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1. Mетoю виклaдaння цaвчaльнoi дисциплiни кForеigп lаnguаgе (Ukrаiniаn) (for
prфssionаl purposеs) / Iнoземна мoва (укpаIнcька лtoва) (за npoфeciйнuм
cпpя,,t'tуванняa) ) е пpo.цoB)кення фopмyвaння кoмyнiкaTиBFIих нaвичoк мaйбyтнix
спецiaлiстiв, стyдiroвaння oсoбливoстей фaхoвoi мoви.
2. Пoпepедпi Bимогll Дo oпанyBaння aбo вибopy пaвнaльноi дисциплiни:
]. Blиiння cамocmiйнo npацЮваmu З науКoвoю mа нс1укoвo-]|'|еmoduчнolo лimеpаmуpoю.
2, Boлodiння елел,|енmаpнlшtu навuчка'\|u cucmемнoao аналiзу, сuнmeЗу mа уЗ(JZ(IЛьнення
iнфopмацii.
3' Оnанування навчальн1,х Duсцutlлiн кFotcign lаngaage (Ukrаinian) l lнaзeмнq мoва
(укp,iнeъкa) >, кForeign lаnguаgе (Ukrаiniап) (for prфssionаl purposеs) / Iнoзел,tна
tиoва (укpаi|нcька л'toва) (за npoфеciйнuм cnpямуваннsшt) м.

3. Aнoтaцiя нaвчaльнoi.цисциплiни :
кForeign lаnguаgе (Ukrаiniап) (for prфssionаl putposеs) / Iнoзеlvtна л,toва

(укpаtнcька л,toва) (за npoфеciйнu^l cnpя^^|tуваннstм) ь як IIaBчaлЬнa дисциплiнa
ЗaклaДae oснoви фaxoвoi МoBи Медикa з пo,цaJlЬlllolo пеpспeктиBolo Bикopистaнн'1
з,цoбyтиx знaнь y пpoфeсiйнiй дiяльнoстi; пpoДoB}кyе фopмyвaти Мoвнy кoМпeтенцiro,
кoМyнlкaтиBl{l нaBички мaйбутнix спецiaлiстiв. Пpе.цметoм BиBчення нaвчaльнoТ
дисципл1Ilи r oснoви сyчaонoгo пpoфесiйнoгo МoBлеIlня, Mе.цичнa тepмiнoлoгiя,
пpaBилa yкЛaдal{ня фaхoвoi дoк1т,lентaцii' кyлЬTypa нayкoвoi тa пpoфесiйнoi
yкpaiноькoi мoви, фopмyBaIIня IIaBиЧoк i вмiнь з aкTуaльних видiв пpoфеciйнoi
мoвленнсвoi дiяльнoстi.

4. ЗавДання (нaвvaльнi цiлi):
l. зaоBorння oсIloBoпoлo)кних пoнять з кypсy <<Forеign lаnguаgе (Ukrаiпiап) (for
prфssionаl purposеs) / Iнoзeлlна л,toва (укpаiнcька мoва) (за npoфеciйнши
cпpя"l,tуванням) ь;
2. oвoлoдiнrrя oоIloBaМи фaхoвoi MoBи Ме.цикa;
J. oпaнyBaння нopМ yклaдalrня Медичних дoкyментiв..
Згiднo з BиМoгaМи Cтaндapry виЩoi oсвiти Укpaiни (дpугий (мaгiстеpський) piвень вищoi
oсвiти, гшlyзь знaнь 22 кoxopoнa здopов'я>>, спецiaльнiсть 222 <<Мeдицинa>) дисциплiнa
<УкpaiЪськa мoвa (зa пpoфесiйним cпpяМyвalrням)> зaбезпеuyr нaбyття здoбyвa.raми
освiти тaкиx кoлlnе mе н m н oс mе й''

iнmezpальнot..
- з,цaтнiсТь poзв'ЯЗyBaти типoвi тa cклaднi спецiaлiзoвaнi зaдavi тa пpaкти.lнi

пpoблеми y пpoфeоiйнiЙ дiяльнoстi y гaлyзi oxopoни здopoв'я, aбo y пpoцесi
нaвчaння' щo пеpедбaнaе пpoBедення дoолiдrкeнь тa/a6o зДiЙcнeння iннoвaцiй
тa xapакTepизyстЬсЯ кoMпЛекснiстю Ta неBизнaчeнiстю yмoв Ta виMoг;

Заeальн1'lх :
_ здaтнiсть дo aбстpaктнoгo МисЛення, aнaлiзy Ta синтезy' здaтнiсть вчитися i

oвoлoдiвaти cуЧacHI4Nl|4 знaнняМи;
_ здaтнiсть зaстoоoвyBaти знaнI{я y пpaктиЧних ситyaцiяx
- здaтнiоть дo aдaптaцii тa дii в нoвiй сиryaцii;
- здaтнiсть пpиймaти oбrpyнтoвaнi piшенHя; пpaцIoBaти в кoмaндi; нaвички

мiжoсoбистiснoi взaемoдii:



- зДaтнlсTЬ сIтtЛкyBатися деpжaBнoю МoBoю Як yсHo' Taк i писЬМo'o; з.цaтHiсТЬ
спiлкyBaTиоЬ iнoземнoto МoBolo;

_ нaBички викopисTaння iнфopмaцiйних i кoмyнiкaцiйних технoлoгiй;
_ визнaченiсть i нaпoлeгливiсть щoдo пoстaвлeних зa,ДallЬ i взятих oбoв'язкiв;_ здaтнiсть дiяти сoцiaльнo вiдпoвiдa.,тьнo тa свiДoмo:
cnецiальнuх (фахoвt,tх' пpеdлlеmнuх)..
- нaBички oпитyвaння пaцiснтa;

льTaти нaвчання зa oю:
- PезyЛьтдт IlаBчання
(l - ЗIraTи; 2 - Bn'iTи; 3 _ кoмyнiкацiя; 4 - aвтoнoмнiсть т:

' BЦпoвi.цаЛЧнiсть)

Фоpми (тalабo
метoди i

тeхнoлогii)
вПклaдarrня i

нaBчання

Mетoди oцiнroвaння

Biдсoтoк y
пiдсyмкoвiй

oцiпцi з
дпсциплiни

Кoд Peзyльтaт навvaнпя

Знати
1.1 . JI{aTи OaзoBl МoвoзнaвЦ пoIlяTTя з oсEoвних

poздiлiв cуraснoi yкpaiнськoi лiтеpaтypнoi
Мoви;

Пpaктиuне
зaI{яTтя

Уснi вiдпoвiдi 10

1.2.Знaти бaзoвi мoвлeннсBoзнaвчi пoняттц Прaктиuне
зa}lЯTтЯ

Уснi вiдпoвiдi 10

1.з . Знaти мoвlri й немoвнi зaсoби i cпoioбйй
BислoвЛеI{ня .uумoк. пoвуттiв у piзних
офepах спiлкyвaння.
Bмiти

Пpaктиvнe
зaняття

Уснi вiдпoвiдi l 0

2.1. {oщимyвaтися бaзoвих лекoичниx,
гpaМaтичниХ, стилicтиvних' opфoeпiщих,
OрфoгрaфiчIrrх нopм суracнoi yкpaiнcЬкoi
пiтеpaтypнoi мoви;

Пpaктиvне
зaняття

Уснi вiдпoвiдi l 0

2.2. Bикopистoвyвaти Зaсoби мoви зaлежнo вiд
]TилIo МoвЛrннЯ; yN,Iiти pеДaгyв aТИ BЛac*e тa
Iyжe МoBлrнI{я;

Пpaктиvне
зaняття

Уснi вiдповiдi 10

2.З.Умiти дoцiльнo BикopиcтoвyBaTи зaоoби
мoви в пpaкTицi живoгo спiлкyвaння; умiти
ви ПpaвДz lo ДoбИpaтИ BеpбaЛЬнi i
невеpбaльнi зaco6тт для фоpмyлтoвaння
.цvмoк:

Пpaктиvнe
зaI{яTTя

Уснi вiлпoв iдi l )

Кoмyнiкaцiя
3.1 Bнyтpiшня пoтpeбa BивчaTи i спiлкувaтися в

пpoфeсiйнoмy сеpeлoвишri yкpаTнськoю
мoвoto як piДнolo, Деpжaвнolo;

Пpaктиvне
зaняття

Уонi вiдпoвiдi 5

J . Z . '.цaтнlстЬ pеiшlЗyBaTи зaДУI'4 у пpoцeсi
мoвленнeвoI Дiяльнocтi;

Пpaктиннe
ЗaНЯт^tЯ

Уонi вiдпoвiдi t 0

3.з . 3Дaтнiсть всТaЕIoBлтoBaти i пiдтpимyвaти
кoнТaкт зi спiвpoзМoвH икoм, змiнtoвaти
мoвлeI]H€вy пoведiнкy зaлежнo вiд
кoм}тriкaтивнoi ситyaцii.

Пpaктиvне
зaняTтя

Уснi вiдпoвiдi 5

AвтoнoпIнiсть тa вiдпoвiДaльнiсть
4.1. loсвiд caмocтiйнoi Пpr.цМетнoi дiял"нocтi

нaвчaльнo-пiзнaвальнoТ' aнaЛiтичнoi,
синTeTичIroi тa iн', здaтнiсть дo
caМoнaвчaЕня тa пpoДoвжеI{ня пpoфeсiйнoгo
poзBиткy;

Пpaктиvнe
ЗaНяTТЯ

Уснi вiдпoвiдi 5

4.2. ЗДaтнicть Дo кoнтpoлrо, caмoкoнTpoлЮ Пpактиvне Уcнi вiдпoвiдi 5



pезyЛьтaтiв I\{oвленнeвoi дiяльIlocтi; зaняTтя

+.3 . {oсвiд oсoбистoi вiдпoвiдaльнoстi зa власну
кoмyнiкaтивну пoведiнку. вимoгливiсть дo
свoгo МoBлeння

Пpaкти.rнe
зaНЯTтЯ

Уcнi вiдпoвiдi 5

б. Cпiввiдпoпrення pезyЛьтaтiв пaвчaння дисциплiпи iз пpoгpaмни*rи рeзyЛьTаTaMIl
llaвчaння--=-Peryщ]з]и 

нaвчaння дliсципЛifl и (кoД,_-----------

Пpoгpa м н i pезyл ьта'"' a''u н н 
"-G.Ё.u=)-==-

t . l 1 .2 1.3 2.1. 2.2. 2.з. 3.1.3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3.

Умiння зaстoсoвyBaTи лeксикo-гpaмaтиннi
кaтeгopii cyuaснoi утсpaiнськoi лiтepaтypнoi
Мoви дЛя виpoблення oптимальцoi мoвнoi
пoведirтки в пpoфеciйнiй офepi.

+ 't- + + .г +

Boлoдiння теpмiнoлoгiчнoтo лексикolo'
нaвиvкaми poбoти з
вyзькocпецiaлiзoв:шlиМи слoвttикaMи.

.г _i- +

Aнa,riз дoцiльнocтi викopиотarтня
лекоичних, мopфoлoгi.*lих' синтaкcичI{их
мoвниx зaсoбiв вiдпoвiДнo дo
кoмyнiкaтивних нaмipiв.

+ + f + + + + + + .г

oпaнyвaння yсI{иМи тa писeМниMи
нopМaМи Мoвленнrвoгo еTикетy B
пpoфеciйнiй дiяльнocтi лiкapя.

.г + + _r + + .г +

Знaння жaнpoвиx oсoбливoстей пyблivнoго
виотvПv. + + + .т .г

Здaтнicть дифеpeнцiloвaти функцioнaльнi
стилi сунaснoТ yкpaiЪськoi лiтеpатщнoТ
Мoви зaгtшoМ тa .цисТи}ткТивlтi oзнaки
нa}.кoBoгo Meди чнoгo Tексту.

_t- .г + +

Poзвитoк нilвичoк }'клa.цaннЯ оcI{oBI{иx
aдмiпiсщaтивнo.кaнцеляpcьких тa
МеДичIlих Дoкyl{ентiв, a тaкoж pe.цaГyвaння
пepекладних тeкcтiв'

.г



7. Сxемa фopмyвaння oцiнки.

8. Cтpyктypa нaвчaльнoi дисциплiни. Tемaтичций плaн 
*

J\!
П/П Haзвa тeм

Кiлькiсть гoдин

; F

Q

1 Tемa 1. ocoбливocтi yкpaiнcькoго МoBлeI{I{сBoГo ет"кету.
Кoмyнiкaтивнi oЗнaки кyлЬTypи МoвЛенIlя. Мoвленнeвий

Tемa 2. Пyблivний BистyП та йoгo жaнpи..

l 0

2
12

з Teмa 3. Cтилiстичний acпект фaховoi мoви *.д,on,'
пpaцiвникiв. 12

4 Teпra 4. Haукoвий cтиЛЬ y фaxовoмy мoвленнi. Cтpyкl.ypa
Ta ви.ци нayкoBoгo TrкоTy. l z

5 Teмa 5. Кyльтypa пиceМI{oгo дiлoвогo МoвлеI{ня: зaгfurЬнa
хapaктеpистикa. 12

o Tемa б. Пpофеciйнa дoкyмeнтaцiя мeдикiв. ocoбливйтi Ii
оклaдaння тa oфopмлення. l 0

,7 BсЬoГo б8. 5a нaявнoстl зMlн Дo гpaфlкy нaвчaлЬнoгo пpoцeсy ДиB. Дoдaтoк 1

Зaгальний oбcяr 68 zod.. в тoмy вислi:
Пpакmuvнi заняmmя - 68 zod'

9. Pекомендoвaнi джepелa:

ocнoвнi: (Бaзoвi)

. - 1. Aнтoнiв o. УкpaiЪcькa мoвa для iнoземцiв : Moдyльний кypс B1_B2 / oлeксaндpa Aнтoнiв,
Лroбoв Пayтoк. _ К. : Фipмa,,Iнкoc''. _272 c.

2. Клтoчкoвcькa I. Мaндpiвкa УкpaiЪoro: Укpaiнcькa МоBa як iнoземнa : нaвv. пociб. / Ipинa
Клrovкoвcькa' oлеcя Пaлiнськa, oльгa Птaшник, oкcaнa Tщкевич, БoгДaн Cивaнии, Гaлинa
Шмiлo' _ Львiв : Bид-вo ,,.{oн Бocко'i, 2072. _ 152 c.

3. Мaкapoвa Г. Pозмoвляймo yкpalЪcькoro. Елeментapний кypс : IIaBч. пoсiб. / Г. Мaкapoвa, Л.
Па:raмap, H. Пpисяжнroк. - К. : Фipмa ,,IHКОС,',20il1, ' _ 222 c.

4. IПyтaк Л.Б. Кyльтypa yонoгo спiлкyвaння Медичнoгo пpaцiвникa : [нaв.raльний пoсiбник
для стyдeнтiв вищих Ме.цичних ЕaBчaЛЬних заклaдiв III * IV piвнiв unp.д''uiii1 / Л.Б. IПутaк, Г'B.
Haвтyк. - Чеpнiвцi : Bидaвництвo Б!MУ'2014, 177 c.

5. Укpaiноькa мoвa для iнoзeмних студентiв : нaвч. пoсiб. / o. H. Лисенкo, P. М. Кpивкo, e. I.
Cвiтли.rнa, T. П. I{aпкo. _ К. : I{ентp y.rбoвoi лiтеpaтуpи,2011. _240 c.

6. УкpaiЪськa мoвa для iнoземних cтyдeнтiв: .'oiiб''n / B.M. Bинник, o. М. Гaйдa, I. !. lparтa iн. _ Tеpнoпiль : Укpмeдкнигa, 2013. - 288 c.

.ЦoDапкoвi:

-. 1. Кoзaченкo Г.B. УкрaiЪськa МoBa зa пpoфесiйним cпряМyBaIrIIяM : [нaвu. пoоiбник] / Г'B.
Кoзaченкo. _ К. : BCB <Mедицино' 201.З. _ЗЗ6 c.
. 2. Ътapuyк I.B.- Укpaiiнськa Мoвa зa пpoфeсiйним cпpямyвaнням : [навvaльний пoоiбник дляп1.цГoToвки дo tспитrвl i l.B. Tетapvyк, T.e. .{якiв. _ К. : <I{ентp yvбoвoi лiтеpaтуpи>,2014. _ |86 c' 

.' o



3. Шyтaк Л.Б. Кyльтypa пpoфесiйнoгo спiлкyвaння: кoнтpoльнi впpaви i тестoвi зaвдaння :
[нaвнальний пoсiбник для студeнтiв вищих I{aBЧaлЬниx зaклaдiв I _ IV piвнiв aкpедитaцii] / Л.Б.
Шyтaк, A.B. Tкaч, Г.B. Haвuyк. _ Чеpнiвцi : Bидaвництво Б.цМУ,2012. _ 182 с.

10. {oдaткoвi peсypси:
1. Мoвa профеоiйнoгo спiлкyвaння як фyнкцioнaльний piзнoвид укpaiЪськoi лiтepaтуpнoi мoви.

УкparЪськa МедиЦ{a теpмiнoлoгiя в пpoфeciйнoму cпiлкyвaннi. Лeкcикo-отилiстиvнi нopми.
Cлoвники y пpoфeciйнoмy спiлкyвaннi. Tипи слoвникiв. Poль слoвrrикiв y пi.цвищеrrцi мoвнoi
кyлЬTypи [Елекщoнний pесypс]. _ Pея<им,цoстyпy: http!ИЦ!щще;!JLс!цtu.еdu.ua,/.

2. Hopмaтивнo-диprктивнi Дoк},I\4eI{Tи МoЗ УкpaiЪи [Елeктpoнний pеоypс]. _ Pежим ДocTyIlу:
hф://mozdocs.kiev.ua,/?nav=8.

3. Тpaн-Poсoлoвськa C' B. Heдoлiки в oфopмленнi тa веденнi Медичних кapт стaцioнapнoгo та
aМбyЛaтopнoгo Хвopoгo тa ix знaчення ДЛя сyДoвo-Ме.циvнoi прaктики [Електpoнний peоypc] /
C.B. Tpav-PocoлoвcЬкa l/ LЦг-llтaлънa xipщгiя. _ 201з. _ J\b4. _ С.99-102. _ Prжим дocтyпy:
http://nbuv.gov.ua/j.pdf/shpkhir_2О\З 4 _28.pdf '

4. Typoвськa Л.B. Теpмiнoлoгiя i мoвa опецiaльнoгo Лpизнaчrння: зoI{и пеpeTиIiy
[Електpoнний pеcypс] / Л.B. Тypoвcькa. _ Pежим дocтyпy: httprtqщjц.olgяoods/15- 1-i -
\ lcaIesorу /idl1О/
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