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1. Загальні відомості 
Відомості про викладачів навчальної дисципліни. 

Назва дисципліни Німецька мова за професійним спрямуванням 

Викладач Пижівська Т.В., Андрієш Т.Ю. 

Контактний телефон (0372)53-22-14 

Е-таі1: Ьйрз:/ /^^^. СЬегп тедсо11еае@икг.пеІ 

Сторінка дисципліни в 
Інтернеті 

Ьйрз: //тотото .тейкоі. су .иа/зу1аЬшу/, 
Ьйр://тейко1-тоой1е.пеі.иа/соиг8е/іпйех.рЬр?саіе80гуій=23 

2. Контактна інформація 
Чернівецький медичний коледж БДМУ 
Україна, 58001, м. Чернівці вул. Героїв Майдану, 60 
Тел/факс: (0372)53-22-14 
Ьйр8://тотото.тегїко1.су.иа 
Ьйр8://тотото. СЬегп_тедсо11е§е@икг.пеІ 

3. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень, 

форма навчання 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 3 Галузь знань 
22 Охорона здоров'я Обов'язкова 

Модулів - 1 

Змістових модулів - 2 

Загальна кількість годин 
- 90 год. 

Спеціальність 
223 МЕДСЕСТРИНСТВО 

Рік підготовки (курс) 
1 

Семестр 
1 

Лекції 

Практичні заняття 
30 год. 

Кількість аудиторних 
годин - 30 год. 

Ступінь вищої освіти 
бакалавр 

Рік підготовки (курс) 
1 

Семестр 
1 

Лекції 

Практичні заняття 
30 год. 

Кількість годин 
самостійної роботи 
студента - 60 год. 

Форма навчання: 
денна 

Самостійна робота 
60 год. 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю 
Підсумковий 

модульний контроль 
Примітка: 1 кредит ЕСТ8 - 30 год. 

4. 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. 

Навчальна дисципліна «Німецька мова за професійним спрямуванням» є обов'язковою для 
студентів спеціальності 223 Медсестринство. 

mailto:Chern_medcollege@ukr.net
https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23


Студент зобов'язаний в повному обсязі оволодіти знаннями, вміннями, практичними 
навичками та компетентностями з дисципліни «Німецька 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'язкою 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 модульного контролю з метою підвищення оцінки не допускається, окрім 

ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою. 

5. Порядок відпрацювання пропущених занять 
Згідно Положення «Про порядок відпрацювання студентами пропущених занять та 

незадовільних оцінок» при кредитно-трансферній системі організації освітнього процесу в 
Чернівецькому медичному коледжі БДМУ: 

- 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 (МК), 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. Анотація до дисципліни 
Дисципліна є базовою і відноситься до фахової підготовки здобувача вищої освіти 

спеціальності «Медсестринство». Важливе значення надається розвитку комунікативних навичок 
та вмінь студентів для подальшого їх використання у професійній діяльності. 

7. Розподіл навчальних годин практичних занять 
Вид заняття / підсумкового контролю Кількість годин 

Лекції -
Практичні заняття 28 

Самостійна робота 60 

Модульний контроль 2 

Всього годин/кредит ЕСТ8 90 /3 

8. Мета та завдання навчальної дисципліни 
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. 

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; 
- ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних 

мов. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані 
компетентності: 

Інтегральна: здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 
під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі,, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
вимог. 

Загальні компетентності: 
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 ( фахові, предметні) компетентності: 
Комунікативна компетентність 

(Комунікативні види мовленнєвої діяльності) 
Рецептивні Інтеракційні Продуктивні 

Сприймання на Зорове Усна взаємодія Писемна Онлайн Усне Писемне 
слух сприймання взаємодія взаємодія продукування продукування 

Студент/ Студент/ Студент/ Студент/ Студент/ Студент/ Студент/ 
студентка: студентка: студентка: студентка: студентка: студентка: студентка: 
розуміє основний читає із достатнім використовує пише особисті здійснює онлайн досить пише прості 
зміст чіткого рівнем розуміння широкий діапазон листи й записки з обмін вільно зв'язні тексти 
нормативного прості тексти, в простих запитом або інформацією, описує один на різноманітні 
мовлення, зокрема яких викладено мовленнєвих наданням простої який потребує із багатьох знайомі теми у 
короткі розповіді на факти, що засобів у більшості актуальної простих предметів, межах своєї 
знайомі теми, які є стосуються його/її ситуацій, які інформації, пояснень на що належать сфери 
типовими для сфери інтересів; виникають під час пояснюючи те, що знайомі теми за до кола інтересів, 
шкільного життя та розуміє опис подій, подорожі чи вважає важливим; умови доступу його/її поєднуючи 
дозвілля; почуттів та перебування у пише особисті до онлайн інтересів, низку окремих 
стежить за побажань в країні виучуваної листи, досить інструментів; упорядковую коротких 
основним змістом особистих листах, мови. Без докладно описує розміщує в чи свій опис елементів у 
розгорнутої дискусії, листівках на рівні, підготовки вступає власний досвід, мережі Інтернет у лінійну лінійну 
якщо мовлення чітке що дає змогу у розмову на теми, почуття та події; дописи про події, послідовніст послідовність; 
й нормативне; регулярно що стосуються пише прості листи почуття, досвід; ь; описує, пише прості, 
розуміє основний спілкуватися з особистих та електронні коментує дописи використову детальні 
зміст простих другом/подругою; інтересів або повідомлення інших ючи прості повідомлення 
коротких висловлень розуміє прості пов'язані з фактологічного кореспондентів; мовні на низку 
на знайомі теми, особисті листи, повсякденним характеру ініціює, засоби, знайомих тем, 
якщо мовлення чітке листівки, зокрема життям (наприклад, підтримує та різноманітні що входять до 
й нормативне; електронні, та (наприклад, сім'я, запитує завершує прості знайомі сфери 
розуміє просту дописи в мережі хобі, навчання, інформацію, надає онлайн дискусії предмети, особистих 
презентацію або Інтернет, у яких подорож, останні чи просить про на знайомі теми, що входять інтересів; 
демонстрацію на досить докладно новини); підтвердження); хоча подекуди до сфери розповідає про 
знайомі теми, якщо розповідається про розуміє чітко пише прості заявки робить паузи під особистих свій досвід, 
її підкріплено події та особистий артикульоване з обмеженою час спілкування інтересів; описує почуття 
засобами візуальної досвід; мовлення під час кількістю в режимі досить і реакції у 
наочності розуміє зміст звертання до уточнюючих реального часу; вільно формі 
(наприклад, слайди, стандартної нього/неї у простих деталей; розміщує прості продукує у простого 
роздаткові офіційної повсякденних пише записки, що дописи на формі зв'язного 
матеріали), кореспонденції та ситуаціях, хоча передають знайомі теми під лінійної тексту; 
розуміючи онлайн дописів зі іноді змушений нагальну час онлайн- послідовност описує подію, 
пояснення до них; сфери власних просити повторити інформацію дискусій, які і прості недавню 
розуміє основний інтересів; певні слова та друзям, стосуються розповіді, реальну чи 
зміст простого знаходить і фрази; працівникам сфери сфери особистих історії або уявну 
висловлення однієї розуміє релевантну вступає без обслуговування, інтересів, за описи; подорож; 
людини (наприклад, інформацію в підготовки в вчителям та іншим можливості докладно пише дуже 
гіда на екскурсії), матеріалі, розмови на знайомі особам, з якими завчасно розповідає короткі 
якщо мовлення чітке пов'язаному з теми; стикається в підготувати про власний доповіді у 
й відносно повільне; повсякденним підтримує розмову повсякденному текст і досвід, стандартному 
розуміє просту життям, такому як або дискусію, житті, у доступній використати описує спрощеному 
технічну листи, брошури, окремі формі пояснюючи онлайн почуття та форматі; 
інформацію, зокрема короткі офіційні висловлення в яких те, що вважає інструменти реакцію; повідомляє 
інструкції до документи; іноді незрозумілі; важливим; записує (наприклад, докладно поточну 
побутових приладів; добирає важливу може сам телефонні словники) для передає фактичну 
виконує детальні інформацію на висловити повідомлення, що заповнення зміст книги інформацію й 
інструкції; упаковках про здивування, щастя, складаються з прогалин у або фільму і аргументує 
розуміє оголошення приготування їжі сум, цікавість та кількох пунктів, знанні мови та повідомляє свої дії; 
в аеропортах, на та вживання байдужість та якщо перевірки про свої презентує 
вокзалах, у літаках, лікарських засобів; реагує на співрозмовник правильності ставлення та тему у вигляді 
автобусах і потягах, визначає, чи аналогічні почуття, диктує їх чітко, з написаного; почуття; короткої 
якщо мовлення чітке стаття, доповідь, висловлені розумінням розміщує дописи описує події доповіді чи 
й нормативне, а огляд відповідають співрозмовником; ставлячись до в мережі (реальні чи плакату, 
сторонній шум визначеній темі; висловлює власні його/її рівня Інтернет про уявні), мрії, використовую 
мінімальний; розуміє важливу погляди й думки та володіння мовою. особистий сподівання, чи фотографії 
розуміє основний інформацію у запитує про досвід, почуття й амбіції; та короткі 
зміст випусків простих, чітко погляди й думки події та докладно подає просту текстові блоки; 
радіоновин і структурованих співрозмовника, відповідає на фактологічну пише 
нескладний матеріал рекламних обговорюючи коментарі, хоча інформацію короткий, 
на знайомі теми, оголошеннях у теми, що входять іноді відчуває на знайомі простий опис 
записаний на газетах та до сфери труднощі у теми знайомого 
аудіоносій, якщо журналах, вони не особистих формулюванні (наприклад, приладу чи 
мовлення відносно перевантажені інтересів; висловлень; визначає продукту. 
чітке й повільне; абревіатурами; доносить до співпрацює характер 
розуміє основний виокремлює співрозмовника онлайн та проблеми 
зміст і окремі деталі основний зміст свої думки й здійснює обмін, або 
оповідань або простих статей на реакції щодо який вимагає розповідає, 
розповідей знайомі теми; розв'язання певних простого як дістатися 
(наприклад, розуміє більшість проблем або роз'яснення певного 
розповідь про фактичної практичних питань важливих місця), якщо 
канікули), якщо інформації на (наприклад, куди деталей, зокрема може 
мовлення чітке й знайомі теми, з піти, що робити, як реєструється на заздалегідь 
повільне; якою він/вона організувати захід, навчальний курс, підготуватис 
розуміє зміст ймовірно прогулянку, похід екскурсію, захід, я; 
фільмів, якщо з стикається, якщо тощо); подає заявку на висловлює 



відеоряду та вчинків має достатньо часу ввічливо членство; власну 
героїв можна для повторного висловлює власні взаємодіє онлайн думку щодо 
отримати уявлення читання; переконання, з партнером або питань, 
про сюжет, а розуміє основний думки, згоду й невеликою пов'язаних із 
мовлення чітке й зміст стислих незгоду; групою, яка повсякденни 
просте; описів на розуміє основний працює над м життям, 
розуміє основний інформаційних зміст сказаного; проектом, за використову 
зміст телепрограм на дошках коли необхідно, наявності засобів ючи прості 
знайомі теми, якщо (наприклад, у може повторити візуалізації вирази; 
мовлення відносно музейних частину сказаного (зображення, стисло 
повільне й чітке. експозиціях та на співрозмовником, статистичні дані, аргументує 

виставках); щоб графіки), які та пояснює 
розуміє чіткі, пересвідчитись у ілюструють власні 
прості інструкції взаєморозумінні; пов'язані з думки, 
до приладів; висловлює свої завданням плани, дії; 
розуміє прості думки щодо поняття; виконує схвалює чи 
інструкції на можливого інструкції і не схвалює 
упаковках вирішення ставить дії іншої 
(наприклад, питання, наводячи запитання або особи та 
інструкції щодо короткі аргументи просить аргументує 
приготування їжі); та пояснення. може роз'яснення, щоб свою думку; 
розуміє більшість попросити інших виконати спільне робить 
коротких висловитися щодо завдання онлайн. достатньо 
інструкцій з подальших дій; чітку, 
техніки безпеки орієнтується в коротку, 
(наприклад, більшості ситуацій, підготовлену 
інструкції у які можуть презентацію 
громадському виникнути під час на знайому 
транспорті або з подорожі, а саме тему зі 
використання резервування сфери своїх 
електроприладів); готелю, заповнення інтересів, 
розуміє докладний анкети, замовлення досить чітко 
опис місць, подій, страв тощо; пояснює 
почуттів і планів у спілкується з основні 
оповіданнях, відповідними моменти; 
путівниках і службовцями; відповідає на 
журнальних орієнтується в уточнювальн 
статтях, зміст яких типових ситуаціях, і запитання, 
побудований на або у таких, що але може 
часто вживаних у незначною мірою попросити 
повсякденному виходять за межі повторити, 
спілкуванні стандартних, у якщо темп 
мовних засобах; магазинах, на мовлення 
розуміє те, що пошті, у банках. був 
викладено у просить пояснити швидким. 
щоденнику різницю між двома 
мандрівника, який або кількома 
здебільшого аналогічними 
описує події, що товарами у 
відбуваються під магазині, щоб 
час подорожі, вибрати один із 
власний досвід і них, у разі 
відкриття; необхідності 
розуміє фабулу ставить 
оповідань, простих уточнювальні 
новел і коміксів з запитання; 
чіткою сюжетною знаходить і 
лінією, регулярно передає просту 
користуючись фактичну 
словником, якщо інформацію; 
мовні засоби запитує, як 
належать до сфери дістатися певного 
повсякденного місця, та розуміє 
спілкування. детальні 

пояснення; дає 
пораду щодо 
простих питань із 
сфери своєї 
компетентності. 



Форми та система забезпечення якості сформованих компетентностей та результатів 
навчання 

Програмними результатами навчання є: 
ПРН 06. 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. 

ПРН 09. 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. Забезпечення формування високоінтелектуальних фахівців, розвиток їхніх здібностей 
і талантів, розвиток комунікативної компетенції, підґрунтям якої є комунікативні уміння, 
сформовані на основі мовленнєвих навичок і знань. Головною метою навчання є не 
нагромадження знань, а вміння застосовувати їх та формувати механізми самореалізації. 

Міжпредметні зв'язки (пререквізити): 
шкільний курс української мови (розділи: «Фонетика та орфоепія», «Лексикологія», 
«Морфологія», «Синтаксис та пунктуація»); 
курс латинської мови. 

9. Короткий зміст програми навчальної дисципліни 
Зміст навчальної дисципліни 

Мовна змістова лінія Мовленнєва змістова лінія 
Змістовий модуль 1. 
Студент і його 
оточення 
Іноземна мова та її 
значення в суспільстві. 
Фонетико-
орфоепічний курс. 
Інтонаційні 
особливості іноземної 
мови. Елементи 
спілкування. 
Мовленнєвий етикет. 
Знайомство та 
взаємовідносини між 
людьми. Мовні моделі 
вибачення, звертання, 
прохання. Написання 
листів. Транскрипція. 

Значення іноземної мови для майбутніх медиків. Систематизація 
фонетичних, лексичних, граматичних особливостей англійської 
мови. Складання діалогів з використанням лексико-граматичного 
мінімуму. 
Основні елементи спілкування. Етикет. Розмовні штами для 
знайомства. Мовні моделі вибачення, звертання та прохання. 
Написання службових та особистих листів. 
- знати основні елементи спілкування та використовування їх у 
повсякденному житті; 
- читати англійські слова за допомогою транскрипції в 
наголошених і ненаголошених складах; 
- правильно вимовляти приголосні та буквосполучення; 
- складати діалоги, типові ситуації повсякденного життя з 
використанням мовних моделей прохання, вибачення та звертання; 
- уміти узагальнювати, систематизувати та порівнювати отриману 
інформацію та викласти її в листі. 

Ідентифікація. 
Біографія студента. 
Заповнення анкети. 
Визначальні риси 
особистості. 
Захоплення та 
дозвілля. Подорожі. 
Моє рідне місто, село. 

Біографія студента. Описання визначальних рис особистості. 
Захоплення та дозвілля. Моє рідне місто/село. Види письмових 
розповідей: оповідання, фактичні репортажі. 
- оволодіти лексико-граматичним мінімумом і найуживанішими 
моделями, що стосуються ідентифікації особистості. 
- уміти розповідати про себе, свою сім'ю та друзів в усній і 
письмовій формі, виділяючи характерні риси особистості; 
- уміти розповідати про свої захоплення, вільний час, мандрівки та 



Види письмових 
розповідей та 
загальний план їх 
написання. 

подорожі, використовуючи необхідний лексичний матеріал; 
- знати письмові види розповідей. 

Моя майбутня 
професія. Флоренс 
Найтінгейл. 
Лінгвістичні 
особливості 
анотування та 
реферування. 
Написання резюме. 
Я — студент-медик. 
Мій медичний коледж. 
Робочий день 
студента. Медична 
освіта в Україні. 

Вступ до спеціальності. Моя майбутня професія. Вимоги до 
майбутнього медичного працівника. Монологічне повідомлення 
професійного характеру з визначеним терміном мовлення. 
- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 
матеріалом, необхідним для презентації своєї майбутньої професії; 
- уміти робити монологічне повідомлення про майбутню професію; 
- коментувати історію заснування медсестринського руху; 
- засвоїти основи анотування, реферування професійно-
орієнтованих іншомовних джерел; 
- писати анотації до тексту. 
- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 
матеріалом, необхідним для презентації свого медичного коледжу; 
- розповідати про навчання в коледжі, використовуючи нові 
лексичні одиниці; 
- користуватися найуживанішими формулами, що належать до 
теми медичних спеціальностей; 
- уміти реферувати текст, визначати його основну думку. 
- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 
матеріалом, що стосується теми; 
- розповідати про робочий день студента; 
- узагальнювати одержану інформації про систему медичної 
освіти в Україні; 
- складати план до тексту. 

Історія медицини 
Стародавня медицина. 
Тибетська медицина. 
Гіппократ - батько 
медицини. 

- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 
матеріалом, що стосується теми; 
- уміти написати анотацію та реферат; 
- підготувати презентацію про стародавніх медиків. 

Видатні вчені-медики: 
Р. Кох, Е. Дженнер. 

Вивчення біографії та наукових відкриттів Р. Коха та Е. Дженнера. 
Практичні навички: 
- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 
матеріалом, необхідним для обговорення теми; 
- уміти узагальнювати, систематизувати та порівнювати отриману 
інформацію; 
- підготувати презентацію про видатних вчених; 
- виконати тестові завдання. 

Історія медицини в 
Україні. М.І. Пирогов, 
Д.К.Заболотний. 

Вивчення біографій видатних учених-земляків М.І. Пирогова, Д.К. 
Заболотного. 
Практичні навички: 
- уміти узагальнювати, систематизувати та порівнювати отриману 
інформацію; 
- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 
матеріалом, необхідним для обговорення теми; 
- підготувати презентацію про видатних учених; 
- виконати тестові завдання. 

Розділ 3. У лікарні 
Прийом у лікарню. 
Заповнення історії 
хвороби. 

Прийом у лікарню. Заповнення історії хвороби. Описання загальної 
симптоматики пацієнта. Догляд за пацієнтом. Біль. 
Практичні навички: 
- опрацювати іншомовні джерела професійного змісту; 
- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 
мінімумом, необхідним для вивчення теми; 



- складати діалоги між пацієнтом і медичними працівниками під 
час прийому в лікарню; 
- уміти описувати симптоматику пацієнта та заповнювати історію 
хвороби, вивчивши особливості абревіатури в медичній 
термінології; 
- систематизувати, аналізувати та коментувати отриману 
інформацію. 

У хірургічному 
відділенні. Хірургічні 
захворювання: ознаки та 
симптоми. 

У хірургічному відділенні. Хірургічні захворювання: ознаки та 
симптоми. Хірургічне обладнання. Післяоперативні ускладнення. 
Практичні навички: 
- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 
матеріалом, необхідним для обговорення теми; 
- знати особливості роботи у хірургічному відділенні, 
застосування хірургічного обладнання; 
- уміти складати діалог між пацієнтом і лікарем-хірургом, 
використовуючи необхідну лексичну компетенцію; 
- робити монологічне повідомлення про лапароскопічну операцію 
як альтернативне малоінвазивне хірургічне втручання, його 
переваги перед традиційною хірургією. 

У кардіологічному 
відділенні. Серцеві 
захворювання. 
Лікування серця дитини. 

У кардіологічному відділенні. Серцеві захворювання. Серцева 
недостатність. 
Практичні навички: 
- визначати особливості догляду за хворими кардіологічного 
відділення; 
- знати захворювання серцево-судинної системи, їх симптоматику 
та клінічну картину; 
- уміти аналізувати, коментувати, перекладати іншомовні джерела 
з цієї тематики; 
- підготувати презентацію на тему «Лікування серця дитини». 

У 
гастроентерологічному 
відділенні. Хвороби 
травного каналу. Догляд 
за пацієнтами з 
хворобами травного 
каналу. Дієта та 
здоровий спосіб життя. 
Ожиріння. 

У гастроентерологічному відділенні. Хвороби травного каналу. 
Гастроскопія. Догляд за пацієнтами з хворобами травного каналу. 
Дієта та здоровий спосіб життя. 
Практичні навички: 
- визначати особливості догляду за хворими 
гастроентерологічного відділення; 
- знати хвороби травного тракту, їх симптоматику та клінічну 
картину; 
- уміти аналізувати методи діагностування цих захворювань; 
- робити власні висновки щодо раціонального харчування та 
ведення здорового способу життя; 
- перекладати іншомовні джерела професійного спрямування. 

У гінекологічному 
відділенні. Вагітність та 
пологи. Догляд за 
вагітними. Здоров'я 
матері та дитини. 

У гінекологічному відділенні. Вагітність і пологи. Догляд за 
вагітними. Здоров'я матері та дитини. 
Практичні навички: 
- визначати особливості догляду за хворими гінекологічного 
відділення; 
- знати симптоми основних гінекологічних захворювань, правила 
догляду за вагітними та ведення пологів; 
- уміти складати діалог між вагітною та лікарем акушером-
гінекологом, використовуючи засвоєний лексичний і граматичний 
матеріал; 
- робити усне повідомлення про охорону здоров'я матері і дитини 
в Україні і за кордоном. 

Поліклініка: виклик 
лікаря додому. Візит 

Поліклініка. Виклик лікаря додому. 



до лікаря. Практичні навички: 
- знати особливості роботи поліклінік, правила виклику лікаря 
додому; 
- уміти висловлювати скарги щодо стану свого здоров'я, а також 
компетентно реагувати на їх висловлювання; 
- складання діалогів, типових ситуацій повсякденного життя з 
використанням мовних моделей; 
- розповідати про свій останній візит до лікаря. 

Нещасні випадки та 
невідкладна медична 
допомога: забій, опік, 
шок, переломи, 
знепритомніння, 
укуси. 

Нещасні випадки та невідкладна медична допомога. Забиття, опік, 
шок, переломи, знепритомнення, укуси. 
Практичні навички: 
- знати правила надання невідкладної медичної допомоги в 
екстрених випадках; 
- уміти характеризувати нещасні випадки, знати їх симптоматику; 
- знати класифікацію лікарських засобів, вміти правильно 
зіставляти захворювання та засіб для його лікування; 
- уміти узагальнювати, систематизувати та порівнювати отриману 
інформацію, використовувати її під час написання анотації до 
тексту. 

Інфекційні хвороби. 
Гігієна. Хвороби 
дорослих. 

Інфекційні хвороби. Гігієна. Хвороби дорослих. 
Практичні навички: 
- знати симптоми основних інфекційних захворювань, 
особливості гігієни при догляді за інфікованими пацієнтами; 
- визначати предмет вивчення гігієни дорослих і дітей; 
- розповідати про найпоширеніші дитячі хвороби; 
- робити усне повідомлення про роль вакцинації у профілактиці 
поширених інфекційних захворювань. 

Змістовий модуль 2. 
Системи організму та 
їх хвороби 
Людське тіло та його 
структура. Клітина та 
її функції. Будова 
клітини. Тканини та їх 
класифікація. Органи 
та системи органів. 
Порожнини тіла. Рак. 

Людське тіло та його структура. Клітина та її функції. Будова 
клітини. 
Практичні навички: 
- оперувати грецькими та латинськими терміноелементами 
медичної лексики; 
- знати анатомічні терміни, що стосуються будови тіла людини; 
- уміти розповідати про людський організм як складну анатомічну 
будову; 
- знати елементи будови клітини, їх функції у життєдіяльності 
всього людського організму; 
- написати анотацію та реферат на тему "Патологія як наука". 
Тканини та їх класифікація. Органи та системи органів. Порожнини 
тіла. Рак. 
Практичні навички: 
- знати визначення поняття тканини, класифікації тканин; 
- робити власні висновки про структуру органів та систем органів, 
порожнин тіла; 
- підготувати повідомлення про патологічні зміни у структурі 
тканини, які є причиною виникнення доброякісних і злоякісних 
пухлин; 
- перекладати іншомовну інформацію стосовно ризику 
виникнення ракових захворювань серед різних верств населення в 
Україні і за кордоном. 

Покривна система: 
шкіра та її похідні. 
Хвороби шкіри. 

Особливості будови шкіри. Основні хвороби шкіри, їх 
профілактика та лікування. Правила догляду за шкірою, нігтями та 
волоссям. 
Практичні навички: 
- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 



матеріалом з теми; 
- уміти ставити запитання щодо змісту текстів; 
- уміти складати план повідомлення до теми; 
- аналізувати хвороби покривної системи та методи їх лікування; 
- уміти робити монологічне повідомлення про особливості будови 
шкіри та правила особистої гігієни. 
Особливості будови шкіри. Основні хвороби шкіри, їх 
профілактика та лікування. Правила догляду за шкірою, нігтями та 
волоссям. 
Практичні навички: 
- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 
матеріалом з теми; 
- уміти ставити запитання щодо змісту текстів; 
- уміти складати план повідомлення до теми; 
- аналізувати хвороби покривної системи та методи їх лікування; 
- уміти робити монологічне повідомлення про особливості будови 
шкіри та правила особистої гігієни. 

М'язова система. Особливості структури м'язової системи. Характеристика м'язів. 
Практичні навички: 
- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 
матеріалом з теми; 
- уміти написати анотацію до статті про м'язову систему; 
- оперувати грецькими та латинськими терміноелементами, які 
входять до складу більшості анатомічних термінів; 
- відповідати на запитання щодо змісту текстів; 
- розповідати про особливості будови й основні захворювання 
м'язової системи. 

Кісткова система: 
скелет, кістки, суглоби 
та їх хвороби. 
Викривлення хребта. 

Кісткова система: будова людського скелету, види кісток і суглобів. 
Хвороби кісткової системи. Причини викривлення хребта, 
профілактика та лікування. Операції по заміні суглобів. 
Практичні навички: 
- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 
матеріалом з теми; 
- оперування грецькими та латинськими терміноелементами, які 
входять до складу більшості анатомічних термінів; 
- ставити та відповідати на запитання щодо змісту текстів; 
- розповідати про особливості будови та основні захворювання 
кісткової системи; 
- аналізувати профілактичні заходи щодо запобігання 
викривлення хребта, рахіту та інших хвороб кісткової системи. 

Серцево-судинна 
система. Склад крові, 
серце, судини. 
Хвороби серцево-
судинної системи. 

Будова серцево-судинної системи. Склад крові, будова та функції 
клітин крові. Плазма крові. Будова серця. Хвороби серцево-
судинної системи. Здоровий спосіб життя. 
Практичні навички: 
- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 
матеріалом з теми; 
- оперування грецькими та латинськими терміноелементами, які 
входять до складу більшості анатомічних термінів; 
- розповідати про будову серцево-судинної системи, склад крові; 
- аналізувати причину появи серцево-судинних захворювань, 
особливості їх перебігу, правила надання першої допомоги при 
певних хворобах серця; 
- розповідати про заходи щодо профілактики серцево-судинних 
захворювань, 
- пояснювати, як саме здоровий спосіб життя сприяє зміцненню 



серцево-судинної системи. 
Дихальна система: 
будова та функції. 
Легені. Туберкульоз. 

Будова дихальної системи, функції, які виконують органи дихання. 
Будова легень, газообмін. Клінічна картина, лікування та 
профілактика туберкульозу. 
Практичні навички: 
- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 
матеріалом з теми; 
- знати елементи будови дихальної системи, її функції і 
дисфункції, визначення терапевтичних методів лікування; 
- аналізувати причини, що сприяють виникненню легеневих 
захворювань; 
- знати особливості перебігу, методів лікування і профілактики 
туберкульозу, аналізувати причини збільшення кількості хворих на 
туберкульоз легень останніми десятиліттями; 
- уміти реферувати текст. 

Система травлення. 
Будова травного 
каналу. Печінка. 
Підшлункова залоза. 

Система травлення. Будова травного каналу. Печінка, її функції. 
Підшлункова залоза. Роль ферментів у процесі травлення. 
Практичні навички: 
- коментувати, аналізувати будову та функції травної системи; 
- знати функції печінки та підшлункової залози; 
- визначати особливості процесу травлення у різних ділянках 
травного каналу, роль ферментів у процесі травлення; 
- формулювати причини розладів травлення та методи їх 
лікування, коментувати методи лікування. 

Нервова система: роль, 
структура, імпульс, 
синапси, рефлекс, 
типии нервів. Спинний 
мозок. Головний 
мозок. Розлади 
нервової системи та 
психіки. 

Структура та функції нервової системи. Імпульс, синапси, рефлекс, 
типи нервів. Спинний мозок. Спинномозкові нерви. Автономна, 
симпатична та парасимпатична нервова система, функції. Головний 
мозок. Черепні нерви. Захворювання нервової системи та розлади 
психіки. 
Практичні навички: 
- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 
матеріалом з теми; 
- уміти оперування грецькими та латинськими терміноелементами; 
- коментувати, аналізувати будову та функції нервової системи; 
- аналізувати причини появи, методи лікування та профілактики 
розладів нервової системи та психіки; 
- ставити запитання щодо змісту текстів; 
- складати план повідомлення до теми. 

Ендокринна система. 
Ендокринні та 
екзокринні залози. 
Секреція. 
Гормональний 
дисбаланс та його 
лікування. Хвороби 
ендокринної системи. 

Ендокринна система, її структура та функції. Ендокринні та 
екзокринні залози. Секреція. Гормональний дисбаланс та його 
лікування. Хвороби ендокринної системи. 
Практичні навички: 
- робити адекватний переклад професійно орієнтованих 
іншомовних джерел, 
- визначати найважливішу інформацію; 
- знати будову та функції ендокринної системи; 
- аналізувати профілактичні заходи щодо запобігання виникнення 
гормонального дисбалансу; 
- уміти ставити та відповідати на запитання щодо змісту текстів. 

Сечова система: 
будова, функції. 
Нефрон. Сеча. 

Сечова система: будова, функції. Нефрон. Сеча. Причини появи 
розладів функції нирок та інших органів сечовиділення, лікування, 
профілактика. 
Практичні навички: 
- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 
матеріалом з теми; 



- оперування грецькими та латинськими терміноелементами, які 
входять до складу більшості анатомічних термінів; 
- розповідати про будову та функції сечової системи; 
- аналізувати причину появи розладів функції нирок та інших 
органів сечовиділення, методи лікування та профілактики. 
- ставити запитання щодо змісту текстів; 
- складати план повідомлення до теми. 

Статева система та її 
функції. Жіноча 
репродуктивна 
система. 
Захворювання жіночих 
статевих органів. 
Народження дитини. 
Чоловіча 
репродуктивна 
система. 

Особливості структури статевої системи. Жіноча репродуктивна 
система. Народження дитини. Чоловіча репродуктивна система. 
Профілактика хвороб, що передаються статевим шляхом. 
Практичні навички: 
- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 
матеріалом з теми; 
- відповідати на запитання щодо змісту текстів; 
- розповідати про особливості будови жіночої та чоловічої 
репродуктивних систем; 
- аналізувати причини появи, особливості лікування та 
профілактики захворювань статевих органів. 

У гінеколога. 
Вагітність. Ведення 
вагітних. Обов'язки 
акушерки в жіночій 
консультації. 

Вагітність. Ознаки вагітності. Періоди вагітності. Чинники, що 
впливають на перебіг вагітності. 
Практичні навички: 
- уміти розповідати про основні ознаки вагітності; 
- давати визначення термінів, що стосуються вагітності та ведення 
вагітних; 
- характеризувати триместри вагітності, аналізувати і коментувати 
чинники, що впливають на перебіг вагітності; 
- перекладати професійно орієнтовані іншомовні джерела. 

У пологовому 
будинку. Пологи: 
перебіг та 
ускладнення. 

Перебіг і ускладнення під час пологів. Обов'язки акушерки в 
пологовому будинку. 
Практичні навички: 
- оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним 
матеріалом з теми; 
- уміти відповідати на запитання щодо змісту текстів; 
- розповідати про особливості перебігу пологів; 
- підсумовувати й аналізувати лексичний і граматичний матеріал, 
вивчений протягом навчального курсу; 
- написати анотацію або підготувати презентацію на тему 
"Передчасні пологи". 

10. Календарно-тематичне планування 
10.1. Теми практичних занять 

№ 
п/п Назва тем Кількість 

годин 
Змістовий модуль І. Робота у відділеннях 

1. Прийом у лікарню. Заповнення історії хвороби. 2 
2. У хірургічному відділенні. Хірургічні захворювання: ознаки та симптоми 

Порядок слів у простому поширеному реченні. 
2 

3. У кардіологічному відділенні. Питальні речення. 2 
4. У гастроентерологічному відділенні. Хвороби травного каналу. 

Гастроскопія. Догляд за пацієнтами з хворобами травного тракту. Дієта та 
здоровий спосіб життя. 

2 

5. У гінекологічному відділенні. Вагітність і пологи. 2 
Змістовий модуль ІІ. Системи органів. Захворювання, лікування 

6. Нещасні випадки та невідкладна медична допомога: забиття, опік, шок, 2 



переломи, знепритомнення, укуси. 
7. Інфекційні хвороби. Гігієна. Хвороби дорослих. 2 
8. Людське тіло та його структура. 2 

9. Мязева система. Кісткова система: скелет, кістки, суглоби та їх хвороби. 
Викривлення хребта. Операції по заміні суглобів. 

2 

10. Серцево-судинна система. Склад крові, серце, судини. Хвороби серцево-
судинної системи. 

2 

11. Дихальна система: будова та функції. Легені. Туберкульоз. 2 
12. Система травлення. Будова травного каналу. Печінка. Підшлункова залоза. 2 
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. 

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. 

2 

15 Підсумковий модульний контроль 2 
УСЬОГО 30 

10.2. Теми самостійної роботи студентів 
№ 
п/п Назва теми 

Кількість 
годин 

І семестр 
1. Знайомство. Біографія. 4 
2. Тибетська медицина. 4 
3. Видатні вчені-медики: Е. Дженнер. Д.К.Заболотний. 4 
4. Заповнення історії хвороби. 4 
5. Хірургічне обладнання. Післяоперативні ускладнення. 2 
6. Серцева недостатність. 2 
7. Дієта та здоровий спосіб життя. 2 
8. Здоров'я матері та дитини. 2 
9. Виклик лікаря додому. 4 
10. Забиття, опік, шок, переломи, знепритомнення, укуси. 2 
11. Хвороби дорослих. 2 
12. Порожнини тіла. Рак. 4 
13. Правила догляду за шкірою, нігтями та волоссям. 2 
14. Характеристика м'язів. Причини викривлення хребта, профілактика та 

лікування. Операції по заміні суглобів. 
4 

15. Здоровий спосіб життя. 2 
16. Клінічна картина, лікування та профілактика туберкульозу. 4 
17. Підшлункова залоза. Роль ферментів у процесі травлення. 2 
18. Захворювання нервової системи та розлади психіки. 2 
19. Сечова система та її функції. 4 
20. Профілактика хвороб, що передаються статевим шляхом. 2 
21. Чинники, що впливають на перебіг вагітності. Обов'язки акушерки в 

пологовому будинку. 
2 

Всього 60 



10.3 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. 

11. Методи контролю: 
При оцінюванні роботи студента протягом семестру враховується наступне: 
- відвідування занять; 
- активна та продуктивна участь на навчальній практиці; 
- вивчення базової та додаткової літератури; 
- своєчасна здача завдань самостійного опрацювання, індивідуальної роботи, змістових та 

підсумкового модулів. 

12. Методи оцінювання: 
Методи усного контролю : індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда. 
Методи письмового контролю: письмовий тестовий контроль, підсумковий модульний 

тестовий контроль, розв'язування типових та нетипових клінічних завдань (клінічне ситуаційне 
компетентісне завдання). 

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз, виступ з 
доповіддю, виконання презентації за темою, самостійного опрацювання, виконання 
індивідуального дослідного завдання, відпрацювання та демонстрація практичних навичок. 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу на навчальній практиці (опитування за 
темою, виконання самостійної роботи, відпрацювання практичних навичок, вирішення клінічних 
ситуаційних задач, тестування). 

Підсумковий контроль модулю 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 
ЕСТ8 - А, В, С, ^ , Е, РХ, Р (Табл.1, Табл.2, Табл.3, Табл. 4). 



Таблиця 1. 
Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 
Сума балів за всі 
види освітньої 

діяльності 

Оцінка 
ЕСТ8 

Оцінка за національною шкалою 
модуль контролю 

180 - 200 А відмінно 
165 - 179 В добре 
150 - 164 С 

добре 

135 - 149 Б задовільно 
120 - 134 Е 

задовільно 

70 - 119 г х незадовільно з можливістю повторного складання 
1 - 69 г незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни 

Таблиця 2. 
Уніфіковані критерії оцінювання навчальних досягнень, знань та вмінь студенів (відповідь 
на навчальній практиці, 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) 

Б 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) ГХ Студент має фрагментарні знання з теми. Не володіє термінологією, 
оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти 
програмний матеріал. 

1 (незадовільно) г Студент повністю не знає програмного матеріалу, відмовляється 
відповідати. 



Таблиця 3. 
СХЕМА критеріїв оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної роботи 
студента (в балах ЕСТ8) 

№ 
критерію Критерій рейтингової оцінки 

Мах 
кількість 

балів ЕСТ8 
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 

Добре 

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 

^ 
Робота містить базовий теоретичний та практичний матеріал, але не 
має практичного виходу. Виклад матеріалу неточний, присутні 
недоліки у висвітленні теми 

Задовільно 

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) 

г х Робота базується на фрагментарних знаннях з курсу. Тема роботи не 
розкрита 

Незадовільно 
(бали не 
зараховуються) г Робота не виконана, або студент відмовляється доповідати. 

Поточні оцінки конвертуються у підсумкову як середня сума оцінок навчальної діяльності 
у бали ЕСТ8 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.). 

№ 
п/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 робота студентів (максимальна кількість балів) 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: 
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 навчальну 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 Конвертація у бали 
оцінка 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. 



Підсумковий контроль засвоєння модулю 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 

13. Методичне забезпечення навчальної дисципліни: 
1. Навчально-методичне забезпечення: 
- Робоча навчальна програма; 
- Підручники, посібники; 
- Методичні вказівки до практичних занять(у т. ч. електронний варіант, ^^^.МОООЬЕ); 
- Методичні рекомендації СПРС (у т. ч. електронний варіант, ^^^ .МООРЬЕ) 
- Кейси тестових завдань (у т. ч. електронний варіант, ^^^ .МООБЬЕ) для поточного і 

підсумкового оцінювання знань 
2. Оснащення: 
- Робочі зошити; 
- Комп'ютерні презентації (у т. ч. електронний варіант, ^^^ .МООБЬЕ); 
- Ілюстративні матеріали; 
- Навчальні таблиці; 
- Словники. 

14. Перелік питань до Модульного контролю: (дані тестові завдання є орієнтовними) 
1. Доповніть речення. 
^іе оЬеге ЕхігетіШеп зіпгї ... 
А Агтеп 
В Напгїеп 
С Агтеп ипгї Напгїеп 
Б КорГ 
Е Бгизі 
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2. Доповніть речення. 
^іе ГагЬе гїез ІеЬепгіеп Мизкеїз І8І ... 
А гої 
В зЬс^аге 
С ^еіВ 
Б гіипкеігої 
Е Ьіаи 

3. Дайте відповідь на запитання. 
^ієуієі Агіеп уоп МизкеІде^еЬе діЬі Є8? 
А 2^еі 
В дгеі 
С 2еЬп 
Б зіеЬеп 
Е ГипГ 

4. Доповніть речення. 
^а8 8ке1ей діЬі гіет Когрег ... 
А еіпе ШЬезІапгїідкеіІ 
В еіпе Резіідкеії 
С еіпе ШЬе^едіісЬкеіІ 
Б еіп ШіегзШІгеп 
Е еіп Уегігаиеп 

5. Дайте відповідь на запитання. 
^огаиз ЬезіеЬі гіаз Негг? 
А аш дет Віиї 
В аш МизкеІде^еЬе 
С аш КпосЬеп 
Б аш Віпгіеде^еЬе 
Е аш Кегуепде^еЬе 

6. Дайте відповідь на запитання. 
Іп і̂еVІе^ Каттегп із! гїіе НоЬІипд гїез Неггепз еіпдеіеіК? 
А іп 2^еі 
В іп уіег 
С іп дгеі 
Б іп ШпГ 
Е іп зесЬз 

7. Доповніть речення. 
Іп VоШ§е̂  КиЬе ґоггїегі гїаз Негг іп еіпег Міпиіе ... 
А ШпГ ̂ і^е^ Віиі 
В дгеі Ьіїег Віиї 
С уіег2еЬп Ьіїег Віиї 
Б 2^еі Ьіїег Віиї 
Е уіег Ьіїег Віиї 

8. Доповніть речення. 
^іе ^ип§еп зіпгі ... 
А еіп2еіп еіп§еіе§1 
В їеіі^еізе еіп§еіе§1 
С пісЬї еіп§еіе§1 
Б Vо118 а̂пді§ еіп§е1е§1 
Е раагід еіп§еіе§1 



9. Дайте відповідь на запитання. 
^оуог Ье^аЬгі гїіе Наиі гіеп Когрег? 
А VО̂  тесЬапізсЬеп 8сМдеп 
В VО̂  рЬузіоІодізсЬеп 8сМдеп 
С VО̂  тесЬапізсЬеп, ШегтізсЬеп ипд сЬетізсЬеп 8сМдеп 
Б VО̂  ШегтізсЬеп 8сЬадеп 
Е уог еЬетізсЬеп 8сМдеп 

10. Доповніть речення. 
^іе Наиі гедиііегі гїеп ^агтеИаизЬаК ... 
А дев Когреге 
В дег КпосЬеп 
С дег Ое^еЬеп 
Б дег 2еііеп 
Е дег Огдапеп 
11. Знайдіть синонім до слова „гїег ВгизікогЬ". 
А дег ТЬогах 
В дав КпосЬепдегйзІ 
С дег Мшкеі 
Б діе Оііедег 
Е діе Кірре 

12. Доповніть речення. 
^іе Еіпіеііипд гїег КпосЬеп егіоіді пасЬ ... 
А іЬгег Рипкііоп 
В іЬгег Рогт 
С іЬгет Ваи 
Б іЬгег АиззеЬеп 
Е іЬгег Еідепіит 

13. Доповніть речення. 
^іе ипіеге ЕхігетіШеп зіпгі ... 
А 2аЬпе ипд 2ипде 
В Агтеп ипд Напдеп 
С Веіпе ипд Агтеп 
^ Веіпе ипд РйВе 
Е Ріпдег 

14. Доповніть речення. 
Еіпе дезипгїе Наиі Ьаі ... 
А еіпе диіе ЕІазІігіШ 
В ипдепйдепде ^и^сЬЬ1и^ип§ 
С кеіпе РаЬідкеіІ гиг ^агтегедиіаііоп 
^ погтаїе ^агтегедиіаііоп 
Е диіе РаЬідкеіІ 

15. Доповніть речення. 
Біе Ьипдеп зіпгі ... 
А Vоп ВІиІадегп йЬеггодеп 
В Vот ШррепГеІІ йЬеггодеп 
С пісЬі йЬеггодеп 
^ ІеіІ^еізе йЬеггодеп 
Е Vоп ВІиІадегп ипд ШррепГеІІ йЬеггодеп 



16. Вкажіть вірний варіант дієслова-звязки, відповідний формі іменника в німецькому реченні. 
^іе Ггаи ... ^ип§. 
А зеіп 
В ізі 
С Ьіп 
Б Ьізі 
Е шгд 

17. Знайдіть синонім до слова «гїіе Ехігетііаіеп». 
А діе Кірреп 
В діє ^ІгЬеІзаиІе 
С діє ОІіедтаВеп 
Б діе Оііедег 
Е діє Напде 

18. Доповніть речення. 
^а8 МизкеІде^еЬе ЬезіШ гііе ГаЬідкеіі, ... . 
А зісЬ пісЬі 2и уеггіпдегп 
В зісЬ ги Vе^§^6Вет 
С зісЬ ги Vе^8сЬ6пет 
Б зісЬ 2изаттеп2и2іеЬеп 
Е зісЬ ги Vе^ки^2еп 

19. Знайдіть правильний варіант пропущених слів та цифр. 
Мап кап Ьеіт МепзсЬеп ... Мизкеїп. 
А уоп 400 Ьіз 680 
В уоп 100 Ьіз 200 
С уоп 300 Ьіз 500 
Б уоп 400 Ьіз 600 
Е уоп 200 Ьіз 400 

20. Доповніть речення. 
Кискепти$кеІп, Бііі$1піи$ке1п, 2\\ еі с1іГе11, ВаисЬтизкеїп, іііи$кіі1о$ег ВескепЬогїеп деііоі еп ги 
гіеп ... . 
А КитГтизкеіп 
В Веіптизкеіп 
С Наізтизкеіп 
Б Мадептизкеіп 
Е 2^егсЬГеіі 

21. Дайте відповідь на запитання. 
^огіигсЬ «іпгі гїіе КпосЬеп гіез 8ке1еШ шіїеіпапгіег уегЬипгіеп? 
А дигсЬ Кірреп 
В дигсЬ Ьіпд§е^еЬі§е Вапдег 
С дигсЬ 8кеіей 
Б дигсЬ УегЬіпдипдеп 
Е дигсЬ Оеіепке 

22. Доповніть речення. 
^е^ НігпзсЬагіеІ ипгі гіег СезісЬізсЬагіеІ ЬіМеп гизаіііиіеп ... . 
А даз Корїзкеіей 
В даз 8кеіей 
С даз КитГзкеіей 
Б даз 8сЬаде1 
Е деп КорГ 



23. Знайдіть правильний варіант слова чи словосполучення для завершення речення. 
^іе Сгипгіїадеп Гиг гііе ЕгЬаІіипд гіег дезипгіе Наиі ізі VО̂  аііет ... . 
А 8еіГе 
В ^аззег 
С всЬопе Сгете 
Б ашде^одепе ЕгпаЬгипд 
Е дезипдЬеіІзГогдпегде ЕгпаЬгипд 

24. Дайте відповідь на запитаня. 
^оЬіп гігискі гііе Ііпке Катег гіаз Віиі? 
А іп діе дгоВе КоїрегесИададег 
В іп діе Ьипдеп 
С іп діе гесЬіе К а т т е г 
Б іп діе ^иЙx6Ь^е 
Е іп деп гесЬіеп УогЬоГ 

25. Дайте відповідь на запитаня. 
^оЬіп гігискі гіег гесЬіе УогЬоГ гіаз Віиі? 
А іп діе Ііпке Катег 
В іп діе гесЬіе Катег 
С іп діе Нег28еЬеіде^апд 
Б іп деп Ііпкеп УогЬоГ 
Е іп діе ЗреізешЬге 

26. Дайте відповідь на запитаня. 
^ і е зіпгі гііе гесЬіе ипгі гііе Ііпке НеггЬаШеп Vопеіпапгіе^ деігеппі? 
А дигсЬ деп Бгиск дез ВІиІез 
В дигсЬ еіпе НеггзсЬеіде^апд 
С дигсЬ еіпе КазепзсЬеіде^апд 
Б зіе зіпд пісЬ уопеіпапдег деігеппі 
Е дигсЬ еіпе 8сЬеіде^апд 

27. Дайте відповідь на запитаня. 
^огіигсЬ зіпгі гііе КпосЬеп гіез 8ке1еШ дедепеіпапгіег Ье^едІіеЬ? 
А дигсЬ ОеІепке 
В дигсЬ іЬге ЕІазІігіШ 
С дигсЬ Вапдег 
Б дигсЬ іЬге Резіідкеіі 
Е дигсЬ уегзсЬіедепе УегЬіпдипдеп 

28. Доповніть речення. 
^а8 8іаттзкеІеіі ЬезіеЬі аиз ... 
А дет КитГзкеІей ипд КорГзкеІей 
В дет ОІіедтаВепзкеІей 
С деп КпосЬеп 
Б дет КорГзкеІей, дет КитрГзкеІей ипд ОІіедегзкеІей 
Е КпосЬеп ипд ОеІепкеп 

29. Доповніть речення. 
^а8 8ке1еіі Vе^еіпі§і іп зісЬ ... . 
А кІеіпе ЕІазІігіШ ипд зсЬ^асЬе Резіідкеіі 
В ЬоЬе Резіідкеіі ипд дгоВе ЕІазІігіШ 
С кеіпе Резіідкеіі ипд кеіпе ЕІазІігіШ 
Б зсЬ^асЬе Резіідкеіі 
Е дгоВе ЕІазІігіШ 



30. Доповніть речення. 
^іе ипіегеп Егігетіаіеп Ліепеп гиг ... 
А Ве^е§ип§ 
В РогіЬіідипд 
С РогзсЬипд 
Б РогіЬе^е§ип§ 
Е Веидипд 

31. Доповніть речення. 
^е^ іііеп$с1і1іс1іе Когрег ЬезіеЬі аиз ... 
А 223 КпосЬеп 
В 100КпосЬеп 
С 223 Кірреп 
Б 200 КпосЬеп 
Е 123 Кірреп 

32. Доповніть речення. 
^іе КоЬгепкпосЬеп зіпгї ... 
А Ьгеіі 
В зсЬтаі 
С іапд 
Б киг2 
Е гбЬгепГбгтід 

33. Вставте пропущене слово. 
Ез діЬі ... Рааг Кірреп. 
А еіГ 
В 2^61Г 
С 2еЬп 
Б уіеГ2еЬп 
Е асЬі 

34. Вставте пропущене слово. 
... ЬезіеЬі аиз 33-35 ^ігЬеІп. 
А ^іе ^ІгЬезаи1е 
В Бег КитрГ 
С Баз 8сЬиіІегЬіай 
Б Баз Оііед 
Е ^е^ Кискеп 

35. Вставте пропущене слово. 
^а8 Негг із! ... еіпдеіеііі. 
А іп 2 Каттегп 
В іп 4 Каттегп 
С іп 5 Каттегп 
Б іп 3 Каттегп 
Е пісЬі 

36. Дайте відповідь на запитання. 
діЬі гїаз 8кеІеіі гіет Когрег? 

А еіпе Резіідкеіі 
В еіпе ИпЬе^едіісЬкеіІ 
С еіпе Е1азІігіІаІ 
Б еіпе ШіегзШІгипд 
Е еіп 8сЬиІ2 



37. Доповніть речення. 
Веіпе ипгі Напгіеп зіпгі ... 
А Кірреп 
В іппеге Огдапе 
С МгЬеІп 
Б ЕхІгетіШеп 
Е Вапдег 

38. Замініть підкреслене слово відповідним синонімом. 
А т Муокаггі кошті гііе Неггтизкиїаіиг УОГ. 
А НегетизкеІ 
В НеггЬаІйе 
С НегаппеЬаиІ 
Б НегекІарре 
Е Неггкаттег 

39. Вставте пропущене слово. 
^е^ Уеггіаиипдзкапаї ЬезіеЬі аиз МипгіЬоЬІе, 8сЬІипгі ипгі 8реі8егоЬге, Мадеп, ..., Оиппгіагт, 
Біскгіагт ипгі Мазігіагт. 
А 8сЬіІддгйзе 
В ВаисЬвреісЬеІдгйве 
С Кеітдгйве 
Б ^иЙx6Ь^е 
Е 8сЬІипд 

40. Дайте відповідь на запитання. 
т тггі гііе ШЬгипд т і і гіет 8реісЬе1 детізсЬі? 
А іп дег МипдЬоЬІе 
В іп дег ^зепЬоЬІе 
С іп дег ВгизіЬоЬІе 
Б іп дет Мадеп 
Е і т Біскдагт 

41 . Дайте відповідь на запитання. 
ізі гіег Епгііеіі гіез Уеггіаиипдззузіетз? 

А дег Біскдагт 
В дег ^йппда^т 
С дег Мазідагт 
Б 8реізегбЬге 
Е МипдЬоЬІе 

42. Вставте пропущене слово. 
... ЬезіеЬі аи8 Вііпгігіагт, 8-Гогтід декгиттіеп Теіі гіез Сгіттгіагтз ипгі гіет Мазігїагт. 
А Бег Біскдагт 
В ^е^ ^йппда^т 
С ^е^ 2^6ІШпдегдагт 
Б ^ іе 8реізегбЬге 
Е ^ іе МипдЬоЬІе 

43. Закінчіть речення. 
^е^ дезатіе ^а^ткапа^ . . . 
А ізі Ьотодеп 
В ІеіІІ зісЬ іп уегзсЬіедепе АЬзсЬпійе 
С ізі раагід апдеІедІ 
Б ІеіІІ зісЬ пісЬі 



Е іеііі зісЬ іп уегзсЬіедепе Капаіеп 

44. Вставте пропущене слово. 
^е^ Котріех гіез ^йппгіа^т8 тггі Vоп ... ипиаїшіі. 
А МипдЬбЬ1е 
В Кгиттдагт 
С 2^61Шпдегдагт 
Б Біскдагт 
Е 8реізегбЬге 

45. Дайте відповідь на запитання. 
Іп ^еІсЬег Мепде тггі гііе 8аІгзаиге погтаїег^еізе деЬіМеі? 
А 0,5 Ьііег 
В 1,5 Ьііег 
С 2,5 Ьііег 
Б 2 Ьііег 
Е 1,2 Ьііег 

46. Знайдіть синонім до слова "гїаз Шкиз" 
А дег ВіиіЬосЬдгиск 
В даз ОезсЬмиг 
С діе ^ип§епеп^2ипдип§ 
Б Оазігіїіз 
Е Мадепепігипдипд 

47. Знайдіть синонім до слова "гїіе Аіуеоіе" 
А дег Ьипдепіарреп 
В даз ^ипдепЬ1азсЬеп 
С діе Ьипдепуепе 
Б ^ип§епйи§е1 
Е ЬипдепзсЬіададег 

48. Виберіть правильний варіант відповіді. 
А 2 и т Аітипдззузіет деЬ6геп №зе, ^иЙ;шЬге, Мадеп, діе Ьипдеп 
В 2 и т Аітипдззузіет деЬ6геп Nазе, КеЬ1кор£, 8реізегбЬге, діе ^ипдеп 
С 2 и т Аітипдззузіет деЬ6геп Nазе, КеЬ1кор£, ^иЙx6Ьге, діе ^ипдеп 
Б 2 и т Аітипдззузіет деЬ6геп В1іпддагт, 8-Г6гті§ декгиттіеп Теі1 дез Огіттдагтз ипд дет 
Мазідагт 
Е 2 и т Аітипдззузіет деЬ6геп а11е В1иІдеГаВеп 

49. Доповніть речення. 
^іе гесЬіе ^ип§е ЬезіеЬі аиз ... 
А 2^еі Ьарреп 
В зесЬз Ьарреп 
С уіег Ьарреп 
Б ШпГ ̂ арреп 
Е дгеі Ьарреп 

50. Доповніть речення. 
^іе ^ип§еп деЬогеп ги ... 
А деп Уегдаиипдзогдапеп 
В деп Аітипдзогдапеп 
С деп АиззсЬеідипдзогдапеп 
Б Нег2-КгеізіаиГ-8узІет 
Е Уегдаиипдзогдапеп 



51. Дайте відповідь на запитання. 
^огаиз ЬезіеЬі гіаз Негг? 
А аиз дет ВІиІ 
В аиз МизкеІде^еЬе 
С аиз КпосЬеп 
Б аиз Віпдеде^еЬе 
Е аиз Кегуепде^еЬе 

52. Дайте відповідь на запитання. 
Іп і̂еVІе^ Каттегп ізі гііе НоЬІипд гіез Неггепз еіпдеіеііі? 
А іп 2^еі 
В іп уіег 
С іп дгеі 
Б іп ГйпГ 
Е іп зесЬз 

53. Доповніть речення. 
^а8 Негг ізі еіп Миякеї ипгі ЬеяіеЬі аиз ... НоЬІеп: г^еі УогЬоГеп ипгі г^еі Наирікаттегп. 
А 2^еі 
В уіег 
С дгеі 
Б ШпГ 
Е зесЬз 

54. Доповніть речення. 
^еп УогЬоГ пеппі тап аисЬ ... 
А Аігіит 
В УепІгікеІ 
С Vо^Ь6Ге 
Б УепІіІ 
Е К а т т е г 

55. Доповніть речення. 
... Ііеді і т ВгияікогЬ ипгі тггі Vоп Кірреп, ВгизіЬеіп ипгі ^ігЬеІзаиІе дезсЬиігі. 
А Біе Ьипде 
В Баз Нег2 
С Бег ВгизіЬеіп 
Б Біе 2ип§е 
Е Біе ЬеЬег 

56. Доповніть речення. 
^іе Сгірре іяі ... 
А еіпе КгапкЬеіІ 
В еіп КгапкепЬаиз 
С еіп КгапкепзсЬеіп 
Б еіпе КгапкепзсЬ^езІег 
Е еіпе МаІаізе 

57. Вставте пропущене слово. 
^а8 Негг іяі ... ипгі ЬеяіеЬі аиз VІе̂  НоЬІеп: г^еі УогЬоГеп ипгі г^еі Наирікаттегп. 
А еіп Огдап 
В еіп МизкеІ 
С еіп Вапд 
Б еіпе УегЬіпдипд 
Е еіп КпосЬеп 



58. Доповніть речення. 
^е^ Аггі ипіегзисЬі гіеп Раііепіеп ... 
А §еГаЬг1ісЬ 
В ̂ аЬ^1ісЬ 
С §гипд1ісЬ 
^ Іа§1ісЬ 
Е ипЬедідІ 

59. Вставте пропущене слово. 
Бег Аггі тасИї їадіісії 2-3 ... НаизЬезисЬе. 
А Міпиіеп 
В Тадеп 
С 8екипдеп 
Б 8іипдеп 
Е Мопаїеп 

60. Виберіть правильний варіант відповіді. 
^іе ШпГ Ьіз 8есІ8 ^ііе^ Віиі ЬгаисЬеп пиг 30 Ьіз 60 8екипгіеп, и т гііезез дідапіівсЬе Капаїзузіет 
еіптаї котріеїї ги гїигсЬзіготеп. 
А 10 Ьіз 30 
В 20 Ьіз 60 
С 40 Ьіз 80 
Б 20 Ьіз 50 
Е 30 Ьіз 60 

61. Виберіть правильний варіант відповіді. 
Мап ипіегзсЬеМеі 2 Апіеііе гїез ^гуепзузіешз: 
А даз сегеЬгозріпаіе Кегуепзузіет ипд даз 2епІгаіе Кегуепзузіет 
В даз сегеЬгозріпаіе Кегуепзузіет ипд даз уедеіаііуе Кегуепзузіет 
С даз уедеіаііуе Кегуепзузіет ипд даз аиіопоте Кегуепзузіет 
Б даз уедеіаііуе Кегуепзузіет 
Е даз аиіопоте Кегуепзузіет 

62. Вставте пропущені слова. 
2 и т гепігаїеп ^ ^ е п з у з і е т деЬогеп 

А ОеЬігп ипд Кискептагк 
В діе Нігппегуеп ипд 8ріпаіпегуеп 
С дег 8утраіЬікиз ипд дег РагазутраіЬікиз 
Б діе Нігппегуеп 
Е дег 8утраіЬікиз 

63. Виберіть правильний варіант відповіді. 
^а8 сегеЬгозріпаіе ^ ^ е п з у з і е т дііегіегі зісЬ іп ... 
А даз 2еп1гаіе ипд регірЬеге Кегуепзузіет 
В ОеЬігп ипд Кискептагк 
С даз уедеіаііуе Кегуепзузіет ипд даз аиіопоте Кегуепзузіет 
Б даз аиіопоте Кегуепзузіет ипд 2еп1гаіе Кегуепзузіет 
Е регірЬеге Кегуепзузіет ипд дег 8утраіЬікиз 

64. Дайте відповідь на запитання. 
№іе пеппі тап гіаз йЬегдеоггіпеіе 8узіет гіез тепзсЬІісЬеп Огдапізтиз? 
А даз В1иІ§еГаВзузІет 
В даз КпосЬепзузІет 
С даз Кегуепзузіет 
Б даз Нег2-КгеізіаиГ-8узІет 



Е даз Уегдаиипдзузіет 

65. Виберіть правильний варіант перекладу. 
гіая йЬегдеоггіпеіе 8узіет 
А автономна нервова система 
В вегетативна нервова система 
С спинномозкова нервова система 
Б вища система 
Е нервова система 

66. Виберіть правильний варіант перекладу. 
Ргогеяяе апгедеп ипгі Ьеттеп 
А керувати функціями внутрішніх органів 
В здійснювати автоматичні процеси 
С стимулювати і гальмувати процеси 
Б гальмувати процеси 
Е стимулювати і здійснювати процеси 

67. Знайдіть правильний синонім: 
^^й8еп т і і іппегег 8екгеііоп яіпгі аисЬ ... депаппі. 
А епдокгіпе ^^й8еп 
В ехокгіпе ^^й8еп 
С ^^й8еп т і ї аиВегег 8екгеїіоп 
^ ^^й8еп т і ї іппегеп 8екге1іоп 
Е іппеге Бгйзеп 

68. Виберіть найбільш правильну і повну відповідь. 
2и деп епдокгіпеп ^^и8еп деЬ6геп .... 
А діе НігпапЬапддгйве, діе 2ігЬеІдгй8е, діе 8сЬіІддгйве, діе №Ьеп8сЬіІддгй8еп, діе 
ВаисЬвреісЬеІдгйве, діе №Ьеппіегеп, діе іппеге Вгивідгйве ипд діе Кеітдгйвеп. 
В діе НігпапЬапддгйве, діе 2ігЬеІдгй8е, діе 8сЬіІддгйве, діе №Ьеп8сЬіІддгй8еп 
С діе ВаисЬ8реісЬеІдгй8е, діе №Ьеппіегеп, діе іппеге Вги8ідгц8е ипд діе Кеітдгй8еп 
Б діе 8сЬіІддгй8е, діе ВаисЬ8реісЬеІдгй8е, діе НігпапЬапддгй8е, діе Кеітдгй8еп 
Е діе №Ьеппіегеп, діе іппеге Вги8ідт8е, діе №Ьеп8сЬіІддгй8еп 

69. Виберіть правильний варіант відповіді. 
^^й8еп т і і іппегег 8екгеііоп яіпгі .... 
А діе ^^й8еп, діе Vоп іЬпеп деЬіІдеІеп Ногтопе деІапдеп дігекі іп діе ВІиіЬаЬп 
В діе ^^й8еп, діе кеіпеп Аи8Шгипд8дап§ Ьезіі2еп 
С діе ^^и8еп, діе т і ї аиВегег 8екге1іоп 8іпд 
Б діе ^^й8еп, діе т і ї іппегег 8екгеїіоп 8іпд 
Е Епдокгіпепдгй8еп 

70. Вставте пропущене слово. 
^а8 НаиріаияясЬеігіипдяогдап гіея Огдапіятия яіпгі .... 
А діе Мегепїаїідкеії 
В діе Мегеп 
С діе 2еГГаІІргодикіе дез 8іоГГ^есЬзеІз 
Б діе АЬГаІІзіоГГе 
Е дег Біскдагт 



71 . Вставте пропущене слово. 
^іе Мегепіаіідкеіі ЬеГгеіі пісЬі пиг гіеп Огдапіятия Vоп .... 
А деп 2еГГаІІргодикіе дез 8іоГГ^есЬзеІз 
В деп 2еГГаІІргодикіе 
С дет Аг2пеітіііеІ 
Б дег АЬГаІІзіоГГе 
Е Игіп 

72. Виберіть правильний варіант відповіді. 
Веі гіег Ггаи ^еггіеп гііе ЬеГгисЬіипдяГаЬідеп Еіег ... деЬіІгіеі. 
А іп дег 8сЬеіде 
В іп дет ЕіІеііег 
С іп деп Еіег8ї6скеп 
Б пісЬі 
Е іп Нодеп 

73. Виберіть правильний варіант відповіді. 
Баз 8регта ЬезіеЬі аиз .... 
А дет таппІісЬеп 8атеп 
В геіГеп 8атеп2еІІеп 
С геіГеп 8атепгеІІеп дег Нодеп ипд аи8 деп 8екгеїеп дег Vо^8^еЬе^д^й8е ипд дег ВІа8сЬепдгй8е 
Б геіГеп 8атеп2еІІеп 
Е деп 8екгеїеп дег Vо^8^еЬе^д^и8е 

74. Дайте відповідь на запитання. 
^ о т і і егГйІІеп т г аііе іадІісЬеп АгЬеіі? 
А т і і дет КорГ 
В т і і деп КпосЬеп 
С т і ї деп ипїегеп Ехїгетіїаїеп 
Б т і і дет 8сЬадеІ 
Е т і ї деп оЬегеп Ехїгетіїаїеп 

75.Знайдіть синонім до слова „гіаз 8ке1еіі". 
А даз Вескеп 
В даз ОеІепк 
С да8 КпосЬепдеги8ї 
Б дег Кйскеп 
Е діе Ехїгетіїаїеп 

76. Доповніть речення 
^е^ ВгияікогЬ ЬеяіеЬі аиз ... 
А деп ^ІгЬеІп 
В деп Кірреп 
С деп МизкеІп 
Б деп Кірреп ипд еіпет ВгизіЬеіп 
Е дет ВгизіЬеіп 

77. Доповніть речення. 
Мап пеппі гііе Іапдеп КпосЬеп, ... 
А діе К6ЬгепкпосЬеп 
В діе РІасЬепкпосЬеп 
С діе ОЬегзсЬепкеІкпосЬеп 
Б діе К6ЬгепГ6гтідкпосЬеп 
Е діе Іапдеп КпосЬеп 



78.Доповніть речення. 
^іе Ьгеіїеп КпосЬеп, КпосЬеп оіпе НоЬІе, пенні тап ... 
А діе ИпІегзсЬепкеікпосЬеп 
В діе К6ЬгепкпосЬеп 
С діе ИасЬепкпосЬеп 
Б діе ОЬегзсЬепкеікпосЬеп 
Е діе іапдеп КпосЬеп 

79. Дайте відповідь на запитання. 
^ е г зіеііі гііе Біадпозе гіет Раііепіеп? 
А діе КгапкепзсЬ^езІег 
В дег РеідзсЬег 
С діе 8апі1агіп 
Б діе НеЬаттеп 
Е дег Аг2і 

80.Доповніть речення. 
^іе Мепде гіег Мизкеїп Ьеігаді ипдеґаЬг ... 
А еіп ^ і̂̂ ^е1 дез К6грег§ешсЬіз 
В еіп Vіе^^е1 дез К6грег§е^ісЬіз 
С еіпе На1йе дез К6грег§ешсЬіз 
Б еіп Рипйе1 
Е еіп 8есЬзІеі 

15. Перелік інформаційних джерел 
Перелік літератури: 
1. Криворук Т.Б. Німецька мова.: Навчальний підручник для студентів вищих навчальних 

закладів І-Ш 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.СЬгізїіап РапдгусЬ, Цігіке Таііошіг. Кіірр ипд Кіаг. 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-УП (ст. 16). [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: ЬЦр://зеагсЬ.ііаа2акоп.иа/і дос2.пзГ/ііпк1/Т141556.Ьіті. 
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: ЬЦрз://топ.доу.иа/зїогаде/арр/тедіа/уізЬсЬа-
озуіїа/2аїуегд2епі%20зїапдагїу/12/21/223-тедзезїгіпзїуо-Ьакаіауг.рдГ 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html
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: Ьїїр://№^№.ІіЬгагу.су.иа/ 

4. Веб-сайт обласної науково-медичної бібліотеки м. Чернівці. [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: Ьїїр://^^^.ІіЬгагу.сЬпи.еди.иа/ 

5. Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: Ь^^р://^^^.пЬиV.доV.иа/ 

6. Веб-сайт Чернівецького медичного коледжу БДМУ. [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: шшш.тедкоІ.су.иа, ^^^ .МООРЬЕ 

http://www.moodle/

