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1. Загальна інформація
Назва дисципліни «ІНОЗЕМНА МОВА»
Викладач (-і) Віцюк Алла Анатоліївна
Контактний телефон викладача 098-787-27-97
E-mail викладача а! vi87@ukr.net
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 90 годин
Посилання на сайт дистанційного навчання https://zoom.us/i/8670185643?pwd=MHFpUiRJT3 

NveH14Q 1 AOaFRB WUlIdz09__________________
Консультації щовівторка з 14.00 до 15.00, 9 поверх

2. Анотація до курсу
Вивчення іноземної мови здійснюється впродовж І семестру 1-го року навчання.
Іноземна мова як навчальна дисципліна:

® ґрунтується на вивченні студентами фахового матеріалу іноземною мовою та інтегрується із
дисциплінами біологія, біофізика, біохімія, анатомія, гістологія, фізіологія, латинська мова та 
біоетика

• закладає основи знань стоматологічної термінології з перспективою їх подальшого
використання у професійній діяльності

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:
• практичні заняття
• самостійна робота студентів (СРС)

Аудиторні заняття за методикою їх організації є практичними, оскільки передбачають:
® вивчення основ термінології на базі опрацювання оригінальних та адаптованих

стоматологічних текстів іноземною мовою 
® оволодіння навичками читання, розуміння та двостороннього перекладу тексту
» складання анотацій та резюме іноземною мовою
• розвиток комунікативних умінь в межах тематики програми

На практичних заняттях з іноземної мови студентам рекомендується:
• нотувати лексико-граматичнии 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______________________________________
Метою навчальної дисципліни «Іноземна мова» є формування у  студентів-стоматологів 
іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності.
Основні цілі вивчення дисципліни «Іноземна моваж

® інтерпретувати зміст загальнонаукової літератури іноземною мовою
• демонструвати вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій формах
» розвивати комунікативні навички культурологічного характеру________________________ .

4. Результати навчання (компетентності)
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна.
Відповідно до Стандарту вищої освіти України до дипломної підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 221 «Стоматологія» під час 
вивчення дисципліни «Іноземна мова» студенти мають набути здатності самостійно розв’язувати 
складні навчальні та професійні задачі й проблеми у галузі стоматології засобами іноземної мови, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій у сфері охорони здоров’я та у межах 
своєї спеціальності.

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття студентами низки 
компетентностей, а саме: 

загальні:
® здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
в знання та розуміння предметної області та розуміння професії 
в здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово
в навички використовувати інформаційні і комунікаційні технології; здатність до пошуку, 

________опрацювання та аналізу інформації з різних джерел______ ___________________________________

mailto:vi87@ukr.net
https://zoom.us/i/8670185643?pwd=MHFpUiRJT3


• здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати автономно 
в здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); орієнтація на безпеку
• здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 

спеціальні (іншомовні професійно орієнтовані комунікативні):
• здатність коректно використовувати лексико-граматичні конструкції іноземної мови 

спеціальності у процесі навчання та професійної діяльності для формування суджень, чітких 
висновків та їх обгрунтовування

• здатність брати участь у навчальному процесі ВМЗО в іншомовному середовищі; 
використовувати лінгвістичні засоби іноземної мови з метою вирішення навчальних завдань

® здатність чітко виражати свої погляди на певне явище чи інформацію та прокоментувати її, 
о здатність висловлюватись упевнено, чітко і ввічливо у формальному та неформальному 

реєстрах, адекватно ситуації та особистості співрозмовника, пацієнта 
о вміння привести зміст і форму власного висловлювання у відповідність до професійної 

ситуації і висловлюватись спонтанно 
® здатність до застосування іноземної мови під час професійної діяльності на робочому місці, у 

адміністративних закладах охорони здоров’я та університетських лікарнях в іншомовному 
середовищі

• здатність до здійснення усного та письмового перекладу науково-медичної літератури з 
проблем стоматології іноземною та рідною мовами

• здатність до проведення наукових досліджень, розуміння оригінальної літератури іноземною 
мовою на стоматологічну тематику, інтерпретації змісту загальнонаукової літератури 
іноземною мовою

• здатність до використання засобів сучасних інформаційних технологій під час спілкування 
іноземною мовою та передачі інформації

• здатність до контролю, самоконтролю результатів мовленнєвої діяльності
5. Організація навчання курсу

Обсяг курсу
Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 0
Практичні заняття 50
Самостійна робота 40

Ознаки курсу
Се- Спеціальність 
местр 1 221 «Стоматологія»

Курс (рік Нормативний 
навчання) 1

Тематика курсу
Тема,
план

Форма
заняття

Літерату
ра

Завдання, 
кількість годин

Вага
оцінки

Термін
виконання

Змістовий розділ 1
Я -
студент
ВМНЗ

практичне
заняття,
СРС

1 читання та переклад тексту 
домашнього завдання, лексична 
робота -  4 год.

2-5 Згідно з 
розкладом

ВМНЗ, у 
якому я 
навчаюся

практичне
заняття,
СРС

1,2, 9 анотація до тексту, граматична 
тема,
виконання практичних вправ — 
5 год.

2-5 Згідно з 
розкладом

Історія
стомато
логії

практичне
заняття,
СРС

6,7 тези виступу на конференцію -  
6 год.

2-5 Згідно з 
розкладом

Стомато
логічні
спеціаль
ності

практичне
заняття,
СРС

1 читання та переклад тексту з 
підручника, 
розмовна тема, 
відтворення термінології 
іноземною мовою в усній та 
письмовій формах -  6год.

2-5 Згідно з 
розкладом

Стомато
логічні
інструмен
-ти

практичне
заняття,
СРС

1,4 лексична тема,
укладання термінологічного
словника,
відтворення термінології

2-5 Згідно з 
розкладом



іноземною мовою в усній та 
письмовій формах -  6 год.

Анатомія
голови

практичне
заняття,
СРС

1,4 укладання термінологічного 
словника, відтворення 
термінології іноземною мовою в 
усній та письмовій формах, 
опис будови голови людини та 
органів ротової порожнини 

-  6 год.

2-5 Згідно з 
розкладом

Ротова
порожни
на

практичне
заняття,
СРС

1,2,5 повідомлення на тему, що 
вивчається -  6 год.

2-5 Згідно з 
розкладом

Анатомія
зуба

практичне
заняття,
СРС

1,3,4 відповіді на запитання до тексту, 
лексична робота, відтворення 
термінології іноземною мовою в 
усній та письмовій формах -  6 
год.

2-5 Згідно з 
розкладом

Типи зубів практичне
заняття,
СРС

1,4,7 лексична тема, переклад слів до 
тексту підручника, 
ситуативний діалог, 
опис будови та типів зубів -  6 
год.

2-5 Згідно з 
розкладом

Молочні
зуби

СРС 6,7 скласти резюме тексту за темою 
іноземною мовою -  5 год.

2-5 Згідно з 
розкладом

Зуби
мудрості

СРС 6,7 усна презентація іноземною 
мовою за темою -  5 год.

2-5 Згідно з 
розкладом.

Аномалії
розвитку
зубів

практичне
заняття,
СРС

1,2 ,4 обговорення, написання 
студентських творів за темами 
практичних занять -  6 год.

2-5 Згідно з 
розкладом

Стомато
логічний
анамнез

практичне
заняття,
СРС

1,2,6 читання, переклад, розуміння 
тексту,
завдання на перевірку вмінь та 
навичок комунікації та розуміння 
прослуханої інформації, 
опис процедури 
стоматологічного обстеження 
-  6 год.

2-5 Згідно з 
розкладом

Огляд
ротової
порожни
ни

практичне
заняття,
СРС

1,4,5 переклад тексту для конкурсу на 
кращий переклад -  6 год.

2-5 Згідно з 
розкладом

Гігієна
ротової
порожни
ни

СРС 6 ,7 сформулювати результати 
індивідуального пошуку на 
релевантну тематику -  5 год.

2-5 Згідно з 
розкладом

Стоматоло
гічна
анестезія

практичне
заняття,
СРС

4 прослуховування аудіозапису 
тексту та слів до теми, 
вправи на multiple choice на 
розуміння прослуханої 
інформації -  6 год.

2-5 Згідно з 
розкладом

6. Система оцінювання
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;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;



5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
виставляються у журналах обліку

в) діалогічне мовлення в типових ситуаціях;
г) контроль практичних навичок; 
ґ) письмові роботи;
д) презентація;
е) повідомлення.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» - 
«незадовільно» -  2), отримані студентами 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді диф.заліку 
(письмово).
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, що 
переводиться в бали (Таблиця 1).
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 контролю.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну

4- 120- 4- 120- 4- 120- 4- 120-
бальна бальна бальна бальна бальна бальна багтьна бальна
шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала 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 1 17 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 1 14 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 1 12 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 11 1 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше Недос
4,54 109 3,99 96 3,45 83 3 татньо
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 2. Шкала оцінювання диференційованої о заліку:
Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«З» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав не 
менше за 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 та за підсумковий контроль (диференційований 
залік) ( Таблиця 3).

4- 200- 4- 200- 4- 200- 4- 200-
бальна бальна бальна бальна бал“ьна бальна бальна бальна
шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала

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
Недос
татньо4,52 181 3,99 160 3,47 139

4,5 180 3,97 159 3,45 138
Вимоги до 
письмової 
роботи

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 бала.

Змістовий розділ 1
Аудиторна робота

сума
Тест 2-5
Робота на парі 2-5
Загалом 72-120

Тема практичного заняття Кількість годин
1. Я -  студент ВМНЗ 2
2. ВМНЗ, в якому я навчаюся 4
3. Історія стоматології 4
4. Стоматологічні спеціальності 4
5. Стоматологічні інструменти 4
6. Анатомія голови 4
7. Ротова порожнина 4
8. Анатомія зуба 4
9. Типи зубів 4
10. Аномалії розвитку зубів 4
11. Стоматологічний анамнез 4
12. Огляд ротової порожнини 4
13. Стоматологічна анестезія 4

Умови допуску до 
підсумкового контролю

До диференційованого заліку допускаються студенти, які 
повністю виконали програму дисципліни «Іноземна мова»: 
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).

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__________________________________

Базова
1. Англійська мова для студентів-стоматологів: Підручник / О.С. Ісаєва, Н. В. Кучу мова,

МЛО. Ш умило/Львів, 2008 .-421  с.
2. Шиленко Р.В., Мухіна В.В., Скрипникова Т.П. Англійська мова (практичний курс для студентів 

стоматологічного факультету) / Р.В. Шиленко, В.В. Мухіна, Т.П. Скрипникова. -  К.: Центральний 
методичний кабінет з вищої медичної освіти, 1998. — 560 с.

3. Raymond Murphy. English Grammar in Use.A self-study reference and practice book for intermediate 
students. Cambridge, University Press, 1988.

4. Адамчик M.B. Великий англо-український словник. -  Київ, 2007.
5. Гурська A.I., Новосядла С.Й. та ін. English for Advanced Medical Students. -  Львів: Світ, 2003.
6. Kuchumova N.V. English for Medical Students. (Module 1). -  Lviv: Danylo Halytsky Lviv National 

Medical University, 2010.
Інформаційні ресурси

7. Міністерство охорони здоров’я. Режим доступу до Веб-сторінки: 
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/

8. English for Professional Use: Denistry = Англійська мова за професійним спрямуванням. 
Стоматологія. Режим доступу до Веб сторінки: https://www.vakaboo.ua/english-for-professional-use- 
denistrv-angliis-ka-mova-za-profesiinini-spriamuvanniam-stomatologiia.html

9. English in Professional Use: “Medicine”. Reading-book / I.G. Romanko, 0 .0 .  Pisotska, I.V. 
Znamenska. -  Poltava, 2014. -  220 p. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу :
http://www.umsa.edu.ua/lecture/inmov/english in professional use.pdf.

10. English with the BBC Service http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml
11. Medical Terminology and Oral Facial Anatomy: Online Course (2013).___________________________

Викладач к.пед.н., доц. А.А.Віцюк
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