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1. Mетoro BикJIaдaннЯ нaвчa.,тьнoi дисциплiни кForeign lаnguаgе (Lrlсrаiniаn) (br
prфssionаl purposеs) / Iнoзeмна мoва (укpаIнcька л,toва) (за npoфеciйнuл,t
cпpяuуванняu) ) e пpo.цoB)I{eння фopмyвaння кoмyнiкaTивI{иx I{aBичoк мaйбyтнix
спецiaлiстiв, стy,Цiroвaння oсoбливoстей фaxoвoi мoви.
2. Пoпеpeднi вIlMoги Дo oпaнyвання aбo вибopy нaвчaльнoi Дисциплiни:
! вуiнн1 саlиocmiйнo пpацнoваmu З науКoвoto mа науКoвo-v4еmoduчнolo лimеpаmуpoю.
2. Boлodiння еле^4еI1mаpнun,lu навuчКаJ|.u сucmеJ'lнozo аналiзу, сuнtnеЗу mа уЗа,аJlьненняiнфopмацii.
3. oпанування навчальнt'lх -ducцuttпiн кFarcign, lаnguаge (I.lkrаiniаn) l lнoзcлснa fucoва(укpa,tнeькa)>, кForeign ,lаnguаge (UkrainГаф fi, p1ф'sь""t pi,po'"'1 / Iнoзел.tна
мoва (укpаi|нcька мoва) (за npoфеciйнuлl cnpямуванням) ь.

3. Aнoтaцiя нaвuaльнoi дисциплiни:

, кForеign lаnguаgе (Ukrаiniаn) фr prфssionаl purposеs) / Iнoзеlwна lvtoва
(укpаiнcька л,toва) (за пpoфеciй"u' 

"np"-у"аннялl) 
ь як IIaBЧaЛьнa дисциплiнaЗaклaдar oсIloBи фaхoвoi мoвй медикa з пo.ц€l.rTЬIпolo пеpспекTиBoIo викopистaЕня

здoбyтих знaI{ь y пpoфесiйнiй-дiяльнoстi; пpoдoBя(yе фopмyвaти МoBtly кoМпетенцiro'
кoмyнiкaтивнi нaвички мaйбyтнix спецiaлiстiв. пpЬд'еioм u"".n"*,," нaвчaльнoi
дисциплiни е oсI{oBи оyчaснoгo пpoфесiйнoгo МoBлeнт{я' МеДичнa теpмiнoлoгiя,
пpaвилa yкЛa.цaнEЯ фaхoвoi дoкyментaцii, кyлЬтypa нayкoвoi тa пpoфeсiйнoi.
yкpaiнcькoi мoви, фopмyBaння нaвичoк i вмiнь з aктyaJlЬIlиx видiв пpoфесiйнoi
мoвленнсвoi дiял ьнoстi.

4. Завдaння (нaвvaльнi uiлi):
r. зaсвoсншI oоIloBoпoлoжних пoнятЬ з кypсy кForеigп lапguаgе (Ukrаiпiап) фrprфssioпаl purposеs) / Iнoземна lt,toва (укpаiнcька мoЬа) 

_ 
(за npoфeciйiuл,t

cnpямуваннsшt) l>;
2. oвoлoдiнrтя oснoвaMи фaxoвoi Мoви Mедикa;
З. oпaнyвaння }ropМ yкJIaдaI{ня Мeдичниx дoкyмeнтiв..
Згiднo з BиМoгaМи Cтaндapтy вищoi oсвiти Укpaiни (дpyгий (мaгiстеpський) piвень вищoi
oсвiти, гшryзь знaнь 22 <oxopoнa здoрoв'я>, cпецia,,ьнiсть z)2 uМiд'ц'нa>) .Цисциплiнa
<Укpaiнськa мoвa (зa пpoфеciйним спpяМyвaнням)>> зaбезпенyс нaбyття здoбyвauaми
oсвiти тaкиx кol,,tnе me нmн o cmе й:

iнmеzpальнo.i:
- здaтнiоть poзв'язyвaти типoвi тa оклaднi опецiaлiзoвaнi зaдa.ri тa пpaкти.rнi

пpoблеми y пpoфeоiйнiй дiяльнoстi y гaлyзi oxoрoни здopoв'я, aбo y пpoцесi
нaвчaння' щo пepeдбavar пpo'едeнн,l дoолiджeнь тala6o здiitcнення iннЬвaцiй
тa хaрaктepизyстьсЯ кoМплекснiстro тa неBизнaчeHiстto yмoв тa BиМoг;

Заzальн11х '.
- здaтнiоть дo aбстpaктнoгo МисленЕя, aнaлiзy тa си}ITeзy' здaтнiсть вчитиcя i

oвoлoдiвaти сyЧaсниМи знaнняМи;
_ здaтнiсть зaстoсoвyвaTи зIlaнIUl y пpaкTичниx ситyaцiяx
- здaтнiсть дo aдaптaцii тa дii в нoвiй ситyaцii:
- здaтнiсть пpиймaти oбгpyнтoвaнi piшення; пpaцIoBaти в кoмaндi; нaBички

мiжoсoбистiонoi взaсмo,цii;



_ ЗiцaTнlсTь спlЛкyBaтисЯ Деpжaвнoю MoBoIo як yснo' тaк i пиcьМoBo; здaTI{icTЬ
спiлкyBaтисЬ iнoзeмноrо МoBolo;

_ нaвички Bикopистaння iнфopмaцiйних i кoмyнiкaцiйних тeхнoлoгiй;
_ визrraченiсть i нaполегливiсть щoдo пoстaBлeниx зaBдaнЬ i взятиx oбoв,язкiв;
- здaтнiсть дiяти сoцiaльнo вiдпoвiдaльнo тa свiдoмol
cnе цiальнltх (ф ахoвllх, npеdме mнuх) :
- I{aBиrIки oпиTyвaIIня пaцiеIrTa;
_ здaTlriстЬ дo BедeннЯ мeди.rнoi дoкyментaцii.

5 .P таTи IIaBчaння зa
Pезyльтaт нaBчаIlня

(l -знаTи;2 - Bмiти; 3 - кoМyнiкaцiя; 4 - aвтoнoмнiсть та
. BiдпoBiдaльнiсть)

Фоpми (таlабо
метoди i

технoлoгii)
виклaдaння i

нaBчaння

Meтoди oцiнroвaння

Biдсотoк y
пiдсyмкoвiй

oцiнцi з
дисцпплiни

Код Peзультaт нaвчaння

Знати
1.1 . Знaти бaзoвi мoвoзнaвчi поняТTя з oоFIoBIlих

poздiлiв сyuaснoi yкpaiнськoТ лiтepaтypнoi
МoBи;

Пpaктиvне
зaняTTЯ

Уснi вiдпoвiдi l 0

1.2.Знaти бaзoвi мoвЛеннeвoзнzltsчl пoнятTя: Пpактиvнe
зaняTTя

Уснi вiдпoвiдi t 0

1.3 . Знaти мoвнi й немoвнi зaоoби i спoсoби для
BислoBлeHня лумoк. пovyттiв у piзних
офеpaх опiлкyвaння.

Пpaктиvнe
ЗaHЯT.rЯ

Уснi вiдпoвiдi l 0

Bмiти
2.1 .{oтpимyвaтиcя базoвиx лекси.rних,

ГpaМaTичI{их, cтилiстиvних, opфoeпiнних,
opфoгpaфivних нopм сyuacнoi yкpaiнcькoi
лiтeрaтypнoi мoви;

Пpaкти.rне
зaняттЯ

Уснi вiдповiдi 10

2.2. Bикopистoвyвaтu зacoби мoви зaлежнo вiд
отиЛю МoBЛrI{Eя; }']\4lти pr.цaгyвaти Bлacне тa
чyЯ(e Мoвлeння;

Пpaктинне
зaI{ятTя

Уcнi вiдпoвiдi l 0

z , J . Умiти доцiльнo викopиcToByBaTи зacoби
Мoви B пpaкTицi живoгo спiлкрaння; yмiти
BиПpaBдaнo ДoбИpaтИ веpбал ьнi i
невepбaльпi зacoбтl для фopмyлroвaння
ДyМoк;

Пpaкти.rнe
зaняття

Уснi в iдпoвiдi l 5

Кoмyнiкaпiя
J . I Bнщpitпня пoтpебa вивчaти i cпiлкyвaтиcя в

пpoфесiйнoмy сеpелoвищi щpaTнськoto
Мoвoю як pi.ЩroIo' Дepжaвнolо;

Пpaкти.rнe
зaI{яTTя

Уcнi вiдпoвiдi 5

J . Z . Здaтнicть peaлiз}ъaти зaдyМ y пpoцeоi
мoвлeннсвoi дi4льнoстi ;

Пpaктиvнe
ЗaHяT-IЯ

Уснi вiдповiдi 10

3.3. Здaтнiсть BсTaнoвлтoвaти i пiдтpимрaти
кoнтакт зi спiвpoзмoвникoм, змiнювaти
MoвЛенIlсBy пoведiнкy залеrкнo вiд
кoмyнiкaтивнoi cитyaцii.

Пpaктиvне
зaI{ЯTтя

Уснi вiдпoвiдi 5

Aвтoнoпtнiсть тa вiдпoвha.пьнiсть
4.1 . [oсвiд сaмocтiйнoi пpедметпoi дiяльнocтi:

нaвчaльнo-пiзнaвaльнoi, aпа:riтиvнoi,
cинTrтичнoi тa iн., здaтнicть дtl
caМoI{aBчaнI{я Ta прoдoB)кенEя пpoфeciйнoгo
рoзBиткy;

Пpaктиvнe
ЗaНЯTTЯ

Уснi вiдпoвiдi 5

4



4.2. З,цaтнiсть дo кollтpoЛю' caМокoнтpoЛк)
pезультaтi в мoвлен нсвoi дiяльнoстi ;

Пpaктиvнe
зaI{яTTя

Уснi вiдпoвiдi 5

4 'з . !oсвiд oсoбистоi вiдпoвiдальнoстi зa влaсну
кoмрiкaтивну пoведiнкy. вимoгли вiсть дo
cвoгo МoBлrнI{я

Пpaктиvне
ЗiЦIЯтTя

Уснi вiдпoвiдi 5

6. CпiввiднoпrеЕня pезyльТaтiв нaвчaння дисциплiни iз пpoгpaмнипlи рeзyJIьTaTапtи
нaBчаI{пя--------+еryцд-- 

наBчaння ДисцllпЛiни (}ro.ц)_=--=-

Пpoгpaмнi peзyль'."'" 
"u.uu'й?Ы

l . l 1.2 1.3 2.1, 1 1 2.3. 3.1. 1 t 4.1. 4.2. 4.3.

Ум i ння зaстoсoвувaти Лекси кo.гpaмaтиннi
кaтeгopii сyvaонoi yкpaiЪcькoi лiтеpaтypнoi
мoви для виpoблення oпTиМaЛЬнoi мoвнoi
пoведiн ки в пpoфeсiйнiй сфеpi.

+ + .г + _t .г

Boлoдiння теpмiнoлoгiчrroro лекcикolo,
назиuкaми poбoти з
вyзькocпецia;liзoвaниМи cлoвникaМи.

.т + + +

Aналiз дoцiльноcтi викopистaння
лекоичIlих' мopфoлoгiнних' cинтЕlксичIlих
мoвних зaсoбiв вi.цпoвiДнo .цo
кoм1тriкaтивних нalr,ripiв.

+ + + .г + + .г + .г +

oпапyвaння yсниМи тa писеМниМи
EopМaМи Мoвленнсвoгo eтикеTy в
пpoфесiйнiй дiяльнoстi лiкapя.

+ + + + + .г + f

Знaння жaнpoвих ocoбливoстей публivнoгo
Bистyпy. .г + + .г + +
Здaтнiоть дифеpенцiтoвaти ф1тrкцioнaльнi
cтилi cyнaснoi yкpaiЪськoi лiтерaтypнoi
МoBи зaгaлоM та ДисТинкTивI{i oзнaки
наyкoвoгo Mедичнoгo тексТy.

+ + + + + +

Poзвитoк нaвичoк yклa.цaнlтя ocнoвIlих
aдмiнiсщaтивнo-кal{целяpських Ta
r,IrдичI{их дoк}']t{eнтiв, a тaкoяt pе'цaгyBal{ня
пеpекладниx текcтiв'

.т +



7. Cхемa фopмyвaння oцiнки.

8. Cтpyкrypа нaвчaльнol Дисциплiни. Tемaтичний плaн 
*

J\b
л|tI Haзвa тeм

Кiлькiсть гoдин

] г .э -l

o o

1
l 0

2 Tемa 2. Лeксичний acпект пpoфесiйнoi мoви мeДикiв.
Фpaзеoлoгiзoвaнi oдиницi y фaхoвoмy мoвлeннi. t2

J Teпla 3, Tepмiнoлoгiя y пpoфесiйнoМy сtйIкyBaIlнi
Лeкcикo-crманти.lнi вiднoпrення в нayкoвiй теpмiнoлoгii.
ocoбливoстi yкpaiЪcькoi мrДиннoi теpмiнoлoгii.

t2

4 Teмa 4. Cлoвники y пpoфeciйнoмy cпiooy,ar'"i' T"',й
слoвникiв, iх фyнкцiя тa poль y пi.цвищеннi мoвленнeвoi
кyльTypи.

12

5 Teмa 5. Mopфолoгivний aсI]rкт МеДичнoi пpoфeсiйнoi
Мoви.

Tемa б. Cинтaкcичrrий acпект пpoфесiйнoi мoви мeдикiв.

12

6
l 0

7 BсЬoгo 68* Зa нaявнocтi змiн дo грaфiкy нaBЧaлЬнoГo пpoцеcy диB. дoДaToк l

Зaгальний o6cяr 68 zod., в тoмy .lиолi:
Пpакmuvнi заняmmя - 68 zod'

9. Peкoмeндoвaнi дrкepелa:

Оcнoвнi: (Базoвi)
1. Aнтoнiв o. УкpaiЪськa мoвa для iнoземцiв : Мoдyльний кypс B1-B2 / oлекcaндpa Aнтoнiв,

Любoв Пayroк. _ К. : Фipмa ,,Iнкoc'' . - 272 c.
2. Ключкoвськa I. Мaндpiвкa УкрaiЪoтo: Укpaiнськa Мoвa як iнoзeмнa : нaвu. пociб. / Ipинa

Клтoнкoвcькa, oлeся Патriнcькa, oльгa ПтaIпник, oксaнa Tщкевин, Бoгдaн Cивaнит, Гaлинa
II]мiлo. _ Львiв : Bид-вo ,,.{oн Боскo',, 20|2. _ 152 c.

3. Мaкapовa Г. Poзмoвляймo yкpaiноькolo. Елeментapний к}pс : нaвч. пoоiб. / Г. Мaкapoвa, Л.
Пaлaмаp, H. Пpиcяжнтoк. _ К. : Фipмa ,'IHКОС'',2011. * 222 c.

4. Шщaк Л.Б. Кyльтypa yсногo спiлкувaнEя Медичнoгo пpaцiвникa : [нaвua'rьний пociбник
для стyдeнтiв вищих Ме,цичниx нaвчaлЬних заклaдiв III _ IV piвнiв anpeд"',цii.] / Л.Б. Ш}тaк, Г.B.
Haвvyк. _ Чepнiвцi : Bидaвництвo БlNN ,2014. _ 171 c.

5. УкpaТнськa MoBa,цJIя iнoземниx стyдентiв : нaвч. пociб. / o. H. Лисrнкo, P. M. Кpивкo' С. I.
Свiтлитнa, T. П. I{aпкo. _ К. : I{евтр уlбoвoТ лiтepaтypтt' 2011 . _ 240 c.

6. Укpaiнcькa '{oвa 'цЛя iнoземних стyДентiв: пoсiбник / B.М. Bинник, o. M. Гaйдa, I. !. {рavтa iн. _ Tеpнoпiль : Укpмедкпигa, 201З. _ 288 c.

.[Iodаtnкoвi:

1. Кoзaченкo Г,B. Укpaiнськa Мoвa зa пpoфеоiйним cпpяМyвaнняМ : [нaвн. пociбник] / Г.B.
Кoзaчeнкo. _ К. : BCB <Mедицинa>, 201,З. _3З6 c'



2. Тетapтyк I.B. Укpailнськa Мoвa зa професiйним спpяМyBal{няМ : [нaв.raльний пoсiбник.цляпl.цгoтoвки ,цo iспитiв] / I.B. Tетap.ryк, т.е. Дяo'в. _ к ' *цЁ"щ y"о*"r ,iТ"рЪ'yp",, ,2О14. _ 186 с.
.--^---]: -'IJu* 

Л.Б. Культуpa пpoфеcitнoгo 
"ni,nрuu'"' кoнтpoльнi впpaви i теcтoвi зaвдaння :1нaвнa'rьний пociбник лля отy.Цeнтiв 

""щ"* 
.,u"*u,uниx зaклaДiв I - IV piвнiв aкpедитaцiil / Л.Б.IПyтaк, A.B. Tкav, Г.B. Haвтyк. _ Чepнiвцi . в'o""""u'"" БДМУ ' 2012. _ 182 c.

10. loдaткoвi pесурси:
1. Мoвa пpoфеciйнoгo спiлкyвaння як фyнкцioнальний piзнoвид щpaiЪськoi лiтеpaтypнoi Мoви.Укpaiнськa МеДичIla *,''iT:i]l 

" ф;"й. спiлкyвaннi.'-тi*""no."'",lcтиuнi нopми.UлoBIIики y пpoфеciйнoмy cпiлкyвarrнi. Типи cлoвникiв. PЪль ."";;;;l;^; 
-nйu'щ"n,i 

'o"noiкyльтypи-[Елeктpoнний pеоypc]. - Pежим дoсryпy: http:7дntranеt.tсmu.еdu.u'.
2. Hopмaтивнo.диpект

hщ://mozdocs.ki"u.uul?*:ff"nl 
докyпdеI{Tи МoЗ Укpaiни [Елeктpoнний pеЪypc]. - Pежим Дocтyпy:

iH;;;i"::::::тi| *" .1"j:::у в--]!y.yлены тa веденнi Ме,циЦIих кapт отацioнapнoгo тa
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