
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 2 (другий), 3 (третій), 4 (четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

6 кредитів / 120 годин 

Мова викладання Англійська, Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Медична англійська мова, яка охоплює усі фармацевтичні області знань 

термінологічного інструментарію складових ліків, процесу створення 

лікарських засобів, читання й написання рецепту, комунікативні 

стратегії ведення спілкування з клієнтами, міжнародними партнерами, 
формує загальні уявлення щодо положення фармацевтичної науки у 

англомовних країнах протягом історії розвитку людства 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Опанування англійської мови на достатньому рівні згідно з 

Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти відкриває 

додаткові можливості для навчання, академічної мобільності, 

ведення наукової роботи в усьому світі, закладає теоретичні 

основи і надає практичні навички правильної взаємодії різних 

культур  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Аналізувати робочу ситуацію звертаючись до альтернативних джерел, 

вивчити англійську мову, її зміст, структуру та функціонування, а 
також мовні норми, в тому числі орфографічні і пунктуаційні, 

використовувати ці знання для висловлювання власної думки в усній і 

письмовій формах; розумінню соціокультурної складової, яка впливає 

на національно-культурні особливості соціальної і мовної поведінки 
носіїв мови; 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Використовувати українську та англійську мови в усному та 
письмовому професійному спілкуванні, а також для організації 

ефективної міжкультурної комунікації. Здійснювати пошук і 

використання інформації, необхідної для ефективного виконання 
професійних завдань, професійного і особистісного розвитку: добирати 

інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, 

впорядковувати, класифікувати й систематизувати; Знати систему 
англійської мови, бути здатним до інтерпретації не тільки літературних, 

але і наукових, ділових, публіцистичних, фольклорних текстів, 

включаючи пам'ятники писемності. 



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Іноземна мова - мова ділового спілкування. 

Значення іноземної мови для майбутніх медиків. Оволодіння 

професійно-орієнтованим лексико-граматичним матеріалом, 
необхідним для презентації себе, свого медичного коледжу. 

1.  Іноземна мова - мова ділового спілкування. 

2.  Сучасні тенденції розвитку медичної науки. Фармацевтична освіта в 
Україні. 

3.  Медична освіта у США, Британії 

4.  Історія медицини, фармації 

Вступ до спеціальності. В аптеці. Написання службових та особистих 
листів. Опанування англійських слів за допомогою транскрипції, 

складання діалогів, типових ситуації повсякденного життя з 

використанням мовних моделей прохання, вибачення та звертання; 
Написання анотації та підготовка презентацій про стародавніх медиків. 

Складові сучасних лікарських засобів. Порівняння назв латинською і 

англійською мовами.; 

5. В аптеці 
6. Лікарські засоби 

7. Ботаніка 

Професійно-орієнтований етап. Складати діалоги між пацієнтом і 
медичним працівником; уміти описувати симптоматику хвороби, 

вивчення особливостей абревіатури в медичній термінології; 

опрацювати іншомовні джерела професійного змісту про серцево-
судинні, нервові, дихальні, інфекційні хвороби, сучасні засоби їх 

лікування 

8. Хімія 

9. Профілактична медицина 
10. Людське тіло 

11. Основи фармацевтичного термінологічного апарату 

12. Виготовлення ліків 
13. Лікарські засоби при певних видах захворювань 

 

Види занять: практичні заняття, самостійна робота 
Методи навчання:словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: інституційна (очна (денна) 

Пререквізити Знання з англійської мови, отримані на базі повної середньої 

освіти, а також міждисциплінарні знання отримані з інших 

дисциплін на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Пореквізити Вільне володіння іноземною мовою дозволить безперешкодно 

продовжувати навчання у ЗВО, брати участь у програмах 

академічної мобільності 

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  
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Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект 

лекцій,методичні рекомендації, які пройшли процедуру 

затвердження цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Кабінет англійської мови №7 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

 

Факультет Фармацевтичний 

Викладачі 

 

 

МАМАЙ ЮЛІЯ ЮРІЇВНА 

Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: juliiamam@gmail.com 

 

ДОБРОВОЛЬСЬКА МАРИНА БОРИСІВНА 

Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: +38063-317-75-25 

E-mail: marina231017@ukr.net 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання англійською, українською мовами 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

 
Розробник Ю. Ю. Мамай 
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