
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«МОВА НАВЧАННЯ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Мова навчання   

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. 

Кафедра мовної підготовки іноземних громадян 

Розробник(и) 

Дядченко Ганна Вікторівна, кандидат філологічних 

наук, старший викладач кафедри мовної підготовки 

іноземних громадян; 

Пилипенко-Фріцак Наталія Анатоліївна, викладач 

кафедри мовної підготовки іноземних громадян 

Рівень вищої освіти 
Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-LLL 

– 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни Протягом 3 - 7 семестрів 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 кредитів 

ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години становить 

контактна робота з викладачем (32 години 

практичних робіт), 118 годин становить самостійна 

робота.  

Мова(и) викладання українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для спеціальності 

222 «Медицина».  

Передумови для вивчення дисципліни Рівень володіння українською мовою А2 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів достатньої мовної компетентності для 

здійснення пізнавальної діяльності у навчально-професійній та навчально-науковій сферах, що 

реалізується за допомогою комплексного підходу до підготовки майбутніх спеціалістів, передбачає 

взаємодію комунікативних, освітніх і виховних цілей та сприяє становленню мовної особистості 

майбутнього фахівця.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Медична термінологія. 

ПЗ 1. Особливості української медичної термінології.  

ПЗ 2. Власноукраїнська медична лексика.  



 

 

Тема 2. Термінологія у професійному спілкуванні.  

ПЗ 1. Терміни-найменування захворювань, їх форм перебігу та ознак (симптомів, синдромів). 

ПЗ 2. Терміни на позначення причин захворювань, видів носіїв хвороб. 

ПЗ 3. Терміни на позначення методів і способів обстеження та лікування. 

ПЗ 4. Терміни-назви процесів життєдіяльності та функцій людського організму.  

 

Тема 3. Захворювання серцево-судинної системи. 

ПЗ 1. Скарги пацієнта та симптоми захворювань серцево-судинної системи. 

ПЗ 2. Причини, симптоми та скарги хворих при стенокардії. 

ПЗ 3. Інфаркт міокарда: причини, симптоми, лікування.  

ПЗ 4. Характеристика стану хворого на основі скарг при захворюваннях серцево-судинної системи. 

ПЗ 5. Моделювання повідомлення з опорою на тези з теми: «Захворювання серцево-судинної 

системи».  

ПЗ 6. Інформаційний аналіз і презентація аргументованого повідомлення на тему «Профілактика 

захворювань серцево-судинної системи».  

Тема 4. Захворювання органів дихальної системи.  

ПЗ 1. Причини, форми перебігу, симптоми та скарги хворих на ангіну.  

ПЗ 2. Обструктивний бронхіт: форми, причини, симптоми та лікування. 

ПЗ 3. Причини, симптоми та скарги хворих на пневмонію. 

ПЗ 4. Характеристика стану хворого на основі скарг при захворюваннях органів дихальної системи.  

ПЗ 5. Моделювання повідомлення з опорою на тези з теми: «Захворювання органів дихальної 

системи».  

 

Тема 5. Захворювання органів шлунково-кишкового тракту.  

ПЗ 1. Причини, форми перебігу, симптоми та скарги хворих на гастрит.  

ПЗ 2. Виразка шлунка: симптоми, ознаки, лікування. 

ПЗ 3. Кишкові отруєння: шляхи зараження та способи захисту.  

ПЗ 4. Характеристика стану хворого на основі скарг при захворюваннях травної системи.   

ПЗ 5. Інформаційний аналіз і презентація аргументованого повідомлення на тему «Профілактика  

захворювань шлунково-кишкового тракту».  

 

Тема 6. Захворювання органів сечовидільної системи. 

ПЗ 1. Нефрит: причини, симптоми, лікування.  

ПЗ 2. Цистит: перебіг та симптоми захворювання.  

ПЗ 3. Причини, форми перебігу та симптоми сечокам’яної хвороби.  

ПЗ 4. Характеристика стану хворого на основі скарг при захворюваннях органів сечовидільної 

системи.  

ПЗ 5. Моделювання повідомлення на тему: «Захворювання органів сечовидільної системи» з 

опертям на тези.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. 

Читати з високим ступенем самостійності, складати план наукових та професійно 

зорієнтованих текстів, конспектувати на слух, обмінюватися інформацією, 

пов’язаною з професійними обов’язками, класифікувати фактичний матеріал за 

певними ознаками (групувати, об’єднувати факти, виділяти в них найбільш 

суттєві); збирати інформацію з різних частин тексту або з різних текстів з метою її 

уніфікації відповідно до запропонованого завдання; визначати логіко-змістову й 

композиційну структуру тексту.  

РН2. 
Використовувати загальновживану і професійну лексику, граматичні конструкції 

в комунікативних актах згідно з певними інтенційними програмами, вимогами до 



 

 

мовленнєвої діяльності, типами організації дискурсу, ситуацій і тем спілкування. 

Створювати письмове монологічне висловлювання на запропоновану тему 

відповідно до заданої комунікативної ситуації на кшталт послідовного детального 

опису, невеликого твору чи повідомлення відповідного формату. 

РН3. 

Вільно, правильно й ефективно користуватися мовними засобами в широкому 

діапазоні науково-навчальних та професійних тем, уміло співвідносячи їх із 

граматичним аспектом, сприймати на слух зміст повідомлення на конкретну тему, 

аналізувати й пояснювати семантику фрагментів та цілого тексту. Відповідати на 

запитання й формулювати їх відповідно до прочитаного чи прослуханого 

наукового чи професійно зорієнтованого тексту. 

РН4. 

Розв’язувати комунікативні завдання у сфері професійної діяльності, брати участь у 

діалоговій комунікації, демонструвати достатній рівень знань медичної термінології. 

Висловлювати роздуми, що потребують міркування, послідовної аргументації з 

елементами додаткової деталізації та відповідними прикладами й висновками 

(говоріння – монологічне мовлення); організовувати інформативний діалог з 

елементами прескриптивного діалогу, діалог-дискусію, використовуючи розвинену 

тактику мовленнєвого спілкування, уточнювати деталі повідомлення, 

аргументувати й рекомендувати власні судження, враховуючи «дистанції» у 

спілкуванні, забезпечувати психологічний комфорт, узагальнювати (говоріння – 

діалогічне мовлення). 

РН5. 

Демонструвати належний рівень володіння українською мовою для реалізації 

письмової та усної професійної комунікації, граматично правильно утворювати 

словосполучення, речення та модифікувати їх у текст як логічно завершену 

послідовність.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видом  навчальних занять при вивченні дисципліни є практичне заняття. 

Практичне заняття – вид навчального заняття, на якому викладач організує детальний розгляд 

студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує уміння і навички їх 

практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно 

сформульованих завдань. 

Тема 1. Медична термінологія. 

ПЗ 1. Особливості української медичної термінології.  

ПЗ 2. Власноукраїнська медична лексика.  

Тема 2. Термінологія у професійному спілкуванні.  

ПЗ 1. Терміни-найменування захворювань, їх форм перебігу та ознак (симптомів, синдромів). 

ПЗ 2. Терміни на позначення причин захворювань, видів носіїв хвороб. 

ПЗ 3. Терміни на позначення методів і способів обстеження та лікування. 

ПЗ 4. Терміни-назви процесів життєдіяльності та функцій людського організму.  

 

Тема 3. Захворювання серцево-судинної системи. 

ПЗ 1. Скарги пацієнта та симптоми захворювань серцево-судинної системи. 

ПЗ 2. Причини, симптоми та скарги хворих при стенокардії. 

ПЗ 3. Інфаркт міокарда: причини, симптоми, лікування.  

ПЗ 4. Характеристика стану хворого на основі скарг при захворюваннях серцево-судинної системи. 



 

 

ПЗ 5. Моделювання повідомлення з опорою на тези з теми: «Захворювання серцево-судинної 

системи».  

ПЗ 6. Інформаційний аналіз і презентація аргументованого повідомлення на тему «Профілактика 

захворювань серцево-судинної системи».  

Тема 4. Захворювання органів дихальної системи.  

ПЗ 1. Причини, форми перебігу, симптоми та скарги хворих на ангіну.  

ПЗ 2. Обструктивний бронхіт: форми, причини, симптоми та лікування. 

ПЗ 3. Причини, симптоми та скарги хворих на пневмонію. 

ПЗ 4. Характеристика стану хворого на основі скарг при захворюваннях органів дихальної системи.  

ПЗ 5. Моделювання повідомлення з опорою на тези з теми: «Захворювання органів дихальної 

системи».  

Тема 5. Захворювання органів шлунково-кишкового тракту.  

ПЗ 1. Причини, форми перебігу, симптоми та скарги хворих на гастрит.  

ПЗ 2. Виразка шлунка: симптоми, ознаки, лікування. 

ПЗ 3. Кишкові отруєння: шляхи зараження та способи захисту.  

ПЗ 4. Характеристика стану хворого на основі скарг при захворюваннях травної системи.   

ПЗ 5. Інформаційний аналіз і презентація аргументованого повідомлення на тему «Профілактика  

захворювань шлунково-кишкового тракту».  

Тема 6. Захворювання органів сечовидільної системи. 

ПЗ 1. Нефрит: причини, симптоми, лікування.  

ПЗ 2. Цистит: перебіг та симптоми захворювання.  

ПЗ 3. Причини, форми перебігу та симптоми сечокам’яної хвороби.  

ПЗ 4. Характеристика стану хворого на основі скарг при захворюваннях органів сечовидільної 

системи.  

ПЗ 5. Моделювання повідомлення на тему: «Захворювання органів сечовидільної системи» з 

опертям на тези.  

 

7.2 Види навчальної діяльності  

Видами навчальної діяльності при вивченні дисципліни є аудиторна робота та самостійна 

робота.  

НД 1. Під час аудиторної роботи на практичному занятті поєднуються різні види роботи 

учнів – індивідуальна, фронтальна і групова. Індивідуальна робота передбачає самостійне 

виконання учнем завдання відповідно до рівня його навчальних можливостей за безпосередньою чи 

опосередкованою допомогою вчителя. Фронтальна робота передбачає одночасне виконання всіма 

учнями одного і того ж завдання під керівництвом вчителя. Групова (колективна, командна) робота 

передбачає взаємодію учнів між собою в процесі вирішення навчальних завдань. 

НД 2. Самостійна робота студента  – це самостійна діяльність студентів, яку викладач 

планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і 

контролем викладача, але без його безпосередньої участі. Самостійна робота є основним засобом 

засвоєння студентами навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять.  

8.   Методи викладання, навчання 

Зовнішня форма вияву навчання:  

МН 1 словесні: бесіда, розповідь, пояснення, робота з книгою (методичними вказівками для 

студентів, робочим зошитом), навчальна дискусія;  

МН 2 наочні: ілюстрування, демонстрування (презентація);  

МН 3 практичні методи: вправи (підготовчі, пробні, тренувальні, творчі), самостійна робота. 

Внутрішня форма вияву навчання:  

МН 4 за характером пізнавальної діяльності: репродуктивні, пояснювально-ілюстративні, проблемні, 

частково-пошукові;  

МН 5 за характером логічного шляху мислення: індуктивні, дедуктивні, традуктивні (аналогії); МН 



 

 

6 за принципом роз’єднання чи об’єднання знань: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 

конкретизація, виділення головного, класифікація. 

Інтерактивні методи навчання:  

МН 7 метод малих (конкурентних) груп, метод мозкового штурму, дискусія, кейс-метод, метод 

проектів, метод мікрофона, метод незакінченого речення, ділова гра, проблемні ситуації тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студентів і оцінювання проводиться за модульно-

рейтинговою системою.  

Оцінювання протягом 5 – 6 семестрів проводиться у формі усних та письмових опитувань 

(М1), перевірки письмових робіт (М2). 

Використовується 200-бальна шкала: 

а) Робота на аудиторних заняттях протягом семестру – 120 балів (1-й модульний цикл – 60 балів, 2-й 

модульний цикл – 60 балів)  

б) Складання комплексних письмових модульних контролів протягом семестру – всього 80 балів 

(один у кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного – 1-й модульний цикл – 30 балів, 2-

й модульний цикл – 50 балів). 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання проводиться за модульно-рейтинговою 

системою (регламент додається). 

МО 1.  Поточний контроль навчальної діяльністі студентів здійснюється на кожному 

практичному занятті відповідно до конкретних цілей. Застосовуються такі засоби діагностики рівня 

підготовки студентів: усне опитування (індивідуальне, фронтальне); письмовий контроль (система 

тренувальних вправ і творчих завдань); блоки тестових завдань; самостійна робота; презентації, 

груповий контроль, самоконтроль, взаємоконтроль. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

МО 2. Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем 

модуля на останньому контрольному занятті. Форми проведення підсумкового контролю є 

стандартизованими та включають контроль теоретичної та практичної підготовки. 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа, відео- та вуковідтворювальна, проєкційна 

апаратура (відеокамери, проєктори, екрани, смартдошки тощо). 

ЗН 2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН 3. Лінгвістичні кабінети. 

 

 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Основна література: 

1.Бурнос Є.Ю., Левенок І.С., Пилипенко–Фріцак Н.А. Готуємося 

до клінічної практики (тексти для читання зі спеціальності). 

Навчально-методичні матеріали для іноземних студентів 

Медичного інституту. – Суми: СумДУ, 2018. – 106 с. 

2. Бурнос Є. Ю. , Левенок І. С., Пилипенко-Фріцак Н. А. Тестові 

завдання з української мови  для іноземних  студентів 3 курсу 

медичного інституту (с англійською мовою навчання).  – 

Електронне видання кафедри мовної підготовки іноземних 



 

 

громадян.– Суми : СумДУ, 2019. – 80 с.   

Допоміжна література: 

 

1. Козаченко Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням: 

підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 2-е вид., випр.  -  К. : К.-

Медицина, 2017. – 336 с. 

 2.  Литвиненко Н. П., Місник Н. В. Медицина в термінах і 

визначеннях. – К. : Книга-плюс, 2015. – 304 с. 

3. Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Фахова мова медика (українська 

мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник. – К. : 

Книга-плюс, 2016. – 334 с. 

 

 


