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1. Загальна інформація
Назва дисципліни ІН О ЗЕМ Н А  М О ВА  (Н ІМ ЕЦ ЬК А )
Викладач (-і) Віцюк Алла Анатоліївна
Контактний телефон 
викладача

098-787-27-97

E-mail викладача аі vi87@ukr.net
Формат д и с ц и п л і н и Вибіркова
Обсяг Д И С Ц И П Л ІН И 90 годин
Посилання на сайт 
дистанційного навчання

https://zoom.us/i/8670185 643 ?pwd=M HF pU і RJT3NveH14Q 1 AOaFRB 
WUlIdz09
щочетверга з 14.00 до 15.00, 9 поверхКонсультації

2. Анотація до курсу
Вивчення іноземної мови (німецької) здійснюється впродовж 3-го року навчання у ВМЗО. 
Іноземна мова (німецька) як навчальна дисципліна:

• ґрунтується на вивченні студентами фахового матеріалу іноземною мовою (німецькою) 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 (німецькою)
• оволодіння навичками читання, розуміння та двостороннього перекладу тексту
• складання анотацій та резюме іноземною мовою (німецькою)
• розвиток комунікативних умінь в межах тематики програми

На практичних заняттях з іноземної мови (нім.еі(ькоі) 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_______________________________________________

3. Мета та цілі курсу
Мета вивчення іноземної мови(німецької) -  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.

К інцеві 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, пов’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;________________________ _________________________________

mailto:vi87@ukr.net
https://zoom.us/i/8670185


використовувати загальну і наукову лексику при виконанні когнітивних завдань; 

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

вивчення німецької медичної термінології;
здійснювати усно-мовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах) на 

ситуативно-зумовлену тематику;
включити засвоєний лексико-граматичний матеріал в активне спілкування.

____________________________ 4. Результати навчання (компетентності)_________________ __ ________
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна.
Відповідно до вимог до підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 
22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» під час вивчення дисципліни «Іноземна мова 
(німецька)» студенти 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.

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 (німецьку) 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 (німецькою) на медичну тематику, інтерпретації змісту загальнонаукової літератури 
іноземною мовою (німецькою)
• здатність використання засобів сучасних інформаційних технологій під час спілкування
іноземною мовою (німецькою) та передачі інформації
• здатність використовувати іноземну мову (німецьку) 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

_________________________________ 5. Організація навчання курсу_________________________________
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 0
Практичні (семінарські) заняття ЗО
Самостійна робота 60

Ознаки курсу
Семестр
5-6

Спеціальність 
222 «Медицина»

Курс(рік навчання) 
З

Вибірковий



Тематика курсу
Тема, план Форма

заняття
Літерату
ра

Завдання, год Вага оцінки Термін
виконання

Змістовний розділ 1

Виший медичний заклад 
освіти, в якому я навчаюсь

ПЗ
СРС

1,2,9 написати доповідь, 2 
год.

2-5 За
розкладом

Вища медична освіта в 
країнах, мова яких 
вивчається

ПЗ
СРС

1,3,7 вивчити слова, 2 год. 2-5 За
розкладом

Професія, яку я обираю ПЗ
СРС

1,2,8 написати реферат, 2 
год.

2-5 За
розкладом

Система охорони здоров'я 
в країнах, мова яких 
вивчається

ПЗ
СРС

1,2, 8 вивчити текст про 
СОЗ, 2 год.

2-5 За
розкладом

Амбулаторне лікування ПЗ
СРС

1,4,5 вивчити слова, 2 год. 2-5 За
розкладом

Підсумковий контроль ПЗ
СРС

1,2, 8 повторити лексичний 
та граматичний 
матеріал, 2 год.

2-5 За
розкладом

Змістовний розділ 2

Захворювання 
респіраторної системи

ПЗ
СРС

1,2,9 написати доповідь, 2 
год.

2-5 За
розкладом

Серцево-судинна система ПЗ
СРС

1,3,5 вивчити слова, 2 год. 2-5 За
розкладом

Атеросклероз ПЗ
СРС

1,2,9 написати реферат, 2 
год.

2-5 За
розкладом

Травна система ПЗ
СРС

1,2,8 вивчити текст про 
ТС, 2 год.

2-5 За
розкладом

Г астрит ПЗ
СРС

1,4,5 вивчити слова, 2 год. 2-5 За
розкладом

Рак шлунка ПЗ
СРС

1,2,7 виконати граматичні 
вправи, 2 год.

2-5 За
розкладом

Печінка ПЗ
СРС

1,2, 6 написати доповідь, 
2 год.

2-5 За
розкладом

Г епатит ПЗ
СРС

1,2,3 вивчити правила з 
граматики, 2 год.

2-5 За
розкладом

Підсумковий контроль ПЗ
СРС

1,2,4 повторити лексичний 
та граматичний 
матеріал, 2 год.

2-5 За
розкладом

6. С и стем а  о ц ін ю в ан н я  курсу
Загальна
система
оцінювання
курсу

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) ідентифікація збудників і переносників збудників паразитарних хвороб на 
фотографіях, макро- і мікропрепаратах;
д) контроль практичних навичок;
е) розв’язання типових задач з генетики і медичної генетики.
О цінки у національній ш калі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  3,



«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляю ться у журналах обліку 
відвідування та успіш ності академ ічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді екзамен} 
(диф.заліку, заліку) (письмово, усно).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної 
теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 
чотирибальною (традиційною) шкалою .оцінювання. При цьому враховуються усі 
види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з 
кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки). Виставлені за 
традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну 
навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за кожне 
заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Таблицею 
1.
Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 

шкалу (для дисциплін, що завершуються заліком)
4 -б ал ьн а

ш к а л а
200-

б ал ьн а
ш к а л а

4 -б ал ьн а
ш к а л а

200-
бал ьн а
ш к а л а

4-
б ал ьн а
ш к а л а

200-
б ал ьн а
ш к а л а

4 -бал ьн а
ш к а л а

200- бал ьн а  
ш кал а

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132
4,85 194 4.32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4.67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4.65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4.09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недостатньо
4,52 181 3,99 160 3,47 139
4,5 180 3,97 159 3,45 138

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 ПК 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.

Вимоги до 
письмової 
роботи

Підсумкова письмова робота виконується у формі тестових завдань.

Практичні
заняття

Розділ 1

1. Вищий медичний заклад освіти, в якому я навчаюсь



2. Вища медична освіта в країнах, мова яких вивчається
3. Професія, яку я обираю
4. Система охорони здоров'я в країнах, мова яких вивчається
5. Амбулаторне лікування
6. Підсумковий контроль

Розділ 2
7. Захворювання респіраторної системи
8. Серцево-судинна система
9. Атеросклероз
10. Травна система ■ ,
11. Г астрит
12. Рак шлунка
13. Печінка
14. Гепатит
15. Підсумковий контроль

Аудиторна робота
Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2

сума
Тест-2 -5 Тест -  2-5
Реферат -  2-5 Реферат -  2-5

72-120 72-120
Умови допуску до 
підсумкового контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає 
підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як сума оцінок за поточний 
контроль знань (усне опитування, письмове опитування, тести, 
перевірка ідентифікації мікропрепаратів, рефератів), результатів 
складання 2-х змістових модулів.

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 
практичного матеріалу.

8. Рекомендована література
1. Ісаєва О.С., Варецька Д.О., Шумило М.Ю. Посібник з німецької мови для студентів 1 курсу 
медичного факультету (1 і 2 модулі). - Львів, 2010
2. Бушина Л.М., Елисеева Л.H., Яцковская В.Я. Учебник немецкого языка для медицинских вузов. -  
М.:Высшая школа, 1990. .
3. Настаченко В.М., Гринюк Г.А. Немецкий язык. -  К.: Вища школа, 1999.
4. Зернова В.K. Deutscher Lehrkomplex. -  Полтава: Дивосвіт, 2003.
5. Петров В.П., Чупятова B.C., Цветова М.В. Русско-немецкий словарь-разговорник медицинских 
терминов и словосочетаний. -  М: Русский язык, 2002.
6. Лабінська Б.І. Deutsch in der klinischen Pharmazie. -  Чернівці, 2006.
7. Григор'єва M.В., Володіна В.Д. Deutsch für Pharmaziestudenten.-Харків: Основа, 1997.
8. OMR Dr. Med. Dolf Kunzel Der menschliche Organismus gesung und krank. -  Berlin:VEB Verlag Vlk 
uns gesungheit, 1986.
9. Prof. Dr. Klaus -  Ulrich Benner Der Körper des Menschen. -  Augsburg: Weltbildverlab GmbH, 1990.
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