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ВСТУП 

 

     Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Українська мова за професійним 

спрямуванням» укладена відповідно до Стандарту вищої освіти 

другого (магістерського) рівня  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  

спеціальності 222 «Медицина»  

освітньої програми магістра. 

 

Інформаційний опис начальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

 

Галузь знань 

22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» 

Нормативна 

 

Розділів – 1 
Спеціальність: 

222 «Медицина» 

221 «Стоматологія» 

Рік підготовки: 

Змістових розділів – 2 1-й  

Загальна кількість годин – 

90 

1-й семестр  

Лекції 

Тижневе навантаження: 

аудиторних 

І рік навчання – 2, 6 год. 

 

Кваліфікація освітня: 

                              магістр медицини 

 

Кваліфікація професійна:        

                              лікар 

                              лікар-стоматолог   

  

0 год. 0 год. 

Практичні 

30 год.  

Самостійна робота 

60 год.  

Вид контролю:  

підсумк. тест, диф. залік 

 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 30/60=0,5 

 

     Опис навчальної дисципліни (анотація) 

     «Українська мова (за професійним спрямуванням)» як навчальна дисципліна:  

- а) ґрунтується на отриманих під час навчання у середній загальноосвітній школі 

базових знаннях із сучасної української літературної мови; 

- б) закладає основи фахової мови медика, з перспективою використання здобутих 

знань у професійній діяльності; 

- в) продовжує формувати мовну компетенцію, комунікативні навички майбутніх 

спеціалістів та сприяє становленню національно свідомої особистості.термінологія, правила 

укладання фахової документації, культура наукової та професійної української мови, 

формування навичок і вмінь з актуальних видів професійної мовленнєвої діяльності.  

     Міждисциплінарні зв’язки: інтегрується з дисциплінами українознавчого спрямування та з 

іншими дисциплінами на рівні використання фахової нормативної лексики (медичної 

термінології). 

 

     1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

     1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» є продовження формування національно-мовної особистості, комунікативних 

навичок майбутніх спеціалістів, студіювання особливостей фахової мови  

     1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» є: 

- засвоєння основоположних понять з курсу «Українська мова (за професійним 



спрямуванням)»; 

- усвідомлення значимості державної мови в професійному спілкуванні;  

- оволодіння основами фахової мови медика; 

- опанування норм укладання медичних документів. 

       1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим  

       Згідно з вимогами Стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей: 

- інтегральна: здатність розв’язувати складні практичні проблеми і завдання в процесі 

навчання; 

- загальні: здатність навчатися; здатність продукувати нові ідеї (творчість); здатність 

шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; здатність до 

професійного (усного та письмового) спілкування фаховою мовою; здатність до 

безперервного навчання та саморозвитку, самостійної праці. 

- спеціальні (фахові, предметні): професійні знання, вміння та навички фахового 

спілкування, володіння вербальними та невербальними засобами вираження думки. 

     Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці  

компетентностей». 

 
Матриця компетентностей 

 

№ Компетент 

ність 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

1. Власне 

мовна 

компетент- 

ність 

Знання базових 

мовознавчих 

понять, з 

основних 

розділів 

сучасної 

української 

літературної 

мови 

Базові 

лексичні, 

граматичні, 

стилістичні, 

орфоепічні, 

орфографічні 

Внутрішня 

потреба 

вивчати і 

спілкуватися в 

професійному 

середовищі 

українською 

мовою як 

рідною, 

державною 

Досвід 

самостійної 

предметної 

діяльності - 

навчально- 

пізнавальної, 

аналітичної, 

синтетичної та 

ін., здатність до 

самонавчання та 

продовження 

професійного 

розвитку 

2. Мовленнєві 

компетент- 

ності 

Знання базових 

мовленнєвознав- 

чих понять 

Уміння 

використову-

вати засоби 

мови залежно 

від стилю 

мовлення; 

уміння 

редагувати 

власне та чуже 

мовлення 

Здатність 

реалізувати 

задум у 

процесі 

мовленнєвої 

діяльності 

Здатність до 

контролю, 

самоконтролю, 

результатів 

мовленнєвої 

діяльності 

3. Комуніка- 

тивні 

компетент- 

ності 

Знання мовних і 

немовних 

засобів і 

способів для 

висловлення 

думок, почуттів 

у різних сферах 

спілкування 

Уміння 

доцільно 

використову-

вати засоби 

мови в 

практиці 

живого 

спілкування; 

уміння 

комунікатив- 

Здатність 

встановлювати 

і підтримувати 

контакт із 

співрозмовник-

ком, змінювати 

мовленнєву 

поведінку 

залежно від 

комунікативної 

Досвід 

особистої 

відповідальності 

за власну 

комунікативну 

поведінку, 

вимогливість до 

свого мовлення 



но виправдано 

добирати 

вербальні і 

невербальні 

засоби для 

формулювання 

думок 

ситуації 

 
Результати навчання: 

1. Уміння застосовувати лексико-граматичні категорії сучасної української літературної 

мови для вироблення оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.  

2. Володіння термінологічною лексикою, навичками роботи з вузькоспеціалізованими 

словниками. 

3. Аналіз доцільності використання лексичних, морфологічних, синтаксичних мовних 

засобів відповідно до комунікативних намірів. 

4. Опанування усними та писемними нормами мовленнєвого етикету в професійній 

діяльності лікаря. 

5. Знання жанрових особливостей публічного виступу. 

6. Здатність диференціювати функціональні стилі сучасної української літературної мови 

загалом та ознайомитись з дистинктивними ознаками наукового медичного  тексту. 

7. Розвиток навичок укладання основних адміністративно-канцелярських та медичних 

документів, а також редагування перекладних текстів. 

 

      Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє  навчальна 

дисципліна 

- інтегральних: здатність розв’язувати типові / складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у процесі навчання чи в окремій сфері побутової / професійної діяльності, що передбачає 

застосування мовно-комунікативних знань, умінь і навичок; інтенційних програм, стратегій і тактик 

українськомовного спілкування; 

- загальних (т. зв. універсальних): здатність здобувати сучасні знання; здатність генерувати нові 

ідеї (творчість); здатність опрацювати й аналізувати інформацію, отриману з різних джерел; 

здатність застосовувати набуті знання у відповідних комунікативних (практичних) ситуаціях; 

здатність абстрактно мислити, аналізувати й синтезувати; здатність працювати в команді; 

- спеціальних (фахових, предметних): здатність відтворювати вже відомі й розпізнавати нові 

лексичні одиниці, використовувати їх у відповідних комунікативних ситуаціях; пояснювати 

значення загальнонаукових і спеціальнонаукових термінів (лексичний рівень); здатність вільно, 

правильно й ефективно користуватися мовними засобами в широкому діапазоні соціокультурних, 

науково-навчальних, професійно орієнтованих тем, уміло співвідносячи їх із граматичним 

аспектом; дискутувати стосовно запропонованої проблеми (текстотвірний рівень); 

конспектувати на слух та встановлювати інтенційні програми тексту (повідомлення, констатацію, 

аргументацію) з опорою / без опори на вербальні засоби; продукувати монологічні 

висловлювання, що містять чіткий, детальний опис і презентацію конкретних об’єктів, 

пов’язаних зі сферою майбутньої прорфесії); здатність організовувати інформативний діалог з 

елементами прескриптивного діалогу, забезпечувати психологічний комфорт, узагальнювати). 

 

      Інформаційний обсяг навчальної дисципліни На вивчення навчальної дисципліни відводиться 

90 годин, 3 кредити ЄКТС. 

Програма структурована у розділі: 

Змістовий розділ 1. Лексико-граматичні та правописні особливості фахового мовлення медиків 

Змістовий розділ 2. Стильові особливості ділового та професійного спілкування.  Культура 

публічного виступу. 

 

 

 

 



 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

       Розділ 1. Культура усного та писемного професійного мовлення. Призначення та 

класифікація документів. Основні вимоги до укладання й оформлення текстів документів. 

 

Змістовий розділ І. Культура усного та писемного професійного мовлення 

 

Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)". 

Тема 2. Мова як засіб сучасного професійного спілкування. 

Тема 3. Норми сучасної української літературної мови. 

Тема 4. Функціонально-стилістична диференціація сучасної української літературної мови. 

Тема 5. Лексичний аспект фахового мовлення. Поняття нормативної професійної лексики. 

Тема 6. Морфологічні норми професійного мовлення. Граматична правильність як ознака культури 

усного та писемного    фахового спілкування. 

Тема 7. Синтаксичні норми професійного мовлення. 

Тема 8. Етика професійного спілкування лікаря. 

Тема 9. Ораторське мистецтво. Професійна публічна промова. 

Тема 10. Мовленнєвий етикет лікаря.  Займенник у сфері   професійного етикетного спілкування. 

Тема 11. Фразеологічні одиниці в науковому та фаховому текстах. 

 

Змістовий розділ 2. Призначення та класифікація документів. Основні вимоги до укладання й 

оформлення текстів документів. 

 

Тема 12. Загальна характеристика офіційно-ділового стилю сучасної української мови. 

Тема 13. Призначення та класифікація документів. 

Тема 14. Державний стандарт, основні вимоги до укладання й оформлення документів. 

Тема 15. Професійна медична документація . 

Тема 16. Організаційно-розпорядчі документи. Специфіка їх укладання та оформлення. 

Тема 17. Довідково-інформаційні документи. Вимоги до їх оформлення. 

Тема 18. Документи з кадрово-контрактових питань. 

Тема 19. Особисті офіційні документи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зміст програми 

Розділ 1. Культура усного та писемного професійного мовлення. Призначення та класифікація 

документів. Основні вимоги до укладання й оформлення текстів документів. 

 

Змістовий розділ 1. Культура усного та писемного професійного мовлення 

 

Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)". 

Зв'язок «Української мови (за професійним спрямуванням)» з іншими дисциплінами. Основні 

компоненти мовного професійного спілкування. Особистісний чинник у професійному спілкуванні.  

Тема 2. Мова як засіб сучасного професійного спілкування. 

Мова як суспільне явище. Поняття «мова та мовлення». Функції мови. Українська мова серед інших 

мов світу. Історія становлення та розвитку української мови. Мова та держава. Українська мова як 

різновид літературної мови. Значення української мови у підготовці майбутнього лікаря. 

Тема 3. Норми сучасної української літературної мови. 

Унормованість сучасної  української літературної мови. Орфографічні, орфоепічні, лексичні, 

морфологічні, синтаксичні, фразеологічні, пунктуаційні, стилістичні норми. 

Тема 4. Функціонально-стилістична диференціація сучасної української літературної мови. 

Форми й стилі сучасної української літературної мови. Функція, основне завдання, характерні ознаки 

наукового стилю, його підстилі. Публіцистичний стиль: основне призначення, сфера застосування, 

добір лексики. Художній стиль, його основна функція, специфіка мови художніх творів. Розмовний 

стиль. Лексичні, морфологічні й синтаксичні особливості розмовного мовлення. Офіційно-діловий 

стиль: його варіанти, характерні риси. 

Тема 5. Лексичний аспект фахового мовлення. Поняття нормативної       професійної лексики. 

Лексика української мови за її походженням і вживанням. Загальновживана та стилістично-обмежена 

лексика (діалектизми, архаїзми, історизми, професіоналізми, жаргонізми, арготизми, неологізми, 

сленгізми). Синоніми, омоніми, пароніми в медичній термінології. Термін – основний елемент 

фахової мови лікаря. Основні етапи розвитку та джерела походження української медичної 

термінології. Поняття про лексикографію. Енциклопедичні та лінгвістичні словники. Сучасна 

українська медична лексикографія. 

Тема 6. Морфологічні норми професійного мовлення. Граматична правильність як ознака культури 

усного та писемного    фахового спілкування. 

Іменник, його значення, морфологічні ознаки. Творення паралельних форм чоловічого та жіночого 

родів іменників, що є назвами осіб за професією, посадою, званням. Використання давального та 

кличного відмінків іменника в усному та писемному професійному мовленні.  

Прикметник, його значення і морфологічні ознаки. Розряди за значенням. Ступені порівняння 

якісних прикметників. Правопис та відмінювання власних назв, прізвищ прикметникового 

походження. Займенник, його значення. Розряди за значенням. Особливості вживання займенників у 

професійному мовленні. Числівник, його та морфологічні ознаки. Особливості відмінювання 

числівників. Правопис числівників. Запис числової інформації у професійному мовленні. 

Дієслово, його значення та морфологічні ознаки. Поділ на дієвідміни. Особливості вживання форм 

дієслів у професійному мовленні. Прислівник, його значення та морфологічні ознаки. Правопис 

прислівників. Особливості перекладу прийменникових конструкцій  у медичних текстах. 

Тема 7. Синтаксичні норми професійного мовлення. 

Відмінність між словосполученням і реченням. Способи зв’язку слів у словосполученні та реченні. 

Просте речення. Типи односкладних речень. Складносурядні речення та сполучники сурядності. 

Складнопідрядні речення, сполучники та сполучні слова в них. Складне безсполучникове речення. 

Розділові знаки в ньому. Складні синтаксичні конструкції. Особливості вживання речень із 

однорідними членами у медичних текстах. Пряма й непряма мова, цитування, діалог у медичних 

текстах. Речення з відокремленими, звертаннями та вставними словами й словосполученнями у 

професійному мовленні. 

Тема 8. Етика професійного спілкування лікаря. 

Поняття культури мови та культури мовлення. Основні ознаки культури професійного спілкування 

(точність, правильність, логічність, стислість, чистота, доречність, виразність, різноманітність). 

Типові формули привітання, звертання, прощання, вибачення, подяки, прохання, побажання, 



запрошення та їх використання в усному та писемному професійному мовленні. 

Тема 9. Ораторське мистецтво. Професійна публічна промова. 

З історії ораторського мистецтва. Види красномовства. Вимоги до оратора. Публічний виступ і його 

жанри: мітингова промова, ділова промова, лекція, наукова дискусія, ювілейна промова, нарада, 

доповідь, звітна доповідь, телефонна розмова. Структура професійної публічної промови. 

Невербальні засоби спілкування та їх роль у процесі публічного виступу.  

Тема 10. Мовленнєвий етикет лікаря. Займенник у сфері    професійного етикетного спілкування. 

Поняття «етикет», «службовий етикет». Відмінність понять «мовний етикет», «мовленнєвий етикет», 

«спілку вальний етикет». Український мовленнєвий етикет: історія і традиції. Особливості культури 

мовлення лікаря. Стилістичні функції особових займенників у професійній документації.  

Тема 11. Фразеологічні одиниці в науковому та фаховому текстах. 

Фразеологічна одиниця як особливий вид лексики. Ознаки, значення, класифікація та джерела 

виникнення фразеологізмів. Становлення сучасної української афористики ті її використання в 

наукових та офіційно-ділових текстах.  

 

Змістовий розділ 2. Призначення та класифікація документів. Основні вимоги до укладання й 

оформлення текстів документів. 

 

Тема 12. Загальна характеристика офіційно-ділового стилю сучасної української мови. 

Історія розвитку діловодства. Сучасне діловодство в Україні. Офіційно-діловий стиль: його жанри та 

форми вияву. Мовні норми. Основні вимоги до усного та професійного мовлення.  

Тема 13. Призначення та класифікація документів. 

Поняття про документ, документацію, діловодство. Функції документа (загальні та специфічні). 

Вимоги до укладання документів. Призначення і класифікація документів. 

Формуляр документа, Бланк. Оформлення сторінки документа. Текст як реквізит документа. 

Рубрикація тексту. Покликання до тексту та правила їх оформлення. Правила оформлення 

бібліографії. 

Тема 14. Державний стандарт, основні вимоги до укладання й оформлення документів. 

Нормативна база, що регулює процеси створення та зберігання документів. Уніфікація та 

стандартизація документів. Сучасні вимоги до оформлення документів. 

Тема 15. Професійна медична документація. 

Основні вимоги до укладання найпоширеніших зразків медичної документації 

(рецепта, довідки, індивідуальної картки хворого, листка непрацездатності, 

протоколу операції, індивідуальної карти амбулаторного хворого для одноразового 

лікування, бланків направлення пацієнта на аналіз). Дотримання високого рівня 

культури писемного мовлення лікаря-стоматолога. 

Тема 16. Організаційно-розпорядчі документи. Специфіка їх укладання та оформлення. 

Організаційні документи. Положення (типові та індивідуальні). Статути (типові та індивідуальні). 

Правила. Інструкції (посадова, з техніки безпеки, з експлуатації різного обладнання). 

Розпорядчі документи: постанова, ухвала (нормативні та індивідуальні), розпорядження (загальні, 

часткові), накази, вказівки. Підготовка та оформлення організаційно-розпорядчих документів. 

Тема 17. Довідково-інформаційні документи. Вимоги до їх оформлення. 

Укладання й оформлення формулярів-зразків довідково-інформаційних документів: актів, довідок, 

доповідних та пояснювальних записок, планів робіт, протоколів, витягів із протоколів, звітів, 

службових листів, оголошень, повідомлень, запрошень тощо. Типові мовні звороти, вживані у цих 

документах. 

Тема 18. Документи з кадрово-контрактових питань. 

Заява про прийом на роботу, автобіографія, резюме, характеристика (специфіка укладання, 

реквізити). Накази та їх основні види (про прийняття на роботу, про переведення на іншу посаду, про 

надання відпустки, про звільнення). 

Контракт, трудова угода, договір (визначення, особливості укладання та оформлення). 

Тема 19. Особисті офіційні документи. 

Заява, доручення, розписка, скарга, рапорт, заповіт (особливості використання реквізитів). 

Посвідкові (засвідчувальні) документи: атестати, дипломи, довідки, паспорти, перепустки, 

посвідчення, свідоцтва. Призначення та особливості їх оформлення.  



 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви 

змістових 

розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

У тому числі 

усього 

у тому числі 

Л. Пр

. 

лаб. інд. с.р. Л. С. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1 

Змістовий розділ І. Культура усного та писемного професійного мовлення 

Тема 1. 

Предмет, мета і 

завдання курсу 

"Українська 

мова (за проф. 

спрямуван.) 

  1   3       

Тема 2. Мова як 

засіб суч. проф. 

спілк. 

  1   3       

Тема 3. Норми 

сучасної укр. 

літ. мови. 

  1   3       

Тема 4. 

Функціонально-

стилістична 

диференціація 

мови. 

  1   3       

Тема 5. Лекс. 

аспект фах. 

Мовлення, 

нормативна   

проф. лексика. 

  2   3       

Тема 6. Морф. 

норми 

проф.мовлення. 

Граматична 

правильність 

  2   3       

Тема 7. Синт. 

норми проф. 

мовлення. 

  2   3       

Тема 8. Етика 

проф. спілк. 

лікаря. 

  2   3       

Тема 9. 

Ораторське 

мистецтво. 

Проф. публічна 

промова. 

     3       

Тема 10. 

Мовленнєв. 

етикет лікаря. 

Займ. у   проф. 

спілкуванні. 

  2   3       



Тема 11. 

Фразеолог.  в 

науковому та 

фах.  текстах. 

     3       

Разом за 

зміст.розд.1 

  14   33       

Змістовий розділ 2. Призначення та класифікація документів. Основні вимоги до укладання й 

оформлення текстів документів 

Тема 12. Заг. 

Характерист. 

оф-діл. стилю 

     2       

Тема 13. 

Признач. та 

класиф. док. 

  2   3       

Тема 14. Держ. 

стандарт, осн. 

вимоги до 

оформл. док. 

  2   3       

Тема 15. 

Проф.медична 

документація 

  2   3       

Тема 16. Орг.-

розпорядчі 

документи.  

  2   5       

Тема 17. 

Довідково-інф. 

документи.  

  2   5       

Тема 18. Док. з 

кадрово-

контрактових 

питань. 

  2   3       

Тема 19. 

Особисті офіц. 

документи. 

  2   3       

ПМК   2          

Разом за 

зм. розд. 2 

  12   27       

Усього годин   30   60       

 

5. Тематичний план практичних занять 

 

№ 

з.п. 

ТЕМА Кількість 

годин 

1. Предмет, мета і завдання курсу "Українська мова (за професійним 

спрямуванням)" Мова як засіб сушеного професійного спілкування 

2 

2. Норми сучасної української літературної мови. Функціонально-стилістична 

диференціація сучасної української літературної мови 

2 

3. Лексичний   аспект   фахового   мовлення.   Термінологія у професійному 

спілкуванні. Словники у професійному спілкуванні. 

2 

4. Морфологічні     норми     професійного     мовлення. Граматична правильність 

як ознака культури усного та писемного фахового спілкування 

2 

5. Синтаксичні норми професійного мовлення 2 



6. Етика професійного спілкування лікаря 2 

7. Мовленнєвий етикет лікаря. Займенник у сфері професійного етикетного 

спілкування 

2 

8. Призначення та класифікація документів 2 

9. Державний стандарт, основні вимоги до укладання й оформлення документів 2 

10. Організаційно-розпорядчі документи. Специфіка їх укладання та оформлення 2 

11. Довідково-інформаційні  документи.  Вимоги до їх оформлення 2 

12.  Документи з кадрово-контрактових питань 2 

13. Особисті   офіційні   документи.   Особливості      їх укладання й оформлення 2 

14. Професійна медична документація 2 

15. Підсумковий контроль. Диф. залік 2 

 РАЗОМ 30 

 

6. Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС) 

 

№ 

з.п. 

ТЕМА Кільк. 

годин 

Вид 

контролю 

1. Українська мова (за професійним спрямуванням) як навчальна 

дисципліна. 

3 Поточний 

2. Особливості використання лексичних одиниць у мовленні 

медиків. 

3 Поточний 

3. Сучасний стан і проблеми української медичної термінології. 9 Поточний 

4. Типові помилки слововживання у мовленні лікарів. 3 Поточний 

5. Особливості використання самостійних та службових частин мови 

в текстах ділових документів. 

3 Поточний 

6. Синтаксичні особливості текстів ділових паперів. 3 Поточний 

7. Особливості спілкування медичних працівників у різних 

комунікативних ситуаціях. 

3 Поточний 

8. Усне спілкування у сфері професійної діяльності лікаря. 3 Поточний 

9. Культура сприймання публічного виступу. 3 Поточний 

10. Медична професійна мова в історії української літературної мови.  3 Поточний 

11. Структура та види наукового тексту. 3 Поточний 

12. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 3 Поточний 

13. Стандартизація медичної документації. Культура її оформлення і 

читання. 

12 Поточний 

14. Підготовка до підсумкового контролю. 6 Поточний 

 РАЗОМ: 60  

 

7. Індивідуальні завдання 

Не передбачено навчальною програмою 

 

8.  Методи навчання 

При проведенні практичних занять використовуються такі методи навчання: 

діагностування (бесіда, спостереження, тестування, творчі та самостійні роботи); інформування 



(демонстрація, консультування, розповідь, групове навчання, підсумковий тестовий розділний 

контроль); самостійна робота (дослідження наукових та інформаційних джерел); практична 

робота (виконання тренувальних вправ та завдань); розвиток творчої діяльності (здійснення 

мовних розвідок); операційний метод (ділові ігри, самокритика, розв’язання комунікативних 

ситуацій). 

 

9. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» – для викладачів та студентів. 

2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)». 

3. Завдання до тестового контролю. 

  4. Презентації, тематичні таблиці, спеціалізовані підручники, словники та довідники.  

10. Методи контролю 

     Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях відповідно до 

конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами. 

     Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

-  усне опитування згідно з розробленими викладачем методичними вказівками; 

-  систему тренувальних вправ і творчих завдань; 

-  блок тестових завдань; 

-  самостійні роботи; 

-  написання наукових повідомлень та творчо-пошукових робіт. 

                       

  11. Поточний контроль 

      Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і вмінь на 

практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних заняттях і є складовою 

підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять 

і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю 

є:  

а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної послідовності 

дій, з визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на фотографії чи схемі 

(«розпізнавання»);  

б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;  

в) розв’язання типових ситуаційних задач;  

г) контроль практичних навичок.  

     Оцінки у національній шкалі («відмінно» – 5, «добре» – 4, «задовільно» – 3, «незадовільно» – 2), 

отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної 

групи. 

      

12. Підсумковий контроль 

     Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді диф.заліку  (письмове 

тестування). 

     Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність для 

допуску до ПК становить 120 балів.  

      Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для 

допуску до диф.заліку становить 72 бали. Розрахунок кількості балів проводиться на підставі 

отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни 

впродовж семестру шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків 

після коми.  

      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 розділного контролю. 



 

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для 

дисциплін, що завершуються іспитом (диференційованим заліком)) 

4-бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-бальна  

шкала 

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81 

4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80 

4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79 

4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78 

4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77 

4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76 

4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75 

4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74 

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73 

4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72 

4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 

3 

Недостатньо 

4,54 109 3,99 96 3,45 83 

4,5 108 3,95 95 3,41 82 

        Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового контролю 

засвоєння студентом знань , становить 80 балів.  

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку: 

        

 

 

 

 

     Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% 

від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали – не менше 50 балів).  

         Кінцева кількість балів, яку студент  набрав з дисципліни визначається як сума балів за 

поточну навчальну діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий контроль (диференційований залік)        

( Таблиця 3). 

      Підсумкова робота виконується у формі тестування. Тестування включає 40 тестових завдань 

закритої форми з вибором однієї правильної  відповіді.  Вага кожної правильної відповіді – 2 бали. 

Для кожного тестового завдання з вибором відповіді дано 4 варіанти відповідей, з яких тільки одна 

правильна. 

        У разі наявності виправлення з неправильних на правильні відповіді, знімається 0,5 балу. 

        До диференційованого заліку допускаються студенти, які повністю виконали програму 

дисципліни «Українська мова як іноземна»: відвідали усі передбачені навчальною програмою з 

дисципліни аудиторні навчальні заняття, не мають академічної заборгованості; опрацювали всі 

граматичні питання теоретичного курсу, виконали практичні завдання і отримали не менше за 72 

бали за поточну навчальну діяльність (мають оцінку на кожному занятті з практичної підготовки і 

середній бал за поточну навчальну діяльність не менше 3,0).   

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Голод Р.Б. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [навчальний посібник] / Р.Б. 

Голод, О.М. Мельничук, Л.І. Сілевич. - Івано-Франківськ: Видавництво ІФНМУ, 2013. - 

212 с. 

2. Караман С.О. Українська мова за професійним спрямуванням : [навчальний посібник для 

ВНЗ] / С.О. Караман, О.А. Копусь, В.І. Тихоша. - К. : Літера ЛТД, 2013. - 544 с. 

3. Золотухін Г.О., Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Фахова мова медика: ділова українська мова для 

      студентів-медиків. - Навчальний посібник. - Київ: Здоров'я, 2001. - 392 с. 

4. Кацавець Р. Ділова мова: Сучасний вимір. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008,  

      196 с. 

Національна шкала Бальна шкала 

«5» 70-80 

«4» 60-69 

«3» 50-59 



 

Допоміжна 

1. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : [підручник, за 

програмою МОН]. - 4-те видання / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. - К. : Алерта, 2014. - 

696 с. 

2. Шутак Л.Б. Культура усного спілкування медичного працівника : [навчальний 

посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ - IV рівнів 

акредитації] / Л.Б. Шутак, Г.В. Навчук. - Чернівці : Видавництво БДМУ, 2014. - 177 с. 

3. Бас-Кононенко О. В. Українська мова. Теорія, завдання, тести : [навч. посібник] / О. В. 

Бас-Кононенко, Л. П. Гнатюк. - К. : Знання, 2014. - 405 с. 

4. Козаченко Г. В. Українська мова за професійним спрямуванням : [навч. посібник] / 

Г.В. Козаченко. - К. : ВСВ «Медицина», 2013. - 336 с. 

5. Левченко О.П. Науковий стиль: культура мовлення: [навчальний посібник]  / О.П. 

Левченко. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. - 204 с. 

6. Лисенко Н.О. Культура наукової мови: [навчальний посібник] / Н.О. Лисенко, Н.В. 

Піддубна, О.О. Тєлєжкіна. - Х.: Тім Пабліш Груп, 2015. - 224 с. 

7. Микитюк О. Р. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма : [навч. 

посібник] / О. Р. Микитюк. - 2-ге вид., доповн. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 

2012. - 440 с. 

8. Пономарів О. Д. Українське слово для всіх і для кожного / О. Д. Пономарів. - К. : 

Либідь, 2013. - 360 с. 

9. Тетарчук І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : [навчальний посібник 

для підготовки до іспитів] / І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. - К. : «Центр учбової 

літератури», 2014. - 186 с. 

10. Шутак Л.Б. Культура професійного спілкування: контрольні вправи і тестові завдання 

[навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І - ІУ рівнів 

акредитації] / Л.Б. Шутак, А.В. Ткач, Г.В. Навчук. - Чернівці : Видавництво БДМУ, 

2012. - 182 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

1. Державна мова - мова професійного спілкування [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://stud24.ru/. 

2. Державна мова - мова професійного спілкування [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.studopedia.info/. 

3. Культура писемного ділового мовлення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.linguistika.com.ua. 

4. Луковенко Т. Явище паронімії в українській мові [Електронний ресурс] / Т. 

Луковенко. 

- Режим доступу: http:// ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15353/1/27-123-126.pdf. 

5. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної 

мови. Українська медична термінологія в професійному спілкуванні. Лексико -стилістичні 

норми. Словники у професійному спілкуванні. Типи словників. Роль словників у підвищенні 

мовної культури [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://intranet.tdmu.edu.ua/. 

http://stud24.ru/
http://www.studopedia.info/
http://www.linguistika.com.ua/
http://intranet.tdmu.edu.ua/


                                       Перелік питань до підсумкового контролю 

 

Змістовий розділ 1. Культура усного та писемного професійного мовлення. 

 

1.  Мета і завдання навчальної дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”. 

2.  Історія становлення та розвитку сучасної української літературної мови. 

3.  Походження української мови. 

4.  Роль мови в суспільстві та її функції. 

5.  Поняття мови та мовлення. 

6.  Мова як засіб професійного спілкування. 

7.  Комунікативні якості професійної діяльності лікаря. 

8.  Основні ознаки літературної мови, її форми. 

9.  Мовна норма. Види мовних норм. 

10. Поняття про стиль. Функціональні стилі сучасної української мови, їх особливості. 

11.  Характеристика офіційно-ділового стилю, його різновиди. 

12.  Науковий стиль, його підстилі. Функції, завдання, характерні ознаки. 

13.  Художній стиль та його мовностильові особливості. 

14.  Публіцистичний стиль, основне призначення, сфери його застосування. 

15. Розмовний стиль. Лексичні, морфологічні й синтаксичні особливості розмовного мовлення. 

Етика   побудови спілкування лікаря з колегами, хворими та їхніми родичами. 

16. Дискусійність питання про виокремлення конфесійного, ораторського й епістолярного стилів. 

17.  Лексика як сукупність слів мови. 

18.  Слово і його лексичне значення. Пряме й переносне значення слів. 

19.  Лексикографія як наука. Типи словників. 

20.  Становлення сучасної української медичної лексикографії. 

21.  Використання фахової нормативної лексики. 

22. Активна і пасивна лексика української мови. Діалектизми, історизми, архаїзми, професіоналізми, 

арготизми, жаргонізми, неологізми. 

23.  Співвідношення українських і запозичених компонентів у тер- міносистемі медицини. 

24.  Фразеологія української мови. 

25.  Поняття про термін. Термін як основний елемент фахової мови лікаря-стоматолога. 

26.  Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми у мові професійного спрямування. 

27.  Іменник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. 

28.  Особливості закінчень іменників чоловічого роду 2-ї відміни однини у родовому відмінку. 

29.  Творення паралельних форм чоловічого та жіночого родів іменників, що є назвами осіб за 

професією, посадою, званням. 

30.  Використання давального та кличного відмінків іменника в усному та писемному мовленні. 

31.  Прикметник, розряди за значенням. Ступені порівняння прикметників. 

32.  Числівник, морфологічні ознаки. Особливості відмінювання. Специфіка використання 

числівників у медичних текстах. 

33.  Дієслово. Поділ на дієвідміни. 

34.  Форми дієслова. Дієприкметникові та дієприслівникові звороти у медичних текстах. 

35.  Займенник, розряди за значенням. Стилістичні функції особових займенників. 

36.  Роль займенників в культурі публічного та діалогічного професійного мовлення. 

37.  Особливості використання форм з прийменником по. 

38.  Предмет синтаксису. Типи синтаксичних одиниць. 

39.  Просте речення. Типи односкладних речень. 

40.  Однорідні члени речення, особливості їх вживання у текстах. 

41.  Складносурядні речення . Розділові знаки в них. 

42.  Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними, означальними. 

43.  Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. 

44.  Складні безсполучникові речення. Розділові знаки в них. 

45.  Публічний виступ. Жанри публічних виступів. 

46.  Значення ораторського мистецтва в діяльності медичного працівника. 

47.  Український мовленнєвий етноетикет як складова культури професійного мовлення лікаря. 



48.  Етикет телефонної ділової розмови. 

49.  Культура наукового мовлення. 

50.  Морально-етичні принципи у професійній життєдіяльності медичного працівника. 

 

Змістовий розділ 2. Призначення та класифікація документів. Основні вимоги до укладання й 

оформлення текстів документів. 

 

51.  Документ - основний вид писемного професійного мовлення. Значення й функції документа. 

52.  Класифікація документів. Основні вимоги до укладання документів. 

53.  Текст як основний реквізит документа. Основні вимоги до укладання текстів ділових документів. 

54.  Рубрикація тексту. Правила оформлення заголовків і підзаголовків. 

55.  Правила оформлення бібліографії. 

56.  Основні реквізити документів, їх характеристика, норми дотримання. Постійні та змінні 

реквізити. 

57.  Бланк і формуляр документа. Різниця між ними. 

58.  Оформлення сторінки документа. 

59.  Організаційні документи: положення, статути. 

60.  Посадова інструкція, її реквізити, зміст. Правила. 

61.  Розпорядчі документи: постанова, ухвала, розпорядження. 

62.  Накази, їх види. 

63.  Акт, довідка. Медична довідка. 

64.  Плани робіт. Класифікація планів. 

65.  Звіт як вид документа. 

66.  Службові записки. Правила щодо їх написання та оформлення. 

67.  Правила оформлення протоколу та витягу з протоколу. 

68.  Оголошення, запрошення, основні вимоги до написання. 

69.  Ділове листування, його види. Особливості оформлення ділових листів. Рекомендаційний лист. 

70.  Анотація. Відгук. Рецензія. 

71.  Заява, типи заяв. 

72.  Автобіографія, її реквізити. 

73.  Атестаційна, рекомендаційна та виробнича характеристики. Особливості їх укладання. 

74.  Резюме, його характеристика, реквізити. 

75.  Договір, трудова угода, контракт. Вимоги до їх оформлення. 

76.  Доручення, види доручень, реквізити. 

77.  Розписка, реквізити. 

78.  Посвідкові (засвідчувальні) документи: паспорти, атестати, дипломи, перепустки, посвідчення, 

свідоцтва. 

79.  Медична документація. Зразки оформлення найпоширеніших видів документів у професійній 

діяльності лікарів-стоматологів. 

80.  Візитна картка, її реквізити та особливості використання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії успішності 

 

      Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який систематично працював протягом семестру, 

виявив достатнє знання навчального матеріалу, виконав передбачені програмою завдання, показав 

стійкі знання з дисципліни і здатний до їх самостійного оновлення у ході подальшого навчання. 

Студент виявляє вміння трактувати поняття мови як суспільного явища, „мова“ і „мовлення“, „мова“ 

і „мислення“, „літературна мовна норма“; пояснювати спільне та відмінне між мовою та мовленням, 

національною та літературною мовою; трактувати існуючі точки зору на питання щодо походження 

української мови; відношення між мовою та державою; зробити висновки про фахове мовлення як 

частину загальнонаціональної мови; демонструє практичні навички правильного використання 

різних мовних засобів відповідно до сфери і мети висловлювання; інтерпретувати структурно-

функціональну характеристику текстів різних стилів; демонструє вміння користуватися різними 

типами словників; демонструє навички правильного виголошення публічних виступів; 

     трактувати поняття „документ”, „система документації”, „документування”, „реквізит”; 

демонструвати засвоєння основних вимог до оформлення документів різного типу, високий рівень 

грамотного й оперативного складання документів; володіння культурою ділового мовлення; 

визначати реквізити документів, специфіку писемного та усного ділового мовлення; загальні та 

специфічні функції документів; продемонструвати вміння й навички складання, написання та 

оформлення різноманітної документації. 

      

        Оцінка «добре» студент виявляє вміння трактувати поняття мови як суспільного явища, „мова“ і 

„мовлення“, „мова“ і „мислення“, „літературна мовна норма“; пояснювати спільне та відмінне між 

мовою та мовленням, національною та літературною мовою; зробити висновки про фахове мовлення 

як частину загальнонаціональної мови; демонструє практичні навички правильного використання 

різних мовних засобів відповідно до сфери і мети висловлювання; демонструє вміння користуватися 

різними типами словників; демонструє навички правильного виголошення публічних виступів; 

     трактувати поняття „документ”, „система документації”, „документування”, „реквізит”; 

демонструвати засвоєння основних вимог до оформлення документів різного типу; визначати 

реквізити документів, специфіку писемного та усного ділового мовлення; загальні та специфічні 

функції документів; продемонструвати вміння й навички складання, написання та оформлення 

різноманітної документації. 

 

       Оцінка «задовільно» студент виявляє вміння трактувати поняття мови як суспільного явища, 

„мова“ і „мовлення“, „мова“ і „мислення“, „літературна мовна норма“; пояснювати спільне та 

відмінне між мовою та мовленням; зробити висновки про фахове мовлення як частину 

загальнонаціональної мови; демонструє практичні навички правильного використання різних 

мовних засобів відповідно до сфери і мети висловлювання; демонструє навички підготовки 

публічних виступів; 

     трактувати поняття „документ”, „система документації”, „документування”, „реквізит”; 

продемонструвати вміння й навички складання, написання та оформлення документації щодо 

особового складу. 

 

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не виявив достатніх знань основного 

програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою 

завдань, не володіє навичками самостійної роботи. 

 

 


