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І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Фрацузька мова за 

профспрямуванням» є частиною освітньо-професійної програми підготовки 

молодших спеціалістів в рамках професійної спеціалізації і розрахована для 

вивчення студентами ІІІ курсу спеціальності 223 Медсестринство освітньо-

професійної програми «Сестринська справа» та «Лікувальна справа» на основі 

базової загальної середньої освіти і складає 90 годин (3 кредити), з яких практичних 

занять – 84, самостійної роботи студентів – 6 для студентів ОПП «Сестринська 

справа» (9) та 60 годин (2 кредити), з яких практичних занять – 24, самостійної роботи 

студентів –36 для студентів ОПП «Лікувальна справа» (9), відповідно до навчального 

плану, затвердженого на засіданні педагогічної ради коледжу від 29.08.2018 року 

Протокол № 1, підсумковий контроль – диференційований залік. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Французька мова за 

профспрямуванням» є формування у студентів іншомовної комунікативної 

компетентності у межах сфер і тем, окреслених навчальною програмою для 

медичного профілю і передбачає поглиблене та професійно зорієнтоване оволодіння 

професійною іноземною мовою. 

2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Французька 

мова за профспрямуванням» 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. 

 

Внутрішньодисциплінарні зв'язки: шкільний курс української мови , основи 

латинської мови з медичною термінологією, анатомія людини. 



IІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Комунікативна 

компетентність 

(Комунікативні види мовленнєвої діяльності) 

Рецептивні Інтеракційні Продуктивні 

Сприймання на 

слух 

Зорове 

сприймання 

Усна 

взаємодія 

Писемна 

взаємодія 

Онлайн 

взаємодія 

Усне 

продукування 

Писемне 

продукування 
Студент/студентка: 

розуміє основний 

зміст чіткого 

нормативного 

мовлення, зокрема 

короткі розповіді на 

знайомі теми, які є 

типовими для 

шкільного життя та 

дозвілля; 

стежить за 

основним змістом 

розгорнутої дискусії, 

якщо мовлення чітке 

й нормативне; 

розуміє основний 

зміст простих 

коротких висловлень 

на знайомі теми, 

якщо мовлення чітке 

й нормативне; 

розуміє просту 

презентацію або 

демонстрацію на 

знайомі теми, якщо її 

підкріплено 

засобами візуальної 

наочності 

Студент/студентка: 

читає із достатнім 

рівнем розуміння 

прості тексти, в яких 

викладено факти, що 

стосуються його/її 

сфери інтересів; 

розуміє опис подій, 

почуттів та побажань 

в особистих листах, 

листівках на рівні, що 

дає змогу регулярно 

спілкуватися з 

другом/подругою; 

розуміє прості 

особисті листи, 

листівки, зокрема 

електронні, та дописи 

в мережі Інтернет, у 

яких досить докладно 

розповідається про 

події та особистий 

досвід; 

розуміє зміст 

стандартної офіційної 

кореспонденції та 

онлайн дописів зі 

сфери власних 

Студент/ 

студентка: 

використовує 

широкий 

діапазон 

простих 

мовленнєвих 

засобів у 

більшості 

ситуацій, які 

виникають 

під час 

подорожі чи 

перебування у 

країні 

виучуваної 

мови. Без 

підготовки 

вступає у 

розмову на 

теми, що 

стосуються 

особистих 

інтересів або 

пов'язані з 

повсякденним 

життям 

(наприклад, 

Студент/ 

студентка: 

пише особисті 

листи й 

записки з 

запитом або 

наданням 

простої 

актуальної 

інформації, 

пояснюючи 

те, що вважає 

важливим; 

пише особисті 

листи, досить 

докладно 

описує 

власний 

досвід, 

почуття та 

події;  

пише прості 

листи та 

електронні 

повідомлення 

фактологічног

о характеру 

(наприклад, 

Студент/ 

студентка: 

здійснює 

онлайн обмін 

інформацією, 

який потребує 

простих 

пояснень на 

знайомі теми за 

умови доступу 

до онлайн 

інструментів; 

розміщує в 

мережі 

Інтернет 

дописи про 

події, почуття, 

досвід; 

коментує 

дописи інших 

кореспондентів

;  

ініціює, 

підтримує та 

завершує 

прості онлайн 

дискусії на 

знайомі теми, 

Студент/ 

студентка: 

досить вільно описує 

один із багатьох 

предметів, що 

належать до кола 

його/її інтересів, 

упорядковуючи свій 

опис у лінійну 

послідовність; 

описує, 

використовуючи 

прості мовні засоби, 

різноманітні знайомі 

предмети, що 

входять до сфери 

особистих інтересів; 

досить вільно 

продукує у формі 

лінійної 

послідовності прості 

розповіді, історії або 

описи; 

докладно розповідає 

про власний досвід, 

описує почуття та 

реакцію; 

докладно передає 

Студент/студентка: 

пише прості зв'язні 

тексти на різноманітні 

знайомі теми у межах 

своєї сфери інтересів, 

поєднуючи низку 

окремих коротких 

елементів у лінійну 

послідовність; 

пише прості, детальні 

повідомлення на низку 

знайомих тем, що 

входять до сфери 

особистих інтересів; 

розповідає про свій 

досвід, описує почуття 

і реакції у формі 

простого зв’язного 

тексту;  

описує подію, недавню 

реальну чи уявну 

подорож;  

пише дуже короткі 

доповіді у 

стандартному 

спрощеному форматі; 

повідомляє поточну 

фактичну інформацію 



  

(наприклад, слайди, 

роздаткові 

матеріали), 

розуміючи 

пояснення до них; 

розуміє основний 

зміст простого 

висловлення однієї 

людини (наприклад, 

гіда на екскурсії), 

якщо мовлення чітке 

й відносно повільне; 

розуміє просту 

технічну 

інформацію, зокрема 

інструкції до 

побутових приладів; 

виконує детальні 

інструкції; 

розуміє оголошення 

в аеропортах, на 

вокзалах, у літаках, 

автобусах і потягах, 

якщо мовлення чітке 

й нормативне, а 

сторонній шум 

мінімальний; 

розуміє основний 

зміст випусків 

радіоновин і 

нескладний матеріал 

на знайомі теми, 

записаний на 

аудіоносій, якщо 

мовлення відносно 

чітке й повільне; 

розуміє основний 

інтересів; 

знаходить і розуміє 

релевантну 

інформацію в 

матеріалі, 

пов’язаному з 

повсякденним 

життям, такому як 

листи, брошури, 

короткі офіційні 

документи; 

добирає важливу 

інформацію на 

упаковках про 

приготування їжі та 

вживання лікарських 

засобів; 

визначає, чи стаття, 

доповідь, огляд 

відповідають 

визначеній темі; 

розуміє важливу 

інформацію у 

простих, чітко 

структурованих 

рекламних 

оголошеннях у газетах 

та журналах, вони не 

перевантажені 

абревіатурами; 

виокремлює основний 

зміст простих статей 

на знайомі теми; 

розуміє більшість 

фактичної інформації 

на знайомі теми, з 

якою він/вона 

сім'я, хобі, 

навчання, 

подорож, 

останні 

новини); 

розуміє чітко 

артикульован

е мовлення 

під час 

звертання до 

нього/неї у 

простих 

повсякденних 

ситуаціях, 

хоча іноді 

змушений 

просити 

повторити 

певні слова та 

фрази; 

вступає без 

підготовки в 

розмови на 

знайомі теми; 

підтримує 

розмову або 

дискусію, 

окремі 

висловлення в 

яких іноді 

незрозумілі; 

може сам 

висловити 

здивування, 

щастя, сум, 

цікавість та 

байдужість та 

запитує 

інформацію, 

надає чи 

просить про 

підтвердженн

я); 

пише прості 

заявки з 

обмеженою 

кількістю 

уточнюючих 

деталей;  

пише записки, 

що передають 

нагальну 

інформацію 

друзям, 

працівникам 

сфери 

обслуговуван

ня, вчителям 

та іншим 

особам, з 

якими 

стикається в 

повсякденном

у житті, у 

доступній 

формі 

пояснюючи 

те, що вважає 

важливим; 

записує 

телефонні 

повідомлення, 

що 

складаються з 

хоча подекуди 

робить паузи 

під час 

спілкування в 

режимі 

реального часу; 

розміщує 

прості дописи 

на знайомі 

теми під час 

онлайн-

дискусій, які 

стосуються 

сфери 

особистих 

інтересів, за 

можливості 

завчасно 

підготувати 

текст і 

використати 

онлайн 

інструменти 

(наприклад, 

словники) для 

заповнення 

прогалин у 

знанні мови та 

перевірки 

правильності 

написаного; 

розміщує 

дописи в 

мережі 

Інтернет про 

особистий 

досвід, почуття 

зміст книги або 

фільму і повідомляє 

про свої ставлення та 

почуття; 

описує події (реальні 

чи уявні), мрії, 

сподівання, амбіції; 

подає просту 

фактологічну 

інформацію на 

знайомі теми 

(наприклад, визначає 

характер проблеми 

або розповідає, як 

дістатися певного 

місця), якщо може 

заздалегідь 

підготуватися; 

висловлює власну 

думку щодо питань, 

пов’язаних із 

повсякденним 

життям, 

використовуючи 

прості вирази; 

стисло аргументує 

та пояснює власні 

думки, плани, дії; 

схвалює чи не 

схвалює дії іншої 

особи та аргументує 

свою думку; 

робить достатньо 

чітку, коротку, 

підготовлену 

презентацію на 

знайому тему зі 

й аргументує свої дії; 

презентує тему у 

вигляді короткої 

доповіді чи плакату, 

використовуючи 

фотографії та короткі 

текстові блоки; 

пише короткий, 

простий опис 

знайомого приладу чи 

продукту. 



  

зміст і окремі деталі 

оповідань або 

розповідей 

(наприклад, 

розповідь про 

канікули), якщо 

мовлення чітке й 

повільне; 

розуміє зміст 

фільмів, якщо з 

відеоряду та вчинків 

героїв можна 

отримати уявлення 

про сюжет, а 

мовлення чітке й 

просте; 

розуміє основний 

зміст телепрограм на 

знайомі теми, якщо 

мовлення відносно 

повільне й чітке. 

 

ймовірно стикається, 

якщо має достатньо 

часу для повторного 

читання; 

розуміє основний 

зміст стислих описів 

на інформаційних 

дошках (наприклад, у 

музейних експозиціях 

та на виставках); 

розуміє чіткі, прості 

інструкції до 

приладів; 

розуміє прості 

інструкції на 

упаковках (наприклад, 

інструкції щодо 

приготування їжі); 

розуміє більшість 

коротких інструкцій з 

техніки безпеки 

(наприклад, інструкції 

у громадському 

транспорті або з 

використання 

електроприладів); 

розуміє докладний 

опис місць, подій, 

почуттів і планів у 

оповіданнях, 

путівниках і 

журнальних статтях, 

зміст яких 

побудований на часто 

вживаних у 

повсякденному 

спілкуванні мовних 

реагує на 

аналогічні 

почуття, 

висловлені 

співрозмовни

ком; 

висловлює 

власні 

погляди й 

думки та 

запитує про 

погляди й 

думки 

співрозмовни

ка, 

обговорюючи 

теми, що 

входять до 

сфери 

особистих 

інтересів; 

доносить до 

співрозмовни

ка свої думки 

й реакції 

щодо 

розв’язання 

певних 

проблем або 

практичних 

питань 

(наприклад, 

куди піти, що 

робити, як 

організувати 

захід, 

прогулянку, 

кількох 

пунктів, якщо 

співрозмовни

к диктує їх 

чітко, з 

розумінням 

ставлячись до 

його/її рівня 

володіння 

мовою. 

й події та 

докладно 

відповідає на 

коментарі, хоча 

іноді відчуває 

труднощі у 

формулюванні 

висловлень; 

співпрацює 

онлайн та 

здійснює 

обмін, який 

вимагає 

простого 

роз’яснення 

важливих 

деталей, 

зокрема 

реєструється на 

навчальний 

курс, 

екскурсію, 

захід, подає 

заявку на 

членство; 

взаємодіє 

онлайн з 

партнером або 

невеликою 

групою, яка 

працює над 

проектом, за 

наявності 

засобів 

візуалізації 

(зображення, 

статистичні 

сфери своїх 

інтересів, досить 

чітко пояснює 

основні моменти; 

відповідає на 

уточнювальні 

запитання, але може 

попросити 

повторити, якщо 

темп мовлення був 

швидким.  



  

засобах; 

розуміє те, що 

викладено у 

щоденнику 

мандрівника, який 

здебільшого описує 

події, що 

відбуваються під час 

подорожі, власний 

досвід і відкриття; 

розуміє фабулу 

оповідань, простих 

новел і коміксів з 

чіткою сюжетною 

лінією, регулярно 

користуючись 

словником, якщо 

мовні засоби належать 

до сфери 

повсякденного 

спілкування. 

похід тощо); 

ввічливо 

висловлює 

власні 

переконання, 

думки, згоду 

й незгоду; 

розуміє 

основний 

зміст 

сказаного; 

коли 

необхідно, 

може 

повторити 

частину 

сказаного 

співрозмовни

ком, щоб 

пересвідчи 

тись у 

взаєморозумі

нні; 

висловлює 

свої думки 

щодо 

можливого 

вирішення 

питання, 

наводячи 

короткі 

аргументи та 

пояснення. 

може 

попросити 

інших 

висловитися 

дані, графіки), 

які ілюструють 

пов’язані з 

завданням 

поняття; 

виконує 

інструкції і 

ставить 

запитання або 

просить 

роз’яснення, 

щоб виконати 

спільне 

завдання 

онлайн. 



  

щодо 

подальших 

дій; 

орієнтується 

в більшості 

ситуацій, які 

можуть 

виникнути під 

час подорожі, 

а саме 

резервування 

готелю, 

заповнення 

анкети, 

замовлення 

страв тощо; 

спілкується з 

відповідними 

службовцями; 

орієнтується 

в типових 

ситуаціях, або 

у таких, що 

незначною 

мірою 

виходять за 

межі 

стандартних, 

у магазинах, 

на пошті, у 

банках. 

просить 

пояснити 

різницю між 

двома або 

кількома 

аналогічними 



  

товарами у 

магазині, щоб 

вибрати один 

із них, у разі 

необхідності 

ставить 

уточнювальні 

запитання; 

знаходить і 

передає 

просту 

фактичну 

інформацію; 

запитує, як 

дістатися 

певного 

місця, та 

розуміє 

детальні 

пояснення; 

дає пораду 

щодо простих 

питань із 

сфери своєї 

компетентнос

ті. 



  

ІІІ. РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ДИСЦИПЛІНИ У ГОДИНАХ ЗА ФОРМАМИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ  

 

Спеціальність 223 Медсестринство 

освітньо-професійна програма «Сестринська справа» 

 
Курс Семестр Лекції 

(кількість 

годин) 

Практичні 

заняття 

(кількість 

годин) 

Самостійна 

позааудиторна 

робота  

(кількість годин) 

Форма підсумкового 

контролю 

3 
V  84 6 Диф.залік 

VІ  - -  

     

Усього 90  

 

 

 

 

Спеціальність 223 Медсестринство 

освітньо-професійна програма «Сестринська справа» 

 
Курс Семестр Лекції 

(кількість 

годин) 

Практичні 

заняття 

(кількість 

годин) 

Самостійна 

позааудиторна 

робота  

(кількість годин) 

Форма підсумкового 

контролю 

3 
V  - -  

VI  24 36 Диф.залік 

     

Усього 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ІV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Спеціальність 223 Медсестринство 

освітньо-професійна програма «Сестринська справа» 

 

 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин 

Загальний 

обсяг 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостій

на робота 

 

V СЕМЕСТР 

 Розділ І. Студент і його оточення 

1 Іноземна мова та її значення в 

суспільстві. Фонетико-

орфоепічний курс. Інтонаційні 

особливості іноземної мови. 

4  2 2 

2 Ідентифікація. Біографія 

студента. Заповнення анкети. 

Визначальні риси особистості. 

Захоплення та дозвілля. 

Подорожі. Моє рідне місто, 

село. Види письмових 

розповідей та загальний план їх 

написання. 

4  4  

3 Елементи спілкування. 

Мовленнєвий етикет. 

Знайомство та взаємовідносини 

між людьми. Мовні моделі 

вибачення, звертання, 

прохання. Написання листів.  

4  2 2 

4 Моя майбутня професія. 

Флоренс Найтінгейл. 

Лінгвістичні особливості 

анотування та реферування. 

Написання резюме. 

2  2  

5 Я — студент-медик. Мій 

медичний коледж. 
2  2  

6 Робочий день студента. 

Медична освіта в Україні. 
4  4  

 Розділ 2. Історія медицини 

7 Стародавня медицина. Тибетська 

медицина. Гіппократ – батько 

медицини. 

2  2  

8 Видатні вчені-медики: Р. Кох,   

Е. Дженнер. 
2  2  



  

9 Історія медицини в Україні.    

М.І. Пирогов, Д.К.Заболотний. 
2  2  

      

 Розділ 3. У лікарні 

10 Прийом у лікарню. Заповнення 

історії хвороби. 
6  4 2 

11 У хірургічному відділенні. 

Хірургічні захворювання: ознаки 

та симптоми. 

4  4  

12 У кардіологічному відділенні. 

Серцеві захворювання. 
2  2  

13 У гастроентерологічному 

відділенні. Хвороби травного 

каналу. Гастроскопія. Догляд за 

пацієнтами з хворобами травного 

каналу. Дієта та здоровий спосіб 

життя. 

2  2  

14 У гінекологічному відділенні. 

Вагітність та пологи. 
4  4  

15 Поліклініка: виклик лікаря 

додому. Візит до лікаря. 
4  4  

16 Нещасні випадки та 

невідкладна медична допомога: 

забій, опік, шок, переломи, 

знепритомніння, укуси.  

4  4  

17 Інфекційні хвороби. Гігієна. 

Хвороби дорослих.  
4  4  

18 В аптеці. Оформлення рецепта. . 

Лікарські форми.  
2  2  

      

 Розділ 4. Системи організму та їх хвороби 

19 Людське тіло та його структура. 

Клітина та її функції. Будова 

клітини.  

4  4  

20 Тканини та їх класифікація. 

Органи та системи органів. 

Порожнини тіла. Рак 

2  2  

21 Покривна система: шкіра та її 

похідні. Хвороби шкіри.  
2  2  

22 М’язова система.  2  2  

23 Кісткова система: скелет, 

кістки, суглоби та їх хвороби. 

Викривлення хребта.  

4  4  



  

24 Серцево-судинна система. 

Склад крові, серце, судини. 

Хвороби серцево-судинної 

системи.  

4  4  

25 Дихальна система: будова та 

функції. Легені. Туберкульоз.  
2  2  

26 Система травлення. . Будова 

травного каналу. Печінка. 

Підшлункова залоза. 

4  4  

27 Нервова система: роль, 

структура, імпульс, синапси, 

рефлекс, типии нервів. Спинний 

мозок. Головний мозок. Розлади 

нервової системи та психіки.  

2  2  

28 Ендокринна система. 

Ендокринні та екзокринні 

залози. Секреція. Гормональний 

дисбаланс та його лікування. 

Хвороби ендокринної системи.  

2  2  

29 Сечова система: будова, 

функції. Нефрон. Сеча.  
2  2  

30 Статева система та її функції. 

Жіноча репродуктивна система. 

Захворювання жіночих статевих 

органів. Народження дитини. 

Чоловіча репродуктивна 

система.  

2  2  

 Всього 90  84 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ІV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Спеціальність 223 Медсестринство 

освітньо-професійна програма «Лікувальна справа» 

 

 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин 

Загальний 

обсяг 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

VI СЕМЕСТР 

 Розділ 4. Системи організму 

та їх хвороби 
    

20 Людське тіло та його структура. 

Клітина та її функції. Будова 

клітини.  

2  2  

21 Тканини та їх класифікація. 

Органи та системи органів. 

Порожнини тіла. Рак 

4  2 2 

22 Покривна система: шкіра та її 

похідні. Хвороби шкіри. 
6  2 4 

23 М’язова система.  6  2 4 

24 Кісткова система: скелет, 

кістки, суглоби та їх хвороби. 

Викривлення хребта. 

6  2 4 

25 Серцево-судинна система. 

Склад крові, серце, судини. 

Хвороби серцево-судинної 

системи.  

6  2 4 

26 Дихальна система: будова та 

функції. Легені. Туберкульоз.  
6  2 4 

27 Система травлення. Будова 

травного каналу. Печінка. 

Підшлункова залоза.  

6  2 4 

28 Нервова система: роль, 

структура, імпульс, синапси, 

рефлекс, типии нервів. Спинний 

мозок. Головний мозок. Розлади 

нервової системи та психіки.  

6  2 4 

29 Ендокринна система. 

Ендокринні та екзокринні 

залози. Секреція. Гормональний 

дисбаланс та його лікування. 

Хвороби ендокринної системи.  

6  2 4 

30 Сечова система: будова, 

функції. Нефрон. Сеча.  
2  2  



  

31 Статева система та її функції. 

Жіноча репродуктивна система. 

Захворювання жіночих статевих 

органів. Народження дитини. 

Чоловіча репродуктивна 

система.  

2  2 2 

 Всього 60  24 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З  

ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

Спеціальність 223 Медсестринство 

освітньо-професійна програма «Сестринська справа» 

 

 

№ 

з/п 

Назва тем Кіль- 

кість 

годин 

V семестр 

1. Іноземна мова та її значення в суспільстві. Фонетико-орфоепічний 

курс. Інтонаційні особливості іноземної мови.  

2 

2. Ідентифікація. Біографія студента. Заповнення анкети. Визначальні 

риси особистості. Захоплення та дозвілля. Правила вимови голосних 

та приголосних звуків. 

2 

3.  Моє рідне місто (село). Види письмових розповідей і загальний план 

їх написання. Іменник. Загальні відомості. 

2 

4. Елементи спілкування. Мовленнєвий етикет. Знайомство та 

взаємовідносини між людьми. Мовні моделі вибачення, звертання, 

прохання. . Рід іменників 

2 

5. Моя майбутня професія. Особові займенники. Присвійні 

займенники.  Флоренс Найтінгейл. Лінгвістичні особливості 

анотування та реферування. Прикметники 

2 

6. Я – студент-медик. Мій медичний коледж. Ступені порівняння 
прикметників 

2 

7. Робочий день студента. Артикль. Форми артикля. 2 

8. Медична освіта в Україні. Означені та неозначені артиклі 2 

9. Стародавня медицина. Гіпократ – батько медицини.  Вживання 

прийменника de замість артикля. 

2 

10. Видатні вчені-медики: Роберт Кох, Едвард Дженнер. Вказівні і 

присвійні прикметники 

2 

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

Питальні та неозначені прикметники. 

2 

12. Прийом у лікарню. Заповнення історії хвороби. Числівники. 2 

13. Прийом у лікарню. Заповнення історії хвороби. Кількісні та 

порядкові числівники. 

2 

14. У хірургічному відділенні. Особові та присвійні займенники. 2 

15. Хірургічні захворювання: ознаки та симптоми. Вказівні займенники.  

16. У кардіологічному відділенні. Серцеві захворювання. Відносні 

займенники. 

2 

17. У гастроентерологічному відділенні. Питальні займенники. 2 

18. У гінекологічному відділенні. Дієслово. Загальні відомості 2 

19. Вагітність і пологи.  Три групи дієслів  

20. Поліклініка: виклик лікаря додому. Дієслова être і avoir. 2 

21. Візит до лікаря. Безособові дієслова  



  

22. Нещасні випадки та невідкладна медична допомога: забиття, опік, 

шок.  Зворотні дієслова 

2 

23. Нещасні випадки та невідкладна медична допомога: переломи, 

знепритомнення, укуси.  Незворотні дієслова 

 

24. Інфекційні хвороби. Гігієна. Хвороби дорослих. Présent de l’Indicatif. 2 

25. Інфекційні хвороби. Гігієна. Миття рук. Présent de l’Indicatif.  

26. В аптеці. Оформлення рецепта. Лікарські форми.  Відмінювання 

дієслів ІІІ-ї групи в Présent de l’Indicatif. 

2 

27. Людське тіло та його структура. Відмінювання дієслів ІІІ-ї групи в 

Présent de l’Indicatif. 

2 

28. Клітина та її функції. Будова клітини. Passé composé.  

29. Тканини та їх класифікація. Органи та системи органів. Порожнини 

тіла. Рак. Passé composé. 

2 

30. Покривна система: шкіра та її похідні. Хвороби шкіри. Дієслова, що 

відмінюються з допоміжним дієсловом être. 

2 

31. М`язева система. Imparfait. Дієслова ІІІ-ї групи в Imparfait 2 

32. Кісткова система: скелет, кістки, суглоби та їх хвороби.  Passé 

simple. Винятки. 

 

33. Викривлення хребта. Операції по заміні суглобів. Другорядні члени 

речення 

2 

34. Серцево-судинна система. Склад крові, серце, судини.  Дієслова, що 

мають особливу форму в Futur simple. 

2 

35. Хвороби серцево-судинної системи. Дієслова, що мають особливу 

форму в Futur simple. 

2 

36. Дихальна система: будова та функції. Легені. Туберкульоз. Passé 

immédiat.   

2 

37. Система травлення. Будова травного каналу. Passé immédiat.  2 

38. Печінка. Підшлункова залоза. Futur immédiat.   

39. 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 

40. Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція. 

Другорядні члени речення. Гормональний дисбаланс та його 

лікування. Хвороби ендокринної системи. Passé immédiat. Futur 

immédiat. Узгодження часів.   

2 

41. Сечова система: будова, функції. Поняття про складне речення. 

Нефрон. Сеча. Узгодження часів.   

2 

42. Статева система та її функції. Жіноча репродуктивна система. 

Народження дитини. Чоловіча репродуктивна система. 

Диференційований залік.  

2 

 УСЬОГО 84 

 

 



  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З  

НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

Спеціальність 223 Медсестринство  

освітньо-професійна програма «Сестринська справа» 

 

 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

ІІІ семестр 

1. Іноземна мова – мова міжнародного спілкування. 2 

2. Написання службових і особистих листів. 2 

3. Прийом у лікарню. 2 

   

 Всього  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З  

ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

Спеціальність 223 Медсестринство  

освітньо-професійна програма «Лікувальна справа» 

 

№ 

з/п 

Назва тем Кіль- 

кість 

годин 

VI семестр 

1. Людське тіло та його структура. Клітина та її функції. Пасивний 

стан дієслова. 

2 

2. Тканини та їх класифікація. Органи та системи органів.  

Порожнини тіла. Рак. Пряма і непряма мова. 

2 

3. Покривна система: шкіра та її похідні. Хвороби шкіри. Інфінітив. 

Інфінітивні  конструкції. 

2 

4. М`язева система. Прислівник. Загальні відомості. Утворення 

прислівників. 

2 

5. Кісткова система: скелет, кістки, суглоби та їх хвороби. 

Викривлення хребта. Операції по заміні суглобів. Ступені 

порівняння прислівників. 

2 

6. Серцево-судинна система. Склад крові, серце, судини. Хвороби 

серцево-судинної системи. Прийменник. 

2 

7. Дихальна система: будова та функції. Легені. Туберкульоз. Прості і 

складені прийменники. 

2 

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

залоза. Префікси та суфікси іменників. 

2 

9. 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. 

Суфікси прикметників. 

2 

10. Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція. 

Другорядні члени речення. Гормональний дисбаланс та його 

лікування. Хвороби ендокринної системи. Префікси дієслів. 

2 

11. Сечова система: будова, функції. Поняття про складне речення. 

Нефрон. Сеча. Повторення граматичного матеріалу. 

2 

12. Статева система та її функції. Жіноча репродуктивна система. 

Народження дитини. Чоловіча репродуктивна система. 

Диференційований залік.  

2 

   

 УСЬОГО 24 

 

 

  



  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З  

ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

Спеціальність 223 Медсестринство  

освітньо-професійна програма «Лікувальна справа» 

 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

1. Порожнини тіла. Рак 2 

2. Хвороби шкіри. 4 

3. М’язова система. 4 

4. Викривлення хребта. 4 

5.  Хвороби серцево-судинної системи. 4 

6. Туберкульоз. 4 

7. Печінка. Підшлункова залоза. 4 

8. Розлади нервової системи та психіки. 4 

9. Гормональний дисбаланс та його лікування. Хвороби 

ендокринної системи. 

2 

10. Чоловіча репродуктивна система. 4 

   

 Всього 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Зміст навчального матеріалу 

Мовна змістова лінія Мовленнєва змістова лінія 

Розділ 1.  Студент і його оточення 

Іноземна мова та її значення в 

суспільстві. Фонетико-орфоепічний 

курс. Інтонаційні особливості іноземної 

мови.  

Значення іноземної мови для 

майбутніх медиків. Систематизація 

фонетичних, лексичних, граматичних 

особливостей німецької мови. Складання 

діалогів з використанням лексико-

граматичного мінімуму. 

Ідентифікація. Біографія студента. 

Заповнення анкети. Визначальні риси 

особистості. Захоплення та дозвілля. 

Подорожі. Моє рідне місто, село. Види 

письмових розповідей та загальний план 

їх написання. 

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 подорожі, використовуючи 

необхідний лексичний матеріал; 

⎯ знати письмові види розповідей. 

Елементи спілкування. Мовленнєвий 

етикет. Знайомство та взаємовідносини 

між людьми. Мовні моделі вибачення, 

звертання, прохання. Написання листів. 

Транскрипція. 

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. 

Моя майбутня професія. Флоренс Вступ до спеціальності. Моя 



  

Найтінгейл. Лінгвістичні особливості 

анотування та реферування. Написання 

резюме. 

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. 

Я — студент-медик. Мій медичний 

коледж. 
⎯ 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. 

Робочий день студента. Медична освіта 

в Україні. 
⎯ 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. 

Розділ 2. Історія медицини 

Стародавня медицина. Тибетська 

медицина. Гіппократ – батько медицини. 

⎯ оволодіти професійно орієнтованим 

лексико-граматичним матеріалом, що 

стосується теми;  

⎯ уміти написати анотацію та реферат; 

⎯ написати реферат 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; 

⎯ написати реферат 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;  

⎯ написати реферат 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; 

⎯ написати анотацію та реферат 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 

до лікаря. 

Поліклініка. Виклик лікаря додому.  

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. 

В аптеці. Оформлення рецепта. . 

Лікарські форми. 

В аптеці. Оформлення рецепта у 

Франції. Лікарські форми.  



  

Практичні навички: 

⎯ оперувати грецькими та латинськими 

терміноелементами медичної та 

фармацевтичної лексики; 

⎯ знати структуру рецепта та вміти 

самостійно його заповнювати та 

читати; 

⎯ знати основні частини анотації до 

лікарського препарату; 

⎯ самостійно перекладати анотації до 

медичних препаратів. 

Розділ 4. Системи організму та їх 

хвороби  

Людське тіло та його структура. Клітина 

та її функції. Будова клітини. 

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 

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. 

 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. 

Нервова система: роль, структура, 

імпульс, синапси, рефлекс, типии нервів. 

Структура та функції нервової 

системи. Імпульс, синапси, рефлекс, типи 



  

Спинний мозок. Головний мозок. 

Розлади нервової системи та психіки. 

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 та реферат на 

тему “Передчасні пологи”. 



  

VІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Аудіювання* 

  

I. Початковий 

1 Студент/студентка розпізнає на слух найбільш поширені слова в 

мовленні, яке звучить в уповільненому темпі 

2 Студент/студентка розпізнає на слух найбільш поширені 

словосполучення в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі 

3 Студент/студентка розпізнає на слух окремі прості непоширені 

речення й мовленнєві зразки, побудовані на вивченому мовному 

матеріалі в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі 

  

II. Середній 

4 Студент/студентка розпізнає на слух прості речення, фрази та 

мовленнєві зразки, що звучать у нормальному темпі. В 

основному розуміє зміст прослуханого тексту, в якому 

використаний знайомий мовний матеріал 

5 Студент/студентка розуміє основний зміст поданих у 

нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному 

матеріалі 

6 Студент/студентка розуміє основний зміст поданих у 

нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, побудованих 

на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість 

незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися 

  

III. Достатній 

7 Студент/студентка розуміє основний зміст поданих у 

нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному 

матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про 

значення яких можна здогадатися, сприймає більшу частину 

необхідної інформації, подану у вигляді оціночних суджень, 

опису, аргументації 

8 Студент/студентка розуміє основний зміст стандартного 

мовлення в межах тематики ситуативного мовлення яке може 

містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких 

можна здогадатися. В основному сприймає на слух експліцитно 

подану інформацію 

9 Студент/студентка розуміє основний зміст мовлення, яке може 

містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких 

можна здогадатися, а також сприймає основний зміст 

повідомлень і фактичну інформацію, подану в повідомленні 

  

IV. Високий 

10 Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке може 

містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких 

можна здогадатись, а також основний зміст чітких повідомлень 

різного рівня складності 

11 Студент/студентка розуміє тривале мовлення, яке може містити 

певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна 

здогадатися. Уміє знаходити в інформаційних текстах з 

незнайомим матеріалом необхідну інформацію, подану у 

вигляді оціночних суджень, опису, аргументації 



  

12 Студент/студентка розуміє тривале мовлення й основний зміст 

повідомлень, сприймає на слух подану фактичну інформацію в 

повідомленні 

* Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність, тематика 

текстів формуються викладачем відповідно до Програмових вимог, для кожного етапу 

навчання та типу навчального закладу. 

Читання* 

  

I. Початковий 

1 Студент/студентка уміє розпізнавати та читати окремі вивчені 

слова на основі матеріалу, що вивчався 

2 Студент/студентка вміє розпізнавати та читати окремі вивчені 

словосполучення на основі матеріалу, що вивчався 

3 Студент/студентка вміє розпізнавати та читати окремі прості 

непоширені речення на основі матеріалу, що вивчався 

  

II. Середній 

4 Студент/студентка уміє читати вголос і про себе з розумінням 

основного змісту тексти, побудовані на вивченому матеріалі. 

Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді 

оціночних суджень за умови, що в текстах використовується 

знайомий мовний матеріал 

5 Студент/студентка вміє читати вголос і про себе з розумінням 

основного змісту тексти, які можуть містити певну кількість 

незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє 

частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних 

суджень, опису за умови, що в текстах використовується 

знайомий мовний матеріал 

6 Студент/студентка вміє читати з повним розумінням тексти, які 

можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення 

яких можна здогадатися. Уміє знаходити необхідну інформацію 

у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації за умови, що 

в текстах використовується знайомий мовний матеріал 

  

III. Достатній 

7 Студент/студентка уміє читати з повним розумінням тексти, які 

містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких 

можна здогадатися; уміє знаходити потрібну інформацію в 

текстах інформативного характеру 

8 Студент/студентка вміє читати з повним розумінням тексти, які 

містять певну кількість незнайомих слів, знаходити й 

аналізувати потрібну інформацію 

9 Студент/студентка вміє читати з повним розумінням тексти, 

використовуючи словник, знаходити потрібну інформацію, 

аналізувати її та робити відповідні висновки 

  

IV. Високий 

10 Студент/студентка вміє читати з розумінням основного змісту 

тексти, аналізує їх, розуміє прочитаний текст, установлюючи 

логічні зв'язки всередині речення та між реченнями 

11 Студент/студентка уміє читати тексти, аналізує їх і робить 

власні висновки, розуміє логічні зв'язки в рамках тексту та між 

його окремими частинами 

12 Студент/студентка уміє читати тексти, аналізує їх і робить 

висновки, порівнює отриману інформацію з власним досвідом. 

У повному обсязі розуміє тему прочитаного тексту різного 



  

рівня складності 

* Обсяг, тематика, характер текстів для читання визначаються викладачем відповідно 

до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу. 

Говоріння* 

  

I. Початковий 

1 Студент/студентка знає найбільш поширені вивчені слова, 

проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, 

допускає фонематичні помилки 

2 Студент/студентка знає найбільш поширені вивчені 

словосполучення, проте не завжди адекватно використовує їх у 

мовленні, допускає фонематичні помилки 

3 Студент/студентка використовує в мовленні прості непоширені 

речення з опорою на зразок, має труднощі у вирішенні 

поставленого комунікативного завдання в ситуаціях на задану 

тему, допускає фонематичні помилки 

  

II. Середній 

4 Студент/студентка уміє в основному логічно розпочинати та 

підтримувати бесіду, при цьому використовуючи обмежений 

словниковий запас та елементарні граматичні структури. На 

запит співрозмовника дає елементарну оціночну інформацію, 

відображаючи власну точку зору 

5 Студент/студентка уміє в основному логічно побудувати 

невеличке монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, 

допускаючи незначні помилки при використанні лексичних 

одиниць. Усі звуки в потоці мовлення вимовляються правильно 

6 Студент/студентка упевнено розпочинає, підтримує, відновлює 

та закінчує розмову у відповідності з мовленнєвою ситуацією. 

Усі звуки в потоці мовлення вимовляються правильно 

  

III. Достатній 

7 Студент/студентка уміє зв'язно висловлюватись відповідно до 

навчальної ситуації, малюнка, робити повідомлення з теми, 

простими реченнями передавати зміст прочитаного, почутого 

або побаченого, підтримувати бесіду, ставити запитання та 

відповідати на них 

8 Студент/студентка уміє логічно висловитись у межах вивчених 

тем відповідно до навчальної ситуації, а також у зв'язку зі 

змістом прочитаного, почутого або побаченого, висловлюючи 

власне ставлення до предмета мовлення; уміє підтримувати 

бесіду, вживаючи короткі репліки. Учень в основному уміє у 

відповідності з комунікативним завданням використовувати 

лексичні одиниці та граматичні структури, не допускає 

фонематичних помилок 

9 Студент/студентка уміє логічно висловлюватись у межах 

вивчених тем, передавати основний зміст прочитаного, 

почутого або побаченого, підтримувати бесіду, уживаючи 

розгорнуті репліки, у відповідності з комунікативним завданням 

використовує лексичні одиниці та граматичні структури, не 

допускає фонематичних помилок 

  

IV. Високий 

10 Студент/студентка уміє без підготовки висловлюватись і вести 

бесіду 

в межах вивчених тем, використовує граматичні структури й 

лексичні одиниці у відповідності з комунікативним завданням, 



  

не допускає фонематичних помилок 

11 Студент/студентка уміє логічно й у заданому обсязі побудувати 

монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, 

використовуючи граматичні структури й лексичні одиниці у 

відповідності до комунікативного завдання, не допускаючи при 

цьому фонематичних помилок 

12 Студент/студентка уміє вільно висловлюватись і вести бесіду в 

межах вивчених тем, гнучко та ефективно користуючись 

мовними та мовленнєвими засобами 

*Обсяг монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, 

характер і тематика, лексична та граматична наповнюваність визначаються 

викладачем відповідно до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу 

навчального закладу. 

 

Письмо* 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання 

навчальних досягнень 

Грамотність 

      Припустима 

кількість 

орфографічних 

помилок 

Припустима 

кількість 

лексичних, 

граматичних і 

стилістичних 

помилок 

  

I. 

Початковий 

1 Студент/студентка уміє 

писати вивчені слова, 

допускаючи при цьому 

велику кількість 

орфографічних помилок 

8 9 

2 Студент/студентка уміє 

писати вивчені 

словосполучення 

6 9 

3 Студент/студентка уміє 

писати прості непоширені 

речення відповідно до 

комунікативної задачі 

проте зміст повідомлення 

недостатній за обсягом для 

розкриття теми та 

інформативно насичений 

6 8 

  

II. Середній 

4 Студент/студентка уміє 

написати листівку за 

зразком, проте 

використовує обмежений 

запас лексики та 

граматичних структур, 

допускаючи помилки, які 

ускладнюють розуміння 

тексту 

6 6 



  

5 Студент/студентка уміє 

написати коротке 

повідомлення за зразком у 

межах вивченої теми, 

використовуючи 

обмежений набір засобів 

логічного зв'язку при 

цьому відсутні 

з'єднувальні кліше, 

недостатня 

різноманітність ужитих 

структур, моделей тощо 

4-5 5 

6 Студент/студентка уміє 

написати коротке 

повідомлення/лист за 

зразком у відповідності до 

поставленого 

комунікативного завдання, 

при цьому вжито 

недостатню кількість 

з'єднувальних кліше та 

посередня різноманітність 

ужитих структур, моделей 

тощо 

4-5 5 

  

III. Достатній 

7 Студент/студентка уміє 

написати коротке 

повідомлення за вивченою 

темою за зразком у 

відповідності до заданої 

комунікативної ситуації, 

допускаючи при цьому ряд 

помилок при використанні 

вивчених граматичних 

структур. Допущені 

помилки не порушують 

сприйняття тексту, у 

роботі вжито ідіоматичні 

звороти, з'єднувальні 

кліше, різноманітні 

структури, моделі тощо 

4 4 

8 Студент/студентка уміє 

без використання опори 

написати повідомлення за 

вивченою темою, зробити 

нотатки, допускаючи ряд 

помилок при використанні 

лексичних одиниць. 

Допущені помилки не 

порушують сприйняття 

тексту, у роботі вжито 

ідіоматичні звороти, 

3 3 



  

з'єднувальні кліше, 

різноманітні структури, 

моделі тощо 

9 Студент/студентка уміє 

написати повідомлення на 

запропоновану тему, 

заповнити анкету, 

допускаючи ряд 

орфографічних помилок, 

які не ускладнюють 

розуміння інформації, у 

роботі вжито ідіоматичні 

звороти, з'єднувальні 

кліше, різноманітні 

структури, моделі тощо 

3 2 

10 Студент/студентка уміє 

написати повідомлення, 

висловлюючи власне 

ставлення до проблеми, 

написати особистого 

листа, при цьому 

правильно 

використовуючи вивчені 

граматичні структури у 

відповідності до 

комунікативного завдання, 

використовуючи достатню 

кількість ідіоматичних 

зворотів, з'єднувальних 

кліше, моделей тощо 

2 1 

  

IV. Високий 

11 Студент/студентка уміє 

написати повідомлення, 

правильно 

використовуючи лексичні 

одиниці в рамках тем, 

пов'язаних з повсякденним 

життям. Даються при 

наявності несуттєвих 

орфографічних, які не 

порушують акту 

комунікації (британський 

або американський 

варіанти орфографії, 

орфографічні помилки в 

географічних назвах тощо) 

1-2   

12 Студент/студентка уміє 

подати в письмовому 

вигляді інформацію у 

відповідності з 

комунікативним 

завданням, висловлюючи 

  
 



  

власне ставлення до 

проблеми, при цьому 

правильно 

використовуючи лексичні 

одиниці та граматичні 

структури 

 

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за 

чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). 

 

Оцінка (відмінно) виставляється студенту, який комплексно оцінює 

запропоновану ситуацію, має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог 

навчальної програми, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних 

ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 

приймати рішення, правильно вибирати тактику дій, послідовно упевнено виконувати 

практичні навички у відповідності до алгоритмів. 

 

Оцінка (добре) виставляється студенту, який комплексно оцінює запропоновану 

ситуацію, добре володіє вивченим матеріалом, він застосовує вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію; використовує 

загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією; відповідь його 

логічна, хоч і має неточності.  

 

Оцінка (задовільно) виставляється студенту, який за допомогою викладача 

відтворює основний навчальний матеріал та вибирає тактику дій, може повторити за 

зразком певну операцію, дію; відтворює основний навчальний матеріал, здатний з 

помилками й неточностями дати визначення понять; відповідь його правильна, але 

недостатньо осмислена; вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних 

думок, застосовувати знання при виконанні завдань за зразком. 

 

Оцінка (незадовільно) виставляється студенту, який може розрізняти об'єкти 

вивчення, але невірно оцінює ситуацію, неправильно вибирає тактику дій, що зумовлює 

погіршення ситуації, відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі 

уявлення про об'єкт вивчення, з допомогою викладача виконує елементарні завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

VIІІ. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, 

МЕТОДИ ЇХ ДЕМОНСТРУВАННЯ 

 

 

 

- тестові завдання 

- студентські проєкти 

- студентські презентації 

- читання й аналіз фахових текстів  

- усні та письмові творчі завдання 

 

 
 

  



  

IX. ФОРМИ ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ 

 

При оцінюванні студентів приділяється перевага стандартизованим методам 

контролю: тестування (усне, письмове, комп’ютерне);  

1. структуровані письмові роботи;  

2. структурований контроль практичних навичок;  

3. контроль виконання практичної роботи;  

4. усне опитування;  

5. усна співбесіда.  

Форми контролю:  

• Попередній (вхідний) контроль слугує засобом виявлення наявного рівня знань 

студентів для використання їх викладачем на практичному занятті як орієнтування у 

складності матеріалу. Проводиться з метою оцінки міцності знань та з метою визначення 

ступеня сприйняття нового навчального матеріалу. 

•  Поточний контроль – контроль самостійної роботи студентів щодо вивчення 

навчальних матеріалів. Здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до 

конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та якість засвоєння матеріалу, що 

вивчається. На всіх практичних заняттях застосовується об’єктивний контроль 

теоретичної підготовки та засвоєння практичних навичок із метою перевірки 

підготовленості студента до заняття. В процесі поточного контролю оцінюється 

самостійна робота студента щодо повноти виконання завдань, рівня засвоєння навчальних 

матеріалів, оволодіння практичними навичками та ін.  

• Рубіжний (тематичний) контроль засвоєння розділу (підрозділу) відбувається по 

завершенню вивчення блоку відповідних тем шляхом тестування та/або усної співбесіди 

та/або виконання структурованих ззавдань. Тематичний контроль є показником якості 

вивчення тем розділів дисципліни та засвоєння студентами практичних навичок, а також 

пов'язаних із цим пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей 

студентів. Проводиться на спеціально відведеному – підсумковому – занятті.  

• Проміжний контроль - полягає в оцінці засвоєння студентами навчального 

матеріалу на підставі виконання ним певних видів робіт на практичних (семінарських) 

заняттях за певний період. Проводиться у формі семестрового заліку на останньому 

практичному (семінарському) занятті в семестрі.  

• Підсумковий контроль здійснює контролюючу функцію, проводиться з метою 

оцінки результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих 

його завершених етапах. Проводиться у формі заліку, диференційованого заліку або 

іспиту з метою встановлення змісту знань студентів за обсягом, якістю та глибиною, а 

також вміннями застосувати їх у практичній діяльності. Під час підсумкового контролю 

враховуються результати складання здачі усіх видів навчальної роботи згідно із 

структурою робочої програми. 

 

 

  



  

Х. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

− навчальні посібники, підручники, робочі зошити, навчальні таблиці, 

мультимедійні презентації навчальних занять 

− набір таблиць за всіма розділами навчальної дисципліни 

− методичні розробки для студентів з практичних занять 

− банк тестових завдань на паперових носіях 

− комп’ютерні програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ХІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 

 

1. Іноземна мова та її значення для суспільства. 

2. Моя біографія. Визначальні риси особистості. 

3. Моя майбутня професія. 

4. Я — студент-медик. 

5. Мій медичний коледж. 

6. Робочий день студента. 

7. Стародавня медицина. Гіппократ — батько медицини. 

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

9. Прийом в лікарню. Заповнення історії хвороби. 

10. Предмети догляду за хворими. 

11. Робота хірургічного відділення. 

12. Робота кардіологічного відділення. 

13. Робота гастроентерологічного відділення. 

14. Робота гінекологічного відділення. 

15. Візит до лікаря. 

16. Невідкладна медична допомога при нещасних випадках. 

17. Інфекційні хвороби. 

18. Відвідування аптеки. 

19. Будова тіла людини. 

20. Захворювання шкіри. 

21. М’язи та їх характеристика. 

22. Скелет. 

23. Склад крові. 

24. Робота людського серця. 

25. Будова та функції дихальної системи. 

26. Система травлення. 

27. Структура нервової системи. 

28. Характеристика ендокринних залоз. 

29. Жіноча репродуктивна система. 

30. Чоловіча репродуктивна система.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

ОСНОВНА: 

1 Перелік літератури: 

1. Григор`єва М., Назарова Л. Французька мова для фармацевтів. – 

Харків, 2001. 

2.Матвіїшин В.П. Підручник французької мови для медичних вузів. — 

К.: Вища школа, 2007. 

3.Смирнов В. П. Франция: страна, люди, традиции. – Москва, 1998 г. 

4.Розмовляй французькою мовою. – Тернопіль, СМТ «Астон», 2002 р. 

5.Н. Г. Мокреева.  Разговорные темы для учащихся. – Киев, «Методика», 

1997 г. 

6.Лисенко М. М. Донець Й. І. Українсько-французький    розмовник. – 

Київ, 2000 р 

7. Ю.М.Клименко Французька мова. Підручник для 10 класу. – Київ, 

«Генеза», 2010р. 

8. Ю.М.Клименко Французька мова. Підручник для 11 класу. – Київ, 

«Методика Паблішінг», 2019р. 

 

Електронні ресурси: 
http://grammaire.reverso.net/ 

https://french.yabla.com/ 

http://laits.utexas.edu/fi/ 

http://www.les-verbes.com/ 

http://francaisonline.com/ 

http://leconjugueur.lefigaro.fr/ 

http://www.ladictee.fr/ 

http://lexiquefle.free.fr/index.htm 

http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/ 

 

1. Веб-сайт Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

Н. Івасюка. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.library.cv.ua/ 

2. Веб-сайт обласної науково-медичної бібліотеки м. Чернівці. 

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

3. Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 

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

4. Веб-сайт Чернівецького медичного коледжу БДМУ. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: www.medkol.cv.ua,  www.MOODLE 
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http://www.ladictee.fr/
http://lexiquefle.free.fr/index.htm
http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
http://www.medkol.cv.ua/


  

 

 

 
 

 

 

 

Доповнення, зміни, які внесені в програму 

на 2018/2019 н.р. 

на 2019/2020 н.р 

на 2020/2021 н.р 

 

№ 

з/п Зміст змін і доповнень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «___» __________2018 р.     Викладач О.ТАРНОВЕЦЬКА  

 

«Затверджую» 

Заступник директора з навчальної 

роботи 

___________ к.мед.н. Т. Бойчук 

«___»________ 2018 р. 

Розглянуто на засіданні 

циклової комісії  

Протокол №____  

від «___»______ 2018 р. 



  

РЕЦЕНЗІЯ  

на робочу навчальну програму з дисципліни  

«ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»  

для підготовки молодших спеціалістів  

спеціальності 223 Медсестринство  

освітньо-професійна програма «Сестринська справа»,  

освітньо-професійна програма «Лікувальна справа»  

 

Робоча програма складена відповідно з Рекомендаціями до структури та змісту 

робочої навчальної дисципліни (Додаток 2 до листа МОН України від 09.07.2018 року № 

1/9-434), затверджених нормативів з дотриманням принципів систематичності та 

послідовності, наступності у вивченні навчального матеріалу, за витриманою відповідно 

до вимог структурою, у відповідності до навчального плану та освітньо-професійної 

програми з підготовки молодшого спеціаліста на початковому рівні (короткий цикл) 

вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 223 Медсестринство 

освітньо-професійної програми «Сестринська справа» та «Лікувальна справа», 

затверджених на засіданні педагогічної ради коледжу від 29.08.2018 року Протокол № 1. 

У вступі чітко сформульована мета та завдання дисципліни, є  коротка 

характеристика структури й окремих компонентів програми, внутрішніх і 

міждисциплінарних зв'язків, містяться окремі методичні рекомендації щодо реалізації 

програми. 

Навчальна дисципліна розрахована для вивчення студентами ІІІ курсу 

спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа» (9) і складає  90 годин (3 

кредити), з яких практичних занять – 84 години, самостійної роботи студентів – 6 годин,  для 

студентів ОПП «Лікувальна справа» (9) складає 60 годин (2 кредити), з яких практичних 

занять – 24, самостійної роботи студентів – 36. 

Зміст навчального матеріалу містить дидактично обґрунтовану систему знань, 

умінь і навичок, яка має бути реалізована під час вивчення навчальної дисципліни. 

Запропоновано тематичний план практичних занять, що підлягають вивченню 

аудиторно та тематичний план самостійної роботи, який студенти повинні опрацювати 

індивідуально.  

Зміст навчальної дисципліни та передбачена тематичним планом кількість годин 

для вивчення конкретних тем взаємообумовлені та раціонально розподілені. 

Програма містить чітко сформульований опис вимог щодо рівня і якості засвоєння 

змісту навчання, сформованості способів діяльності з навчальної дисципліни, 

компетентності та очікувані результати навчання. 

Методи оцінювання знань студентів повністю відповідають встановленим вимогам.  

Рекомендована література містить достатній перелік основних та додаткових 

навчальних посібників, іншої спеціальної літератури відомих вітчизняних авторів. 

У цілому робоча навчальна програма з «німецької мови за профспрямуванням» для 

спеціальності 223 Медсестринство освітньо-професійних програм «Сестринська справа», 

«Лікувальна справа» у Чернівецькому медичному фаховому коледжі відповідає 

навчально-методичним вимогам і заслуговує на впровадження в освітній процес. 

 

 

Голова циклової комісії__________________________ Н. БРЕЗИЦЬКА 
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