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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни 
 

Назва дисципліни Німецька  мова за професійним спрямуванням 

ПІП Андрієш Тетяна Юріївна, Пижівська Тетяна Вікторівна 

Контактний телефон  050-243-52-14, 067-301-19-50 

E-mail:   tanjaandr@ukr.net, tetianaandriesh863@gmail.com 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp/ Google Meet   

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

https://www. Chern_medcollege@ukr.net,  www.MOODLE 

Інтернет-ресурси EdEra,  iLearn,  Рrometheus, https://www.medkol.cv.ua/biblioteka/ 

Консультації Пн. 19.00-20.00 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

 

2.1. Розподіл навчальних годин 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції - 

Практичні заняття 30 

Самостійна робота 60 

Підсумковий контроль Модульний контроль 

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання: 10 міс., 1 р. 10 міс. 

 

2.2 Мета та завдання навчальної дисципліни  

1.Метою вивчення навчальної дисципліни «Німецька мова за професійним спрямуванням» 

є формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності у межах сфер і тем, 

окреслених навчальною програмою для медичного профілю і передбачає поглиблене та 

професійно зорієнтоване оволодіння професійною іноземною мовою. 

2.Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Німецька мова за 

професійним спрямуванням » є : 

- здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною 

програмою;  

- розуміти на слух зміст автентичних фахових текстів;  

- читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння 

змісту;  

- здійснювати професійне спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених 

завдань; 

- адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних 

предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою;  

- використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту 

наявних мовних засобів;  

- критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;  

- висловлювати свої думки, почуття та ставлення;  

- ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного 

спілкування;  

- обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;  

mailto:tanjaandr@ukr.net


  

- ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних 

мов.  

У результаті вивчення навчальної  дисципліни в здобувача освіти будуть сформовані 

наступні компетентності: 

загальні: 

ЗК 01 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 07  Здатність спілкуватися іноземною мовою 

 

спеціальні:  

СК 16 Здатність організовувати та управляти відповідним структурним підрозділом 

(лідерство та менеджмент), а також: 

1.  Здатність оперувати та активно використовувати іншомовну лексику у процесі синтезу 

та аналізу різноманітних джерел інформації; 

2. Здатність до активної комунікації з різними віковими групами усіх учасників 

освітнього процесу. 

 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення програмних 

результатів навчання: 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, використовуючи 

принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового спілкування та вміти: 

спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; вирішувати етичні, 

деонтологічні проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами його родини; розглядати, 

аналізувати в колективі професійні помилки; проводити навчання для молодшого й технічного 

персоналу; встановлювати соціально-психологічний комунікативний контакт з різними 

учасниками педагогічного процесу, будувати індивідуально орієнтовану траєкторію 

особистісно-професійного зростання здобувачів освіти. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, письмовій 

формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної мобільності, ефективного 

обміну професійною інформацією. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 

ПРН 22. Вміти ефективно застосовувати сучасні освітні технології, зокрема дистанційні, 

активні методи; проводити освітню та освітньо-методичну роботу з усіх видів навчальних 

занять у закладах фахової передвищої та вищої освіти; розробляти індивідуальні траєкторії 

розвитку здобувачів освіти. 

 

3. Навчальний план з дисципліни 

 

Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва тем Рекомендовані 

джерела 

Кількість 

годин 

 Змістовий модуль І. Робота у відділеннях 

1. Прийом у лікарню. Заповнення історії хвороби. 

Алгоритм роботи медичної сестри.  
1 ст. 11-15 

2 ст. 40-44 

7 ст.5-13 

http://www.info-

library.com.ua/books

-book-105.html 

2 

2. У хірургічному відділенні. Хірургічні захворювання: 1 ст. 161-167 2 

http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html


  

ознаки та симптоми. Етапи роботи хірургічної 

медсестри. Порядок слів у простому поширеному 

реченні. 

2 ст. 74-96 

http://www.info-

library.com.ua/books

-book-105.html 

3. У кардіологічному відділенні. Етапи роботи медичної 

сестри в кардіології.  Питальні речення. 
1 ст. 168-174 

2 ст. 97-122 

http://www.info-

library.com.ua/books

-book-105.html 

2 

4. У гастроентерологічному відділенні. Хвороби 

травного каналу. Гастроскопія. Догляд за пацієнтами 

з хворобами травного тракту. Дієта та здоровий 

спосіб життя.  

1 ст. 112-137 

2 ст.123-143 

3 ст. 71 - 98 

5  ст.94-104 

http://www.info-

library.com.ua/books

-book-105.html 

 

2 

5. У гінекологічному відділенні. Вагітність і пологи. 

Робота медичної сестри в гінекологічному відділенні.   
2 ст. 145-134 

5  ст.119-127 

         181-183 

http://www.info-

library.com.ua/books

-book-105.html 

2 

 Змістовий модуль ІІ. Системи органів. Захворювання, лікування 

6. Нещасні випадки та невідкладна медична допомога: 

забиття, опік, шок, переломи, знепритомнення, укуси. 

Сестринський процес.    

1 ст.175-193 

2 ст. 231-283 

5  ст. 132-142 

http://www.info-

library.com.ua/books

-book-105.html 

2 

7. Інфекційні хвороби. Гігієна. Хвороби дорослих. 

Робота медичної сестри в інфекційному відділенні. 
1 ст. 55-67 

 

2 

8. Людське тіло та його структура.   

http://www.info-

library.com.ua/books

-book-105.html 

2 

9. М`язева система. Кісткова система: скелет, кістки, 

суглоби та їх хвороби.  Викривлення хребта. Операції 

по заміні суглобів. Функції операційної медичної 

сестри.  

1 ст. 105-122 

2 ст.172-174 

http://www.info-

library.com.ua/books

-book-105.html 

2 

10. Серцево-судинна система. Склад крові, серце, судини.  

Хвороби серцево-судинної системи. Сестринський 

догляд.   

1 ст.62-79 

3 ст.155-168 

5  ст.36-40 

7 ст. 45-59 

http://www.info-

library.com.ua/books

-book-105.html 

2 

11. Дихальна система: будова та функції. Легені. 

Туберкульоз. Сестринський догляд при 

захворюваннях органів дихальної системи. 

1 ст.133-147 

3 ст. 112-132 

 

 

2 

12. Система травлення. Будова травного каналу. Печінка. 

Підшлункова залоза.  
1 ст.175-193 

2 ст. 231-283 

2 

http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html


  

5  ст. 132-142 

           143-154 

7 ст. 105-116 

        171-198 

http://www.info-

library.com.ua/books

-book-105.html 

13. Нервова система: роль, структура, імпульс, синапси, 

рефлекс, типи нервів. Спинний мозок. Спинномозкові 

нерви. Автономна, симпатична та парасимпатична 

нервова система. Головний мозок. Черепні нерви. 

Захворювання нервової системи та розлади психіки. 

Функції медичної сестри при роботі з пацієнтами. 

1 ст.133-147 

3 ст. 112-132 

http://www.info-

library.com.ua/books

-book-105.html 

2 

14. Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні 

залози. Секреція. Другорядні члени речення. 

Гормональний дисбаланс та його лікування. Хвороби 

ендокринної системи. Статева система та її функції. 

Жіноча репродуктивна система. Народження дитини. 

Чоловіча репродуктивна система. Робота медичної 

сестри в урологічному відділенні 

1 ст.175-193 

2 ст. 231-283 

http://www.info-

library.com.ua/books

-book-105.html 

2 

15 Підсумковий модульний контроль  2 

 УСЬОГО  30 

 

Теми самостійної роботи студентів 

 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

Місце 

контролю 

І семестр  

1. Знайомство. Біографія. 4 ПЗ 2 

2. Тибетська медицина. 4 ПЗ 2 

3. Видатні вчені-медики: Е. Дженнер. Д.К.Заболотний. 4 ПЗ 3 

4. Заповнення історії хвороби. 4 ПЗ 3 

5. Хірургічне обладнання. Післяоперативні ускладнення.  2 ПЗ 3 

 6. Серцева недостатність. 2 ПЗ 4 

7. Дієта та здоровий спосіб життя.  2 ПЗ 5 

8. Здоров’я матері та дитини. 2 ПЗ 5 

9. Виклик лікаря додому. 4 ПЗ 6 

10. Забиття, опік, шок, переломи, знепритомнення, укуси. 2 ПЗ 6 

11. Хвороби дорослих.  2 ПЗ 7 

12. Порожнини тіла. Рак. 4 ПЗ 8 

13. Правила догляду за шкірою, нігтями та волоссям. 2 ПЗ 9 

14. Характеристика м’язів. Причини викривлення хребта, 

профілактика та лікування. Операції по заміні суглобів. 

4 ПЗ 10 

15. Здоровий спосіб життя. 2 ПЗ 10 

16. Клінічна картина, лікування та профілактика туберкульозу.  4 ПЗ 11 

17. Підшлункова залоза. Роль ферментів у процесі травлення. 2 ПЗ 12 

18. Захворювання нервової системи та розлади психіки. 2 ПЗ 13 

19. Сечова система та її функції. 4 ПЗ 14 

20. Профілактика хвороб, що передаються статевим шляхом. 2 ПЗ 15 

21. Чинники, що впливають на перебіг вагітності. Обов’язки 

акушерки в пологовому будинку.  

2 ПЗ 16 

 Всього  60 60 

  

http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html


  

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань 

(пошукові, дослідницькі й аналітичні роботи): 

- виступи на науково-студентському гуртку. 

- участь у наукових конференціях. 

- публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо. 

- створення презентацій, фільмів. 

4. Види аудиторної та самостійної роботи 

- читання й аналіз іншомовних текстів  

- переклад текстів та лексики з визначеної теми 

- сприймання на слух іншомовного мовлення й аналіз його 

- усне переказування текстів  

- робота з додатковою літературою 

- опрацювання електронної аудіовізуальної наочності 

- підготовка та розробка інформації, повідомлення на визначену тему 

- використання електронних носіїв інформації  

- опрацювання лексичних та граматичних структур 

- виконання лексичних та граматичних вправ 

 

5. Політика навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Англійська мова за професійним спрямуванням» є обов’язковою 

для здобувачів спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика навчальної дисципліни: 

- формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності у межах сфер і тем, 

окреслених навчальною програмою для медичного профілю і передбачає поглиблене та 

професійно зорієнтоване оволодіння професійною іноземною мовою; 

- забезпечення доступності інформаційних джерел, базових підручників, методичних 

посібників для практичних занять та СРС для здобувачів освіти. 

Студент зобов’язаний в повному обсязі оволодіти знаннями, вміннями, практичними 

навичками та компетентностями з дисципліни «Англійська мова за професійним 

спрямуванням». 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів вищої 

освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролів без 

використання зовнішніх джерел інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, 

підготовки практичних завдань під час заняття);  

- списування під час контролю знань заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів); 

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології здобувачами 

вищої освіти: 

- дії у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності та 

професійної етики та деонтології;  

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 

- усвідомлення значущості прикладів людської поведінки відповідно до норм академічної 

доброчесності та медичної етики. 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях: навчальній практиці, підсумковому модульному контролі є 

обов’язковим з метою поточного  та підсумкового оцінювання знань (окрім випадків пропусків 

з поважної причини). 

 

 



  

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- відпрацювання пропущених занять відбувається згідно графіку відпрацювання та 

консультацій (окрім випадків з поважної причини); 

- відпрацювання пропущених занять з поважної причини відбувається у любий час 

зручний для викладача у т. ч. згідно графіку відпрацювання та консультацій; 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- перескладання підсумкового модулю з метою підвищення оцінки не допускається, окрім 

ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою.   

Згідно «Положення про порядок відпрацювання студентами пропущених занять та 

незадовільних оцінок» при кредитно-трансферній системі організації освітнього процесу в 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі:  

- Пропуски занять можливі з поважної (хвороба, участь у заходах спортивно-масового та 

культурно-просвітницького характеру, відрядження на олімпіаду або наукову студентську 

конференцію) та без поважної причини.  

- Відпрацювання практичних занять ,незалежно від причини пропуску, відбувається згідно 

з графіком консультацій та відпрацювання пропущених занять. Відпрацювання пропущених 

занять проводиться з відміткою на бланку дозволу. Дозвіл на відпрацювання пропущених занять 

з неповажних причин дійсний протягом календарного місяця. 

- У випадку, коли студент не встигає відпрацювати пропущені з поважної причини заняття 

до початку Модульного контролю, він відпрацьовує їх і допускається до модульного контролю 

за спеціальним дозволом завідуючого відділення. 

- При виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, 60% і більше від 

загальної кількості аудиторних годин з дисципліни (студент отримав 70-119 балів), студент 

отримує незадовільну оцінку з можливістю повторного перескладання дисципліни. 

- При виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 65% від 

загальної кількості аудиторних годин з дисципліни (студент отримав 1-69 балів), студент 

отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням дисципліни. 

 

6. Політика оцінювання 

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда. 

Методи письмового контролю: письмовий тестовий контроль, підсумковий модульний 

тестовий контроль. 

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз, виступ з 

доповіддю, виконання презентації за темою, самостійного опрацювання, виконання 

індивідуального дослідного завдання. 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу на навчальній практиці (опитування за 

темою, виконання самостійної роботи, тестування). 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом на навчальній практиці, під час 

виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

Оцінювання обов’язкової дисципліни «Німецька мова за професійним спрямуванням» є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності студента (з 

урахуванням тем самостійної роботи та ІНДР) та результатів підсумкового модульного 

контролю. 

 



  

Критерії оцінювання (розподіл балів, які отримують студенти) з дисципліни 

«Німецька мова за професійним спрямуванням»  

Критерії оцінювання визначаються за національною шкалою – «5», «4», «3», «2» та 

шкалою ECTS – А, В, С, D, Е, FX, F (Табл.1, Табл.2, Табл.3, Табл. 4). 

Таблиця 1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Таблиця 2. Уніфіковані критерії оцінювання навчальних досягнень, знань та вмінь 

студенів ( Модульний контроль). 

5 (відмінно) А Виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та 

лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді 

різноманітними прикладами; дає вичерпано точні та ясні відповіді 

без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і 

неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання 

різного ступеню складності. 

4,5 
(дуже добре). 

В Студент має ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на практиці, але 

може допустити деякі неточності, окремі помилки в формулюванні 

відповідей. 

4 (добре) С Виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре 

його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно 

та систематизовано, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові 

питання студент відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує 

практичні завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих 

випадках. 

3,5 (більш ніж 

задовільно) 
D Виставляється студентові на основі його знань всього змісту заняття 

та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний 

вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних 

питань; вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи 

складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно 

систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання 

відповідає правильно. 

3 (задовільно) Е Студент має прогалини в знаннях з теми. Замість чіткого 

термінологічного визначення пояснює теоретичний матеріал на 

побутовому рівні. 

2 (незадовільно) FХ Студент має фрагментарні знання з теми. Не володіє термінологією, 

оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти 

програмний матеріал.  

1 (незадовільно) F Студент повністю не знає програмного матеріалу, відмовляється 

відповідати. 

 

  

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

модуль контролю 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 



  

Таблиця 3. СХЕМА критеріїв оцінювання результатів виконання та захисту 

індивідуальної роботи студента (в балах ECTS) 

№ 

критерію 

Критерій рейтингової оцінки Мах 

кількість 

балів ECTS 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню та 

повнота його розкриття 
5 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина доповіді, 

повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту 
5 

 Максимальна підсумкова оцінка 12 

 

Таблиця 4. Критерії оцінювання самостійної роботи 

Показник  Характеристика 

Відмінно А 

Запропонована студентом робота викладена в достатньому обсязі,  

оформлена згідно вимог, містить базовий теоретичний і практичний 

матеріал, нову та нетрадиційну інформацію з даного питання і 

пропозиції щодо її практичного застосування. 

Добре 

В 

Запропонована студентом робота викладена в обсязі, що вимагається,  

оформлена згідно вимог, містить переважно базовий теоретичний і 

практичний матеріал, пропонуються фрагменти нової, нетрадиційної 

інформації 

С 

Запропонована студентом робота викладена в необхідному обсязі, 

оформлена грамотно, включає базовий теоретичний та практичний 

вихід, але містить певні недоліки у висвітлені питання, яке 

досліджувалось 

Задовільно 

D 

Робота містить базовий теоретичний та практичний матеріал, але не має 

практичного виходу. Виклад матеріалу неточний, присутні недоліки у 

висвітленні теми 

Е 

Робота містить базовий теоретичний та практичний матеріал, але тема 

розкрита неповністю. Виклад матеріалу неточний, присутні недоліки у 

висвітленні теми. Обсяг запропонованої роботи не відповідає вимогам 

Незадовільно 

(бали не 

зараховуються) 

FX Робота базується на фрагментарних знаннях з курсу. Тема роботи не 

розкрита 

F Робота не виконана, або студент відмовляється доповідати. 

 

Поточні оцінки конвертуються у підсумкову як середня сума оцінок навчальної 

діяльності у бали ЕCTS відповідно до шкали перерахунку традиційних оцінок (середній бал з 

точністю до сотих) у рейтингові 120 балів. Максимальну кількість балів, яку може набрати 

студент за підсумковий модульний контроль, який складається з теоретичної і практичної 

частин – 80 балів. 

 

СХЕМА максимального нарахування балів за поточну успішність 

За поточну освітню діяльність студент може отримати максимально 200 балів (табл.).  

№ 

з/п 

Модуль 1 

(поточна навчальна діяльність) 
Максимальна 

кількість балів 

1. Змістовий модуль 1 

 Практичне заняття 1 8 

 Практичне заняття 2 8 

 Практичне заняття 3 8 

 Практичне заняття 4  8 

 Практичне заняття 5 8 



  

 Всього змістовий модуль 1 40 

2. Змістовий модуль 2 

 Практичне заняття 6 8 

 Практичне заняття 7 8 

 Практичне заняття 8 8 

 Практичне заняття 9  8 

 Практичне заняття 10 8 

 Практичне заняття 11 8 

 Практичне заняття 12 8 

 Практичне заняття 13 8 

 Практичне заняття 14 8 

 Всього змістовий модуль 2 72 

 Разом змістові модулі 112 

Індивідуальна самостійна робота студентів  8 

Модульний контроль  80 

РАЗОМ  200 

Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: 

“5” – 8 балів, “4” – 6,5 балів, “3” – 5 балів, “2” – 0 балів. 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120 балів. 

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов 

навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не 

менше 70 балів. 

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він набрав при його 

виконанні  не менше 50 балів. 

 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І 

ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

У процесі навчання студентів на кафедрі використовуються такі форми контролю: 

1. Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях 

відповідно до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним 

цілям теми і під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент 

опрацьовує самостійно і вони не входять до структури практичного заняття. Рекомендується 

застосовувати види об 'єктивного (стандартизованого) контролю теоретичної та практичної 

підготовки студентів.  

Максимальна калькість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного 

модулю (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 

балів, за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності: 

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчалну діяність студента виставляються 

оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які потім конвертують у бали в залежності від 

кількості тем у модулі. В прогармі була застосована така система конвертації традиційної 

системи оцінки у бали: 

Традиційна 

оцінка 

Конвертація у бали 

Модуль 1 

«5» 8 

«4» 6,5 

«3» 5 

«2» 0 

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, 

вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3» на кількість 

практичних занять у модулі.  



  

2. Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню відповідно 

до програми, з умовами якої студенти ознайомлюються на початку навчального року.  

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, 

передбачені навчальною програмою, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу 

за мінімальну: сума балів за модуль  – 70 балів. 

Робоча навчальна програма обговорюється і затверджується щороку на засіданні кафедри. 

Перед проведенням Модульного контролю на кожного студента підготовлена навчальна 

характеристика, яка відображає кількість балів, набраних ним за модуль, що забезпечує 

об'єктивність оцінювання рівня знань студентів під час проведення підсумкового контролю 

засвоєння модулів. 

З метою підвищення результативності підготовки студентів до підсумкового модульного 

контролю викладачі кафедри проводять консультації згідно затвердженого графіка. На кафедрі 

щоденно працює черговий викладач, який проводить індивідуальні консультації. 

Підсуковий модульний контроль з іноземної мови проводиться у вигляді лексико – 

граматичного тесту, який охоплює граматичні теми, що входять до тематичного плану 

практичних занять відповідного модуля, та вивчений лексичний матеріал текстів на загально – 

розмовну та фахово-орієнтовану тематику. 

Оцінювання Модульного контролю проводиться відповідно до розроблених та 

затверджених кафедрою критеріїв. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, 

якщо студент набрав не менше 50 балів. 

Таблиця нарахування балів за Модульний контроль 

Традиційна оцінка Кількість балів 

«5» 75-80 

«4» 61-74 

«3» 51-60 

Модульний контроль не зараховується Менше 50 балів 

 

7. Перелік інформаційних джерел 

Перелік літератури: 

1. Криворук Т.Б. Німецька мова.: Навчальний підручник для студентів вищих навчальних 

закладів І-ІІІ рівнів акредитації спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа» та 

«Акушерська справа». – К.: ВСВ «Медицина», 2005. 

2. Басай Н.П. Німецька мова: Навчальний підручник для учнів 10 класу середньої школи. – К: 

Освіта, 2005. 

3. Басай Н.П. Німецька мова: Навчальний підручник для учнів 11 класу середньої школи. –  К: 

Освіта, 2011. 

4. Баран Я. Німецька мова: Навчальний підручник для учнів 10 класу. – Львів: Світ, 2001. 

5. Лисенко Е.І. Німецька мова: Навчальний підручник для учнів 11 класу. –      К.: Освіта, 2004. 

6. Сотнікова С.І. Німецька мова. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів. 6-й рік навчання мові. – Харків: Веста, 2011 

7. Андрієш Т.Ю. , Жуковська Л.В.., Козак О.М. Лексичні та граматичні теми для студентів 1 

курсу: навч. посіб. для студентів 1 курсу з предмету Німецька мова. – Чернівці, 2012.  

8. Андрієш Т.Ю. Збірник розмовних і граматичних тем та завдань з навчальної дисципліни 

Німецька мова для студентів 2 курсу . – Чернівці, 2013.  

9. Лисенко Е.І. Корольова М.Р. та ін. Німецька мова. Підручник для учнів старших класів, 

шкіл усіх типів, абітурієнтів, студентів неспеціальних    вузів. – К.: Освіта, 2000.  

10. Німецька мова: Підручник / Укл. Щербань Н.П., Лабовкіна Г.А.,     Бачинський Я.В., 

Кушнерик В.І. – 2-ге вид., випр. та доп. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. 

11. Christian Fandrych, Ulrike Tallowitz. Klipp und Klar. Практична граматика німецької мови: 

Навчальний посібник. – К.: Методика, 2004 

Електронні ресурси: 

1. Мультимедійне забезпечення практичних занять. 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html


  

1. Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти».  

[Електронний ресурс. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf 

3. Веб-сайт Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. Івасюка. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.library.cv.ua/ 

4. Веб-сайт обласної науково-медичної бібліотеки м. Чернівці. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www.library.chnu.edu.ua/ 

5. Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

6. Веб-сайт Чернівецького медичного фахового коледжу. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: www.medkol.cv.ua,  www.MOODLE 
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