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І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Українська мова за професійним спрямуванням 
(назва 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 

Спеціальність 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО   
 

Термін навчання 

10 місяців 

1 рік 10 місяців 
Змістових модулів – 3 

Загальна кількість 

годин –  90 год. Лекції  

- 

Кількість аудиторних 

годин – 30 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Практичні заняття 

30 год. 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 60 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

60 год. 

Вид контролю:  

підсумковий 

модульний контроль 

 
 

Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 



І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Українська мова за 

професійним спрямуванням» складена відповідно до Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 223 Медсестринство для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344 та освітньо-професійної 

програми, затвердженої у коледжі на засіданні Педагогічної ради коледжу від 17.12.2018 

р. протокол №3. Програма розрахована на 90 годин (3 кредити): практичні заняття – 30 

годин, самостійна робота студентів – 60 годин.    
 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова за професійним 

спрямуванням» є формування високого рівня комунікативної культури у сфері 

професійного спілкування, особливо в науковій та виробничій (фаховій), а також 

ознайомлення студентів зі специфікою українського ділового мовлення, вироблення умінь 

і навичок ведення документації у сфері медсестринської практики.  

Практичний курс української мови за професійним спрямуванням покликаний 

формувати мовну особистість спеціаліста, здатну до розв’язання різноманітних 

комунікативних завдань практично в усіх актуальних сферах спілкування (науково-

навчальній та офіційно-діловій). 

 

2. Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення 

результатів навчання. 

Завдання вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» –  

сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності,  

дати чіткі поняття про нормативність української літературної мови, виробити в них 

практичні навички правильного використання різних мовних засобів відповідно до сфери і 

мети висловлювання, навчити їх працювати з науковими текстами, добре орієнтуватися в 

лексичному багатстві української мови, збагачувати їх активний словник фаховою 

термінологічною лексикою, піднести культуру їхнього писемного та усного мовлення; 

забезпечити елементарну лінгвістичну освіту, яку, зважаючи на важливу роль мови в 

суспільстві, повинна мати кожна освічена людина, навчити правильно оформляти та 

укладати ділові документи. 

 

3. Передумовами для вивчення дисципліни є раніше здобуті програмні 

резуультати навчання за ОКР молодший спеціаліст галузі знань 22 Охорона 

здоров'я. 

 

 
 

 

 

 



ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність 

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. 

Знати свої права та обов’язки 

як члена суспільства; 

розуміти значення 

верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина 

для формування особистості у 

вільному демократичному 

суспільстві. 

Вміти застосовувати знання 

громадських прав та 

обов’язків з метою 

відстоювання національних, 

професійних та особистих 

інтересів. 

На основі розуміння цінностей 

демократичного громадянського 

суспільства, сприяння 

верховенству права, становленню 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Вміти відстоювати свої 

права вільного 

громадянина у 

демократичному 

суспільстві. 

ЗК 02. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про 

природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати 

різні види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Знати значення збереження 

моральних, культурних, 

наукових цінностей та 

досягнень для формування і 

розвитку повноцінного 

суспільства. 

Вміти використовувати 

розуміння предметної області 

для розвитку суспільства, 

техніки і технологій. 

Здатність донести власні 

переконання щодо значення 

збереження та примноження 

досягнень суспільства та 

здоровий спосіб життя. 

Вміти оцінити цінність 

досягнень суспільства та 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК 03. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

Знати особливості пізнавальної 

діяльності людини, 

спрямованої на розкриття 

загальних, істотних зв'язків і 

співвідношень речей на 

достатньому рівні. 

Вміти пізнавати нові зв'язки 

й відношення об'єктів, 

розширяти і поглиблювати 

свої знання про них; 

аналізувати і синтезувати 

утворені поняття шляхом 

суджень, міркувань, 

Набути комунікативного досвіду 

в процесі адекватного сприйняття 

і розуміння змісту повідомлень. 

Вміти створювати власне 

монологічне 

висловлювання відповідно 

до отриманої інформації. 



умовиводів. 

ЗК 06. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так 

і письмово  

 

Мати досконалі знання 

державної мови 

Вміти застосовувати знання 

державної мови, як усно так і 

письмово 

Використовувати при фаховому 

та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову. 

Нести відповідальність за 

вільне володіння 

державною мовою, за 

розвиток професійних 

знань. 

ЗК 08. Навички використання 

інформаційних і 

комунікативних технологій 

Мати глибокі знання в галузі 

інформаційних і 

комунікаційних технологій, що 

застосовуються у професійній 

діяльності 

Вміти використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології у 

професійній галузі, що 

потребує оновлення та 

інтеграції знань. 

Використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології у 

професійній діяльності 

Нести відповідальність за 

розвиток професійних 

знань та умінь. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 16. Здатність 

організовувати та управляти 

медсестринським структурним 

підрозділом (лідерство та 

менеджмент) 

Знати: 

- роль медичної сестри – 

лідера в діяльності установи 

охорони здоров’я; 

- структуру управління в 

охороні здоров’я; 

- загальні основи 

менеджменту; 

- роль управління кадрами; 

- засади менеджменту в 

Україні; 

- роль управління в охороні 

здоров’я України; 

Вміти: 

- займатись 

медсестринським 

адмініструванням; 

- приймати управлінські 

рішення, забезпечувати їх 

виконання на основі 

застосування моделей 

медсестринського 

керівництва; 

- забезпечувати 

виконання наказів та 

постанов з питань охорони 

- Реалізація впливу на 

підлеглих; 

- передача управлінської 

інформації зверху до низу; 

- інструктаж підлеглих; 

- забезпечення роботи у 

команді. 

Відповідальність

 з

а оперативність передачі 

управлінської інформації, 

ефективність впливу на 

підлеглих і своєчасність 

проведення 

інструктажу. 

1. Здатність застосовувати 

професійні та правові 

стандарти в повсякденній 

медсестринській практиці 

Знати: 

- норми офіційно-ділового 

стилю сучасної української 

мови при роботі із законами та 

нормативними документами. 

 

Вміти: 

- користуватись засобами 

офіційно-ділового стилю 

української мови при роботі  

із законами та нормативними 

документами, розробці 

ділової документації. 

Грамотно та вправно формувати 

висновки та фахово 

застосовувати знання зі 

справочинства при роботі  із 

законами та нормативними 

документами. 

Нести відповідальність за 

укладання, якісне та 

своєчасне використання 

нормативних документів у 

професійній діяльності. 

 2. Здатність розвивати 

практичні навички 

правильного використання 

різних мовних засобів 

відповідно до сфери й мети 

висловлювання 

особливості використання 

мовних засобів 

добирати й використовувати 

різні мовні засоби відповідно 

до мети комунікації; точно 

висловлювати думки для 

успішного розв’язання 

проблем і завдань у 

професійній діяльності 

уміння на основі сприйнятої 

інформації виділяти мікротеми, 

ключові слова, репродукувати 

зміст інформації 

за змістом сприйнятої на слух чи 

зором інформації будувати низку 

сократичних запитань; – виразно 

досконало володіти 

нормами сучасної 

української літературної 

мови під час професійної 

комунікації та 

дотримуватися вимог 

культури усного й 



декламувати перед аудиторією писемного мовлення; 

оперувати фаховою 

термінологією, 

створенням, редагування, 

коригування та перекладу 

наукових та офіційно-

ділових текстів.  

3. Здатність демонструвати 

вміння й навички роботи з 

науковим текстом 

особливості редагування, 

коригування, перекладу 

наукових та офіційно-ділових 

текстів 

редагувати тексти наукового 

стилю; скорочувати та 

створювати наукові тексти 

професійного спрямування, 

складати план, конспект, 

реферат тощо, робити 

необхідні нотатки, виписки 

відповідно до поставленої 

мети 

Вміння добирати й 

використовувати різні мовні 

засоби відповідно до мети 

комунікації 

Нести відповідальність за 

укладання, якісне та 

своєчасне використання 

нормативних документів у 

професійній діяльності. 

 4. Інтерпретувати  

структурно-функціональні 

характеристики текстів різних 

стилів 

функціональні мовні стилі, 

підстилі та їх особливості;  

зміст управлінської діяльності і 

систем діловодства;  класифік       

ацію документів; вимоги до 

структури, змісту, укладання й 

оформлення документів 

сприймати, відтворювати, 

редагувати тексти офіційно-

ділового й наукового стилів;  

скорочувати та створювати 

наукові тексти професійного 

спрямування, робити 

необхідні нотатки, виписки  

складати різні типи документів, 

правильно добираючи мовні 

засоби, що репрезентують їх 

специфіку 

Здатність добирати й 

використовувати різні 

мовні засоби відповідно до 

мети комунікації 

5. Вміння планувати і 

проводити наукові 

дослідження 

Знати: 

- основні вимоги до 

оформлення наукових робіт 

Вміти: 

-збирати і аналізувати 

інформацію з наукових 

вітчизняних  

-використовувати сучасні 

методи наукових досліджень 

-аналізувати, 

систематизувати та 

узагальнювати результати 

наукових досліджень 

-здійснювати оформлення 

наукових робіт відповідно до 

вимог 

-використовувати сучасні 

методи інформаційних та 

інноваційних технологій 

-доносити професійні знання, 

власні обгрунтування і 

Вибір виправданих 

комунікативних засобів у 

професійному середовищі 

Використання іноземної мови для 

збору інформації з іноземних 

джерел 

Проведення власних 

наукових досліджень, 

аналіз результатів та 

формулювання висновків  

Створення власних 

наукових суджень 

 



висновки до фахівців 

широкого загалу 

 6. Здатність планувати, 

готувати майбутнє 

висловлювання в різних 

жанрах, виступати з 

повідомленням 

особливості використання 

мовних засобів, правила 

етикету, культури усного й 

письмового спілкування 

спонтанно підтримувати 

розмову на задану тему 

(виступ на засіданні, на 

зборах, на зустрічі з 

працівником адміністрації 

тощо); – вести дискусію, 

заперечуючи, стверджуючи 

або підтримуючи певні точки 

зору опонентів 

здатність орієнтуватися в ситуації 

спілкування, уміння 

встановлювати і підтримувати 

контакт із співрозмовником, 

змінювати стратегію, мовленнєву 

поведінку залежно від 

комунікативної ситуації  

Створювати власний  

виступ відповідно до 

плану та жанру 

 7. Гнучке вміння 

використовувати засоби рідної 

(української) мови залежно від 

типу, стилю мовлення 

норми сучасної української 

літературної мови і правила 

практичного застосування норм 

включатися в обговорення 

питання, враховуючи вже 

висловлене, продовжувати 

логіку розкриття проблеми 

уміння наводити переконливі 

аргументи в процесі розмови 

Здатність точно 

висловлювати думки для 

успішного розв’язання 

проблем і завдань у 

професійній діяльності 



ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною 

програмою «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 223 Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після 

завершення вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», є: 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва змістових модулів та тем 

Кількість годин 

усього лекцій 
практичних 

занять 
СРС 

МОДУЛЬ 1. Культура професійного мовлення 

Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного 

спілкування 

Тема 1. Сучасна українська мова як засіб 

професійного спілкування. Державотворча роль 

мови. Функції мови. Стилі і типи мовлення. 

4 - 2 2 

Тема 2. Походження та розвиток української 

мови як національної мови світу. Літературна 

мова. Мовна норма. Комунікативні ознаки 

культури мовлення. 

6 - 2 4 

Тема 3 Лексичний аспект сучасної української 

мови у професійному спілкуванні. 

Загальнонаукові терміни. Спеціальна 

термінологія та професіоналізми. 

6 - 2 4 

Тема 4. Особливості медичної термінології. 

Лексико-семантичні відношення в науковій 

термінології. Етапи та шляхи розвитку 

української медичної термінології.  

6 - 2 4 

Тема 5. Комунікативно-риторичні якості 

мовлення медичного працівника. Особливості 

українського мовленнєвого етикету.  

6 - 2 4 

Тема 6. Публічний виступ, види та жанри. Усне 

наукове мовлення. 
4 - 2 2 

 Разом за змістовим модулем 1 32 - 12 20 

Змістовий модуль 2. Нормативність і правильність мовлення 

Тема 7. Основні труднощі слововживання у 

діловому та професійному мовленні. Мовні 

помилки. Типи словників, їх функція та роль у 

підвищенні мовленнєвої культури. Пароніми та 

омоніми. Вибір синонімів 

8 - 2 6 

Тема 8. Орфографічні та орфоепічні норми 

сучасної української літературної мови. 
6 - 2 4 

Тема 9. Морфологічні норми сучасної 

української літературної мови у професійному 

спілкуванні 

8 - 2 6 

Тема 10. Синтаксичні та стилістичні норми 

сучасної української літературної мови 

у професійному спілкуванні. Стилістичний 

аспект фахової мови медичних працівників. 

Науковий стиль у фаховому мовленні.  

6 - 2 4 

 Разом за змістовим модулем 2 28 - 8 20 

Змістовий модуль 3. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 

Тема 11. Культура писемного ділового 

мовлення: загальна характеристика. Вимоги до 

складання й оформлення адміністративно-

канцелярських документів. Структура, види та 

6 - 2 4 



оформлення наукового тексту. 

Тема 12. Особливості складання розпорядчих та 

організаційних документів 
6 - 2 4 

Тема 13. Укладання довідково-інформаційних та 

обліково-фінансових документів 

6 - 2 4 

Тема 14. Професійна документація медиків. 

Особливості її складання та оформлення. 
10 - 2 8 

Підсумковий модульний контроль 2 - 2  

 Разом за змістовим модулем 3 28 - 10 20 

Усього:  90 - 30 60 

 

 

  



V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 
Тема практичного заняття 

К-ть 

годин 

1. Сучасна українська мова як засіб професійного спілкування. 

Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі і типи мовлення. 
2 

2. Походження та розвиток української мови як національної мови світу. 

Літературна мова. Мовна норма. Комунікативні ознаки культури 

мовлення. 

2 

3. Лексичний аспект професійної мови медиків. Фразеологізовані одиниці у 

фаховому мовленні.  
2 

4. Терміни та термінологія. Особливості медичної термінології. Лексико-

семантичні відношення в науковій термінології. Етапи та шляхи розвитку 

української медичної термінології. Особливості української медичної 

термінології. 

2 

5. Комунікативно-риторичні якості мовлення медичного працівника. 2 

6. Публічний виступ, види та жанри. Усне наукове мовлення. 2 

7. Основні труднощі слововживання у діловому та професійному мовленні. 

Мовні помилки. Типи словників, їх функція та роль у підвищенні 

мовленнєвої культури. 

2 

8. Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної 

мови. 
2 

9. Морфологічні та синтаксичні норми сучасної української літературної 

мови у професійному спілкуванні. Особливості вживання граматичних 

форм іменників, числівників, дієприкметників. 

2 

10. Стилістичний аспект фахової мови медичних працівників. Науковий стиль 

у фаховому мовленні.  
2 

11. Культура писемного ділового мовлення: загальна характеристика. Вимоги 

до складання й оформлення адміністративно-канцелярських документів.  

Структура, види та оформлення наукового тексту. 

2 

12. Укладання розпорядчих та організаційних документів. 2 

13. Укладання довідково-інформаційних та обліково-фінансових документів. 2 

14. Професійна документація медиків. Особливості її складання та 

оформлення. 
2 

15.  Підсумковий модульний контроль. 2 

 УСЬОГО 30 

  



VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ ПОЗААВДИТОРНОЇ РОБОТИ 

 
№ 

з/п Тема самостійної роботи 
К-ть 

годин 

1. Сучасна українська мова як засіб професійного спілкування. 2 

2. Літературна мова. Мовна норма. 2 

3.  Культура мови. Комунікативні ознаки культури мовлення. 2 

4. Лексичний аспект професійної мови медиків.  2 

5. Фразеологізовані одиниці у фаховому мовленні. 2 

6. Терміни в науковій термінології. Особливості медичної термінології. 

Лексико-семантичні відношення в науковій термінології.  
2 

7. Етапи та шляхи розвитку української медичної термінології. Особливості 

української медичної термінології. 
2 

8. Особливості українського мовленнєвого етикету.  2 

9.  Мовленнєвий етикет медичного працівника. 2 

10. Публічний виступ та його жанри. Усне наукове мовлення. 2 

11. Основні труднощі слововживання у діловому та професійному мовленні. 

Мовні помилки.  
2 

12. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів   2 

13. Типи словників, їх функція та роль у підвищенні мовленнєвої культури 2 

14. Орфоепічні норми сучасної української літературної мови. 2 

15. Орфографічні норми сучасної української літературної мови. 2 

16. Морфологічні норми сучасної української літературної мови 

у професійному спілкуванні 
2 

17. Особливості вживання граматичних форм іменників, прикметників та 

числівників. Прийменники у професійному мовленні. Прийменник по в 

діловому мовленні. 

2 

18. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови 

у професійному спілкуванні 
2 

19. Стилістичний аспект фахової мови медичних працівників.  2 

20. Культура писемного ділового мовлення: загальна характеристика. 

Вимоги до складання й оформлення адміністративно-канцелярських 

документів.  

2 

21. Укладання документів щодо особового складу. 2 

22. Укладання  розпорядчих документів. 2 

23. Укладання  організаційних документів. 2 

 24. Укладання довідково-інформаційних документів. 2 

 25. Укладання обліково-фінансових документів. 2 

 26. Професійна документація медичної сестри. Особливості її складання та 

оформлення. 
2 

 27. Професійна документація медичної сестри полікініки. 2 

 28. Професійна документація медичної сестри терапевтичногго відділення. 2 

 29. Професійна документація старшої медичної сестри полікініки. 2 

 30. Професійна документація медичної сестри стаціонару. 2 

 УСЬОГО 60 

 

 
 

 



VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

( есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 
 

1. Виступи на науково-студентському гуртку. 

2. Участь у наукових конференціях. 

3. Створення фільмів, презентації 

4. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо. 

 
№ 

з/п 
Тема 

1. Роль української мови у процесі становлення державності. 

2. Стилістичне розмаїття сучасної української літературної мови. 

3. Медична лексика як частина загальнонародної мови. 

4. Творення вторинних лексем як один із засобів поповнення усного медичного 

спілкування. 

5. Українські письменники-медики. 

6. Бездоганне знання мови як чинник кар’єрного зростання. 

7. Діалог як одна з форм спілкування між лікарем і пацієнтом. Види діалогів. 

8. Термінологічний склад української лексики. 

9. Медичний дискурс як один із найдавніших типів професійного спілкування. 

10. Писемне мовлення медичного працівника.  

 

Студенти відпрацьовують всі теми індивідуальної роботи під керівництвом 

викладача. За однією з обраних тем кожний студент повинен підготувати есе. Оцінка за 

самостійну роботу виставляється наприкінці вивчення навчальної дисципліни. Вона 

враховується при визначенні остаточної оцінки за весь курс «Українська мова за 

професійним спрямуванням». 

 

 

  



VІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
МОДУЛЬ 1. Культура професійного мовлення 

Практичне заняття. Тема 1. Сучасна українська мова як засіб професійного 

спілкування. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі і типи мовлення. 

Предмет і структура курсу “Українська мова (за професійним спілкуванням)”. 

Нормативні документи про державний статус української мови. Мова як генетичний код 

нації. Стилі сучасної української мови. Особливості лексики та синтаксичної організації 

офіційно-ділового стилю. Типи мовлення. 

Самостійна робота. Сучасна українська мова як засіб професійного 

спілкування. 

Мова як генетичний код нації. Стилі сучасної української мови. 

Практичне заняття. Тема 2. Походження та розвиток української мови як 

національної мови світу. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. 

Комунікативні ознаки культури мовлення.  
Походження та розвиток української мови.  

Поняття літературної мови. Мовна норма, варіанти норм. Ознаки та аспекти 

культури мовлення. Мовленнєва культура – критерій професійної майстерності фахівця. 

Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи підвищення мовленнєвої 

культури. Культура мовлення під час дискусії. 

Самостійна робота. Літературна мова. Мовна норма. 

Визначення української літературної мови. Нормативність. 

Самостійна робота. Культура мови. Комунікативні ознаки культури мовлення. 
Мовленнєвий етикет. Ознаки та аспекти культури мовлення. Мовленнєва культура – 

критерій професійної майстерності фахівця. 

Практичне заняття. Тема 3. Лексичний аспект сучасної української мови у 

професійному спілкуванні. Загальнонаукові терміни. Спеціальна термінологія та 

професіоналізми 

Терміни і термінологія. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від 

загальновживаної. Функції та структурно-граматичні особливості слів-термінів. Джерела, 

походження, способи творення термінологічної лексики. Правила вживання термінів. 

Самостійна робота. Лексичний аспект професійної мови медиків. 

Фразеологізовані одиниці у фаховому мовленні. 

Терміни і термінологія. Термінологічна і професійна лексика. Фразеологічні 
одиниці у професійному мовленні.  Кліше та використання їх у мовленні.   

Самостійна робота. Фразеологізовані одиниці у фаховому мовленні. 
Джерела походження фразеологізмів.  Сфери вживання фразеологізмів. 

Практичне заняття. Тема 4. Особливості медичної термінології. Лексико-

семантичні відношення в науковій термінології. Етапи та шляхи розвитку 

української медичної термінології. 
Терміни та термінологія. Медична термінологія. Поділ на групи. «Терміни-гібриди», 

«терміни-епоніми», «терміни-абревіатури», «терміноелемент». 

Самостійна робота. Фомування навичок і прийомів мислення. Види, форми, 

прийоми роумової діяльності. Основні закони риторики. 

Мислення. Види, форми та прийоми розумової діяльності. Риторика. Основні закони 

риторики. 

Самостійна робота. Терміни в науковій термінології.  і термінологія. 

Особливості медичної термінології. Лексико-семантичні відношення  

Визначення понятть «термін», «термінологія», «терміносистема», «терміноелемент».  

Використання у спілкуванні з пацієнтами ншомовної медичної термінології та питомо 

української. 



Самостійна робота. Етапи та шляхи розвитку української медичної 

термінології. Особливості української медичної термінології. 

Етапи та шляхи розвитку української медичної термінології. Перспективи розвитку 

української медичної термінології. 

Практичне заняття. Тема 5. Комунікативн-риторичні якості мовлення 

медичного працівника. Особливості  українського мовленнєвого етикету. 

Мовленнєвий етикет медичного працівника. 

Мова і професія. Комунікативн-риторичні якості сучасного медичного працівника. 

Етика і деонтологія. Сила слова у спілкуванні з пацієнтом. Мовленнєвий етикет 

медичного працівника. Терміни у мовленні медика.  Чіткість і точність мовлення медика. 

Світлий та чорний гумор. 

Самостійна робота. Особливості  українського мовленнєвого етикету. 

Мова і мовлення. Мовленнєвий етикет. Принципи мовленнєвого етикету. Багатство і 

різноманітність мовлення. 

Самостійна робота. Мовленнєвий етикет медичного працівника. 

Основні ознаки культури мовлення. Етика спілкування медичного працівника. 

Формули мовленнєвого етикету.  

Практичне заняття. Тема 6. Публічний виступ: види та жанри. Усне наукове 

мовлення 

Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу. Управління 

мовленням та його структурування з допомогою тематичної організації, зв’язності та 

злитості. Набір відповідних тактичних та мовних засобів у межах конкретного виду 

усного вербального спілкування. Усне наукове мовлення. 

Самостійна робота. Публічний виступ: види та жанри 

Культура публічного виступу, його різновиди. Характерні ознаки усного та 

писемного ділового мовлення. Особливості ведення ділової телефонної розмови.  

Практичне заняття. Тема 7. Основні труднощі слововживання у діловому та 

професійному мовленні. Мовні помилки. Типи словників, їх функція та роль у 

підвищенні мовленнєвої культури. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів   
Багатозначні слова і контексти. Синонімічний вибір слова. Словники синонімів та 

паронімів: правила користування. Пароніми та омоніми у мові фаху. Складноскорочені 

слова, абревіатури та графічні скорочення. Абревіатури загальновживані та 

вузькоспеціальні у тексті (граматичні форми). Енциклопедичні та лінгвістичні словники.  

Самостійна робота. Основні труднощі слововживання у діловому та 

професійному мовленні. Мовні помилки 

Причини виникнення труднощів слововживання. Поняття «мовна помилка», «зайві 

слова». Основні види мовленнєвих помилок. 

Самостійна робота. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів   
Багатозначні слова і контексти. Синонімічний вибір слова. Пароніми та омоніми у 

мові фаху. 

Самостійна робота. Типи словників, їх функція та роль у підвищенні 

мовленнєвої культури 

Типи словників, їх функція. Енциклопедичні та лінгвістичні словники.  

Практичне заняття. Тема 8. Орфографічні та орфоепічні норми сучасної 

української літературної мови  
 

Особливості українського правопису. Орфоепічні норми. Систематизація правил 

орфографії. Особливості наголошування слів. 

Правопис прізвищ, імен та по батькові в українській мові. Правопис складних 

іменників та прикметників. Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни у 

родовому відмінку. Правопис прислівників. 



Самостійна робота. Орфоепічні норми сучасної української літературної мови 
Орфоепічні норми. Систематизація правил орфографії. Особливості наголошування слів.  

Самостійна робота. Орфографічні норми сучасної української літературної 

мови  
Орфографічні норми. Правопис прізвищ, імен та по батькові в українській мові. 

Правопис складних іменників та прикметників. Правопис відмінкових закінчень іменників 

II відміни у родовому відмінку. Правопис прислівників. Написання складних слів. 
Правопис географічних назв. Написання слів іншомовного походження. 

Практичне заняття. Тема 9. Морфологічні та синтаксичні норми сучасної 

української літературної мови. Особливості вживання граматичних форм іменників, 

прикметників та числівників. 
Особливості використання різних частин мови у професійному спілкуванні. 

Іменники на позначення професій, посад, звань. Відмінювання прізвищ, імен, по 

батькові, географічних назв. Рід, число невідмінюваних іменників. Особливості творення 

ступенів порівняння. 

Особливості використання займенників у діловому мовленні. 

Узгодження прикметників з іменником на означення певних професій. 

Числівники в діловому мовленні: написання цифрових даних у професійних текстах. 

Безособові конструкції з дієслівними формами на -но, -то. 

Прийменники у професійному мовленні. Прийменник по в діловому мовленні. 

Синтаксичні структури сучасної української літературної мови у професійному 

спілкуванні. 

Самостійна робота. Морфологічні норми сучасної української літературної мови. 

Числівники в діловому мовленні: написання цифрових даних у професійних текстах. 

Безособові конструкції з дієслівними формами на -но, -то. 

Самостійна робота. Особливості вживання граматичних форм іменників, 

прикметників та числівників. Прийменники у професійному мовленні. Прийменник 

по в діловому мовленні. 

Прийменники у професійному мовленні. Прийменник по в діловому мовленні. 

Самостійна робота. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови. 

Прямий порядок слів, вживання інфінітивних конструкцій, дієприслівникових та 

дієприкметникових зворотів, однорідних членів речення. Місце в реченні вставних слів та 

словосполучень. Використання стійких висловів. Особливості перекладу словосполучень 

в українській мові. 

Практичне заняття. Тема 10. Стилістичний аспект фахової мови медичних 

працівників. Науковий стиль у фаховому мовленні. Структура та види наукового 

тексту.  
Основні поняття стилістичної науки; критерії розмежування і принципи класифікації 

функціональних стилів; основні етапи формування, становлення та розвитку стилів 

української мови; найважливіші характеристики мовностилістичних ресурсів сучасної 

мови. Вдосконалення свого і чужого мовлення. 

Самостійна робота. Стилістичний аспект фахової мови медичних працівників. 

Науковий стиль у фаховому мовленні.  
Класифікація функціональних стилів; основні етапи формування, становлення та 

розвитку стилів української мови; найважливіші характеристики мовностилістичних 

ресурсів сучасної мови. Вдосконалення свого і чужого мовлення. 

Самостійна робота. Стилістичний аспект фахової мови медичних працівників.  
Науковий стиль. Характеристика стилю. Мовні особливості. 

Практичне заняття. Тема 11. Культура писемного ділового мовлення: 

загальна характеристика. Вимоги до складання й оформлення адміністративно-

канцелярських документів. Оформлення наукових текстів 



Документ - основний вид ділового мовлення. Види документів та їх класифікація. 

Стандартні і нестандартні документи. Правила оформлення документів. Оформлення 

наукових текстів. 

Самостійна робота. Культура писемного ділового мовлення: загальна 

характеристика. Вимоги до складання й оформлення адміністративно-

канцелярських документів.  

Види документів та їх класифікація. Стандартні і нестандартні документи. Правила 

оформлення документів.  

Самостійна робота. Укладання документів щодо особового складу 

Види документів щодо особового складу, реквізити, зразки. 

Практичне заняття. Тема 12. Укладання довідково-інформаційних та 

обліково-фінансових документів 
Види службових листів Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. 

Етикет ділового листування. Кореспонденція за характером інформації. Телеграма. Факс. 

Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, запрошення, 

доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти. Протоколи. Витяг з протоколу. 

Самостійна робота. Укладання довідково-інформаційних документів 
Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, запрошення, 

доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти. Протоколи. Витяг з протоколу 

Самостійна робота. Укладання обліково-фінансових документів 
Види службових листів Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. 

Етикет ділового листування. Кореспонденція за характером інформації. Телеграма. Факс 

Практичне заняття. Тема 13. Особливості складання розпорядчих та 

організаційних документів. 
Управлінська документація. Оформлення стандартних документів. Розпорядчі 

документи: наказ, розпорядження, постанова. Організаційні документи: статут, інструкція, 

положення. 

Самостійна робота. Особливості складання розпорядчих документів. 
Управлінська документація. Оформлення стандартних документів. Розпорядчі 

документи: наказ, розпорядження, постанова. Реквізити. Зразки. 

Самостійна робота. Особливості складання організаційних документів. 
Організаційні документи: статут, інструкція, положення. Реквізити. 

Практичне заняття. Тема 14. Професійна документація медиків. Особливості її 

складання та оформлення.    

Правила оформлення текстів документів медичної сестри з бездоганним 

застосуванням орфографічних та пунктуаційних норм літературної мови.  

 Самостійна робота. Професійна документація медичної сестри. Особливості її 

складання та оформлення. 

Професійна документація медичної сестри. 

Самостійна робота. Професійна документація медичної сестри полікініки. 
Професійна документація медичної сестри поліклініки: медична карта 

амбулаторного хворого; статистичний талон для реєстрації остаточних діагнозів; талон на 

прийом до лікаря; щоденник роботи дільничої медсестри. 

Самостійна робота. Професійна документація медичної сестри терапевтичнго 

відділення. Особливості її складання та оформлення.    

Професійна документація медичної сестри терапевтичного відділення: листок лікарських 

призначень, температурні листки, журнал передачі чергувань, жуонал руху хворих у 

відділенні, журнал обліку наркотичних препаратів, вимоги до харчоблоку, журнал видачі 

медикаментів. 

Самостійна робота. Професійна документація. Термінове повідомлення про 

інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння. 

Основні реквізити  повідомлення, зразок.  



 

Самостійна робота. Професійна документація медичної сестри стаціонару. 

Медична карта стаціонарного хворого; статистична картка вибулого зі стаціонару; 

журнал реєстрації осіб, які прийняті на стаціонарне лікування.   

 

  



ІХ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основні методи та форми навчання: 

1. Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

Метод широко застосовується  для передачі великого масиву інформації. Студенти 

одержують знання, з навчальної або методичної літератури, через екранний посібник в 

«готовому» вигляді. Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й 

залишаються в рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. 

2. Репродуктивний метод (репродукція – відтворення) 

Застосування вивченого на основі зразка або правила. Діяльність студентів носить 

алгоритмічний характер, тобто виконується за інструкціями, приписаннями, правилами в 

аналогічних, подібних з показаним зразком ситуаціях. 

Організовується діяльність студентів за кількаразовим відтворенням засвоюваних 

знань. Для цього використовуються різноманітні вправи, лабораторні, практичні роботи, 

програмований контроль, різні форми самоконтролю. 

Застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-рецептивним методом. Разом вони 

сприяють формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові 

операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікація. 

3. Метод проблемного викладу. 

Підхід широко використовується в практиці ЗВО. Педагог до викладу матеріалу 

ставить проблему, формулює пізнавальне завдання на основі різних джерел і засобів. 

Показує спосіб вирішення поставленого завдання. Спосіб досягнення мети – 

розкриття системи доказів, порівняння точок зору, різних підходів. Студенти стають 

свідками й співучасниками наукового пошуку. 

Студенти не тільки сприймають, усвідомлюють і запам'ятовують готову інформацію, 

але й стежать за логікою доказів, за рухом думки педагога.  

− Практичне заняття: усне фронтальне опитування, письмове опитування, 

вирішення типових та нетипових практичних та ситуаційних завдань; ділова гра; робота у 

групах, робота над індивідуальними завданнями;  

− Організація самостійної роботи студентів: обов'язкова, що передбачена 

навчальним планом і робочими програмами  - виконання традиційних домашніх завдань,  

бажана – наукова й дослідницька робота студентів, що полягає у самостійному проведенні 

досліджень, збиранні наукової інформації, її аналізі; до цієї ж категорії належать 

аудиторні потокові та групові заняття, участь у роботі наукового студентського 

товариства (гуртки, конференції, підготовка доповідей, тез, статей); добровільна – робота 

в позааудиторний час, участь у міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, 

вікторинах; 

− Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) – наукова й 

дослідницька робота студентів, що полягає у самостійному проведенні досліджень; роботі 

в інформаційних мережах; збиранні наукової інформації, її аналізі; написанні есе за 

вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з викладачем; створенні презентації; 

розробці кейсів; підготовці відповідних документів, матеріалів тощо; підготовці 

тематичних презентацій; підготовці та публікації наукових статей, тез наукових доповідей 

та повідомлень тощо; узагальненні матеріалів за обраною проблемою; інших здобутках, 

що підтверджені документально (грамоти, дипломи тощо). 

− Дистанційне навчання 

  



Х. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ ЗДОБУВАЧЕМ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь розроблена 

відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу» та Положення «Про рейтингову систему оцінювання» 

Схема нарахування балів 

Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику систематичності та 

успішності освітньої роботи студента. Вона формується на засадах набуття компетенцій 

та накопичення рейтингових балів за різноманітну навчальну діяльність студента за 

певний період навчання.  

Поточне оцінювання студентів здійснюється на практичних заняттях за 

традиційною чотирибальної шкалою(«відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно» з наступним перерахунком у багатобальну шкалу 

Підсумкова рейтингова оцінка визначається в балах та за національною шкалою як 

сума балів отриманих за засвоєння кожного змістового модуля та оцінки за підсумковий 

модульний контроль.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

кожного модуля (залікового кредиту) – 200 балів, в тому числі за поточну навчальну 

діяльність – 120 балів (60%), за результатами підсумкового модульного контролю – 80 

балів (40%).  

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному 

практичному занятті засвоєння змістових модулів (поточний контроль).  

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається 

кількістю тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (модуль 1) є 

рейтинговою та визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності студента та 

оцінок засвоєння ним передбачених програмою змістових модулів. Поточне оцінювання 

студентів з відповідних тем проводиться за традиційною 4-бальною системою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з подальшим перерахунком у 

багатобальну шкалу. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні модуля 1 з традиційної 

шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка «відмінно» – 8 балів;  

- оцінка «добре» – 6,5 балів; 

- оцінка «задовільно» – 5 балів; 

- оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

Таблиця 1 

СХЕМА розподілу балів оцінювання семестрової успішності в балах ЕCTS  

 

Модуль 1. Українська мова за професійним спрямуванням 

 № заняття «відмінно» «добре» «задовільно» 

Змістовий модуль 1 1 8 6,5 5 

2 8 6,5 5 

3 8 6,5 5 

4 8 6,5 5 

5 8 6,5 5 

6 8 6,5 5 



Всього змістовий модуль 1 48 39 30 

Змістовий модуль 2 7 8 6,5 5 

8 8 6,5 5 

9 8 6,5 5 

10 8 6,5 5 

Всього змістовий модуль 2 32 26 20 

Змістовий модуль 3 11 8 6,5 5 

12 8 6,5 5 

13 8 6,5 5 

14 8 6,5 5 

Всього змістовий модуль 3  32 26 20 

ІСРС (максимальна імовірна кількість балів)  8   

Всього поточна успішність 120  70 

Підсумковий модульний 

контроль 

15 80 91 70 

ВСЬОГО  МОДУЛЬ 1 200   

 

Оцінювання самостійної роботи 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в тематичному плані 

поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на 

відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу і не входять до тем аудиторних практичних занять, контролюється під час 

підсумкового модульного контролю.  

 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІСРС) 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх 

виконання та захисту. Індивідуальні завдання студенти виконують у формі підготовки 

доповідей, есе, рефератів, створення мультимедійних презентацій/фільмів,  публікацій 

матеріалів в журналах (тези, статті) 

Кількість балів, яка нараховується за індивідуальне завдання, залежить від їх обсягу 

та значимості (максимальна кількість балів - 8 балів) (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної роботи 

студента в балах ЕCTS 

№ 

критерію 
Критерій рейтингової оцінки 

Мах 

кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому 

завданню та повнота його розкриття 
3 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина 

доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання під 

час захисту 

3 

 Максимальна підсумкова оцінка 8 

 

Загальна кількість балів результатів поточної успішності, балів за ІСРС та 

підсумковий  модульний контроль не повинна перевищувати 200 балів. 

 

 

 



 

СХЕМА нарахування балів за поточну успішність 

1. За поточну навчальну діяльність студент може отримати максимально 120 балів 

(табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (14 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“відмінно” (8 балів), з додаванням максимальної кількості балів за ІНДЗ (8 балів, якщо 

студент виконав індивідуальну роботу). 

14 тем х 8 балів  = 112 балів+ 8 балів (ІСРС) = 120 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність студент може отримати мінімально 70 балів 

(табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (14 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“задовільно” (5 балів):  14 тем х 5 балів = 70 балів  

 

Підсумковий модульний контроль  

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали 

програму даного модуля та отримали за поточну успішність не менше 70 балів. 

Підсумковий модульний контроль передбачає відповідь на 1 теоретичне питання 

(або 20 тестових завдань), укладання ділової та фахової документації та виконання 

практичного завдання (переклад тексту, редагування словосполучень, речень) (з переліку 

робочої програми).  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час підсумкового 

модульного контролю складає 80 балів, при цьому максимальна оцінка  

1) за усну відповідь (або 20 тестових завдань) – 20 балів; 

2) за укладання ділової та фахової документації – 30 балів; 

3) за виконання практичних завдань – 30 балів. 

 
Критерії оцінювання усної відповіді при проведенні підсумкового 

модульного контролю: 

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо при відповіді на питання студент:  

– володіє офіційно-діловою термінологією, не допускає помилок у термінології;   

– змістовно, науково та граматично правильно висловлює свої думки;   

– повно розкриває зміст питання, виявляючи при цьому глибокі знання предмета.   

Оцінка «добре»  ставиться, якщо студент:   

– володіє офіційно-діловою  термінологією і не допускає помилок у її застосуванні;   

– змістовно, науково та граматично правильно висловлює свої думки;  

– виявляє знання і розуміння основних теоретичних положень, але розкриває їх на 

недостатньо глибокому рівні та допускає незначні помилки з  фундаментальних основ 

дисципліни. 

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент:   

– виявляє недостатні знання спеціальної термінології;   

– має небагатий словниковий запас;  

– не може змістовно, грамотно висловлювати свої думки з питання;   

– виявляє певні знання і розуміння основних теоретичних положень, але  допускає 

істотні помилки, що не свідчать про засвоєння теоретичного матеріалу;  – допускає 

мовленнєві  помилки.  

Оцінка «незадовільно» виставляється студентові, якщо:  

– відповідь під час відтворення основного матеріалу за програмою поверхова,  

фрагментарна, що свідчить про відсутність початкових уявлень про предмет  навчання; 

– відтворює відповідь на питання неповно, непослідовно;  

– не володіє офіційно-діловою та фаховою термінологією;   



– словниковий запас дає змогу викласти думки тільки на елементарному рівні; 

– допускає багато мовленнєвих помилок. 

Заохочувальні бали за рішенням Педагогічної  Ради можуть додаватися до кількості 

балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 

участь в олімпіаді з дисципліни серед ЗВО України та інше.  

Загальна кількість балів Модуля не повинна перевищувати 200 балів. 

 

Критерії оцінювання тестових завдань при проведенні підсумкового модульного 

контролю 

Оцінка Критерій Бали 

«5» вирішено 18-20 тестів (90% і більше) 18-20 балів 

«4» вирішено 15-17 тестів (80% - 89% 15-17 балів 

«3» вирішено 12-14 тестів (70% - 79%) 12-14 балів 

«2» вирішено 11 і менше тестів (69% і менше) 0 балів 
 

Примітка. Одна  правильна відповідь – 1 бал.  

 

Оцінка з української мови за профспрямуванням виставляється лише студентам, 

яким зараховані усі модулі з дисципліни. 

Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалами ECTS та 

чотиририбальною (традиційною) 

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у 

чотирибальну шкалу таким чином: 

За шкалою ECTS За національною шкалою 
За шкалою навчального 

закладу (у балах) 

A (відмінно) відмінно 180 –200 

B (дуже добре) добре 165 – 179 

C (добре) 150 – 164 

D (задовільно) задовільно 135 – 149 

E (слабко) 120 – 134 

FX Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

70 – 119 

F Незадовільно з обов'язковим 

повторним курсом 

1 - 69 

 
Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б 

один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за 

поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони 

мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох 

(двох) разів під час зимових канікул та впродовж 2-ох (додаткових) тижнів після 

закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим керівником ЗВО. 

Студенти, які одержали оцінку F після завершення вивчення дисципліни (не 

виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну 

навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), повинні пройти повторне 

навчання за індивідуальним навчальним планом. 

 

  



ХІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

Методичне забезпечення: 

 робоча навчальна програма (силабус навчальної дисципліни) 

підручники та навчальні посібники (у т. ч. електронний варіант, www.MOODLE) 

 конспекти лекцій 

 методичні рекомендації до практичних занять, СПРС (у т. ч. електронний варіант, 

www.MOODLE) 

 словники 

 індивідуальні завдання 

 зразки документів 

 комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

 каталоги ресурсів тощо 

Матеріальне забезпечення 

 ноутбук 

 відеозабезпечення фрагментів занять  

 електронні книги  

 

  



XІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 

1.  Дати визначення поняття «мова». Назвати функції мови. Визначити 

державотворчу роль української мови. 

2.  Дати класифікацію стилів мовлення та визначити особливості художнього стилю 

/мета мовлення, сфера спілкування, види творів, мовні особливості/. 

3.  Дати класифікацію стилів мовлення та визначити особливості розмовного стилю 

/мета мовлення, сфера спілкування, види творів, мовні особливості/. 

4.  Дати класифікацію стилів мовлення та визначити особливості офіційно-ділового 

стилю  /мета мовлення, сфера спілкування, види творів, мовні особливості/. 

5.  Дати класифікацію стилів мовлення та визначити особливості наукового стилю 

/мета мовлення, сфера спілкування, види творів, мовні особливості/. 

6.  Дати класифікацію стилів мовлення та визначити особливості публіцистичного 

стилю /мета мовлення, сфера спілкування, види творів, мовні особливості. 

7.  Дати визначення поняття «культура мовлення». Визначити умови досягнення 

культури мовлення. 

8.  Визначити основні комунікативні ознаки культури мовлення. 

9.  Дати визначення поняття «мовленнєвий етикет». Визначити функції та формули 

мовленнєвого етикету. 

10. Дати визначення поняття «дискусія». Назвати форми проведення дискусії та 

визначити їх особливості. 

11. Сформулювати правила культури мовлення під час дискусії. 

12. Визначити особливості культури ведення ділової бесіди. 

13. Визначити етапи телефонної розмови. Сформулювати основні вимоги до мовця. 

14. Визначити особливості культури ведення ділової телефонної розмови. 

15. Визначити та проаналізувати етапи підготовки та виголошення доповіді. 

16. Визначити особливості зв’язку з аудиторією та використання жестів та голосу 

під час публічного виступу. 

17. Визначити особливості культури мовлення медичного працівника. 

18. Дати визначення поняття «терміни» та «термінологія». Сформулювати правила 

використання термінів у документах. 

19. Визначити особливості використання іншомовних слів у діловому мовленні. 

20. Дати визначення поняття «медична термінологія». Дати класифікацію медичних 

термінів за значенням, будовою.  

21. Визначити джерела виникнення медичних термінів та особливості їх 

відтворення у мовленні. 

22. Визначити особливості вживання синонімів в медичній термінології. 

23. Визначити особливості вживання паронімів в медичній термінології. 

24. Назвати основні труднощі слововживання в діловому та професійному мовленні. 

25. Назвати особливості вибору граматичної форми роду іменників. 

26. Назвати особливості вибору граматичної форми числа іменника 

27. Назвати особливості використання займенників в діловому мовленні. 

28. Назвати особливості вживання  розрядів  та ступенювання прикметників. 

29. Назвати особливості вживання числівників у діловому мовленні. 

30. Назвати правила зв’язку числівника з іменником. 

31. Назвати типові порушення нормативності вживання дієслівних форм. 

32. Назвати особливості використання дієприкметників у діловому мовленні. 

33. Назвати особливості використання прийменників у діловому мовленні. 

34. Визначити типи порядку слів та їх функції. 

35. Назвати особливості керування як типу підрядного зв’язку. 

36. Сформулювати правила побудови рядів однорідних членів речення. 

37. Дати визначення поняття «заява», визначити реквізити. Написати зразок. 

38. Дати визначення поняття «автобіографія», визначити реквізити. Написати зразок. 



39. Дати визначення поняття «характеристика», визначити реквізити. Написати 

зразок. 

40. Дати визначення поняття «резюме», визначити реквізити та особливості 

написання даного документа. Написати зразок. 

41. Дати визначення поняття «доповідна записка», визначити реквізити. Написати 

зразок. 

42. Дати визначення поняття «пояснювальна записка», визначити реквізити. 

Написати зразок. 

43. Дати визначення поняття «протокол», визначити реквізити. Написати зразок. 

44. Дати визначення поняття «витяг з протоколу», визначити реквізити. Написати 

зразок. 

45. Дати визначення поняття «запрошення», визначити реквізити. Написати зразок. 

46. Дати визначення поняття «розписка», визначити реквізити. Написати зразок. 

47. Дати визначення поняття «доручення», визначити реквізити. Написати зразок. 

48. Дати визначення поняття «інструкція». Визначити реквізити, особливості 

складання документа. 

49. Дати визначення поняття «наказ». Визначити реквізити документа  

50. Дати визначення поняття «постанова».  Визначити реквізити документа.  

51. Написати доручення на отримання наркотичних засобів на складі «Фарма». 

52. Дати визначення поняття «розпорядження», визначити реквізити. Написати 

зразок. 

53. Дати визначення поняття «рецепт». Визначити реквізити, особливості складання 

документа. 

54. Дати визначення поняття «термінове повідомлення про інфекційне 

захворювання». Визначити реквізити, особливості складання документа. 

55. Дати визначення поняття «звіт», визначити реквізити. Написати зразок. 

56. Назвати особливості ведення медичної карти стаціонарного хворого. 

57. Назвати особливості ведення медичної карти амбулаторного хворого. 

58. Визначити види медичної документації поліклініки. Назвати особливості їх 

ведення. 

59. Назвати особливості ведення документації медичної сестри терапевтичного 

відділення. 

60. Дати визначення поняття «документ». Дати класифікацію документів. 

 

  



ХІІІ. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА 

ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ, ЯКИМИ ПОВИННІ 

 ОВОЛОДІТИ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Аналізувати: 

- фахову термінологію та застосовувати її у різноманітних комунікативних 

процесах; 

- структуру документів щодо особового складу, довідково-інформаційних, 

обліково-фінансових, господарсько-договірних відповідно до чинних державних 

стандартів та інших нормативних документів. 

Редагувати: 

- словосполучення, речення та тексти професійного спрямування; 

- різні за призначенням документи відповідно до чинних державних стандартів. 

Складати: 

- публічні виступи, дотримуючись етикету спілкування, використовуючи прийоми 

новизни та проблемні ситуації; 

- документи професійного спрямування, спираючись на норми мови. 

Добирати: 

- літературу і додаткову інформацію відповідно до теми; 

- стилістично вмотивовані мовні засоби для створення професійних документів; 

-  синоніми, пароніми, омоніми, антоніми для урізноманітнення професійного 

мовлення; 

- стилістично правильні висловлювання для дотримання культури спілкування; 

- мовні одиниці при написанні професійних текстів відповідно до правил 

правопису; 

- пунктограми при написанні професійних текстів згідно з пунктуаційними 

нормами української мови; 

- методи та мовні засоби для розширення сфери функціонування української мови 

як державної. 

 

  



ХІV. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

Перелік літератури: 

1. Антонюк Т.М., Борис Л.М., Стрижаковська О.С. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) [Текст]: навч. посіб. для студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації / Т. М. 

Антонюк [та ін.]. - Чернівці Місто, 2012. – 272 с.  

2. Антонюк Т.М., Кабаненко А.В., Стрижаковська О.С. Українська мова 

(за професійним спрямуванням) [Текст]: навч. посіб. для студентів ВНЗ I-II рівнів 

акредитації / Т. М. Антонюк [та ін.]. - Чернівці : Друк Арт, 2015. – 527 с.  

3. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : 

Підручник. - 2-ге вид., виправ. і доповнен. // С.В. Шевчук СВ., І.В. Клименко. – К.: 

Алерта, 2011. - 696 с. 

4.  Шутак Л.Б., Навчук Г.В., Ткач А.В. Українська мова професійного спрямування: 

[навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації] 

// Л.Б. Шутак, Г.В. Навчук, А.В. Ткач. – Чернівці : Видавництво БДМУ, 2008. – 444 с. 

5. Шутак Л.Б. Культура професійного спілкування: контрольні вправи і тестові 

завдання : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І – ІV рівнів 

акредитації] / Л.Б. Шутак, А.В. Ткач, Г.В. Навчук. – Чернівці : Видавництво БДМУ, 2012. 

– 182 с. 

6. Шутак Л.Б., Навчук Г.В. Культура усного спілкування медичного працівника : 

[навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів 

акредитації] / Л.Б. Шутак, Г.В. Навчук. – Чернівці : Видавництво БДМУ, 2014. – 177 с. 

Електоронні джерела 

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. 

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. Наказ МОЗ України від 01.06.2013 р. «Про затвердження протоколів медичної 

сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних 

процедур та маніпуляцій». [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v0460282-13. 

4. Вебсайт Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка. 

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

5. Вебсайт обласної науково-медичної бібліотеки м. Чернівці. [Електронний ресурс]. 

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

6. Вебсайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. [Електронний 

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

7. Вебсайт Чернівецького медичного фахового коледжу. [Електронний ресурс]. 

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

8. Академічний тлумачний словник української мови (в 11 т.) [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу : http://sum.in.ua/. 

9. Орфографічний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.slovnyk.ua/. 
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