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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, 
ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ_____________________________

Кафедра
Прізвище, ім’я, по батькові 
науково-педагогічних працівників, 
посада, науковий ступінь, вчене 
звання, e-mail

Лапа Г алина Миколаївна -  старший викладач 
lapa@bsmu.edu.ua
Матійчук Квітослава Дмитрівна -  к.пед.н. 
matiychuk@bsmu.edu.ua

Шалаєва Ганна Василівна -  старший викладач 
shalaieva@bsmu.edu.ua

Веб-сторінка кафедри на 
офіційному веб-сайті університету

https://www.bsmu.edu.ua/inozemnih-mov

Веб-сайт кафедри https:// languages.bsmu.edu.ua
E-mail f.languages@bsmu.edu.ua
Адреса м. Чернівці, пл. Театральна, 2
Контактний телефон (0372)52-52-70

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ
Статус дисципліни нормативна
Кількість кредитів 3
Загальна кількість годин 90
Лекції -
Практичні заняття 60
Самостійна робота 30
Вид заключного контролю підсумковий модульний контроль

3. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (АНОТАЦІЯ)

Навчальна дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є обов'язковою і 
невід'ємною складовою частиною загальноосвітньої професійної підготовки фахівців 
спеціальності «Стоматологія» (Магістр). Зміст навчальної дисципліни спрямований на 
оволодіння практичними навичками іншомовної фахової комунікації відповідно до умов 
професійного спілкування на основі медичної термінології, мовних засобів організації 
фахової інформації в тексті, перекладу. Така направленість змісту уможливлює 
формування іншомовної компетентності у професійно-виробничій та у подальшій 
науковій сфері спілкування.

4. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
4.1. Перелік нормативних документів:

- Положення про організацію освітнього процесу (https://www.bsmu.edu.ua/wp- 
со^еП/ирІоадв/ІОІО/ОЗ/роІогЬеппуа-рго-ощапігасгіуи-овуЬпоао-ргосгеви-и-удпги- 
Ьикоуі^кіі ̂ е ^ а у п іі -medichnii -universitet.pdf);

- Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності студентів БДМУ в умовах 
впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального 
процесу (https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/bdmu-instrukcziva- 
shhodo-oczinyuуannya-%D1%94kts-2014-3.pdf);

- Положення про порядок відпрацювання пропущених та незарахованих занять 
(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/reworks.pdf);

- Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої
освіти (https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/polozhennya-pro-
apelyacziyu-rezultatiу-pidsumkoуogo-kontrolyu-znan.pdf);
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- Кодекс академічної доброчесності (https://www.bsmu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/kodeks academic faith.pdf);

- Морально-етичний кодекс студентів (https://www.bsmu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/12/ethics code.docx);

- Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату 
(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/antiplagiat-1.pdf):

- Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін 
(https://www.bsmu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/04/nakaz polozhennyz vybirkovi dyscypliny 2020.pdf);

- Правила внутрішнього трудового розпорядку Вищого державного навчального 
закладу України «Буковинський державний медичний університет» 
(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/17.1-bdmu-kolektivnii-dogovir- 
dodatok.doc).

4.2. Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів
вищої освіти:
- самостійне виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролів 

без використання зовнішніх джерел інформації;
- списування під час контролю знань заборонені;
- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань 

на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей.
4.3. Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології здобувачами

вищої освіти:
- дії у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності та 

професійної етики та деонтології;
- дотримання правил внутрішнього розпорядку університету, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами, 
медичним персоналом закладів охорони здоров'я;

- усвідомлення значущості прикладів людської поведінки відповідно до норм 
академічної доброчесності та медичної етики.

4.4. Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:
- присутність на всіх навчальних заняттях (лекціях, практичних (семінарських) 

заняттях, підсумковому модульному контролі) є обов'язковою з метою поточного 
та підсумкового оцінювання знань (окрім випадків з поважних причин).

4.5. Політика дедлайну та відпрацювання пропущених або незарахованих занять
здобувачами вищої освіти:
- відпрацювання пропущених занять відбувається згідно з графіком відпрацювання 

пропущених або незарахованих занять та консультацій.

5. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ) ________________________________________

Перелік навчальних дисциплін, 
на яких базується вивчення 

навчальної дисципліни

Перелік навчальних дисциплін, 
для яких закладається основа в результаті 

вивчення навчальної дисципліни
Дисципліна «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням» передбачає розвиток та 
удосконалення знань, навичок та умінь, 
отриманих у процесі вивчення навчальних 
дисциплін: «Іноземна мова» та «Латинська 
мова». Вивчення навчальної дисципліни 
базується на знаннях основних концептів та 
термінології спеціальних предметів.

Навчальна дисципліна «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням» є базовою для 
отримання інформації з автентичних фахових 
джерел з метою розширення наукових і 
професійно-орієнтованих знань з навчальних 
дисциплін: Анатомія людини. Гістологія. 
Цитологія. Ембріологія. Фізіологія. 
Мікробіологія. Біохімія. Радіологія. 
Ортодонтія.
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6. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів іншомовної 

комунікативної компетентності у межах сфер і тем, окреслених навчальною програмою для 
стоматологічного профілю, що передбачає оволодіння професійною іноземною мовою у 
всіх видах іншомовної мовленнєвої діяльності (читанні, говорінні, аудіюванні, письмі) та 
вдосконалення набутих на попередньому етапі навчання загальних компетенцій.

6.1. Основними завданнями вивчення дисципліни є:
-  набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в усіх видах мовленнєвої 

діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами;
-  одержання новітньої фахової інформації через іншомовні джерела;
-  формування навичок роботи з джерелами професійного напряму іноземною мовою в 

оригіналі;
-  формування навичок практичного користування тематичним тезаурусом 

функціональної лексики в обсязі тематики;
-  навчання вільному орієнтуванню в науковій і публіцистичній літературі;
-  формування навичок практичного володіння перекладом фахових текстів;
-  сприяння фундаменталізації загальної професійної освіти за допомогою її 

поглиблення внаслідок вивчення іноземної мови у професійному аспекті.

7. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ФОРМУВАННЮ ЯКИХ СПРИЯЄ НАВЧАЛЬНА 
ДИСЦИПЛІНА:
7.1. Інтегральна компетентність, здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми під час професійної діяльності та в освітньому процесі, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог.

7.2. Загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичній діяльності.
ЗК 5. Здатність спілкуватися англійською мовою.
ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 11. Здатність працювати в команді.

7.3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК 1. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні 
дані.
СК 2. Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та інструментальних 
досліджень.

8. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ.
В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:
8.1. Знати:

-  стратегії професійного спілкування і навчання;
-  граматичну, морфологічну системи мови;
-  категорії, класи і структури нормативної граматики мови;
-  мовленнєві функції та засоби вираження;

-  абревіатури іншомовних фахових термінів у професійній галузі;
-  принципи організації висловлювання;
-  основи синтаксису та пунктуації;
-  основні моделі ведення дискурсу;
-  достатню кількість соціокультурних мовних одиниць для організації 

висловлювання у межах визначеної тематики і сфер спілкування; культури країни, 
мова якої вивчається; основних правил ввічливості, норм поведінки.



8.2. Уміти:
-  читати та перекладати оригінальний текст за фахом зі словником з метою 

отримання інформації;
-  переказати прочитаний або прослуханий текст середньої складності;
-  вести бесіду (підготовлену та непідготовлену), безпосередньо пов'язану з текстом 

підручника або прослуханого повідомлення;
-  брати участь у спілкуванні в професійній, соціально-побутовій та соціально- 

культурній сферах в межах лексичного мінімуму та тематики, передбаченої 
програмою;

-  вміти написати резюме, анотацію до прочитаного тексту, статті;
-  одержувати інформацію через новітні джерела.

8.3. Демонструвати:
1. виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми (за списком 

1); за стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу 
хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, 
встановлювати вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний 
діагноз стоматологічного захворювання (за списком 2);

16. формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на підставі 
результату аналізу певних суспільних та особистих потреб;

19. дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності.

20. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС) -  
1 модуль, який складається з чотирьох змістових модулів.

Модуль 1.
Змістовий модуль 1. Формування термінологічного словника спеціальності. 

Формування вмінь та навичок роботи з фаховими текстами.

Тема 1. Гістологія як наука. Клітина, тканина. Неозначені часи активного та пасивного 
стану (повторення).

-  оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним матеріалом з теми;
-  реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал у формі усних повідомлень та 

письмових завдань;
-  уміти ставити запитання щодо змісту тексту;
-  уміти складати план повідомлення до теми;
-  уміти робити монологічне повідомлення.

Тема 2. Кров. Тривалі часи активного та пасивного стану (повторення).
-  розпізнавати та аналізувати лексичні структури та їх взаємозв’язок з семантичними

особливостями тексту;
-  уміти дати відповідь на запитання до тексту;
-  розвивати навички двостороннього перекладу;
-  здійснювати усний переказ тексту;
-  аналізувати групи крові;
-  виконувати граматичні завдання.

Тема 3. СНІД. Порівняння неозначених та тривалих часів.
-  реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал у формі усних повідомлень та 

письмових завдань;
-  здійснювати усний переказ тексту.
-  визначати особливості протікання хвороби,
-  описати роль антиретровірусних препаратів у боротьбі зі СНІДом;
-  написати анотацію до статті за темою;



-  виконувати граматичні завдання.
Тема 4. Фізіологія органів ротової порожнини. Теперішній та минулий завершений час 
активного стану.

-  розпізнавати та аналізувати лексичні структури та їх взаємозв’язок з семантичними 
особливостями тексту;

-  здійснювати усний переказ тексту;
-  визначати особливості фізіології ротової порожнини;
-  описати функції мигдалин;
-  написати анотацію до статті за темою;
-  виконувати граматичні завдання.

Змістовий модуль 2. Аномалії розвитку зубів.

Тема 1. Ортодонтія. Майбутній завершений час активного стану. Завершені часи 
активного стану (повторення).

-  реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал у формі усних повідомлень та 
письмових завдань;

-  здійснювати усний переказ тексту;
-  уміти пояснити важливість правильного прикусу зубів,
-  описувати роль відновлювальної стоматології;
-  виконувати граматичні завдання.

Тема 2. Парадентальні дефекти. Теперішній та минулий завершений час пасивного 
стану.

-  реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал у формі письмових завдань;
-  здійснювати усний переказ тексту;
-  уміти пояснити причини виникнення неправильного прикусу зубів;
-  описувати можливості лікування неправильного прикусу;
-  виконувати граматичні завдання.

Тема 3. Лікування щелепно-лицевих деформацій. Завершені часи (повторення). 
Минулий неозначений та теперішній завершений час (порівняння).

-  оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним матеріалом з теми;
-  реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал у формі усних повідомлень та 

письмових завдань;
-  уміти ставити запитання щодо змісту тексту;
-  уміти складати план повідомлення до теми;
-  уміти робити монологічне повідомлення;
-  виконувати граматичні завдання.

Тема 4. Зубний біль. Дієприкметник теперішнього та минулого часу.
-  розпізнавати та аналізувати лексичні структури та їх взаємозв’язок з семантичними 

особливостями тексту;
-  уміти дати відповідь на запитання до тексту;
-  розвивати навички двостороннього перекладу;
-  здійснювати усний переказ тексту;
-  виконувати граматичні завдання.

Змістовий модуль 3. Захворювання ротової порожнини.

Тема 1. Карієс. Зубний наліт. Герундій.
-  розпізнавати та аналізувати лексичні структури та їх взаємозв’язок з семантичними 

особливостями тексту;
-  здійснювати усний переказ тексту;
-  уміти описати механізм утворення карієсу;
-  написати анотацію до статті за темою;
-  виконувати граматичні завдання.



Тема 2. Захворювання періодонту. Дієприкметник теперішнього часу, герундій та 
тривалі часи (порівняння). Інфінітив.

-  оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним матеріалом з теми;
-  реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал у формі письмових завдань;
-  уміти ставити та давати відповіді на запитання щодо змісту тексту;
-  уміти складати план повідомлення до теми;
-  уміти робити монологічне повідомлення;
-  виконувати граматичні завдання.

Тема 3. Абсцес. Об’єктний інфінітивний зворот.
-  розпізнавати та аналізувати лексичні структури та їх взаємозв’язок з семантичними 

особливостями тексту;
-  здійснювати усний переказ тексту;
-  визначати причини виникнення абсцесу;
-  уміти описати методи лікування;
-  написати анотацію до статті за темою;
-  виконувати граматичні завдання.

Тема 4. Зубний камінь. Інфінітивні конструкції (повторення).
-  розпізнавати та аналізувати лексичні структури та їх взаємозв’язок з семантичними 

особливостями тексту;
-  здійснювати усний переказ тексту;
-  визначати причини виникнення зубного каменю;
-  уміти описати методи лікування;
-  написати анотацію до статті за темою;
-  виконувати граматичні завдання.

Змістовий модуль 4. Лікування зубів та органів ротової порожнини.

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Сучасні методи пломбування зубів. Узгодження часів.
розпізнавати та аналізувати лексичні структури та їх взаємозв’язок з семантичними 
особливостями тексту; 
здійснювати усний переказ тексту;
уміти описати матеріал, який використовується для пломбування; 
написати анотацію до статті за темою; 
виконувати граматичні завдання.
Хірургічне втручання в ротову порожнину. Умовні речення (три типи).
оволодіти професійно орієнтованим лексико-граматичним матеріалом з теми;
реалізувати засвоєний лексико-граматичний матеріал у формі письмових завдань;
уміти ставити та давати відповіді на запитання щодо змісту тексту;
уміти складати план повідомлення до теми;
уміти робити монологічне повідомлення;
виконувати граматичні завдання.
Кріохірургія. Повторення граматичного матеріалу.
розпізнавати та аналізувати лексичні структури та їх взаємозв’язок з семантичними
особливостями тексту;
здійснювати усний переказ тексту;
визначати причини виникнення абсцесу;
уміти описати переваги кріохірургії;
написати анотацію до статті за темою;
виконувати граматичні завдання.

21. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем Кількість годин



Усього
у тому числі

Аудиторні Самостійна
робота

студента

Індиві
дуальна
роботаЛекції Практичні

заняття
1 2 3 4 5 6

Міодуль 1
Змістовий модуль 1. Формування термінологічного словника спеціальності. Формування вмінь та

навичок роботи з фаховими текстами.
Тема 1. Гістологія як наука. 
Клітина, тканина. Неозначені 
часи активного та пасивного 
стану (повторення).

4 2 2

Тема 2. Кров. Тривалі часи 
активного та пасивного стану 
(повторення).

6 4 2

Тема 3. СНІД. Порівняння 
неозначених та тривалих часів.

6 - 4 2 -

Тема 4. Фізіологія органів 
ротової порожнини. Теперішній 
та минулий завершений час 
активного стану.

6 4 2

Разом за змістовим модулем 1 22 - 14 8 -

Змістовий модуль 2. Аномалії розвитку зубів.
Тема 1. Ортодонтія. Майбутній 
завершений час активного стану. 
Завершені часи активного стану 
(повторення).

6 4 2

Тема 2. Парадентальні дефекти. 
Теперішній та минулий 
завершений час пасивного стану.

6 4 2

Тема 3. Лікування щелепно- 
лицевих деформацій. Завершені 
часи (огляд). Минулий 
неозначений та теперішній 
завершений час (порівняння).

6 4 2

Тема 4. Зубний біль. 
Дієприкметник теперішнього та 
минулого часу.

6 4 2

Разом за змістовим модулем 2 24 - 16 8 -
Змістовий модуль 3. Захворювання ротової порожнини.

Тема 1. Карієс. Зубний наліт. 
Герундій.

6 - 4 2 -

Тема 2. Захворювання 
періодонту. Дієприкметник 
теперішнього часу, герундій та 
тривалі часи (порівняння). 
Інфінітив.

6 4 2

Тема 3. Абсцес. Об’єктний 
інфінітивний зворот.

6 - 4 2 -

Тема 4. Зубний камінь. 6 - 4 2 -



Інфінітивні конструкції 
(повторення).
Разом за змістовим модулем 3 24 - 16 8 -

Змістовий модуль 4. Лікування зубів та органів ротової порожнини.
Тема 1. Сучасні методи 
пломбування зубів. Узгодження 
часів.

6 4 2

Тема 2. Хірургічне втручання в 
ротову порожнину. Умовні 
речення (три типи).

6 4 2

Тема 3. Кріохірургія. 
Повторення граматичного 
матеріалу.

6 4 2

Разом за змістовим модулем 4 18 - 12 6 -
Індивідуальна робота 
(за наявності)
Підсумковий модульний 
контроль

2 - 2 - -

УСЬОГО ГОДИН 90 - 60 30

22. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ -  не передбачено

23. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
№
з/п Назва теми К-сть

год.
1 Гістологія як наука. Клітина, тканина. Неозначені часи активного стану 

(повторення).
2

2 Кров. Неозначені часи пасивного стану (повторення). Тривалі часи активного 
стану (повторення).

4

3 СНІД. Тривалі часи пасивного стану (повторення). Порівняння неозначених та 
тривалих часів.

4

4 Фізіологія органів ротової порожнини. Теперішній та минулий завершений час 
активного стану.

4

5 Ортодонтія. Майбутній завершений час активного стану. Завершені часи 
активного стану (повторення).

4

6 Парадентальні дефекти. Теперішній та минулий завершений час пасивного стану. 4
7 Лікування щелепно-лицевих деформацій. Завершені часи (огляд). Минулий 

неозначений та теперішній завершений час (порівняння).
4

8 Зубний біль. Дієприкметник теперішнього та минулого часу. 4
9 Карієс. Зубний наліт. Герундій. 4
10 Захворювання періодонту. Дієприкметник теперішнього часу, герундій та тривалі 

часи (порівняння). Інфінітив.
4

11 Абсцес. Об’єктний інфінітивний зворот. 4
12 Зубний камінь. Інфінітивні конструкції (повторення). 4
13 Сучасні методи пломбування зубів. Узгодження часів. 4
14 Хірургічне втручання в ротову порожнину. Умовні речення (три типи). 4
15 Кріохірургія. Повторення граматичного матеріалу. 4

Разом 58

24. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
№
з/п Назва теми К-сть

год.



Модуль 1
1. Клітини. Поділ клітин. 2
2. Групи крові. 2
3. Профілактика СНІДУ. 2
4. Лексико - граматичний тренінг. 2
5. Можливості сучасної відновлювальної стоматології. 2
6. Сучасні методики виправлення неправильного прикусу. 2
7. Переваги та недоліки хірургічного втручання при лікуванні щелепно-лицевих 

деформацій.
2

8. Підготовка до практичних занять. 2
9. Профілактика карієсу. 2
10. Лексико - граматичний тренінг. 2
11. Профілактика абсцесу. 2
12. Профілактика утворення зубного каменю. 2
13. Підготовка до практичних занять. 2
14. Лексико - граматичний тренінг. 2
15. Підготовка до підсумкового модульного контролю. 2

Разом 30

25. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
(пошукові, дослідницькі й аналітичні роботи):

-  підготовка реферату з теми;
-  підготовка наукової статті ;
-  участь у наукових конференціях;
-  публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо;
-  створення презентацій;
-  опрацювання інтернетматеріалів;
-  презентація інтернетматеріалів на заняттях.

26. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО 
КОНТРОЛЮ
Змістовий модуль 1.

Answer the questions:
1. What does histology study?
2. What kinds of techniques does histology use?
3. What is the tissue?
4. What are the components of histology?
5. What are the most important methods of investigation in histology?
6. What is a blood cell?
7. How are blood cells subclassified?
8. What does plasma consist of?
9. What is the function of capillaries?
10. What is HIV and what does it destroy?
11. How may AIDS be transmitted?
12. What are the clinical signs of AIDS?
13. How must health workers behave to avoid infection?
14. How is AIDS treated today?
15. What is the oral cavity formed by?
16. What are bony structures of the oral cavity?
17. What kinds of muscles are contained in the oral cavity?
18. What salivary glands do you know?
19. What is the function of the tonsils?
20. How can the tongue help in making diagnosis?



Змістовий модуль 2.
Answer the questions:

1. What does orthodontics deal with?
2. What does a complete meaning of occlusion include?
3. What is a primary goal of restorative dentistry?
4. What does modern restorative dentistry use?
5. What does dentofacial deformity affect?
6. How do paradental (dentofacial) defects appear?
7. What is one of the most frequent paradental defects?
8. How is malocclusion classified?
9. How can mandibular deficiency be treated?
10. What nerves pass impulses to the brain in case of toothache?
11. What can be recommended to the patient with toothache?
12. How can we help in case of toothache?

Змістовий модуль 3.
Answer the questions:

1. What is the natural history of dental diseases?
2. What is the mechanism of caries formation?
3. How can abscess be caused?
4. How can we prevent dental caries?
5. What is the treatment of caries?
6. What is the periodontal disease?
7. What are the two stages of the periodontal disease?
8. How is periodontal disease caused?
9. How can periodontitis be treated?
10. What is an abscess?
11. What is a boil?
12. What are the usual forms of treatment of abscess?
13. How is dental calculus formed?
14. What dental problems can pathogenic microorganisms cause?
15. How can we prevent tartar formation?
16. What are the simplest rules of dental hygiene?

Змістовий модуль 4 .
Answer the questions:

1. What is a filling?
2. How does the dentist fill the tooth?
3. What instruments are used to fill the tooth?
4. What are advantages of amalgam fillings?
5. Why are composite fillings used for front teeth?
6. What can you say about gold alloys?
7. What are advantages/disadvantages of porcelain?
8. What is oral surgery?
9. How should the patient be prepared for surgical procedure?
10. What diseases can be considered as surgical risk factors?
11. What kind of anaesthesia may be used for oral surgery?
12. What instruments are used for tooth extraction?
13. What does cryosurgery mean?
14. When is cryosurgery performed?
15. What criteria should be observed for the selection of cryosurgery?
16. What are the advantages of cryosurgery?



16. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА РОБІТ ДО ПІДСУМКОВОГО 
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Тестовий модульний контроль визначає рівень сформованості іншомовної граматичної та 
лексичної компетенції студентів Структура тестової частини підсумкового модульного 
контролю складається з тестових завдань:

• Завдання на визначення правильності/неправильності твердження. (T / F statements ).
• Завдання з вибором однієї правильної відповіді -  множинний вибір -  (Choose the right

variant).
• Завдання на встановлення відповідності -  перехресний вибір -  (Matching).
• Завдання на заповнення пропусків у тексті (Filling the gaps).
• Завдання на завершення речення (Complete the sentence).
• Граматичні завдання на підстановку.
• Завдання на видозміну граматичних форм.

17. МЕТОДИ ТА ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ

Початковий контроль проводиться у письмовій формі на першому занятті з метою 
встановлення вхідного рівня знань студентів з метою визначення методики викладання 
предмету у групі.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до 
конкретних цілей теми. Прийоми поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку 
окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили і виставляється єдиний 
тематичний бал. Формами письмового контролю є: лексичний диктант, самостійна робота 
(переклад, лексико-граматичне завдання). Формами усного контролю є: індивідуальне 
опитування, фронтальне опитування, співбесіда, розповідь, обговорення прочитаного, 
виконання завдань для перевірки розуміння прослуханого/ прочитаного.

Підсумковий модульний контроль з іноземної мови здійснюється для діагностики 
рівня сформованості комунікативної компетенції студентів і проводиться у вигляді лексико -  
граматичного тесту, який охоплює граматичні теми, що входять до тематичного плану 
практичних занять відповідного модуля, та лексичний матеріал текстів фахового змісту. 
Лексико-граматичний тест включає в себе перехресний вибір, множинний вибір, заповнення 
пропусків слів і виразів, дефініції лексичних одиниць.

18. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ

Оцінювання дисципліни є рейтинговим та визначається з урахуванням поточної 
освітньої діяльності студента (з урахуванням тем самостійної роботи та ІНДР) та 
результатів підсумкового модульного контролю. Оцінювання здійснюється з позицій 
дотримання академічної доброчесності, ґрунтоване на чинних нормативних документах. 
Береться до уваги своєчасна здача завдань самостійного опрацювання, індивідуальної 
роботи, змістових та підсумкового модулів.

Розподіл балів, які присвоюються студентам 
Критерії оцінювання комунікативної компетенції студентів, що вивчають іноземну 

мову, базуються на дескрипторах відповідного рівня володіння мовою у  
Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти:

1) змістовність: відповідність темі, розкриття теми, обґрунтованість відображення 
комунікативних намірів та форм їх реалізації;

2) когерентність: логічність викладу, чіткість структури, зв’язність висловлювань, 
реалізація комунікативного наміру;

3) лексична адекватність: використання лексики відповідно до комунікативного 
наміру та визначеного рівня володіння іноземною мовою;

4) граматична коректність: дотримання правил орфографії та пунктуації,



правильність вживання різноманітних граматичних структур;
5) відповідність фонетичним нормам: правильність вимови, інтонації, темпу 

мовлення.
Оцінювання успішності навчання студентів здійснюється за національною шкалою -  

«5», «4», «3», «2» та шкалою БСТБ -  А, В, С, D, Е, FX, F.
Максимальна кількість балів, що надається студентам при засвоєнні кожного модулю 

(залікового кредиту) -  200, в тому числі за поточну навчальну діяльність -  120 балів, за 
результатами модульного підсумкового контролю -  80 балів. Таким чином, частки 
результатів оцінювання поточної навчальної діяльності і підсумкового модульного 
контролю становлять відповідно 60% та 40%.

Оцінювання поточної навчальної діяльності:
Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за 

4-бальною (традиційною) шкалою та за 200-бальною шкалою з використанням прийнятих 
та затверджених критеріїв оцінювання для дисципліни. При цьому враховуються усі види 
робіт, передбачені у процесі вивчення теми. Студент повинен отримати оцінку з кожної 
теми. Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали залежно від 
кількості тем у модулі.
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Підсумковий бал за поточну діяльність визнається як арифметична сума балів за кожне 
заняття та за індивідуальну роботу. Модуль включає в себе 58 годин практичних занять, 
отже, валідність оцінок наступна: «5» - 4 бали, «4» - 3,2 бали, «3» - 2,5 балів.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність під час 
вивчення модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці 
«5», на кількість тем у модулі (остання тема -  підсумковий модульний контроль не 
враховується) з додаванням балів за індивідуальне завдання студента, але не більше 120 
балів.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, 
вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3» на кількість 
практичних занять у  модулі. Тобто, мінімальна кількість балів за поточну діяльність у  
Модуль № 1 — 72,5 балів.

Оцінюванння модульного контролю проводиться відповідно до розроблених та 
затверджених кафедрою критеріїв. Підсумковий модульний контроль вважається 
зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Бали з дисципліни конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними 
критеріями як наведено у таблиці.



Оцінка за 200-бальною шкалою Оцінка за чотирибальною 
шкалою

Від 180 до 200 балів «5»
Від 150 до 179 балів «4»

Від 149 до мінімальної кількості балів, яку 
повинен набрати студент «3»

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен 
набрати студент «2»
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