
 



 



ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни «Українська мова (за професійним спрмяуванням)» складена 
відповідно до освітньої програми «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 другий (магістерський) 

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид вибіркова 
Кількість кредитів ECTS 3 
Загальна кількість годин 90 
Форма підсумкового контролю екзамен 

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 1 1 
Кількість аудиторних годин: 45 12 

лекції 0 - 
практичні заняття 45 12 

семінарські занняття   
лабораторні заняття, год.   

Самостійна робота, год. 45 80 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 2,5  

12 
Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

 

 
 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ , КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета:  
Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є 
підвищення мовної компетенції майбутніх фахівців-фармацевтів і забезпечення мовного аспекту 
їхньої професійної комунікації. 
 
Завдання: 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 
для здобувачів є оволодіти нормами сучасної української мови в аспектах лексики, стилістики, 
морфології та синтаксису в контексті мовлення фахівця-фармацевта, грамотно перекладати й 
редагувати тексти фармацевтичного профілю, вільно та доцільно застосовувати терміни та сталі 
сполуки, що стосуються цієї галузі знань, укладати основні види документів. 
 
Набуття компетентностей: 
загальні компетентності (ЗК): 
ЗК 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 



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 та з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної діяльності. 
Результати навчання (РН):  
ПРН 2. Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в професійному 
середовищі й громадській сфері щодо проблем фармацевтичної галузі. 
ПРН 3. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 
ПРН 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 
 

«УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРМЯУВАННЯМ)» 
 

Тема 1. Сучасна українська мова як засіб професійного спілкування. Мовні особливості 
наукового стилю. Власне українська та іншомовна лексика. Мовні особливості офіційно-
ділового стилю. Автобіографія. 

Тема 2. Історія розвитку української термінології. Терміни та номенклатурні назви у 
науковому мовленні. Способи творення термінів. Типологія словників. Їх роль у збереженні та 
збагаченні української мови та підвищення мовної культури та їх види. Заява.  

Тема 3. Фонетичні та орфографічні норми професійного мовлення. Документ та його 
функції. Критерії класифікації документів. Текст документа. Оформлення сторінки документа. 
Вживання великої літери у професійному мовленні. Резюме.  

Тема 4. Культура професійного мовлення. Жанри публічного виступу. Форми 
проведення дискусії. Лексичні норми професійного спілкування. Особливості мови професії 
фармацевта. Службові записки. Доповідна записка. Пояснювальна записка.  

Тема 5. Правопис фахових термінів іншомовного походження. Подвоєння та 
подовження приголосних у фаховій термінології. Багатозначні слова та контекст. Доручення. 
Розписка.  

Тема 6. Фразеологізми у науковому та офіційно-діловому стилях. Порушення 
фразеологічних норм. Правопис складних фахових термінів. Складноскорочені слова, 
абревіатури та графічні скорочення в контексті фахового мовлення. Протокол. Витяг із 
протоколу. 

 
Тема 7. Морфологічні норми професійного спілкування. Особливості використання 

граматичних форм іменників у професійному спілкуванні. Закінчення іменників ІІ відміни 
чоловічого роду у родовому відмінку однини. Труднощі перекладу процесових понять. Службові 
листи.  

Тема 8. Звертання у офіційно-діловому стилі. Особливості використання граматичних 
форм прикметників у професійному спілкуванні. Особливості використання займенників у 
професійному спілкуванні. Звіт.  

Тема 9. Особливості використання дієслівних форм у професійному спілкуванні. 
Особливості перекладу дієприкметників у фахових текстах. Запрошення. Оголошення.  



Тема 10. Особливості використання граматичних форм числівників у професійному 
спілкуванні. Зв’язок числівників з іменниками. Розпорядження.  

Тема 11. Складні випадки перекладу прийменникових конструкцій. Синонімія 
прийменникових конструкцій. Синтаксис усного і писемного мовлення. Порушення синтаксичних 
норм у професійному спілкуванні. Наказ. 

 
 

4.Структура навчальної дисципліни  
  

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л g лаб с.р. л п лаб с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема 1. Сучасна українська мова 
як засіб професійного 
спілкування. Мовні особливості 
наукового стилю. Власне 
українська та іншомовна 
лексика. Мовні особливості 
офіційно-ділового стилю. 
Автобіографія. 

8 0 4 0 4 8 0 1 0 7 

Тема 2. Історія розвитку 
української термінології. 
Терміни та номенклатурні назви 
у науковому мовленні. Способи 
творення термінів. Типологія 
словників. Їх роль у збереженні 
та збагаченні української мови та 
підвищення мовної культури та 
їх види. Заява.  

8 0 4 0 4 8 0 1 0 7 

Тема 3. Фонетичні та 
орфографічні норми 
професійного мовлення. 
Документ та його функції. 
Критерії класифікації 
документів. Текст документа. 
Оформлення сторінки документа. 
Вживання великої літери у 
професійному мовленні. Резюме.  

8 0 4 0 4 8 0 2 0 6 

Тема 4. Культура професійного 
мовлення. Жанри публічного 
виступу. Форми проведення 
дискусії. Лексичні норми 
професійного спілкування. 
Особливості мови професії 

8 0 4 0 4 8 0 1 0 7 



фармацевта. Службові записки. 
Доповідна записка. 
Пояснювальна записка.  
Тема 5. Правопис фахових 
термінів іншомовного 
походження. Подвоєння та 
подовження приголосних у 
фаховій термінології. 
Багатозначні слова та контекст. 
Доручення. Розписка.  

8 0 4 0 4 8 0 1 0 7 

Тема 6. Фразеологізми у 
науковому та офіційно-діловому 
стилях. Порушення 
фразеологічних норм. Правопис 
складних фахових термінів. 
Складноскорочені слова, 
абревіатури та графічні 
скорочення в контексті фахового 
мовлення. Протокол. Витяг із 
протоколу. 

8 0 4 0 4 8 0 1 0 7 

Тема 7. Морфологічні норми 
професійного спілкування. 
Особливості використання 
граматичних форм іменників у 
професійному спілкуванні. 
Закінчення іменників ІІ відміни 
чоловічого роду у родовому 
відмінку однини. Труднощі 
перекладу процесових понять. 
Службові листи.  

8 0 4 0 4 8 0 1 0 7 

Тема 8. Звертання у офіційно-
діловому стилі. Особливості 
використання граматичних форм 
прикметників у професійному 
спілкуванні. Особливості 
використання займенників у 
професійному спілкуванні. Звіт.  

8 0 4 0 4 8 0 1 0 7 

Тема 9. Особливості 
використання дієслівних форм у 
професійному спілкуванні. 
Особливості перекладу 
дієприкметників у фахових 
текстах. Запрошення. 
Оголошення.  

8 0 4 0 4 8 0 1 0 7 

Тема 10. Особливості 8 0 4 0 4 8 0 1 0 7 



використання граматичних форм 
числівників у професійному 
спілкуванні. Зв’язок числівників 
з іменниками. Розпорядження.  
Тема 11. Складні випадки 
перекладу прийменникових 
конструкцій. Синонімія 
прийменникових конструкцій. 
Синтаксис усного і писемного 
мовлення. Порушення 
синтаксичних норм у 
професійному спілкуванні. 
Наказ. 

10 0 5 0 5 10 0 1 0 9 

Усього годин 90 0 45 0 45 90 0 12 0 78 
  

5.Теми семінарських або практичних занять 

6.Самостійна робота. 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Мовні особливості наукового стилю. Власне українська 
та іншомовна лексика. Мовні особливості офіційно-ділового 
стилю.  

4 7 

2 Тема 2. Способи творення термінів. Типологія словників. Їх 4 7 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Сучасна українська мова як засіб професійного 
спілкування.  Автобіографія. 4 1 

2 Тема 2. Історія розвитку української термінології. Терміни та 
номенклатурні назви у науковому мовленні. Заява. 4 1 

3 Тема 3. Фонетичні та орфографічні норми професійного 
мовлення. Документ та його функції. Резюме. 4 2 

   4 Тема 4. Культура професійного мовлення. Лексичні норми 
професійного спілкування. Особливості мови професії 
фармацевта. Доповідна записка. Пояснювальна записка. 

4 1 

5 Тема 5. Правопис фахових термінів іншомовного походження 4 1 
6 Тема 6. Фразеологізми у науковому та офіційно-діловому 

стилях. Порушення фразеологічних норм. Протокол.  4 1 

7 Тема 7. Морфологічні норми професійного спілкування. 
Особливості використання граматичних форм іменників у 
професійному спілкуванні. 

4 1 

8 Тема 8. Особливості використання граматичних форм у 
професійному спілкуванні 4 1 

9 Тема 9. Особливості використання дієслівних форм у 
професійному спілкуванні 4 1 

10 Тема 10. Особливості використання граматичних форм 
числівників у професійному спілкуванні. Зв’язок числівників з 
іменниками. Розпорядження 

4 1 

11 Тема 11. Складні випадки перекладу. Наказ. 5 1 
 Всього:  45 12 



роль у збереженні та збагаченні української мови та 
підвищення мовної культури та їх види.  

3 Тема 3. Критерії класифікації документів. Текст документа. 
Оформлення сторінки документа. Вживання великої літери у 
професійному мовленні.  

4 6 

   4 Тема 4. Жанри публічного виступу. Форми проведення 
дискусії. Службові записки.  4 7 

5 Тема 5. Правопис фахових термінів іншомовного походження. 
Подвоєння та подовження приголосних у фаховій термінології. 
Багатозначні слова та контекст. Доручення. Розписка.  

4 7 

6 Тема 6. Правопис складних фахових термінів. 
Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення в 
контексті фахового мовлення. Витяг із протоколу. 

4 7 

7 Тема 7. Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду у 
родовому відмінку однини. Труднощі перекладу процесових 
понять. Службові листи.  

4 7 

8 Тема 8. Звертання у офіційно-діловому стилі. Особливості 
використання займенників у професійному спілкуванні. Звіт.  4 7 

9 Тема 9. Особливості перекладу дієприкметників у фахових 
текстах. Запрошення. Оголошення.  4 7 

10 Тема 10. Особливості використання граматичних форм 
числівників у професійному спілкуванні. Зв’язок числівників з 
іменниками. Розпорядження.  

4 7 

11 Тема 11. Синонімія прийменникових конструкцій. Синтаксис 
усного і писемного мовлення. Порушення синтаксичних норм у 
професійному спілкуванні.  

5 9 

12 Всього:  45 78 

 
 

7. Індивідуальні завдання  
Не передбачено. 

 
8. Засоби діагностики результатів навчання. Методи контролю 

 
Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 

студентами та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 
• систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 

вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою 
заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

• модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними 
питаннями, написання студентами поточних письмових тестових завдань, практичних 
завдань; 
 

Форми поточного та підсумкового контролю. Оцінка успішності знань здобувачів 
здійснюється в двох формах: поточний контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і 
підсумковий контроль (залік). 
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 здобувача визначаються за допомогою системи оцінювання, що 
використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 
шкал: 

Шкала оцінок результатів контролю знань здобувачів 
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) 
                                                       
 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т 1 
 

Т 2 Т3 Т4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т9 Т 10 Т 11 
 

залік  
100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 35 

 
Критерії оцінювання відповідей студентів на семінарських(практичних) заняттях 

Враховується: 
1. ступінь усвідомлення навчального матеріалу, розуміння того, про що повідомляється; 
2. повнота розкриття питання, точність відповіді, логіка викладу, культура мовлення; 
3. оволодіння мовою та способами взаємодії з людьми, навички роботи в групі;  
4. здобувач вищої освіти має вміти відрекомендувати себе, написати листа, анкету, заяву, 

поставити запитання, вести дискусію;  
5. здобувач вищої освіти повинен засвоїти мовленнєвий етикет та етичні норми спілкування;  



6. 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. 

 
 

Заочна форма навчання 

№ Вид діяльності (завдання) Критерії оцінювання Максимальна 
кількість балів 

Поточний контроль 

1 
Практичне заняття 

11 практичних занять.  
Максимальна кількість балів на 
практичному занятті – 5 б. (11х5=55 б.).  

55 

2 Контрольна робота 10 б. 10 
3 

Укладання індивідуальної 
теки із документацією 

За стилістичне та грамотне оформлення 
документів – 20 б. (по 4б. за кожен 
документ: автобіографія, заява, резюме, 
розписка, оголошення) 

20 

4 Укладання 
фармацевтичного 
словника термінів  

Студент укладає словник зі ста 
п’ятидесяти термінів своєї професійної 
підготовки. За кожен термін – 0,1 б. 
(150х0,1=15 б.) 

15 

 РАЗОМ  100 



                                                       
Примітка: за умови відсутності іспиту, підсумковий контроль проводиться у формі заліку і 
складається з  поточного контролю, макимальна сума балів має становити  100балів. 
 

10. Методи навчання 
  
Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності студентів і методів стимулювання й мотивації їх навчання, що сприяють розвитку 
творчих засад особистості майбутнього фахівця з урахуванням індивідуальних особливостей 
учасників навчального процесу й спілкування. 
Під час викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» найбільш 
ефективними є такі методи навчання: частково-пошуковий (евристичний) – викладач формулює 
проблему, поетапне вирішення якої здійснюють здобувачі під його керівництвом (при цьому 
відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності студентів); дослідницький: 
викладач ставить перед здобувачами проблему, і ті вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, 
перевіряючи їх, підбираючи для цього необхідні джерела інформації, прилади, матеріали тощо. До 
наочних методів навчання належать: ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження. 
Практичні методи навчання використовують для безпосереднього пізнання дійсності, 
поглиблення знань, формування вмінь і навичок.  
   

11.  Рекомендована література 
 

Основна література 
1. Світлична Є.І., Берестова А.А., Тєлєжкіна О.О. Фахова мова фармацевта. – Х. : Тім Пабліш Груп. – 

2012. – 260 с. 
2. Тєлєжкіна О.О., Берестова А.А., Тимченко А.О. Фахова мова лікаря-лаборанта: Навчальний 

посібник. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 200 с. 
3. Українська мова (за професійним спрямуванням) : підруч. для студ. вищих навч. закл. : у 2-х ч. 

Ч. 1 : Нормативність як основа літературної мови /О. С. Черемська, В. Г. Сухенко. - Харків : 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 226 с. 

4. Український правопис / художн-оформ. О. А. Гугалова-Мєшкова. - Харків, 2019. - 348 с. 
5. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. - 4-тє вид., виправ. і 

доп. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. - К. : Алерта, 2019. – 696 с. 
6. Шутак Л.Б., Навчук Г.В. Культура усного спілкування медичного працівника : [навчальний 

посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ  –  ІV рівнів акредитації] / 
Л.Б. Шутак, Г.В. Навчук.  –  Чернівці : Видавництво БДМУ, 2014. – 177 с. 

 
Допоміжна література 
 
1. Бибик С. П. Ділові документи та правові папери / С. П. Бибик, Г. М. Сюта. - Х. : Фоліо, 2008. - 

493 с. 
2. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови : навч. посіб. / Г. Й. Волкотруб. - К. : МАУП, 2002. - 

208 с. 
3. Волкотруб Г. Й. Українська ділова мова : Практикум / Г.Й. Волкотруб, A. М. Венцковський. - 

К. : МАУП, 2003. - 156 с. 
4. Гуць М. В.Українська мова в професійному спілкуванні : навч. посіб. / М.B. Гуць, І. І. 

Олійник, І. П. Ющук. - К. : Міжнародна агенція «Bee Zone», 2004- 336 с. 
5. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. / А. Н. Діденко. - К. : Либідь, 2005. - 384 с. 
6. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П. 

Загнітко, І. Г. Данилюк. - Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2004. - 480 с. 
7. Іванова І. Б. Українське ділове мовлення : навч. посіб. / І. Б. Іванова. - Х. : ТМ «Парус», 2005. - 



448 с. 
8. Коваль А. П. Ділове спілкування / А. П. Коваль. - К. : Либідь, 1992. - 280 с. 
9. Культура мови на щодень / Н. Я. Дзюбишина-Мельник, Н. С. Дужик, С. Я. Єрмоленко та ін. - 

К. : Довіра, 2000. -169 с. 
10. Мацюк З. О. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. /З. О. Мацюк, Н. І. 

Станкевич. - К. : Каравела, 2005. 
11. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: практ. посіб. / Л.М. Паламар. - К.: Либідь, 

2000. - 296 с. 
12. Посмітна В. В. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / B. В. Посмітна. - Х. 

: Акад. ВВ МВС України, 2008. - 147 с. 
13. Плотницька І. М. Ділова українська мова : навч. посіб. / І. М. Плотницька. - К. : Центр навч. 

літ-ри, 2008. - 256 с. 
14. Пономарів О. Культура слова : Мовностилістичні поради : навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. / 

О. Пономарів. - К. : Либідь, 2001. - 240 с. 
15. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. Потебні ; Ін-т української 

мови. - Стереотип. вид. - К. : Наук. думка, 2007. - 240 с. 
16. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бибик, Л. Михно та ін. - К., 1997. 

- 480 с. 
17. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / C. В. Шевчук. - К. : 

Літера ЛТД, 2004. - 400 с. 
 
                                                  12.Посилання на  інформаційні ресурси 
Сайти зі словниками on-line:  
1. Портал української мови та культури http://www.slovnyk.net;   
2. Український лінгвістичний портал: словники україни on-line http://www/ulif.org.ua;   
3. Російсько-українські словники http://www.r2u.org.ua;   
4. Словники http://www.slovnik.com.ua; http://www.slovnyk.lutsk.ua;   
5. Вільну енциклопедію вікіпедію http://uk.wikipedia.org;   
6. Українські словники on-line на сайті rozum.org.ua: http://www.rozum.org.ua;  
7. Список словників української мови: https://litcentr.in.ua/index/0-55 
8. Термінологічні словники на сайті gigadict: http://gigadict.com;  
9. Українські словники на лінгвістичному порталі mova.info: http://www.mova.info;  
10. Українські словники на сайті Словопедія: http://slovopedia.org.ua.  
11. Дистанційний ресурс НФаУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.pharmel.kharkiv.edu/ 
12. Труднощі перекладу процесових понять [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://y-

ra.com/book_suchasne-ukranske-dilove-movlennya_677/42_trudnoshhi-perekladu-procesovih-
ponyat  

13. Академічний тлумачний словник української мови (в 11 т.) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://sum.in.ua/ 

14. Орфографічний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.slovnyk.ua/ 

15. Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/319/farmacevtichna-terminologiy 

16. Латинсько – украϊнський словник до курсу фармацевтичної термінології [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : 
http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:35ac5a794f1edeeb6a17e1cd318ee30d99336f9e/l
atest/336594/index.html 

17. Медичний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://medterms.com.ua/ 
18. Словник органічної хімії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://posibnyky.vntu.edu.ua/ch_/glossary.html 

http://www.pharmel.kharkiv.edu/
http://sum.in.ua/
http://www.slovnyk.ua/
http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/319/farmacevtichna-terminologiy
http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:35ac5a794f1edeeb6a17e1cd318ee30d99336f9e/latest/336594/index.html
http://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:35ac5a794f1edeeb6a17e1cd318ee30d99336f9e/latest/336594/index.html
http://medterms.com.ua/
http://posibnyky.vntu.edu.ua/ch_/glossary.html


19. Словник медичних термінів[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://pidruchniki.com/2015082666091/meditsina/slovnik_medichnih_terminiv 


