
Іноземна мова для медиків 
 

Мета курсу – глибоке оволодіння всіма видами мовленнєвої 
діяльності, пов’язаною з професійною діяльністю економіста, розширення 
загального культурного світогляду студентів та виховання студентів у дусі 
високих якостей людської моралі. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Іноземна мов для медиків» має 
безпосередній зв'язок з такими дисциплінами як «Іноземна мова», «Іноземна 
мова (за професійним спрямуванням)», «Анатомія та фізіологія людини», 
«Історія медицини та фармації», «Гігієна у фармації та екологія», «Етика і 
деонтологія у фармації», «Екстремальна медицина», «Фармакотерапія з 
фармакокінетикою» «Клінічна фармація та фармацевтична опіка», 
«Фармацевтичне та медичне товарознавство», «Історія медицини та 
фармації» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних 
засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: лексичний матеріал, граматичні конструкції для вираження 

думок; стилістичні особливості англійської мови, правила написання 
повідомлень, міркувань, пояснень, визначень, рецензій, доповідей, рефератів, 
які мають смислову і логічну завершеність та відповідають нормі і узусу, 
особливості вимови, темпу та мелодику звучання англійських слів, речень та 
висловлювань, правила правопису лексичних одиниць, особливості стилю в 
професійно-перекладацькій, культурно-естетичній та побутовій сферах, 
норми орфографії і пунктуації; 

вміти: сприймати монологічне та діалогічне мовлення викладача, 
студентів або носіїв мови у фонозаписі, володіти лексичним матеріалом у як 
формі діалогу, так і монологу, переказувати прочитаний (або прослуханий) 
текст, ставити запитання до тексту, володіти технікою читання, 
дотримуватись вимови, темпу та мелодики звучання, при читання “про себе” 
розуміти інформацію, виділити основне, набути навичок правопису окремих 
лексичних одиниць та речень, перекладати текст з англійської мови на 
українську та з української на англійську (з пройденого лексико-
граматичного матеріалу); 

володіти: лексикою за найбільш загальними темами та темами, 
пов'язаними з професійною діяльністю, принципами лексичної правильності, 
знаннями структури висловлювання із застосовуванням достатнього 
діапазону мовлення, складних синтаксичних форм у мовленні. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Зміст і структура курсу «Іноземна мова для медиків» 
Моя майбутня професія. Особливості роботи у медичній сфері. Візит 

до лікаря. Формування історії хвороби. Огляд пацієнта. Скарги пацієнта. Як 
зрозуміти мову тіла. Правильний діагноз. Будова тіла людини. Особливості 
роботи кардіолога. 



Загальна медична практика. Стрес, як невід’ємна частина роботи у 
медичній сфері. Професії у медичній сфері, їх особливості. Лікар загальної 
практики. Лікар загальної практики в NHS (England). Симптоми 
захворювання. Соціальні фактори в загальній медичній практиці. Британська 
медична асоціація. Благодійні медичні організації у Великобританії та 
Україні. 

Медичні інструкції та процедури. Перша робоча зміна у лікарні. 
Отримання згоди від пацієнта на проведення медичної процедури. 
Інструктаж пацієнта перед проведення медичної процедури, під ас її 
проведення та після медичної процедури. Спинномозкова пункція: 
особливості проведення. Дезінфекція рук лікаря перед проведенням медичної 
процедури. Direct Observation of Procedural Skills (DOPS). Процедура забору 
крові для проведення аналізу: особливості проведення, інструктаж пацієнта. 

Пояснення результатів аналізів, обґрунтування методів лікування. 
Проведення ендоскопії. Реакція пацієнтів на медичне обладнання та 
інструменти. Особливості проведення гастроскопії. Обладнання для 
проведення гастроскопії. Як переконати пацієнта у необхідності 
проходження медичної процедури. Ефективність медичної процедури. 
Достовірність результатів медичної процедури. Можливі ускладнення під ас 
проведення медичної процедури чи після неї. Можливі ускладнення при 
проведенні газометрії артеріальної крові. Внутрішньовенні ін’єкції: 
особливості проведення, можливі ускладнення. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредів ЄКТС, загальний 
обсяг – 150 годин, у т. ч. – 74 години аудиторних занять і 76 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 

 
 


