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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета навчального курсу: формування необхідної комунікативної 

компетенції у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та 

письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в 

різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена 

професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через 

іноземні джерела; оволодіння таким рівнем знань, умінь та навичок, який 

забезпечив би формування комунікативної компетенції.  

У процесі досягнення цієї мети реалізуються також загальноосвітні, 

пізнавальні та виховні завдання. Разом із лінгвістичними навичками 

передбачається надання студентам екстралінгвістичних знань, тобто ділового 

та професійного спрямування. 

Завдання навчальної дисципліни: впровадити раціональні підходи до 

навчання студентів латинської та англійської мов, зокрема, до організації 

фонетичного, лексичного і граматичного матеріалу для подальшого 

вдосконалення мовних знань, а саме: 

1. Опанування фонетичного мінімуму, який повинен забезпечити 

правильну артикуляцію звуків та відповідне інтонаційне оформлення 

мовлення. 

2. Оволодіння навичками читання та реферування оригінальної 

загальнонаукової та фахової літератури. 

3. Формування необхідного рівня комунікативної компетенції для 

здійснення елементарного спілкування англійською мовою з загальних 

питань за фахом та в межах загальнoвживаних норм у професійному 

середовищі. 

4. Ознайомлення з термінологічним словником, глосарієм та 

контекстами англійською мовою, які покроково занурюють студентів у 

мовну атмосферу, а саме: м’язова система, рефлекси, загальні травми, методи 

діагностування та лікування. 

5. Робота з латинськими запозиченнями в англійській мові. 
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Граматичний мінімум повинен охоплювати ключові положення 

морфології  та синтаксису і дозволяти розуміти зміст оригінальних фахових 

текстів. 

Лінгвістична компетенція узагальнює усі три аспекти: фонетичний, 

лексичний, граматичний. Об’єм спеціальної термінології охоплює фахові та 

професійні поняття в межах 300 лексичних одиниць. 

У процесі вивчення дисципліни передбачається комплексне 

використання усіх видів мовленнєвої діяльності: письмо, читання, мовлення, 

аудіювання, а також системне формування у студентів відповідних 

практичних вмінь і навичок. 

Згідно з вимогами освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) 

програми у студентів мають формуватися такі загальні та фахові 

компетентності майбутнього фізичного терапевта, а саме: 

– мовна компетенція: засвоєння фонетичного, граматичного, 

лексичного матеріалу в межах передбаченої програмою тематики, 

необхідного для реалізації комунікативного наміру у відповідних сферах і 

ситуаціях спілкування, розвитку уміння та навичок читання адаптованих та 

оригінальних текстів, здатності точно й адекватно розуміти текст;  

– мовленнєва компетенція: розвиток умінь і навичок усного 

(монологічного, діалогічного) та писемного мовлення, формування у 

студентів релевантної комунікативній ситуації мовленнєвої поведінки, 

формування уміння сприймати та розуміти монологічні та діалогічні 

висловлювання носіїв мови в межах соціально-побутової, сімейної, 

соціально-культурної тематики в середньому темпі мовлення;  

– лінгвосоціокультурна компетенція: оволодіння 

лінгвокраїнознавчими, соціокультурними і соціально-психологічними 

навичками, знаннями та вміннями, які забезпечують здатність та готовність 

особистості до міжкультурного діалогу; формування толерантності;  

– комунікативно-професійна компетенція: формування 

елементарних навичок комунікативної поведінки у сфері професійного 
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спілкування (відповідно до сфери діяльності).  

– світоглядна – цілісне уявлення про майбутню професію: здатність до 

соціальної, професійної, науково-дослідної діяльності; спроможність 

працювати в колективі з урахуванням різних світоглядних позицій; 

– комунікативна – прагнення до вияву та розвитку комунікативних 

здібностей; позитивна внутрішня мотивація до міжособистісної комунікації; 

знання соціопсихологічних основ комунікативної взаємодії; уміння 

використовувати під час професійного мовлення методи риторичного 

аргументування, принципи безконфліктного спілкування, прийоми 

активізації уваги слухачів;  

– інформаційна – критичне ставлення до отриманої інформації; уміння 

підпорядковувати, аналізувати, систематизувати, структурувати 

інформаційні обсяги; усвідомлення цінності суб’єктивної позиції в 

інформаційному просторі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– граматичні, лексичні та стилістичні особливості англійської мови в 

межах 4-го рівня складності В2 за Європейською системою рівнів володіння 

іноземною мовою; 

– визначені навчальною дисципліною основні лінгвістичні поняття та 

терміни, етикетні формули та кліше, що вживаються у професійному 

середовищі (близько 300 мовних одиниць та словосполучень); 

– основи професійної комунікації в писемній та усній формах, 

– основні методи та прийоми перекладу фахового тексту,  

– зв’язок дисципліни з іншими науками і навчальними дисциплінами; 

– комунікативні стратегії монологічного й діалогічного спілкування 

англійською мовою;  

– принципи вибору слова та редагування у ході професійної діяльності; 

– лінгвокраїнознавчі реалії України, Великої Британії, США 

англійською мовою;  
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вміти:  

– володіти фонетичним мінімумом, який повинен забезпечити 

правильну артикуляцію звуків та відповідне інтонаційне оформлення 

мовлення; 

– розуміти іншомовний текст з 30% незнайомих слів та висловлювати 

свою думку в усній та письмовій формах; 

– спілкуватись на елементарному рівні на фахові теми в межах 

загальновживаних норм, користуючись новими лексичними одиницями;  

– самостійно працювати над підвищенням мовних та мовленнєвих 

навичок;  

– підвищити свою соціокультурну та загальнонавчальну компетенцію; 

– коректно вступати у комунікацію за різних ситуацій професійного 

спілкування;  

– ставити запитання й дати відповідь англійською мовою;  

– дотримуватись алгоритмічного припису щодо ведення бесіди, 

дискусії, ділової телефонної розмови англійською мовою. 

– вживати етикетні формули та професійні кліше залежно від ситуації 

спілкування. 

При цьому студенти повинні враховувати, що під час своєї майбутньої 

професійної діяльності їм доведеться перекладати з англійської та на 

англійську мову, користуючись знаннями, отриманими протягом вивчення 

курсу. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль І. Латинська мова 

Тема 1. Вступ. Латинська  мова і сучасні мови (англійська). 

Латинська мова як класична мова. Історія  становлення  медичної 

термінології та номенклатури. Основні положення роботи з текстами 

професійної направленості (англійська мова). 

Ознайомлення з курсом «Англійська мова (за професійним 

спрямуванням) та латинь»: визначення цілей, завдань, очікуваних 

результатів. Література. 

Висвітлення зв’язку сучасної англійської мови з латинською у сфері 

медицини. Визначення ролі латинських запозичень в англійській мові. 

Ознайомлення з основними положеннями професійного спілкування 

англійською мовою. Надання інформації про розвиток основних навичок 

читання та перекладу фахових текстів. 

 

Тема 2. Verbum (Дієслово). Загальні відомості про граматичні 

категорії дієслова. Основні дієслівні форми. Дієслова І-ІV дієвідмін. 

Nomen Substantivum (Іменник). Загальні відомості про граматичні 

категорії іменника. П’ять дієвідмін іменника. Nomen Adjectivum 

(Прикметник). Загальні відомості про граматичні категорії 

прикметника. Прикметники І-ІІІ дієвідмін. 

Надання загальних відомостей про граматичні категорії дієслова в 

латинській мові:  

– число (numĕrus): однина (singulāris), множина (plurālis);  

– особа (persōna): 1-ша особа (persōna prima), 2-га особа (persōna 

secunda), 3-тя особа (persōna tertia); 

– спосіб (modus): дійсний (modus Indicatīvus – індикатив), умовний 

(modus Conjunctīvus – кон’юнктив), наказовий (modus Imperatīvus – 

імператив);  
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– стан (genus): дійсний (активний) (genus Actīvum), пасивний 

(genus Passīvum); 

– час (tempus): Praesens, Imperfectum, Perfectum, Plusquamperfectum, 

Futūrum I (primum), Futūrum II (secundum). 

Визначення основних дієслівних форм: основа інфекта, основа перфекта, 

основа супіна. Огляд дієслів І-ІV дієвідмін. 

Надання загальних відомостей про граматичні категорії іменника та 

прикметника в латинській мові: 

– рід (Genus): чоловічий (masculīnum), жіночий (feminīnum), середній 

(neutrum);  

– число (Numerus): однина (singulāris), множина (plurālis); 

– відмінок (Casus): називний (Nominatīvus), родовий (Genitīvus), 

давальний (Datīvus), знахідний (Accusatīvus), аблатив (Ablatīvus), кличний 

(Vocatīvus). 

Огляд іменників І-V відмін та прикметників І-ІІІ дієвідмін. 

 

Змістовий модуль ІІ. Англійська мова 

Тема 3. Topic: Soft Tissue Disorders. Reading context: Patient Chart. 

Function: Advising caution. 

Get ready! Введення та лексико-фонетичне опрацювання нового 

лексичного матеріалу: acute stage, chronic stage, Grade I, Grade II, Grade III, 

inflammatory, maturation, remodeling, repair, severity, soft tissue, subacute stage. 

Робота з глосарієм. «Передтекстові» запитання. 

Reading. Прослуховування тексту Patient Chart. Розвиток навичок 

ознайомлювального читання та перекладу тематичного тексту з подальшим 

виконанням поданих до нього вправ. Відповіді на питання до тексту. 

Vocabulary. Виконання вправ на закріплення нового лексичного 

матеріалу. 

Listening. Прослуховування діалогу між фізичним терапевтом і 

пацієнтом в межах теми заняття. Виконання вправи на визначення ступеня 
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розуміння змісту діалогу. Практика навичок читання, перекладу тематичного 

діалогу.  

Speaking. Діалогічне мовлення за означеною темою. Складання 

власного діалогу за темою заняття.  

Writing. Написання рекомендацій від фізичного терапевта для тренера 

пацієнта, включаючи діагноз, етапи лікування і свої міркування щодо 

тренувань пацієнта, з використанням інформації з тексту та діалогу. 

 

Тема 4. Topic: Bone, Joint, and Connective Tissue Disorders. Reading 

context: FAQ’s Page. Function: Talking about then and now. 

Get ready! Введення та лексико-фонетичне опрацювання нового 

лексичного матеріалу: arthrosis, cast, fibromyalgia, fracture, imflammatory 

phase, immobilization, myofascial pain syndrome, osteoarthritis, post-

immobilization, remodeling phase, reparative phase, rheumatoid arthritis, ROM, 

traction. Робота з глосарієм. «Передтекстові» запитання. 

Reading. Прослуховування тексту http://ptsolutions.com/FAQ. Розвиток 

навичок ознайомлювального читання та перекладу тематичного тексту з 

подальшим виконанням поданих до нього вправ. Відповіді на питання до 

тексту. 

Vocabulary. Виконання вправ на закріплення нового лексичного 

матеріалу. 

Listening. Прослуховування діалогу між двома фізичними терапевтами 

в межах теми заняття. Виконання вправи на визначення ступеня розуміння 

змісту діалогу. Практика навичок читання, перекладу тематичного діалогу.  

Speaking. Діалогічне мовлення за означеною темою. Складання 

власного діалогу за темою заняття.  

Writing. Написання і-мейла від фізичного терапевта до остеопата, який 

повинен містити інформацію про пацієнта, про зміни в його стані, і чому 

саме ви потребуєте від нього консультації, з використанням інформації з 

тексту та діалогу. 
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Тема 5. Topic: Nerve Disorders. Reading context: Textbook Excerpt. 

Function: Delivering bad news. 

Get ready! Введення та лексико-фонетичне опрацювання нового 

лексичного матеріалу: compression, CPRS I, CPRS II, CTS, impaired, laceration, 

nerve injury, Seddon classification system, Sunderland classification system, test of 

provocation, TOS, tunnel of Guyon. Робота з глосарієм. «Передтекстові» 

запитання. 

Reading. Прослуховування тексту Nerve Disorders. Розвиток навичок 

ознайомлювального читання та перекладу тематичного тексту з подальшим 

виконанням поданих до нього вправ. Відповіді на питання до тексту. 

Vocabulary. Виконання вправ на закріплення нового лексичного 

матеріалу. 

Listening. Прослуховування діалогу між фізичним терапевтом і 

пацієнтом в межах теми заняття. Виконання вправи на визначення ступеня 

розуміння змісту діалогу. Практика навичок читання, перекладу тематичного 

діалогу.  

Speaking. Діалогічне мовлення за означеною темою. Складання 

власного діалогу за темою заняття.  

Writing. Написання рекомендацій від лікаря до фізичного терапевта, 

включаючи інформацію стосовно симптомів пошкодження нерву у пацієнта, 

діагноз ураження нерву, і план лікування травми, з використанням 

інформації з тексту та діалогу. 

 

Тема 6. Topic: Vascular and Pulmonary Disorders. Reading context: 

Webpage. Function: Correcting an error. 

Get ready! Введення та лексико-фонетичне опрацювання нового 

лексичного матеріалу: acute arterial occlusion, arterial disorder, breathing 

exercise, COPD, cough, DVT, lymphatic disorder, lymphedema, postural 
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drainage, varicose vein, vascular disorder, venous disorder. Робота з глосарієм. 

«Передтекстові» запитання. 

Reading. Прослуховування тексту www.ptsolutions.com. Розвиток 

навичок ознайомлювального читання та перекладу тематичного тексту з 

подальшим виконанням поданих до нього вправ. Відповіді на питання до 

тексту. 

Vocabulary. Виконання вправ на закріплення нового лексичного 

матеріалу. 

Listening. Прослуховування діалогу між професором і студентом в 

межах теми заняття. Виконання вправи на визначення ступеня розуміння 

змісту діалогу. Практика навичок читання, перекладу тематичного діалогу.  

Speaking. Діалогічне мовлення за означеною темою. Складання 

власного діалогу за темою заняття. 

Writing. Складання замітки студентами, яка повинна містити 

інформацію про можливі причини деяких судинних та легеневих хвороб, 

симптоми та методи лікування, з використанням інформації з тексту та 

діалогу. 

 

Тема 7. Topic: Spine Disorders. Reading context: Medical Dictionary 

Excerpt. Function: Making a prediction. 

Get ready! Введення та лексико-фонетичне опрацювання нового 

лексичного матеріалу: cervical, extrusion, free sequestration, herniation, 

intervertebral disk, lumbar, prolapse, protrusion, spinal column, thoracic, 

vertebra. Робота з глосарієм. «Передтекстові» запитання. 

Reading. Прослуховування тексту Spinal Pathologies. Розвиток навичок 

ознайомлювального читання та перекладу тематичного тексту з подальшим 

виконанням поданих до нього вправ. Відповіді на питання до тексту. 

Vocabulary. Виконання вправ на закріплення нового лексичного 

матеріалу. 
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Listening. Прослуховування діалогу між двома фізичними терапевтами 

в межах теми заняття. Виконання вправи на визначення ступеня розуміння 

змісту діалогу. Практика навичок читання, перекладу тематичного діалогу.  

Speaking. Діалогічне мовлення за означеною темою. Складання 

власного діалогу за темою заняття. 

Writing. Написання звіту після візиту пацієнта, який повинен містити 

інформацію про діагноз, проблеми спричинені травмою або пошкодженням і 

план лікування, з використанням інформації з тексту та діалогу. 

 

Тема 8. Topic: Shoulder and Arm Disorders. Reading context: Poster. 

Function: Listing options. 

Get ready! Введення та лексико-фонетичне опрацювання нового 

лексичного матеріалу: tendinitis, bursitis, glenohumeral cavity, dislocate, elbow, 

lateral epicondylitis, medical epicondylitis, tennis elbow, golfer’s elbow, swan-

neck deformity, boutonniere deformity. Робота з глосарієм. «Передтекстові» 

запитання. 

Reading. Прослуховування тексту Conditions of the Shoulder, Arm and 

Hand. Розвиток навичок ознайомлювального читання та перекладу 

тематичного тексту з подальшим виконанням поданих до нього вправ. 

Відповіді на питання до тексту. 

Vocabulary. Виконання вправ на закріплення нового лексичного 

матеріалу. 

Listening. Прослуховування діалогу між фізичним терапевтом і його 

помічником в межах теми заняття. Виконання вправи на визначення ступеня 

розуміння змісту діалогу. Практика навичок читання, перекладу тематичного 

діалогу.  

Speaking. Діалогічне мовлення за означеною темою. Складання 

власного діалогу за темою заняття. 



 12 

Writing. Написання і-мейла після візиту пацієнта, який повинен 

містити інформацію про стан пацієнта, необхідність оновити діагноз і чому 

саме його треба оновити, з використанням інформації з тексту та діалогу. 

 

Тема 9. Topic: Hip and Leg Disorders. Reading context: Textbook Excerpt. 

Function: Expressing confusion. 

Get ready! Введення та лексико-фонетичне опрацювання нового 

лексичного матеріалу: claw toe, gout, hallux ridigus, hallux valgus, ischiogluteal 

bursitis, meniscus, muscle pull, prepatellar bursitis, sciatic nerve, shin splint, 

tailor’s bottom, trochanteric bursitis. Робота з глосарієм. «Передтекстові» 

запитання. 

Reading. Прослуховування тексту Disorders of the Hip, Leg and Foot. 

Розвиток навичок ознайомлювального читання та перекладу тематичного 

тексту з подальшим виконанням поданих до нього вправ. Відповіді на 

питання до тексту. 

Vocabulary. Виконання вправ на закріплення нового лексичного 

матеріалу. 

Listening. Прослуховування діалогу між професором і студентом в 

межах теми заняття. Виконання вправи на визначення ступеня розуміння 

змісту діалогу. Практика навичок читання, перекладу тематичного діалогу.  

Speaking. Діалогічне мовлення за означеною темою. Складання 

власного діалогу за темою заняття. 

Writing. Складання замітки студентами про пошкодження стегна або 

ноги, яка повинна містити точну інформацію про уражену частину тіла, 

причини її виникнення і симптоми пошкодження, з використанням 

інформації з тексту та діалогу. 

 

Тема 10. Topic: Surgical Intervention. Reading context: Pamphlet. 

Function: Providing reassurance. 
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Get ready! Введення та лексико-фонетичне опрацювання нового 

лексичного матеріалу: arthroscopic procedure, arthroscopically assisted 

procedure, controlled motion phase, maximum protection phase, minimum 

protection phase, open procedure, postoperative complication, postoperative 

management, preoperative management, reconstruction, tissue graft. Робота з 

глосарієм. «Передтекстові» запитання. 

Reading. Прослуховування тексту Chalmers Physical Therapy. Розвиток 

навичок ознайомлювального читання та перекладу тематичного тексту з 

подальшим виконанням поданих до нього вправ. Відповіді на питання до 

тексту. 

Vocabulary. Виконання вправ на закріплення нового лексичного 

матеріалу. 

Listening. Прослуховування діалогу між фізичним терапевтом і 

пацієнтом в межах теми заняття. Виконання вправи на визначення ступеня 

розуміння змісту діалогу. Практика навичок читання, перекладу тематичного 

діалогу.  

Speaking. Діалогічне мовлення за означеною темою. Складання 

власного діалогу за темою заняття. 

Writing. Написання листа від фізичного терапевта до хірурга, що 

оперуватиме пацієнта, в якому треба надати історію хвороби пацієнта, 

описати результати передопераційного спостереження і розписати який 

догляд планується надати пацієнту після операції, з використанням 

інформації з тексту та діалогу. 

 

Тема 11. Topic: Medications. Reading context: Patient Charts. Function: 

Making a recommendation. 

Get ready! Введення та лексико-фонетичне опрацювання нового 

лексичного матеріалу: alleviate, analgesic, anti-inflammatory, corticosteroid, 

cream, dosage, medicate, medication, NSAIDs, over-the-counter, prescription, side 

effect. Робота з глосарієм. «Передтекстові» запитання. 
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Reading. Прослуховування тексту Prescriptions. Розвиток навичок 

ознайомлювального читання та перекладу тематичного тексту з подальшим 

виконанням поданих до нього вправ. Відповіді на питання до тексту. 

Vocabulary. Виконання вправ на закріплення нового лексичного 

матеріалу. 

Listening. Прослуховування діалогу між фізичним терапевтом і 

пацієнтом в межах теми заняття. Виконання вправи на визначення ступеня 

розуміння змісту діалогу. Практика навичок читання, перекладу тематичного 

діалогу.  

Speaking. Діалогічне мовлення за означеною темою. Складання 

власного діалогу за темою заняття. 

Writing. Написання картки пацієнта з зазначенням типу травми, 

причини її виникнення і наданням рекомендацій щодо плану лікування, 

згідно інформації за текстом та діалогом. 

 

Тема 12. Topic: Preventative Measures. Reading context: Pamphlet. 

Function: Describing a process. 

Get ready! Введення та лексико-фонетичне опрацювання нового 

лексичного матеріалу: avoid, exercise program, inactivity, potential, preventative 

measure, primary prevention, reduction, tertiary prevention. Робота з глосарієм. 

«Передтекстові» запитання. 

Reading. Прослуховування тексту Preventative Measures. Розвиток 

навичок ознайомлювального читання та перекладу тематичного тексту з 

подальшим виконанням поданих до нього вправ. Відповіді на питання до 

тексту. 

Vocabulary. Виконання вправ на закріплення нового лексичного 

матеріалу. 

Listening. Прослуховування діалогу між фізичним терапевтом і 

пацієнтом в межах теми заняття. Виконання вправи на визначення ступеня 
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розуміння змісту діалогу. Практика навичок читання, перекладу тематичного 

діалогу.  

Speaking. Діалогічне мовлення за означеною темою. Складання 

власного діалогу за темою заняття. 

Writing. Написання пам’ятки пацієнта після його візиту до терапевта з 

переліком превентивних засобів щодо його запланованого лікування, 

використовуючи інформацію з тексту та діалогу. 

 

Тема 13. Topic: Specialties: Neurological and Geriatric. Reading context: 

Webpage. Function: Providing support. 

Get ready! Введення та лексико-фонетичне опрацювання нового 

лексичного матеріалу: aging, Alzheimer’s disease, cancer, CMT, elderly, genetic, 

geriatric, house call, joint replacement, nervous system, neurological, 

neuromuscular therapy, specialty. Робота з глосарієм. «Передтекстові» 

запитання. 

Reading. Прослуховування тексту Ziltman Wells Physical Therapy. 

Розвиток навичок ознайомлювального читання та перекладу тематичного 

тексту з подальшим виконанням поданих до нього вправ. Відповіді на 

питання до тексту. 

Vocabulary. Виконання вправ на закріплення нового лексичного 

матеріалу. 

Listening. Прослуховування діалогу між фізичним терапевтом і 

дитиною пацієнта в межах теми заняття. Виконання вправи на визначення 

ступеня розуміння змісту діалогу. Практика навичок читання, перекладу 

тематичного діалогу.  

Speaking. Діалогічне мовлення за означеною темою. Складання 

власного діалогу за темою заняття. 

Writing. Написання нотатки про пацієнта, що включає інформацію про 

демографічні дані, попередні травми, план лікування, з використанням 

інформації з тексту та діалогу. 
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Тема 14. Topic: Specialties: Orthopedics. Reading context: Webpage. 

Function: Talking about experience. 

Get ready! Введення та лексико-фонетичне опрацювання нового 

лексичного матеріалу: acute, amputation, chronic, cryotherapy, dry needling, 

electrotherapy, ice park, iontophoresis, lumbar pain, orthopedics, twisted. Робота 

з глосарієм. «Передтекстові» запитання. 

Reading. Прослуховування тексту Orthopedic Services. Розвиток 

навичок ознайомлювального читання та перекладу тематичного тексту з 

подальшим виконанням поданих вправ. Відповіді на питання до тексту. 

Vocabulary. Виконання вправ на закріплення нового лексичного 

матеріалу. 

Listening. Прослуховування діалогу між фізичним терапевтом і його 

новим асистентом в межах теми заняття. Виконання вправи на визначення 

ступеня розуміння змісту діалогу. Практика навичок читання, перекладу 

тематичного діалогу.  

Speaking. Діалогічне мовлення за означеною темою. Складання 

власного діалогу за темою заняття. 

Writing. Написання резюме для влаштування на роботу, вказуючи 

свою контактну інформацію, досвід роботи та методи лікування, які 

використовуються, з використанням інформації з тексту та діалогу. 

 

Тема 15. Topic: Specialties: Women’s Health. Reading context: Magazine 

Article. Function: Introducing yourself. 

Get ready! Введення та лексико-фонетичне опрацювання нового 

лексичного матеріалу: child birth, complication, C-section, mitigate, pelvic floor, 

pelvic pain, postpartum, pregnancy, prenatal, urinary incontinence, women’s 

health. Робота з глосарієм. «Передтекстові» запитання. 

Reading. Прослуховування тексту Physical Therapy for Women’s Health. 

Розвиток навичок ознайомлювального читання та перекладу тематичного 
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тексту з подальшим виконанням поданих до нього вправ. Відповіді на 

питання до тексту. 

Vocabulary. Виконання вправ на закріплення нового лексичного 

матеріалу. 

Listening. Прослуховування діалогу між фізичним терапевтом і 

пацієнтом в межах теми заняття. Виконання вправи на визначення ступеня 

розуміння змісту діалогу. Практика навичок читання, перекладу тематичного 

діалогу.  

Speaking. Діалогічне мовлення за означеною темою. Складання 

власного діалогу за темою заняття. 

Writing. Написання інформаційного листа пацієнта, включаючи 

історію хвороби, внутрішньоутробні, родові, післяродові проблеми і план 

лікування, з використанням інформації з тексту та діалогу. 

 

Тема 16. Topic: Specialties: Pediatrics. Reading context: Webpage. 

Function: Describing features. 

Get ready! Введення та лексико-фонетичне опрацювання нового 

лексичного матеріалу: acute care, coordination, developmental, infant, 

adolescent, motor skill, pediatrics, pre-participation screening tests, rehabilitation, 

sports medicine. Робота з глосарієм. «Передтекстові» запитання. 

Reading. Прослуховування тексту Welcome to Chatsworth Pediatric 

Physical Therapy Center. Розвиток навичок ознайомлювального читання та 

перекладу тематичного тексту з подальшим виконанням поданих до нього 

вправ. Відповіді на питання до тексту. 

Vocabulary. Виконання вправ на закріплення нового лексичного 

матеріалу. 

Listening. Прослуховування діалогу між фізичним терапевтом і 

пацієнтом в межах теми заняття. Виконання вправи на визначення ступеня 

розуміння змісту діалогу. Практика навичок читання, перекладу тематичного 

діалогу.  
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Speaking. Діалогічне мовлення за означеною темою. Складання 

власного діалогу за темою заняття. 

Writing. Написання рекомендацій батькам щодо лікування дитини-

пацієнта, включаючи тип травми або порушення, від якого страждає дитина, 

яке лікування потрібне для її реабілітації, і що взагалі можуть зробити батьки 

для одужання дитини, з використанням інформації з тексту та діалогу. 

 

Тема 17. Topic: Education. Reading context: Degree Description. 

Function: Describing uncertainty. 

Get ready! Введення та лексико-фонетичне опрацювання нового 

лексичного матеріалу: anatomy, behavioral sciences, biology, biomechanics, BS, 

clinical pathology, kinesiology, MS, neuroscience, PhD, physics, physiology. 

Робота з глосарієм. «Передтекстові» запитання. 

Reading. Прослуховування тексту University of West Victoria. Розвиток 

навичок ознайомлювального читання та перекладу тематичного тексту з 

подальшим виконанням поданих до нього вправ. Відповіді на питання до 

тексту. 

Vocabulary. Виконання вправ на закріплення нового лексичного 

матеріалу. 

Listening. Прослуховування діалогу між студентом та консультантом з 

влаштування на роботу в межах теми заняття. Виконання вправи на 

визначення ступеня розуміння змісту діалогу. Практика навичок читання, 

перекладу тематичного діалогу.  

Speaking. Діалогічне мовлення за означеною темою. Складання 

власного діалогу за темою заняття. 

Writing. Написання нотатки з боку консультанта з влаштування на 

роботу про візит студента, що включає мету візиту, результати навчання і 

рекомендації самого консультанта, з використанням інформації з тексту та 

діалогу. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п/с лаб інд.

р 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль І. Латинська мова 

1. Вступ. Латинська  мова і сучасні мови 

(зокрема англійська). Латинська мова 

як класична мова. Історія  становлення  

медичної термінології та номенклатури. 

Основні положення роботи з текстами 

професійної направленості (англійська 

мова). 

7 2 - - - 5 

2. Verbum (Дієслово). Загальні відомості 

про граматичні категорії дієслова. 

Основні дієслівні форми. Дієслова І-ІV 

дієвідмін. 

Nomen Substantivum (Іменник). Загальні 

відомості про граматичні категорії 

іменника. П’ять відмін іменника.  

Nomen Adjectivum (Прикметник). 

Загальні відомості про граматичні 

категорії прикметника. Прикметники І-

ІІІ відмін. 

8 - 2 - - 6 

Разом за змістовим модулем І 15 2 2 - - 11 

Змістовий модуль IІ. Англійська мова 

3. Topic: Soft Tissue Disorders.  

Reading context: Patient Chart. Function: 

Advising caution. 

5 - 2 - - 3 

4. Topic: Bone, Joint, and Connective Tissue 

Disorders.  

Reading context: FAQ’s Page. Function: 

Talking about then and now. 

5 - 2 - - 3 

5. Topic: Nerve Disorders. 

Reading context: Textbook Excerpt. 

Function: Delivering bad news. 

5 - 2 - - 3 

6. Topic: Vascular and Pulmonary 

Disorders. 

Reading context: Webpage. Function: 

Correcting an error. 

5 - 2 - - 3 

7. Topic: Spine Disorders. 

Reading context: Medical Dictionary 

Excerpt. Function: Making a prediction . 

5 - 2 - - 3 

8. Topic: Shoulder and Arm Disorders. 

Reading context: Poster. Function: Listing 

options. 

5 - 2 - - 3 

9. Topic: Hip and Leg Disorders. 

Reading context: Textbook Excerpt. 

5 - 2 - - 3 
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Function: Expressing confusion. 

10. Topic: Surgical Intervention. 

Reading context: Pamphlet. Function: 

Providing reassurance. 

5 - 2 - - 3 

11. Topic: Medications. 

Reading context: Patient Charts. 

Function: Making a recommendation. 

5 - 2 - - 3 

12. Topic: Preventative Measures. 

Reading context: Pamphlet. Function: 

Describing a process . 

5 - 2 - - 3 

13. Topic: Specialties: Neurological and 

Geriatric. 

Reading context: Webpage. Function: 

Providing support. 

5 - 2 - - 3 

14. Topic: Specialties: Orthopedics. 

Reading context: Webpage. Function: 

Talking about experience. 

5 - 2 - - 3 

15. Topic: Specialties: Women’s Health. 

Reading context: Magazine Article. 

Function: Introducing yourself. 

5 - 2 - - 3 

16. Topic: Specialties: Pediatrics. 

Reading context: Webpage. Function: 

Describing features. 

5 - 2 - - 3 

17. Topic: Education. 

Reading context: Degree Description. 

Function: Describing uncertainty.  

5 - 2 - - 3 

Разом за змістовим модулем ІІ 75 - 30 - - 45 

Усього за рік 90 2 32 - - 56 
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5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ. 

 

№

 

з/

п 

 

 

Назва теми, коротка анотація змісту 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д
и

н
 

 
Ін

ф
о
р

м
а
ц

ій
н

і 

д
ж

ер
ел

а
 

 Змістовий модуль І. Латинська мова 2  

1. Тема 1. Вступ. Латинська  мова і сучасні мови (англійська). 

Латинська мова як класична мова. Історія  становлення  

медичної термінології та номенклатури. Основні 

положення роботи з текстами професійної направленості 

(англійська мова).  

Ознайомлення з курсом «Англійська мова (за 

професійним спрямуванням) та латинь»: визначення цілей, 

завдань, очікуваних результатів. Література. 

Висвітлення зв’язку сучасної англійської мови з 

латинською у сфері медицини. Визначення ролі латинських 

запозичень в англійській мові. 

Ознайомлення з основними положеннями професійного 

спілкування англійською мовою. Надання інформації про 

розвиток основних навичок читання та перекладу фахових 

текстів. 

2 Основна: 

2 

Всього  2  

 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/з/п 

№

№ 

     теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль І. Латинська мова 

 

1 2 

Verbum (Дієслово). Загальні відомості про граматичні 

категорії дієслова. Основні дієслівні форми. Дієслова І-ІV 

дієвідмін. 

Nomen Substantivum (Іменник). Загальні відомості про 

граматичні категорії іменника. П’ять відмін іменника.  

Nomen Adjectivum. Загальні відомості про граматичні 

категорії прикметника. Прикметники І-ІІІ відмін. 

2 

Змістовий модуль ІІ. Англійська мова 

2 3 
Topic: Soft Tissue Disorders.  

Reading context: Patient Chart. Function: Advising caution. 

2 

3 4 

Topic: Bone, Joint, and Connective Tissue Disorders.  

Reading context: FAQ’s page. Function: Talking about then 

and now. 

2 

4 5 
Topic: Nerve Disorders. 

Reading context: Textbook exerpt. Function: Delivering bad 

2 
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news. 

5 6 
Topic: Vascular and Pulmonary Disorders. 

Reading context: Webpage. Function: Correcting an error. 

2 

6 7 

Topic: Spine Disorders. 

Reading context: Medical dictionary excerpt. Function: 

Making a prediction . 

2 

7 8 
Topic: Shoulder and Arm Disorders. 

Reading context: Poster. Function: Listing options. 
2 

8 9 

Topic: Hip and Leg Disorders. 

Reading context: Textbook exerpt. Function: Expressing 

confusion. 

2 

9 10 
Topic: Surgical Intervention. 

Reading context: Pamphlet. Function: Providing reassurance. 

2 

10 11 

Topic: Medications. 

Reading context: Patient Charts. Function: Making a 

recommendation. 

2 

11 12 
Topic: Preventative Measures. 

Reading context: Pamphlet. Function: Describing a process . 

2 

12 13 
Topic: Specialties: Neurological and Geriatric. 

Reading context: Webpage. Function: Providing support. 
2 

13 14 

Topic: Specialties: Orthopedics. 

Reading context: Webpage. Function: Talking about 

experience. 

2 

14 15 

Topic: Specialties: Women’s Health. 

Reading context: Magazine article. Function: Introducing 

yourself. 

2 

15 16 
Topic: Specialties: Pediatrics. 

Reading context: Webpage. Function: Describing features. 
2 

16 17 

Topic: Education. 

Reading context: Degree description. Function: Describing 

uncertainty.  

2 

Усього 32 

 

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Самостійна робота студентів передбачає:  

1) виконання додаткових завдань за матеріалами кожного заняття; 

2) прослуховування аудіоматеріалів до текстів;  

3) укладання на базі текстів основного підручника словника 

професійних термінів;  

4) підготовку розмовних тем;  

5) аналіз помилок (виконується студентами письмово). 
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№ 

з/п 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1-18 Reading 

1. Читати текст до кожної теми.  

2. Вивчити на пам’ять слова до прочитанного тексту.  

3. Вміти переказувати прочитаний текст та 

відповідати на запитання за змістом. 

14 

2 1-18 Listening  

Прослуховування текстів вступного курсу, вивчення 

текстів напам’ять, репродукування їх усно в 

аудиторії. 

14 

3 1-18 Grammar  

Виконання всіх завдань курсу на засвоєння 

граматичного матеріалу до кожної теми 1-2 модулів.  

Перевіркою виконання завдання буде граматичний 

тест. 

14 

4 1-18 Speaking  
Підготовка розмовних тем курсу на засвоєння 

лексичного матеріалу та розвиток комунікативних 

навичок до кожної теми 1-2 модулів. 

14 

  Разом  56 

 

Самостійне опрацювання правильного читання, перекладу з англійської 

мови та переказу наступних лексичних тем: 

1. Soft Tissue Disorders. 

2. Bone, Joint, and Connective Tissue Disorders 

3. Nerve Disorders. 

4. Vascular and Pulmonary Disorders. 

5. Spine Disorders. 

6. Shoulder and Arm Disorders. 

7. Hip and Leg Disorders. 

8. Surgical Intervention. 

9. Medications. 

10. Preventative Measures. 

11. Specialties: Neurological and Geriatric, Orthopedics, Women’s Health, 

Pediatrics. 

12. Education. 
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8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль знань з курсу «Англійська мова (за професійним 

спрямуванням) та латинь» викладач здійснює за кредитно-модульною 

системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюють за 100-

бальною шкалою.  

Протягом семестру при опануванні навчальної дисципліни передбачено 

проведення: 

 усного контролю: індивідуальне опитування, співбесіда, 

доповіді; 

 письмового контролю: виконання вправ, самостійних та 

контрольних робіт, написання диктантів, поточного тестування; 

 самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі 

результатів поточного та модульного контролю. Передбачено дві модульні 

контрольні роботи. 

Курс завершується складанням іспиту. 
 

 

9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
(орієнтовний варіант розподілу балів) 

1. Поточне оцінювання курсу практичних занять та самостійної роботи: 

1.1. Підготовка домашнього завдання – 2 бали. 

1.2. Читання та переклад тексту – 1-2 бали. 

1.3. Написання диктанту – 1-3 бали. 

1.4. Усна розповідь з теми – 1-3 бали. 

1.5. Аудіювання – 1-3 бали. 

1.6. Самостійне опрацювання окремих питань – 1-2 бали. 

1.7. Тестування – 1-3 бали. 

1.8. Перевірка зошита (конспектів) – 1-3 бали. 

2. Додаткові бали: 

2.1  Доповнення на практичних заняттях – 1-2 бали. 

2.2  Участь у дискусії – 1-2 бали. 

2.3  Творчий підхід до вирішення завдань – 1-2 бали. 

Кожний модуль включає бали за відвідування практичних занять, 

поточну роботу студента на практичних заняттях, виконання самостійної 

роботи. 

Виконання контрольної роботи здійснюється в режимі письмової 

роботи або з використанням роздрукованих завдань. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу кожного з модулів. 

У таблиці представлено розподіл балів, що присвоюються студентам 

упродовж вивчення дисципліни «Англійська мова (за професійним 

спрямуванням) та латинь». 
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Схема нарахування балів 

 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання 

таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

Для оцінювання відповідей студентів з навчальної дисципліни 

«Англійська мова (за професійним спрямуванням) та латинь» 

використовуються такі критерії. 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр»  

 
Оцінка Критерії оцінювання 

 

«відмінно»  

(90–100 балів) 

Ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 

вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною 

програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв 

креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та 

умінь. 

«добре» 
(74–89 балів) 

Ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 

основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 

поповнення та оновлення знань; але у відповіді студента наявні 

незначні помилки. 

«задовільно» 

(60–73 балів) 

Ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, 

передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у 

виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 

допомогою викладача. 

«незадовільно» 

(0–59 балів) 

Виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 

зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким 

Кількість балів за змістовими модулями і модульний 

контроль, в т.ч. за видами робіт 

Змістовий модуль 

1 

– практичні заняття  (50 б.) ≤50 

– самостійна робота  (20 б.) ≤20 

Підсумковий контроль Іспит 

≤30 

Разом за семестр ≤100 
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чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який 

неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 

закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної 

дисципліни. 

 

Підсумковий контроль знань студентів з дисципліни «Англійська мова 

(за професійним спрямуванням) та латинь» здійснюється на основі 

результатів поточного й підсумкового контролю. Оцінювання знань 

студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

 

Критерії оцінювання самостійної (індивідуальної) роботи студентів 

У межах кредитних модулів студент має виконувати практичні 

поурочні домашні завдання, прослуховувати аудіоматеріали до текстів, 

укладати на базі текстів основного підручника граматичного словника, 

готувати розмовні теми, аналізувати помилки у письмових роботах. Ця 

робота передбачає опрацювання навчальної, нормативної та 

лексикографічної літератури. Питання для самостійного опрацювання подано 

у програмі модуля. 

14 – 15 балів – повне й безпомилкове виконання практичних завдань, 

охайне ведення конспекту; 

11 – 13 балів – виконання 80-90% завдань, які містять деякі неточності 

у викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних помилок; 

9 – 10 балів – виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну 

кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні; 

7 – 8 балів – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну 

кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок; 

1 – 6 балів – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту; 

0 балів – роботу не виконано.  
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної 

академічної шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та європейську 

шкалу ЕСТS. 

Інтервальна шкала оцінок встановлює взаємозв’язки між рейтинговими 

показниками і шкалами оцінок. 

ЗА 

ШКАЛОЮ 

ECTS 

За шкалою 

академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) Зараховано 

B 
85 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

 

C 
75 – 84 

(добре) 
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D 
70 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 69 

(достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з 

можливістю 

повторного 

складання) 2 (незадовільно) Не зараховано 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з 

обов’язковим 

повторним курсом) 

 

 

 

10. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Тестові завдання на перевірку обсягу засвоєної лексики в межах 

дисципліни за темами: Soft Tissue Disorders. Bone, Joint, and Connective Tissue 

Disorders. Nerve Disorders. Vascular and Pulmonary Disorders. Spine Disorders. 

Shoulder and Arm Disorders. Hip and Leg Disorders. Surgical Intervention. 

Medications. Preventative Measures. Specialties: Neurological and Geriatric, 

Orthopedics, Women’s Health, Pediatrics. Education. 

2. Письмові завдання на перевірку обсягу засвоєної лексики в межах 

дисципліни за глосарієм. 

3. Завдання на переклад вивчених професійних термінів та сталих 

словосполучень. 
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