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1. Мета навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова” є підготовка
майбутніх стоматологів до спілкування англійською, німецькою або
французькою мовою в усній та писемній формах орієнтує навчальний процес на
реалізацію необхідного рівня фаховоспрямованої комунікативної компетенції з
урахуванням вимог формату мовної освіти у контексті Болонського процесу як
шляху до євроінтеграції. Для забезпечення цієї мети необхідно використовувати
сучасні автентичні навчальні матеріали, логічно поєднувати різні види
мовленнєвої діяльності, навчати термінологічної лексики фаху, вести ділове
листування, обмінюватись інформацією по телефону, електронній пошті, факсу,
брати участь у міжнародних конференціях. У відповідності до вимог з
дисципліни згідно стандартів освіти.
2. Завдання
Основними завданнями вивчення дисципліни “Іноземна мова” є практичне
активне оволодіння англійською, яка необхідна також для успішного навчання у
реаліях двомовного середовища. Основна увага приділяється розвиткові
комунікативних умінь і навичок студента, ґрунтовному оволодінню сучасними
формами писемного мовлення. Програма з англійської мови передбачає
застосування новітніх методик викладання із активним залученням студента у
навчальний процес. Це передбачає перехід від домінантної ролі викладача на
занятті до ролі порадника, консультанта й ініціатора різних видів мовної
діяльності.
Результати навчання:
ЗР1
Знати способи аналізу, синтезу та подальшого сучасного навчання. Вміти
проводити аналіз інформації, приймати обґрунтовані рішення, вміти придбати
сучасні знання. Встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей. Нести
відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань.
ЗР3
Планувати та управляти часом в межах повноцінного робочого дня.
Ергономічно проектувати робочий день, тиждень тощо.
ЗР4
Мати глибокі знання із структури професійної діяльності. Вміти
здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграції знань.
Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію у професійній
діяльності. Нести відповідальність за професійний розвиток, здатність до
подальшого професійного навчання з високим рівнем автономності.
ЗР5
Мати досконалі знання державної мови та базові знання іноземної мови.
Вміти застосовувати знання державної мові, як усно так і письмово, вміти
спілкуватись іноземною мовою. Використовувати при фаховому та діловому
спілкуванні та при підготовці документів державну мову. Використовувати
іноземну мову у професійній діяльності. Нести відповідальність за вільне
володіння державною мовою, за розвиток професійних знань.
ЗР10
Вміти здійснювати пошук необхідної інформації з різноманітних
джерел
фахового спрямування, здатність аналізувати та застосовувати
необхідну інформацію.
ЗР11 Спираючись на певний рівень інтелектуальних знань та комплекс
моральних особистих якостей, толерантно ставитися до протилежних думок,
уміти брати участь у дискусіях при виборі оптимальних рішень з проблемних
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професійних
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питань професійної діяльності, вміти самокритично оцінювати свою поведінку
та результати діяльності.
ЗР12 Знати види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації. Вміти
застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових ситуацій
(обставин) життя та діяльності. Встановлювати відповідні зв’язки для
досягнення результату. Нести відповідальність своєчасне використання методів
саморегуляції.
ЗР13 Вміти застосовувати креативність під час виконання роботи, втілювати
свої ідеї та доводити їх до конкретного практичного результату.
ЗР14 Застосовувати знання та вміння для розв’язання завдань, пошуку
проблем та шляхів їх вирішення в професійній діяльності.
ЗР15 Вміння аналізувати отримане завдання, визначати правильну
послідовність його виконання та приймати обґрунтоване рішення зважаючи на
потреби та обставини.
ЗР16 Знання особливостей мистецтва спілкування в колективі, роботи в
команді та застосування набутих навиків в практичній діяльності.
ЗР17 Ефективно формувати комунікаційну стратегію та міжособистісну
взаємодію з пацієнтами, лікарями, в колективі тощо.
ЗР27 Спираючись на певний рівень інтелектуальних знань та комплекс
моральних особистих якостей, толерантно ставитися до протилежних думок,
уміти брати участь у дискусіях при виборі оптимальних рішень з проблемних
питань професійної діяльності, вміти самокритично оцінювати свою поведінку
та результати діяльності, і нести відповідальність за взяті на себе обов'язки.
ФР.5 Оцінювати важливість і демонструвати здатність до самоосвіти та
самовиховання.
ФР.7 Проводити професійну діяльність при комунікативному зв'язку з
лікарями та пацієнтами, а також у колективі з точки зору професійних та
правових стандартів.
ФР.18 Постійно вдосконалювати свої вміння та навички, виходячи з діючих
стандартів та нормативної бази МОЗ України.
загальні:
ЗК.1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК.2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК.3 Здатність планувати та управляти часом.
ЗК.5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК.7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК.9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК.10 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК.11 Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК.12 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК.13 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК.14 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК.15 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК.16 Здатність працювати в команді.
спеціальні (фахові, предметні):
ФК.5 Здатність усвідомлювати важливість самоосвіти та самовиховання в
житті та діяльності зубного техніка.
ФК.7 Здатність дотримуватись мистецтва спілкування в колективі та
комунікативного зв'язку з лікарем та пацієнтами.
ФК.18 Здатність усвідомлювати безперервність процесів навчання та
професійного удосконалення.

