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Короткий опис 

змісту дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова” є підготовка 

майбутніх стоматологів до спілкування англійською 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: 

ПРЗ 3. Знання фахової термінології. 

ПРФ 2.Використовувати набуті знання та практичні навички в сфері 

професійної діяльності. 

ПРФ 7.Використовувати інформаційно-комунікативні технології в сфері 

професійної 

ПРФ 13. Уміння професійного спілкування сучасною українською 

літературною мовою та використовувати навички усної комунікації 

іноземною мовою. 

ПРФ 14. Здатність використовувати різноманітні методи, зокрема сучасні 

інформаційні технології, для ефективного спілкування на професійному 

та соціальному рівнях. 

ПРФ 15.Уміння відповідально ставитись до виконуваної роботи, 

самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням 

вимог професійної етики. 

ПРФ 16.Здатність до самонавчання та продовження професійного 

розвитку. 

Забезпечення 

загальних та 

професійних 

ЗК 1. Здатність застосовувати одержані знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 



компетентностей технологій. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 7. Здатність вчитися і бути сучасно навченим. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та представниками іншої галузі. 

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 14. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

 


