




1. Опис навчальної програми 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів – 

3 

Галузь знань 

22 «Охорона здоров'я» 

 

Нормативна 

Рік підготовки1-й 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестри 

1-й 2-й 

   Модулів - 1 Спеціальність: 

226 «Фармація, промислова 

фармація» 

Лекції 

0 год. 0 год. 

           Практичні 

Тижневих годин 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

30год. 20год. 

Самостійна робота 

60 год. 70  год. 

Вид контролю: іспит 

              

                                             
ВСТУП 

Програма з вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова» складена 

відповідно до Стандарту вищої освіти України з підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 

«Фармація, промислова фармація», професійної кваліфікації: фармацевт.  

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна "Іноземна мова" передбачає формування вмінь та 

навичок використовувати іноземну мову на рівні B2 у повсякденному житті, 

академічній та професійних сферах, відповідно до вимог Закону України «Про 

вищу освіту» сьогодення. Протягом вивчення даної навчальної дисципліни 

студенти повинні опанувати такими аспектами як: усним та письмовим 

мовленням, читанням та перекладом оригінальних текстів на загально-побутові 

теми та текстів за фахом, аудіюванням та граматикою.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Іноземна мова» є обсяг 

лексико-граматичних одиниць, які розвивають мовні, мовленнєві і комунікативні 



компетенції відповідно до рівня В2 та сприяють розвитку інтегральних та 

загальних компетентностей, визначених нормативними документами та 

положеннями Стандарту вищої освіти України. 

Мета: формування і розвиток іншомовної комунікативної компетентності у 

майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки.  

 практична: формування у студентів комунікативних мовленнєвих компетенцій за 

рівнем В2 та вміння застосовувати свої знання з іноземної мови для здійснення іншомовного 

спілкування. А також застосовувати свої знання при аудіюванні, говорінні, читанні та письмі.  

  освітня: формування у студентів розуміння суті мовних явищ; порівняння явищ 

іноземної мови з рідною мовою; залучення до діалогу культур; оволодіння знаннями про 

культуру, історію, реалії іншомовної країни; уміння працювати з інформаційними ресурсами.  

 розвиваюча: розвиток умінь застосовувати здобуті знання та навички у певній ситуації 

мовлення на основі здійснення проблемно-пошукової діяльності; мовленнєвих здібностей; 

інтелектуальних і пізнавальних здібностей; готовності до участі у спілкуванні з носіями мови; 

готовності до самоосвіти за просунутими рівнями володіння  іноземною мовою  

 виховна: виховання у студентів культури спілкування, яка прийнята в сучасному світі; 

ціннісних орієнтацій, почуттів та емоцій; позитивного ставлення до іноземної мови, культури 

народу, який розмовляє цією мовою; таких рис характеру як доброзичливість, толерантність, 

колективізм.  

 соціальна: вміння спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що 

постійно змінюється. 

 соціокультурна: досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних 

соціокультурних проблем 

Завдання:  

 закріплення і вивчення лексико-граматичного матеріалу необхідного для 

читання і перекладу оригінальної іншомовної літератури за фахом; 

 формування комунікативної компетентності, достатньої для вивчення 

зарубіжного досвіду у профілюючій галузі; 

 розвиток вміння здобувати нові знання, використовувати різні форми 

навчання, інформаційно-освітні технології; 

 формування навичок аналізу текстів за фахом для використання отриманої 

інформації в професійних цілях: переклад, анотування, реферування, підготовка 

повідомлень, доповідей, з використанням термінологічних словників іноземною 

мовою; 

 володіння вмінням інформаційного пошуку з використанням іноземної 

мови для вирішення професійних завдань у галузі медицини. 

Міждисциплінарні зв’язки: теми курсу «Іноземна мова» пов’язані з 



навчальними матеріалами дисциплін як циклу гуманітарної та соціально-

економічної підготовки, так і циклу фундаментальної і науково-природничої 

підготовки, а саме: історія медицини, анатомія людини, фізіологія, фармакологія, 

гігієна та екологія, внутрішня медицина, хірургія, медична психологія, фізична 

реабілітація, спортивна медицина, інфекційні хвороби, травматологія і ортопедія, 

екстрена та невідкладна медична допомога − оскільки знання, уміння і навички, 

здобуті у процесі вивчення зазначених курсів, впливають на формування 

академічно-наукової обізнаності фахівців, на основі якої є можливим подальший 

розвиток знань, умінь і навичок професійної англійської мови у майбутніх 

фармацевтів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Іноземна мова ” є навчити 

компетенціям, які поділяються на:  

- лінгвістичні: лексична, граматична, семантична, фонологічна, 

орфографічна, орфоепічна 

- соціолінгвістичні: лінгвістичні маркери соціальних стосунків, правила 

ввічливості, вирази 

народної мудрості, реєстрові відмінності, діалект та акцент 

- прагматичні: дискурсивна та функціональна компетенція.   

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна «Іноземна мова» мають взаємозв’язок з нормативним змістом 

підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів 

навчання у Стандарті вищої освіти України. 

 Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей:  

- інтегральна: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у професійній фармацевтичній діяльності із застосуванням 

положень, теорій та методів фундаментальних, хімічних, технологічних, 

біомедичних та соціально-економічних наук; інтегрувати знання та вирішувати 

складні питання, формулювати судження за недостатньої або обмеженої 



інформації; ясно і недвозначно доносити свої висновки та знання, розумно їх 

обґрунтовуючи, до фахової та не фахової аудиторії. 

- загальні:  

КЗ 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

КЗ 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КЗ 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути 

сучасно навченим.   

КЗ 7. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації.  

КЗ 8. Здатність спілкуватися  іноземною мовою, як усно, так і письмово.  

КЗ 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.   

КЗ 10. Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати 

в команді.  

- спеціальні (фахові, предметні): 

КФ 2. Здатність здійснювати діяльність з розробки і оформлення 

документації щодо чіткої визначеності технологічних процесів виготовлення 

та виробництва лікарських засобів відповідно до правил належних практик.  

КФ 14. Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських 

засобів, фармацевтичних субстанцій, лікарської рослинної сиро вини і 

допоміжних речовин з використанням фізичних, фізико-хімічних та хімічних 

методів контролю. 

КФ 15. Здатність визначати лікарські засоби та їх метаболіти у біологічних 

рідинах та тканинах організму, проводити хіміко-токсикологічні дослідження 

з метою діагностики гострих отруєнь, наркотичного та алкогольних сп’янінь. 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі 

«Матриці компетентностей». 

 

Матриця компетентностей 

№ Компетентні

сть 

Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

 

1 інтегральна:  лексика та - формувати 

судження  

- може чітко 

виразити свої 
використання  



граматичні 

конструкції на 

рівні вище 

середнього  

- чітко 

робити 

висновки, 

обґрунтовув

ати їх  

погляди на 

певне явище 

чи інформацію 

та 

прокоментуват

и її  

результатів 

самостійного 

пошуку аналізу та 

синтезу інформації з 

різних джерел для 

рішення питань 

2 загальні:     

2.1 

 

 

2.2. 

комунікативна 

компетентність

: 

 

 

 

лінгвістична 

- стійкі фрази, 

фразеологізми 

- граматичні 

елементи, 

категорії, 

класи, 

структури, 

процеси, 

- морфологія 

- зв'язок слова 

із загальним 

контекстом,  

- синоніми, 

антоніми, 

- логічні звязки 

- перцепція і 

продукція 

звукових 

одиниць 

- перцепція та 

продукція 

символів, з 

яких 

складаються 

письмові 

тексти 

- правила 

написання 

- умовні 

позначення 

- володіти 

лексикою  

на найбільш 

загальні 

теми та теми 

повязані з 

його  

сферою 

діяльності 

- усвідомлюва

ти і 

контролюват

и організа 

цію змісту 

- чіткоприрод

но 

вимовляти 

слова та 

інтонація 

- ставити 

правильно 

пунктуаційн

і знаки, їх 

вживати 

- правильно 

озвучувати 

написане 

- користува 

тись 

словником 

- може ясно 

виразити свою 

точку зору, 

аргументува ти 

її, не маючи 

потреби в 

обмеженні 

того, що хоче 

сказати, 

- може 

письмово 

викласти свою 

точку зору 

чітко, 

змістовно, 

об’ємно 

- спелінг, 

пунктуація 

правильні  

досвід самостійної 

предметної 

діяльності- 

навчально-

пізнавальної, ана-

літичної, 

синтетичної та ін. 

 

2.3 соціолінгвіст

ич 

на 

- правила 

ввічливості 

вирази 

народної 

мудрості, 

соціальні 

стосунки 

-  вживати та 

вибирати 

привітання, 

форми 

звернення,  

- обмін 

інтересами 

- висловлюва 

тись упевнено, 

чітко і ввічливо 

у формальному 

та неформально 

му реєстрах, 

адекватно 

ситуації та 

особистості 

співрозмовни ка  

здатність до 

контролю, 

самоконтролю 

результатів 

мовленнєвої 

діяльності. 

 



2.4 прагматична - принципи, за 

якими 

висловлюванн

я 

організуються 

і укладаються 

- надання і 

запит 

фактичної 

інформації 

- контролю 

вати логічне 

складання 

речень з 

точки зору 

теми 

- будувати і 

керувати 

мовленням 

- вираження 

та виявлення 

ставлення до 

фактів, 

емоцій тощо  

- може привести 

зміст і форму 

власного 

висловлювання 

у відповідність 

до ситуації 

- може 

висловлюва    

тись спонтанно 

- вираження 

думок 

досвід особистої 

відповідальності 

за власну 

комунікативну 

поведінку, ви-

могливість до свого 

мовлення. 

 

2.5 загальні за 

Загально-

Європейськи 

ми  

стандартами 

вивчення 

іноземної 

мови 

- декларатив 

ні знання,  

знання світу 

набуті через 

досвід освіти чи 

інформаційні 

джерела,   

-  соціокуль 

турні знання: 

повсякденне 

життя, умови 

життя, 

міжособистісні 

стосунки, 

цінності, 

ідеали, норми 

поведінки, 

соціальні 

правила 

поведінки; 

вміння вчитися 

 

- евристичні 

вміння 

- уміння 

вчитися  

-  загальні 

фонетичні 

здібності та 

вміння  

- мовна і 

комуніка 

тивна 

свідомість  

- "компетенці

я існування» 

- міжкультурн

і вміння та 

навички 

- практичні 

вміння та 

здібності 

- міжкуль 

турне 

усвідомленн

я 

 

- може 

використовуват

и знання за 

якими мова 

організовуєть ся 

- може 

спостерігати за 

новим досвідом 

і брати у цьому 

участь 

- приєднання 

нового знання 

до вже існуючих 

- привести до 

спільного 

знаменника 

рідну і іноземну 

культури 

 

використання 

знання, вмінь та 

навичок для 

самоосвіти та 

самостійної роботи 

3. спеціальні 

(фахові, 

предметні): 

 

фахова , 

предметна 

лексика 

вивчаємих 

дисциплін, 

граматичні 

конструкції 

побудови 

речення. 

- володіти 
лексикою за 
спеіальніс 
- тю 
- здійснюва-ти  
правильно 
оформлен 

ня ведення 

документа 

ції щодо 

якості 

лікарських 

- може ясно та 

вільно 

висловлювати 

свої думки щодо  

роботи та  

виконання 

завдань у 

хімічній 

лабораторії 

- може 

висловлюва    

використання 

знання, вмінь та 

навичок для 

самоосвіти та 

самостійної роботи 



 

Вихідні компетенції студента. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен:   

знати:  

 фонетичні норми англійської мови; 

 нормативні граматичні структури, що є необхідними для розуміння і 

продукування широкого кола текстів у суспільно-політичній, 

економічній та медичній галузях;  

 основні особливості наукового стилю медичної літератури; 

 основи анотування і реферування спеціального медичної тексту; 

 основні види словникової-довідкової літератури; 

 типові комунікативні формули, необхідні для участі в міжкультурному 

професійному спілкуванні іноземною мовою; 

 норми правопису мовних одиниць, що складають фонд активної лексики 

офіційних та розмовних регістрів академічного і професійного мовлення 

(мінімум - 1000 лексичних одиниць). 

вміти:  

 читати спеціальні тексти загальної медичної тематики на основі 

володіння активним і пасивним лексичним мінімумом; 

засобів, 

фармацевтичн

их субстанцій 

за допомогою 

знання 

лексики  

фізико-

хімічних  

реакцій, 

властивос 

тей хімічних 

елементів 

тощо  

 

тись упевненно 

на фахові 

питання 

- може письмово 

викласти свою 

точку зору щодо 

хімічних явищ, 

досліджень 

хімічних 

реакцій, 

визначення 

якості 

субстанції тощо 



 виконувати письмові завдання щодо прослуханого, побаченого, 

прочитаного; логічно та аргументовано викладати власні думки, 

дотримуючись стилістичних та жанрових особливостей;  

 фіксувати отриману з іншомовного тексту інформацію в формі переказу, 

анотації, реферату (усно і письмово); 

 сприймати, розпізнавати та осмислювати інформацію (за темами 

програми) у вигляді іншомовного повідомлення від співрозмовника 

та/або звукозапису в нормальному темпі; 

 брати участь в бесіді іноземною мовою за темами, пов'язаними з 

медициною (відповідати на питання, задавати питання, складати 

монологічне висловлювання). 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 

кредити ECTS. 

2. Навчальний план спеціальності 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3  кредитів ЄКТС. 

Програма структурована у модулі: 
АНГЛІЙСЬКА МОВА 

Змістовий модуль 1. « Персональна ідентифікація». 

Тема 1. Знайомство. Родина. Зовнішність людини. Граматика: Вказівні та особові займенники. 

Відмінювання дієслів to be, to have. 

Тема 2. День студента. Граматика: Рід число іменника. Present Simple Tense 

Тема 3. Чорноморський Національний університет, медичний інститут. Граматика: Зворот there 

be. Займенники some,any, no. Past Simple Tense. 

Тема 4. Моє рідне місто. Граматика Займенники many, much, few, little. Future  Simple Tense. 

Тематичний контроль. захист індивідуальних завдань, поточна контрольна робота, лексико-

граматичний тест)  

Змістовий модуль 2.  «Медицина. Введення у спеціальність». 

Тема 5. Моя майбутня спеціальність. Граматика: Модальні дієслова. Часи групи Continuous 

Тема 6. Анатомія та її частини. Граматика: Present Perfect Tense 

Тема 7. Пирогов М.І.Граматика : Past Perfect Tense 

Тема 8. Видатні вчені у галузі медицини. Граматика: Future Perfect Tense 

Тема 9. Елементи медичної біології. Граматика: Пасивний стан у групі часів Indefinite 

Тема 10. Фізичні та біологічні властивості та  перетворення. Граматика: Пасивний стан у групі 

часів Perfect 

Тематичний контроль. Поточна контрольна  робота, лексико-граматичний тест. 

Підсумковий модульний контроль. Підсумкова модульна контрольна робота.  
           

Структура навчальної дисципліни 
 

 



Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Персональна ідентифікація 

Тема 1. Знайомство. 

Родина. Зовнішність 

людини. Граматика: 

Вказівні та особові 

займенники. 

Відмінювання дієслів 

to be, to have   

8  4   4       

Тема 2. День 

студента.  

Граматика: Рід  

число іменника. 

Present Simple Tense 

8  4   4       

Тема 3. Національний 

фармацевтичний 

університет 

Граматика: Зворот 

there be. Займенники 

some,any, no. Past 

Simple Tense. 

10  6   4       

Тема 4. Моє рідне 

місто 

Граматика 

Займенники many, 

much, few, little. Future  

Simple Tense. 

8  4   4       

Тематичний 

контроль (захист 

індивідуальних 

завдань, поточна 

контрольна  робота, 

лексико-граматичний 

тест) 

2  2          

Разом за змістовим 

модулем 1  
36  20   16       

Змістовий модуль 2. Фармація. Введення у спеціальність 

Тема 5. Моя майбутня 

спеціальність 

Граматика: Модальні 

дієслова. Часи групи 

Continuous 

10  6   4       

Тема 6. Хімія та її 

частини 

Граматика: Present 

Perfect Tense 

8  4   4       



Тема 7. Менделєєв 

Д.І. 

Граматика : Past 

Perfect Tense 

8  4   4       

Тема 8. Видатні вчені 

у галузі фармації. 

Граматика: Future 

Perfect Tense 

8  4   4       

Тема 9. Елементи. 

Нітроген. 

Граматика: Пасивний 

стан у групі часів 

Indefinite 

8  4   4       

Тема 10. Фізичні та 

хімічні властивості та  

перетворення. Хімічна 

лабораторія 

Граматика: Пасивний 

стан у групі часів 

Perfect 

6  4   2       

Тематичний 

контроль поточна 

контрольна  робота, 

лексико-граматичний 

тест) 

2  2          

Разом за змістовим 

модулем 2 
50  28   22       

Підсумковий 

модульний контроль  
4  2   2       

Усього годин  90  50   40       

 

 

4. Теми лекцій 

 не передбачено примірним навчальним планом  

 

5. Теми семінарських занять 

 не передбачено примірним навчальним планом 

 

6.Теми практичних занять 
 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

Тема 1. Знайомство. Родина. Зовнішність людини 

Граматика: Вказівні та особові займенники. Відмінювання дієслів to 

be, to have   

4 

2 
Тема 2. День студента.  

Граматика: Рід  число іменника. Present Simple Tense 
4 



3 

Тема 3. Національний фармацевтичний університет 

Граматика: Зворот there be. Займенники some,any, no. Past Simple 

Tense. 

6 

4 
Тема 4. Моє рідне місто 

Граматика: Займенники many, much, few, little. Future  Simple Tense. 4 

5 
Тематичний контроль (захист індивідуальних завдань, поточна 

контрольна  робота, лексико-граматичний тест) 
2 

6 
Тема 5. Моя майбутня спеціальність 

Граматика: Модальні дієслова. Часи групи Continuous. 
6 

7 
Тема 6. Хімія та її частини 

Граматика: Present Perfect Tense 
4 

8 
Тема 7.  Менделєєв Д.І. 

Граматика : Past Perfect Tense 
4 

9 
Тема 8. Видатні вчені у галузі фармації. 

Граматика: Future Perfect Tense 
4 

10 
Тема 9. Елементи. Нітроген. 

Граматика: Пасивний стан у групі часів Indefinite 
4 

11 

Тема 10. Фізичні та хімічні властивості та  перетворення. Хімічна 

лабораторія 

Граматика: Пасивний стан у групі часів Perfect 

4 

12 
Тематичний контроль (захист індивідуальних завдань, поточна 

контрольна  робота, лексико-граматичний тест 
2 

13 

Підсумковий модульний контроль: 

- презентація індивідуальних та групових завдань за Project’om; 

- модульний тест за лексико-граматичним матеріалом 

2 

Разом 50 

 

 

                                                                                          7. Самостійна робота 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

з дисципліни Іноземна мова    

кількість годин СРС згідно з навчальним планом 70 годин 

Види самостійної роботи Трудо- 

місткість 

(годин)* 

Планові 

терміни 

виконанн

я 

Форми 

контролю  

Максимальна 

кількість  

балів 

1. 2. 3. 4. 5. 

І.  О б о в ’ я з к о в і 

I - II    семестр                                                                                        

Види робіт на практичних заняттях 

1. Підготовка та відповідь на 

практичному занятті на 

теоретичні запитання 

 
Протягом 

семестру 

Опитування  

2. Виконання граматичних 

завдань   

 Протягом 

семестру 

Опитування  

3. Підготовка та виконання 

письмової самостійної 

 Протягом 

семестру  

Аудиторна 

письмова 

 



роботи робота 

За виконання модульних (контрольних) завдань 

4. Підготовка та виконання 

письмової контрольної 

роботи 

    

Разом балів за обов’язкові види СРС  

ІІ.  В и б і р к о в і 

За виконання творчих завдань для самостійного опрацювання 

5. Творчо-пошукова робота  Протягом 

семестру 
Презентація  

Разом балів за вибіркові види СРС  

Іспит     

Всього балів за СРС  

 

8.   Питання для самоконтролю 

1. Medicine 

2. Medical ethics 

3. Medical universities in Ukraine 

4. History of Ukrainian medicine 

5. Postgraduate medical education in the USA. 

6. Oxford medical school 

7. Provision of health care services in Ukraine 

8. Assessment of the health care system in Ukraine 

9. The study of Anatomy 

10. The beginning of anatomy 

11. Nervous system.  

12. Brain center of nervous system. 

13. Skeletal system 

14. Bones of thorax 

15. Bones and muscles 

16. Circulatory system 

17. Blood cells 

18. Heart 

19. Cardiac output 

20. Alimentary (digestive) system 



21. Organs of digestive system 

9.   Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль з дисципліни «Іноземна мова» - екзамен, що 

передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи елементів знань та 

вмінь студентів з модулів 1 і 2.  

Оцінювання знань проводиться викладачем за результатами проведення 

практичних занять, виконання студентами самостійної роботи та інших завдань, 

передбачених робочою навчальною програмою та обов'язкового виконання 

студентом модульної контрольної роботи.  

Максимально можлива сума балів, яку може набрати студент за всіма видами 

контролю знань з дисципліни «Іноземна мова» з урахуванням відвідування занять, 

поточної успішності, самостійної роботи, екзамену та ін. становить 200 балів.  

Система оцінювання роботи студентів протягом семестру: 

Вивчення дисципліни «Іноземна мова» відповідно до  навчального плану 

завершується ензаменом. Це означає, що студент протягом вивчення дисципліни 

має набрати 200 балів. 

  Бали розподіляються таким чином: 

Самостійна відповідь на практичному занятті (ВПЗ)– 2 бали; 

Виконання самостійних робіт (СР)– 2-3 бали; 

Виконання контрольних робіт (КР)– 3-4 балів; 

Підготовка презентації (ПП) – 20 балів 

Вид 

роботи 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

 

 С
у
м

а
 

Е
к

за
м

ен
 

 Р
а
зо

м
 

Змістовий модуль №1 Змістовий 

модуль №2 

   

 Т1 Т2  Т3 T4 T5 T6 T7 T8 T1 T2 T3    
ВПЗ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22   
СР 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32   
КР 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 36   

 



Вид 

роботи 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

 

 С
у
м

а
 

Е
к

за
м

ен
 

 Р
а
зо

м
 

Змістовий 

модуль №3 

Змістовий модуль №4 Змістовий 

модуль №5 

   

 Т1 Т2  Т3 Т1 Т2  Т3 T4 T5 T1 T2 T3    
ВПЗ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22   
СР 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32   
КР 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 36   
ПП 20 20   
   

Разом 
           200  200 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

екзамен залік 

180-200 А 

відмінно 

(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

зараховано 

160-179  В 

дуже добре 

(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 

150-159 С 

добре 

(в загальному вірне 

виконання з певною 

кількістю суттєвих 

помилок) 

130-149 D 

задовільно 

(непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 

120-129 Е  

достатньо 

(виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

70-119 FX 

незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 

1-69 F 

незадовільно 

(з обов’язковим повторним 

курсом ) 

не зараховано 

 

 



1.Тематичні тести 

Test #1 
 

1._____________is a written order for 

medicine. 

A. A label 

B. A sick list 

C. A direction 

D. A prescription 

E. An instruction 

2. ___________like doors, will open 

with ease. 

A. Wounds 

B. Hospitals 

C. Heart 

D. Hearts 

E. Windows 

3. _____ You use ____________ when 

you are nervous. 

A. a laxative 

B. a sedative 

C. an antiseptic 

D. an adhesive 

E. an antibiotic 

4. ________ A nurse must 

____________ her feelings. 

A.speak 

B. control 

C. show 

D. understand 

E. demonstrate 

5. __________ A person who has

 _________ may have a running  nose. 

A. a fever 

B.a headache 

C. a flu 

D. a stomachache 

E. a toothache 

6. ________________ Another name 

for sickness is

 _________________. 

A.ache 

B. pain 

C. disease 

D. virus 

E. happiness 

7._________________ when you feel 

bad. 

A. Get an injection 

B. Write in your chart 

C. Take your temperature 

D. Drink tea 

E. Have a snack 

8. A nurse observes changes in patient's

  ____________________ 

A. feelings 

B. condition 



C. look 

D. state 

E. all of the above 

9. A doctor _________________ 

patients. 

A. prescribes 

B. examines 

C. works 

D. observes 

E. chooses 

10. _______ one can take in case 

of pain. 

A. a sedative 

B. an antiseptic 

C. a laxative 

D. a syringe 

E. an analgetic 

11.A doctor usually gives a patient 

_____________ _______ before surgery. 

A. an anesthesia 

B. a sedative 

C. a laxative 

D. an antibiotic 

E. a tablet 

12. __________________ disease is a 

disease you get from another person. 

A. A child 

B. An infectious 

C. A heart 

D. A cardiovascular 

E. A lung 

13.  A nurse ______________ doctor's 

instructions. 

A. gives 

B. sees 

C. carries out 

D. begins 

E. does 

14.  _________________is a wonderful 

organ that works every moment of your 

life. 

A. Pulse 

B. The heart 

C. Blood 

D. Blood pressure 

E. The head 

15. When a nurse takes your pulse, she

 _______________________  

_________________note the strength of 

beating. 

A. can 

B. is to 

C. must 

D. will 

E. may 

 

16. All child's diseases are caused by 

___________________ . 



A. germs 

B. viruses 

C. antibodies 

D. chemicals 

E. bacilli 

17. __ A doctor examines the patient's 

body during 

_______________________ . 

A. treatment  

B.checkups 

C. checking 

D. work 

E. practice 

18.  _ __________________ is what you 

can do to become healthy. 

A. Curing 

B. Getting treatment 

C. Taking medicine 

D. Medicine 

E. Smoking 

 

19. To be born with a silver spoon in 

one's _____________________ 

A. heart 

B. throat 

C. mouth 

D. head 

E. nose 

20.  A doctor asks questions about your 

______________________. 

A. body 

B. mood 

C. illness 

D. disease 

E. health 

21. You can ________________ a 

doctor when you are sick. 

A. to go to 

B. go to 

C. to visit 

D. visit 

E. to come 

22. _____________________is a signal 

that you may be sick. 

A. A disease 

B. A fever 

C. A symptom 

D. A vims 

E. An alarm clock 

23. ______ A drug is a 

__________________ that changes 

the way your body works. 

A. substance 

B. remedy 

C. medicine 

D. chemical 

E. tablet 



24. ________ A doctor does 

_____________ on a patient. 

A. surgery 

B. nursery 

C. treatment 

D. work 

E. experiment 

25. ____ While ___________ blood 

pressure you must think of the patient's 

age. 

A. measuring 

B. taking 

C. checking 

D. analyzing 

E. giving 

 

GRAMMAR TESTS 

VARIANT A 

1. Open the brackets using the correct tense of the verbs 

1. The nurse (not to work) every day. 

2. I (meet) my friend last week. 

3. Why (talk) you on the phone at the moment? 

4. I wonder who (be going) to buy new equipment this month? 

5. My partner (not work) in this hospital. 

6. Up to now they (find) many important drugs. 

7. He (work) in London for a couple of years in the early 90s. 

8. You ever (to visit) surgeon? – Yes, I (to be) last Saturday. 

II. Correct mistakes 

1. They didn’t wrote the plan of treatment yesterday. 

2. Do Tom sell medicine in the drug store? 

3. She has not chose the job yet. 

4. When you visited the hospital last time? 

5. He is translating the prescription till the doctor come. 

III. Translate the following sentences into English 

1. Чому ви не відвідали семінар минулого разу? 

2. Ми працюємо зараз над новим проектом. 



3. Чому ви не виписуєте рецепт кожного місяця? 

4. Мені цікаво чи він був коли-небудь за кордоном? 

5. Він ще не виконав замовлення на нову партію ліків. 

 

VARIANT B 

I. Open the brackets using the correct tense of the verbs 

1. When you (get) a prescription? – I (get) it last week. 

2. They (stay) at John Smith hotel every time they visit New York.  

3. It’s the first time he (make) so many mistakes in a test. 

4. Listen! Who (speak) in the next door waiting room? 

5. He (not bring) the documents today. 

6. What you (do) here? 

7. Last time I (pay) by credit card. 

8. Why she (take) a taxi to get to work every day? 

II. Correct mistakes 

1. The food is smelling well. 

2.  The physician didn’t examined the patient last week. 

3. My brother has choose not to study medicine at the university. 

4. Ever year my father has driven to New Jersey to visit a surgeon. 

5. Salsa was went to seminar last Monday. 

III. Translate the following sentences into English 

1. Чому ви не відвідали зустріч минулого разу? 

2. Ми працюємо зараз у цій лікарні. 

3. Чому ви не виписали рецепт пацієнту минулого місяця? 

4. Мені цікаво чи він працював коли-небудь хірургом? 

5. Він ще не виконав завдання з анатомії. 

 

9. Список рекомендованої літератури 

Картка інформаційного забезпечення дисципліни 
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