивідуальне завдання), обчислюється середнє арифметичне (СПБ) оцінок за 

традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана 

величина конвертується у бал за 120-бальною шкалою. 

         Сума рейтингового балу за поточну навчальну діяльність та балу за диф. 

залік конвертується за 200-бальною шкалою і  переводиться в традиційну 

оцінку з дисципліни за 4-бальною шкалою. 

 

10.4. Оцінювання індивідуальних завдань студента 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов 

успішного їх виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, 

залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони 

додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної 

навчальної діяльності. В жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну 

діяльність не може перевищувати 120 балів. 

  

10. 5. Оцінювання самостійної роботи студентів 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

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

перевіряється під час підсумкового модульного контролю. 

         Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний 

контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) 

за практичну діяльність під час практик; оцінка за індивідуальну роботу; оцінка 

за курсову роботу; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, 

олімпіадах, наукові публікації тощо. 

          Підсумкова (загальна) оцінка з дисципліни виставляється як сума 

середнього рейтингового поточного балу,  конвертованого до 120 балів,  та балів 

за підсумковий контроль (50-80 балів), що в сумі складає максимально 200 

балів. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

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 

 

                 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ 
 Оцінка „5”  ставиться, якщо студент: 

 дає повні відповіді на запитання, поставлені викладачем, 

дає правильне визначення матеріалу;  

 демонструє глибоке знання матеріалу;  

 точно формулює думки і обгрунтовує їх;  

 послідовно, зв’язано викладає матеріал, логічно міркує;  

 виявляє вміння ілюструвати теоретичні знання, наводить 

приклади, порівнює, зіставляє, аналізує.  

Оцінка „4”  ставиться, якщо відповідь відповідає тим самим 

вимогам, що й відповідь на оцінку „5”, але студент зробив 

незначні помилки та допустив невеликі неточност і; 

відповідь має репродуктивний, а не творчий характер;                                   

Оцінка „З” ставиться, якщо студент:                                                   

-    знає і розуміє основні положення теми, але не досить 

глибоко   володіє матеріалом, допускає помилки при 

визначенні понять;                                      -    не вміє 

навести переконливі приклади;                                                          

-    у відповіді немає послідовності, чіткості, певності;                

Оцінка „2” ставиться, якщо студент не орієнтується в матеріалі, 

виявляє нерозуміння теми, допускає істотні помилки, що 

спотворюють зміст матеріалу.  

Оцінка    виставляється не лише за одноразовий виступ студента, а 

за суму відповідей, які студент дає під час заняття, 

постановку питань, демонструючи при цьому обізнаність з 

матеріалом.  
КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  ПРАКТИЧНИХ  УМІНЬ  

Оцінка „5”   - Студент самостійно та своєчасно виконує практичну 

роботу, без помилок.   Впевнено застосовує одержані 

теоретичні знання в самостійній роботі.    Дисциплінований, 

грамотно і чітко володіє практичними навичками. 



Оцінка „4”   - Студент добре засвоїв практичні навички. Може теоретично 

обґрунтувати необхідність їх виконання.   Своєчасно і самостійно 

виконує роботу з незначними помилками.       Дисциплінований. 

Оцінка „З”   - Студент задовільно засвоїв методику практичних навичок. 

Основні процедури виконує рівно, але без достатньої вправності. Має 

недоліки в теоретичній та практичній підготовці. Виконує роботу з 

помилками, які можна виправити, але це потребує часу.   

Оцінка „2”  - Студент не може виконувати самостійно роботу,   обґрунтувати її 

теоретично.  Не володіє практичними навичками згідно переліку.   

12. Методичне забезпечення 

1. Матеріали підготовки до практичних занять. 

2. Методичні вказівки до практичних занять. 

3. Варіанти завдань для самостійної роботи студентів. 

4. Тестові завдання для підсумкового тестового модульного контролю. 

5. Тестові завдання для щоденного контролю. 

6. Варіанти теоретичних питань для самостійного вивчення. 

 

Перелік питань для контролю 

Теоретичний матеріал 

1. Я - студент медичного університету 

2. Вищий медичний заклад освіти, в якому я навчаюсь 

3. Вища медична освіта в країнах, мова яких вивчається 

4. Професія, яку я обираю 

5. Система охорони здоров'я в країнах, мова яких вивчається  

6. Амбулаторне лікування 

7. Медичне обстеження 

8. Стаціонарне лікування 

9. Фармацевтичне забезпечення в системі охорони здоров'я 

10. Будова тіла людини 

11. Клітина - основна структурна та функціональна одиниця живого 

12. Тканини людського тіла 

13. Системи тіла людини 

14. Тулуб людини 

15. Кісткова система 

16. М'язова система 

17. Травна система 

18. Шлунок 

19. Печінка 

20. Кров 

21. Судини 

22. Серце 

23. Система кровообігу 

24. Плазма 

 

 



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. 

 

13. Рекомендована література 

 1. English for Medical Students = Англійська мова для студентів-медиків: 

підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Л.Я. Аврахова, І.О. Паламаренко, Т.В. Яхно; за ред. 

Л.Я. Аврахової. — 6-е вид., 2018 

2.  English for Medical Student: textbook (I—III a. l.) / A.H. Sabluk, L.V. 

Levandovska. — 4th edition, revised = Англійська мова для студентів-медиків, 

2018 

3.  Medical English for Academic Purposes: textbook (IV a. l.) / Yu.V. Lysanets, 

O.M. Bieliaieva, M.P. Melaschenko, 2018 

4.  Foreign Language Proficiency Test: «Krok 1. Medicine»: manual / O.M. 

Bieliaieva, O.V. Hordiienko, Yu.V. Lysanets et al, 2020 

5. Medical English.Work Book. Медична англійська мова : робочий зошит. 

Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О.О., Гаврильєва К.Г., 2019 

6. Mariusz Misztal. Tests in English: Struсtural Conversion.- Видавництво 

«Знання», 2019 

7. Mariusz Misztal. Tests in English: Word-Formation.- Видавництво «Знання», 

2019 

8. A way to Success: English Grammar for University Students. Year 1(Student's 

Book).- 3-тє видання, виправленен та перероблене.-Х.: Фоліо, 2019 

9. Murphy R. English Grammar in Use. Book with Answers and Interactive eBook: 

A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Learners of English 5th 

Edition.- Cambridge University Press, 2019  

10. Безкоровайна О.Л., Васильєва М.П., Щебликіна Т.А. Усі вправи з 

граматики англійської мови. – Х.: Навчальна література, 2020, видання 4-те, 

оновлене та доповнене – 320 с. (English) 

11. Голіцинський Ю. Граматика. Збірник вправ. 7-е видання.- Видавництво 

«Арій», 2020 

12. Мюллер В., Зубков М., Федієнко В. Сучасний англо-український, 

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

13. Англійсько-український словник. Режим доступу : http://www.unlimited-

translate.org/uk/dictionaries/english-to-ukrainian/ 

14. Oxford English for Careers Medicine. Режим доступу : 

http://frenglish.ru/english_for_careers_medicine.html 

15. Англійська мова для фахівців у галузі медицини. Режим доступу: 

http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/6593/1/Anhliiska_mova_dlia_fakhivtsiv

.pdf 

http://www.unlimited-translate.org/uk/dictionaries/english-to-ukrainian/
http://www.unlimited-translate.org/uk/dictionaries/english-to-ukrainian/
http://frenglish.ru/english_for_careers_medicine.html
http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/6593/1/Anhliiska_mova_dlia_fakhivtsiv.pdf
http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/6593/1/Anhliiska_mova_dlia_fakhivtsiv.pdf

