
 





                                                          ВСТУП 

 

Програма з вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова» складена відповідно до 

освітньої програми «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського)  рівня вищої 

освіти. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я» 

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» 

Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова 

Кількість кредитів ECTS 3 

Загальна кількість годин 90 

Форма підсумкового контролю залік 

Показники навчальної дисципліни  

 заочна форма навчання 

Семестр 1-й 

Кількість аудиторних годин: 12 

практичні заняття 12 

Самостійна робота, год. 78 

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання 

 

- 

Індивідуальні науково-дослідні 

завдання 

відповідно до рекомендованого  списку 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ , КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: формування і розвиток іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх 

лікарів у процесі професійної підготовки для забезпечення їхнього ефективного спілкування в 

академічному та професійному середовищі. 

Завдання:  

 закріплення і вивчення лексико-граматичного матеріалу необхідного для читання і 

перекладу оригінальної іншомовної літератури за фахом;  

 формування комунікативної компетентності, достатньої для вивчення зарубіжного досвіду 

у профілюючій галузі;  

 розвиток вміння здобувати нові знання, використовувати різні форми навчання, 

інформаційно-освітні технології;  

 формування навичок аналізу текстів за фахом для використання отриманої інформації в 

професійних цілях: переклад, анотування, реферування, підготовка повідомлень, доповідей, з 

використанням термінологічних словників іноземною мовою;  

 володіння вмінням інформаційного пошуку з використанням іноземної мови для вирішення 

професійних завдань у галузі медицини. 

Набуття компетентностей: 

загальні компетентності (ЗК):  

ЗК - 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК - 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК - 7. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації.  



ЗК - 8. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність спілкуватися 

іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує ефективну професійну 

діяльність. 

ЗК - 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК - 10. Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в команді. 

спеціальні (фахові) компетентності (СК):  

- 

Результати навчання (РН):   

РН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

РН 8 

Здійснювати професійне спілкування державною мовою, використовувати навички 

усної комунікації іноземною мовою, аналізуючи тексти фахової спрямованості та 

перекладати іншомовні інформаційні джерела. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

                                                                 ІНОЗЕМНА МОВА  

 

Навчальна дисципліна  «Іноземна мова» для здобувачів спеціальності 22 «Охорона 

здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» «магістр» вищої освіти  

розрахована на  1 семестр і передбачає вивчення загальної англійської мови та англійської мови 

професійного спілкування.  
Тема 1. Іноземна мова — мова  спілкування. Основи міжкультурної комунікації 

(регіональні, соціальні, культурні особливості України та країни, мова якої вивчається). Засвоєння 
лексико-граматичного мінімуму та найуживаніших комунікативних моделей з теми. 

Тема 2. Психічне та фізичне здоров’я. Вивчити лексичний матеріал, що стосується даної 
теми.  
            Тема 3. Фармація. В аптеці. Хімія. Засвоїти лексичний матеріал теми.  

Тема 4. Лікарські рослини. Ліки. Класифікація та характеристика типів ліків. Рецепт. 
Анотація до лікарського засобу. Засвоїти нову лексику даної теми та включати її в активне 
спілкування.  

Тема 5. Історія розвитку медицини та фармації в Європі та Україні. Системи охорони 
здоров’я та професійної медичної і фармацевтичної освіти в Україні та країні, мова якої 
вивчається. Закріпити та активізувати в усному мовленні та письмі вживання лексики з даної 
тематики. Утворювати синтаксичні конструкції, використовуючи релевантні граматичні категорії 
та моделі. Розвивати навички непідготовленого мовлення і аудіювання. 

Тема 6. Профілактична медицина. Основні системи людського організму. Засвоїти 
релевантні терміни теми та їх правильну вимову.  

 
 

4.Структура навчальної дисципліни  

 Назви тем 

Кількість годин 

Заочна форма 

усього пр. с.р. 

1 2 3 4 

К1.   30 4 26 

Тема 1. Іноземна мова — мова спілкування. Основи міжкультурної 
комунікації (регіональні, соціальні, культурні особливості України та 
країни, мова якої вивчається).  

15 2 13 

Тема 2. Психічне та фізичне здоров’я.  15 2 13 

К2       30 4 26 

Тема 3. Фармація. В аптеці. Хімія. Засвоїти лексичний матеріал теми. 15 2 13 
Тема 4. Лікарські рослини. Ліки. Класифікація та характеристика типів 
ліків. Рецепт. Анотація до лікарського засобу. 

15 2 13 



К3 30 4 26 
Тема 5. Історія розвитку медицини та фармації в Європі та Україні. 
Системи охорони здоров’я та професійної медичної і фармацевтичної 
освіти в Україні та країні, мова якої вивчається.  

15 2 13 

Тема 6. Профілактична медицина. Основні системи людського 
організму.  

15 2 13 

Усього годин 90 12 78 

 

5.Теми  практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

ЗФН 

 К1.   4 

1  Тема 1. Іноземна мова — мова  спілкування. Основи міжкультурної комунікації 

(регіональні, соціальні, культурні особливості України та країни, мова якої 

вивчається). Засвоєння лексико-граматичного мінімуму та найуживаніших 

комунікативних моделей з теми. 

2 

2 Тема 2. Психічне та фізичне здоров’я. Вивчити лексичний матеріал, що 

стосується даної теми. 
2 

 К2 4 

3 Тема 3. Фармація. В аптеці. Хімія. Засвоїти лексичний матеріал теми. 2 

4 Тема 4. Лікарські рослини. Ліки. Класифікація та характеристика типів ліків. 

Рецепт. Анотація до лікарського засобу. Засвоїти нову лексику даної теми та 

включати її в активне спілкування. 

2 

 К3 4 

5  Тема 5. Історія розвитку медицини та фармації в Європі та Україні. Системи 

охорони здоров’я та професійної медичної і фармацевтичної освіти в Україні та 

країні, мова якої вивчається. Закріпити та активізувати в усному мовленні та 

письмі вживання лексики з даної тематики. Утворювати синтаксичні конструкції, 

використовуючи релевантні граматичні категорії та моделі. Розвивати навички 

непідготовленого мовлення і аудіювання. 

2 

6 Тема 6. Профілактична медицина. Основні системи людського організму. 

Засвоїти релевантні терміни теми та їх правильну вимову. 
2 

 Всього годии 12 

 

 

  



6.Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

ЗФН 

 К1.   26 

1  Тема 1. Іноземна мова — мова  спілкування. Основи міжкультурної комунікації 

(регіональні, соціальні, культурні особливості України та країни, мова якої 

вивчається). Засвоєння лексико-граматичного мінімуму та найуживаніших 

комунікативних моделей з теми. 

13 

2 Тема 2. Психічне та фізичне здоров’я. Вивчити лексичний матеріал, що 

стосується даної теми. 
13 

 К2 26 

3 Тема 3. Фармація. В аптеці. Хімія. Засвоїти лексичний матеріал теми. 13 

4 Тема 4. Лікарські рослини. Ліки. Класифікація та характеристика типів ліків. 

Рецепт. Анотація до лікарського засобу. Засвоїти нову лексику даної теми та 

включати її в активне спілкування. 

13 

 К3 26 

5  Тема 5. Історія розвитку медицини та фармації в Європі та Україні. Системи 

охорони здоров’я та професійної медичної і фармацевтичної освіти в Україні та 

країні, мова якої вивчається. Закріпити та активізувати в усному мовленні та 

письмі вживання лексики з даної тематики. Утворювати синтаксичні конструкції, 

використовуючи релевантні граматичні категорії та моделі. Розвивати навички 

непідготовленого мовлення і аудіювання. 

13 

6 Тема 6. Профілактична медицина. Основні системи людського організму. 

Засвоїти релевантні терміни теми та їх правильну вимову. 
13 

 Всього годии     78 

 

8. Засоби діагностики результатів навчання. Методи контролю 

Поточний контроль проводиться на всіх видах аудиторних занять. Основне завдання 

поточного контролю - перевірка рівня підготовки здобувачів освіти до виконання конкретної 

роботи. Основна мета поточного контролю - забезпечення зворотного зв'язку між науково-

педагогічними працівниками та студентами у процесі навчання, забезпечення управління 

навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, 

використовується як науково- педагогічним працівникам для коригування методів і засобів 

навчання, так і студентами для планування самостійної роботи. Поточний контроль може 

проводитися у різних формах, які є найбільш відповідними до навчального матеріалу, що 

оцінюється таким чином: усне опитування, письмовий експрес-контроль на заняттях, виступ 

студента із доповіддю або повідомленням, участь у обговоренні питань на лабораторних заняттях, 

бланкове тестування тощо. Форми проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня знань 

визначаються кафедрою. Результати поточного контролю (поточна успішність) є складовою 

визначення підсумкової оцінки і враховуються науково-педагогічним працівником при визначенні 

підсумкової оцінки з даної дисципліни із відповідним коефіцієнтом. 

 Методи поточного контролю - це оцінювання навчальних досягнень студента протягом 

навчального семестру за національною чотирибальною шкалою усіх видів аудиторної роботи 

(практичні заняття, самостійна робота). Поточний контроль відображає поточні навчальні 

досягнення студента в освоєнні програмного матеріалу дисципліни і спрямований на необхідне 

корегування самостійної роботи студента. Сюди входить: методи усного контролю - бесіда, 

розповідь студента, роз'яснення (основою усного контролю слугує монологічна відповідь студента 

(у підсумковому контролі це більш повний, системний виклад) або запитально-відповідна форма - 

бесіда, у якій викладач ставить запитання і чекає відповіді студента, усний контроль, як поточний, 

проводиться на кожному занятті в індивідуальній, фронтальній або комбінованій формі, можуть 

застосовуватися дидактичні картки, ігри, технічні засоби); методи письмового контролю, 

тестування. 



 Поточний контроль аудиторної роботи рекомендується здійснювати за такими критеріями: 

 Методи усного контролю - бесіда, доповідь студента, роз'яснення. Основою усного 

контролю слугує монологічна відповідь студента (у підсумковому контролі це більш повний, 

системний виклад) або запитально-відповідальна форма - бесіда. Усний контроль, як поточний, 

проводиться на кожному занятті в індивідуальній, фронтальній або комбінованій формі, можуть 

застосовуватися дидактичні картки, ігри, технічні засоби. 

 Виконання практичних робіт: ситуаційна рольова гра, імітація, що визначає рівень його 

знань, умінь з предмету, і ставлення до навчання, ступінь його пізнавальної активності, свідомості, 

і вміння мислити, розв'язувати самостійно різноманітні завдання.  

 Методи письмового контролю - забезпечують глибоку і всебічну перевірку засвоєння 

програмового матеріалу. У письмовій роботі студенту необхідно показати як теоретичні знання з 

англійської мови, так і вміння застосовувати їх для виконання конкретних завдань у перекладі 

ситуацій. 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, практичні заняття, самостійну 

роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного 

матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: 

поточний контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і підсумковий контроль (іспит). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю студет отримує 

максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 балів, за 

підсумковий – 40. Студент, який за результатами поточного контролю набрав менше 30 

балів, не допускається до іспиту(підсумкового контролю).  

 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що 

використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 

шкал: 

Шкала оцінок результатів контролю знань студентів 

Визначення назви за 

державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 

ECTS 

За 100 

бальною 

шкалою 

ECTS 

оцінка 

ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 

кількома помилками 
82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 
75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії  
60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 

перед тим як отримати екзамен (без 

повторного вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 

подальша робота (повторне вивчення 

модуля) 

0 – 34 F 

 

                 9. Критерії оцінювання результатів навчання 

          (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 



                                                       

Критерії оцінювання відповідей студентів на практичних заняттях 

Враховується: 

1. рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. використання додаткової літератури; 

5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 

теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 

поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 

судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і 

послідовний характер. Студент володіє способами концентрованого 

викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 

переформатуванні запитання.  У відповіді майже не трапляються 

мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 

послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є 

доказова база. Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 

новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 

помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 

та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 

формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент 

використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У 

відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 

2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише 

окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 

висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві 

помилки. 

Критерії оцінювання письмової роботи студентів є: 

 «Відмінно» - виставляється за повну, правильну і обґрунтовану відповідь в письмовій 

формі. Студент оволодів понятійним апаратом граматики англійської мови, уміє передавати 

теоретичні положення під час виконання практичних вправ на письмі, виділяє суттєве в 

навчальному матеріалі, висвітлює завдання логічно, послідовно, уміє впевнено використовувати 

засвоєні граматичні категорії в нових ситуаціях, типових, варіативних чи нестандартних. 

 «Добре» - показник хорошої успішності, її виставляють за правильну обґрунтовану 

письмову роботу, яка свідчить, що студент розуміє теоретичний матеріал і володіє навиками і 

уміннями самостійної навчально-пізнавальної діяльності, допускаючи при цьому деякі несуттєві 

граматичні неточності під час виконання письмової роботи. 

 «Задовільно» - показник задовільної успішності. Він свідчить про те, що знання мають 

розрізнений, фрагментарний характер, що студент здатний відтворити певну суму фактичних 

знань (іноді не усвідомлюючи в цілому їх глибини, узагальненості), здатен використовувати 

засвоєні способи перекладу чи виконання практичних завдань з дисципліни в типових умовах. 



 «Незадовільно» - виставляється за неправильну відповідь, яка не відповідає змісту 

вивченого матеріалу і свідчить про нерозуміння його основних положень. В письмових відповідях 

мають місце грубі системні граматичні помилки. 

 Тест (тест досягнень, тематичне тестування) - це набір стандартизованих завдань з 

визначеного матеріалу, який встановлює ступінь засвоєння його студентами. Перевага тестів у їх 

об'єктивності, тобто незалежності перевірки та оцінки знань від викладача. 
Критерії оцінювання тестових завдань є: 

 «Відмінно» -100% - 90%вірних відповідей 
 «Добре» -89%- 75% вірних відповідей 
 «Задовільно» -74% - 50% вірних відповідей 
 «Незадовільно» - до 50% вірних відповідей 
 Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною, оцінюється під 
час поточного контролю теми на відповідному занятті. 

Критерії оцінювання самостійної роботи є: 
 «Відмінно» - студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст 
питання, логічно мислить і виконує роботу з вправами правильно, вільно використовує набуті 
теоретичні знання при виконанні самостійної роботи, висловлює своє ставлення до тих чи інших 
проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок під час виконання вправ та 
завдань; 
 «Добре» - студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами 
матеріалу, аргументовано викладає його в самостійній роботі; має практичні навички, висловлює 
свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок 
у виконанні чи аналізі практичного завдання в самостійній роботі; 
 «Задовільно» - студент в основному опанував теоретичними знаннями запропонованих 
тем, орієнтується в темах, але в роботі плутає поняття, практичні завдання викликають 
невпевненість або відсутність стабільних знань; виявляє неточності у знаннях при виконанні 
роботи, не вміє граматично охарактеризувати, пов'язувати їх із майбутньою діяльністю; 
 «Незадовільно» - студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не відображає в 
роботі правильні результати, визначення, висновки аналізу в роботі не сформовані з опорою на 
теоретичні знання, майже не орієнтується в темах передбачених освітнім компонентом, відсутні 
наукове мислення, практичні навички не виявляються. 

 
Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних занять, 

завдання для самостійної роботи, презентації результатів дослідження, тестові завдання,  
контрольні роботи. 

Система оцінювання та вимоги форми навчання 

Заочна форма навчання 

№ Вид діяльності (завдання) Критерії оцінювання 
Максимальна 
кількість балів 

Поточний контроль 
1 Практичне заняття 18-20 балів – «відмінно» 

15-17 балів – «добре» 
10-14 балів – «задовільно» 
менше 10 – «незадовільно» 
Критерії оцінювання див. вище 

20 балів 
2 ПР * 20 = 40 

2 Самостійна робота  
(різні види: реферат, 
презентація та ін) 

18-20 балів – «відмінно» 
15-17 балів – «добре» 
10-14 балів – «задовільно» 
менше 10 – «незадовільно» 
Критерії оцінювання див. вище 

20 балів 
2 СР*20 = 40 

3 Тест 18-20 балів – «відмінно» 
15-17 балів – «добре» 
10-14 балів – «задовільно» 
менше 10 – «незадовільно» 
Критерії оцінювання див. вище 

20 балів 



 Кредит 1  100 балів 

1 Практичне заняття 18-20 балів – «відмінно» 
15-17 балів – «добре» 
10-14 балів – «задовільно» 
менше 10 – «незадовільно» 
Критерії оцінювання див. вище 

20 балів 
2 ПР * 20 = 40 

2 Самостійна робота  
(різні види: реферат, 
презентація та ін) 

18-20 балів – «відмінно» 
15-17 балів – «добре» 
10-14 балів – «задовільно» 
менше 10 – «незадовільно» 
Критерії оцінювання див. вище 

20 балів 
2 СР*20 = 40 

3 Тест 18-20 балів – «відмінно» 
15-17 балів – «добре» 
10-14 балів – «задовільно» 
менше 10 – «незадовільно» 
Критерії оцінювання див. вище 

20 балів 

 Кредит 2  100 балів 

1 Практичне заняття 18-20 балів – «відмінно» 
15-17 балів – «добре» 
10-14 балів – «задовільно» 
менше 10 – «незадовільно» 
Критерії оцінювання див. вище 

20 балів 
2 ПР * 20 = 40 

2 Самостійна робота  
(різні види: реферат, 
презентація та ін) 

18-20 балів – «відмінно» 
15-17 балів – «добре» 
10-14 балів – «задовільно» 
менше 10 – «незадовільно» 
Критерії оцінювання див. вище 

20 балів 
2 СР*20 = 40 

3 Контрольна робота 18-20 балів – «відмінно» 
15-17 балів – «добре» 
10-14 балів – «задовільно» 
менше 10 – «незадовільно» 
Критерії оцінювання див. вище 

20 балів 

 Кредит 3  100 балів 

 Всього за 3 кредити  300 балів 

 Усього (залік)  100 балів 

 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу, наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного матеріалу; 

пояснення – вербальний метод навчання , за допомогою якого розкривається сутність певного 

явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та додатковими джерелами, 

порівняльний аналіз; ілюстрація – метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх 

символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки). Дистанційне навчання 

Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

консультативної роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних 

індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі студентами належить: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 

− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні та групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 

− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті. 



 Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни   з 

метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування 

активних і інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, семінарів в активній формі, кейс-

методу.  

11.  Рекомендована література 
Основна література 

1. Kuchumova N. V. English for clinical pharmacists (2nd edition): Textbook. Lviv: Danylo 
Halytsky Lviv National Medical University, 2015. 515 p.  

2. Kuchumova N. V. English for pharmacy students(2nd term): Teacher’s book. Lviv: Danylo 
Halytsky Lviv National Medical University, 2016. 56 p.  

3. Kuchumova N. V. English for pharmacy students (1st term): Teacher’s book. Lviv: Danylo 
Halytsky Lviv National Medical University, 2016. 63 p. 
 
Допоміжна література 

1. Barbara Ganson Cohen. Medical Terminology. G.B.Lipincott Company, Philadelphia. 1994. 
2. Eric H. Glendinning, Beverly A.S. Holmstrom. English in Medicine. Cambridge, University 

Press. 1998. 
3. Language Access to Medicine. Ireland. 1994.  
4. Raymond Murphy. English Grammar in Use. /А self-study reference and practice book for 

intermediate students. Cambridge, University Press. 1988.  
5. The Mosby Medical Encyclopedia. New York. 1996. 
6. Tony O’Brien, Jeffrey Jameson, David Kirvan. Nucleus English for science and technology 

medicine. England, Longman. 1999.  
7. Адамчик М.В. Великий англо-український словник. Київ, 2007. 
8. Балла М.І., Подвезько М.Л. Англо-український словник. Київ: Освіта, 2006. Т. 1,2. 
9. Бенюмович М.С., Ривкін В.А. Новий англо-український медичний словник. Київ: Арій, 

2007.  
10. Болотина А.Ю., Якушева Е.О. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. 

Москва: Руссо, 2005.  
11. Гурська А.І., Новосядла Є.Й. та ін. English for Advanced Medical Students. Львів, Світ. 

2003.  
12. Ивина Т.Н. Английский язык для студентов-фармацевтов. Минск, Высшая школа. 1987. 
13. Кучумова Н.В. „English for Medical Students” (Module 1). Львів, 2010.                                  

 

12.Посилання на  інформаційні ресурси 

1. www.tourlib.columb.net.ua  

2. www.turne.com.ua  

3. tour.bigmir.net  

4. turistua.com  

http://www.turne.com.ua/


Особливості навчання за заочною формою в умовах подовження 

дії обставин непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних 

обмежень через пандемію) 

  В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:   
– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з використанням платформ та сервісів 
дистанційного навчання Moodle,  Zoom,  Viber, проводяться  лекційні заняття;   
– дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber,   (https://mku.edu.ua/moodle) проводяться  
практичні (семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи (див. 
додаток 1);  
– аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних та семінарських 
занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних санітарних і 
протиепідемічних заходів. 
  

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 
карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання  
надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти залік дистанційно. 

Додаток1. 

                                                Можливі види навчальної діяльності 

 Діяльність в аудиторії Онлайн - діяльність 
Попередня 
підготовка   

Опитування  
Вхідний контроль   

Ознайомлення чи повторення 
термінології, необхідної для 
опрацювання теми 

Подача нової 
інформації   

Презентація.  
Пошук відповідей на питання   

Тексти. 
Відеозапис 
Аудіо запис 
Пошук відповідей на питання  Відео-
конференція 
Перегляд фільмів 

Тренування Обговорення  
Дебати  

Питання для самоперевірки  
Обговорення (чат, форум) 

Виконання 
практичного 
завдання   

Завдання, що виконуються під 
час практичних завдань 

Пошук відповідей на питання. 
Інтерактивні практичні завдання   

Оцінювання   
 

Контрольна робота  
Опитування   
Тестові завдання 

Інтерактивне тестування   
Усна відповідь (відеозапис) Письмова 
робота   

Рефлексія 
 

Діалог, групове обговорення, 
короткі усні/письмові 
повідомлення 

Розробка нотаток до лекції. Карти 
пам’яті.  
Підготовка мультимедійних презентацій 
Відповіді на рефлексивні питання 

Зворотній зв’язок   
 

Групові та індивідуальні 
консультації 
Коментарі під час заняття від 
викладача   

Чат, форум, опитування  
Текстові повідомлення з коментарем.  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://mku.edu.ua/moodle

