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Мета курсу — глибоке оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, 

розширення загального культурного світогляду студентів та виховання студентів 

у дусі високих якостей людської моралі, підготовка фахівців з фармації зі 

сформованою мовно-комунікативною компетенцією, які володіють фаховою 

лексикою та практичними навичками  
Міждисциплінарні зв'язки. Навчальна дисципліна пов’язана з такими 

дисциплінами як «Іноземна мова», «Біологічна фізика з фізичними методами 

аналізу», «Біологія з основами генетики» ««Анатомія та фізіологія людини», 

«Загальна та неорганічна хімія».  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей:  
- готовність до застосування методів та інструментальних засобів дослідження 

об’єктів професійної діяльності;  
- здатність оперувати основними положеннями дисципліни, визначеннями; 
- здатність розрізняти лінгвостилістичні особливості оформлення усного та 

писемного професійно-орієнтованого мовлення. 
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 лексикограматичного 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.  
Зміст навчальної дисципліни: 

Медична освіта. Медична освіта в Україні та англомовних країнах. Національна 

система освіти і охорони здоров’я в Україні. Структура вищої медичної освіти в 

Україні. Заклади фармацевтичної освіти в Україні. Відповідність 



кваліфікаційних рівнів медичної освіти в Україні до іноземних кваліфікаційних 

рівнів. Професії в медицині.  
Вступ до анатомії. Тіло людини. Нормальна анатомія людини. Системи органів 

людини. Кісткова, м'язова, нервова, серцево-судинна, дихальна, травна, 

видільна, репродуктивна, ендокринна, імунна та покривна системи. Тканини 

людського тіла. Внутрішні органи людини та їх функції. Серце. Анатомія серця. 

Серцева діяльність. Кровообіг. Кров. Склад крові. Функції крові.  
Перша медична допомога. Здоровий спосіб життя. Стан здоров’я населення 

України. Невідкладні стани. Перша медична допомога (ПМД). Основні групи 

заходів ПМД. Загальні принципи надання ПМД.  
Хвороби та загальна медична практика. Захворювання та симптоми. Причини 

розвитку хвороб. Патологічні процеси в організмі людини. Міжнародний 

класифікатор хвороб людини. Суб’єктивний та об’єктивний симптоми. Загальна 

лікарська практика. На прийомі в лікаря. Опитування пацієнта. Історія хвороби 

пацієнта. Анамнез захворювання. Інфекційні хвороби. Причини інфекційних 

захворювань. Ознаки інфекційних хвороб. Класифікація інфекційних хвороб. 

Загальні принципи діагностики інфекційних хвороб. Дитячі хвороби. Гострі 

дитячі інфекції.  
Галузі медичної практики. Законодавчі акти України щодо провадження 

медичної практики. Хірургія. Напрямки хірургії. Видатні особистості в хірургії. 

Стоматологія. Стоматологія в Україні: історія та сучасний стан. Фармація. 

Проблеми створення, безпеки, дослідження, зберігання, виготовлення, відпуску 

та маркетингу лікарських засобів. Українські вчені фармацевти. Хімічні 

елементи. Хімічні символи та назви. Періодична система елементів. Походження 

хімічних елементів. Властивості речовин.  
Нормальна та патологічна анатомія. Фізіологія та біохімія. Хімія та біохімічні 

процеси. Цитологія та гістологія. Клітини та їх функції. Тканини, залози та 

оболонки. Скелетно-м'язова та покривна системи людини. Суглоби. 

Протизапальні ліки. М’язові тканини. Шкіра. Циркуляторна система. Серце та 

судини. Серцево-судинні захворювання. Лімфатична система. Розлади 

лімфатичної системи. Імунітет. СНІД. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ECTS, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних практичних занять і 60 годин 

самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль/залік. 

 


