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АНОТАЦІЯ КУРСУ
Предметом дисципліни є англійська мова за професійним
спрямуванням
Пререквізити курсу: англійська мова, латинська мова
Постреквізити курсу: Англійська фармацевтична термінологія,
Особливості перекладу фармацевтичної термінології.
Метою дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» є
формування у студентів-фармацевтів іншомовної професійно орієнтованої
комунікативної компетентності.
Основні завдання:
формування здатності інтерпретувати зміст загальнонаукової
літератури іноземною мовою
формування вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та
письмовій формах

-

розвивати комунікативні навички культурологічного характеру.

Очікувані результати
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
граматичний матеріал необхідний для спілкування в
англомовному професійному середовищі
лексику необхідну спілкування в англомовному професійному
середовищі
англійські фармацевтичні терміни необхідні для роботи з
англомовною фармацевтичною літературою
Студенти повинні вміти:
спілкуватися в англомовному професійному середовищі
працювати з англомовною фармацевтичною літературою
перекладати фармацевтичні тексти з української мови на
англійську та навпаки
ОПИС КУРСУ
Форми і методи навчання
Курс буде викладений у формі практичних занять ( практ. заняття 30
год., СРС-60 год.)
Під час викладання дисципліни будуть використовуватися наступні
методи навчання: словесні методи (розповідь, бесіда, інструктаж, самостійна
робота з підручником), практичні методи (вправи, переклад фармацевтичних
текстів, тестові завдання), (мультимедійні презентації, таблиці, схеми).
Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. Фармакологія та фармація
Тема 2. Ліки
Тема 3. В аптеці
Тема 4. Призначення ліків
Тема 5. Типи ліків для перорального застосування.
Тема 6. Анотації до лікарських засобів. Характеристика лікарських
засобів.
Тема 7. Антибіотики.
Тема 8. Сульфаніламіди
Тема 9. Шлунково-кишкові препарати
Тема 10. Серцево-судинні препарати
Тема 11. ЦНС препарати
Тема 12. Вітаміни.
Тема 13. Мінерали.
Тема 14. Фітофармація.
Перелік рекомендованої літератури
Основна література:
1.
Єрьомкіна Г.Г., Мокрієнко Е.М., Нестеренко Н.В. та ін. Посібник

з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів 2 курсу
фармацевтичного факультету. – Одеса: ОНМедУ, 2020. – 150 с.(комп’ютерна
верстка)
2.
Посібник “ English grammar exercises for medical students” (для
СРС) ОНМедУ, Каф. Іноземних мов. Одеса, 2020.
Додаткова література:
1.
Medical English for Academic Purposes, Ю.В. Лисанець,
О.М.Бєляєва, М.П. Мелащенко 2018, Видавництво Медицина. 312 с.
2.
English for medical students, Англійська мова длястудентівмедиків | A.H. Sabluk, L.V. Levandovska, 2018, Видавництво Медицина. 576
с.
3.
MEDICINE (OXFORD ENGLISH FOR CAREERS) 2 Student's
Book , Издательство: Oxford University Press, Sam McCarter, 2010. 144 с.
4.
Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology, Автор Karen Whalen
Видавництво
Lippincott
Williams
&
Wilkins,
2018,
576
ст.
5. Practical English Usage, Michael Swan, Видавництво Oxford University
Press, 2017, 768 с.
ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання успішності вивчення кожної теми дисципліни виконується
за традиційною 4-х бальною шкалою.
Наприкінці вивчення дисципліни поточна успішність розраховується як
середній поточний бал, тобто середнє арифметичне всіх поточних оцінок за
традиційною шкалою, округлене до двох знаків після коми.
До підсумкової атестації допускаються лише ті студенти, які не мають
академічної заборгованості і їх середній бал за поточну навчальну діяльність
становить не менше 3,00.
Формою підсумкового контролю є диференційований залік. До
складання диференційованого заліку допускаються студенти, які виконали
всі види робіт, передбачених навчальною програмою, оцінених в середньому
не нижче 3,00 і які не мають академічної заборгованості з дисципліни.
Диференційований залік проводиться шляхом співбесіди на
останньому занятті.
Оцінка за диференційний залік розраховується таким чином:
«5» → 9 - 10 правильних відповідей
«4» → 7 - 8 правильних відповідей
«3» → 5 - 6 правильних відповідей
Самостійна робота студентів
На самостійну роботу виносяться окремі теми з дисципліни, які
повинні бути опрацьовані студентами. Всі методичні матеріали, теми СРС та
завдання розміщені на сайті університету. У разі виникнення питань студент
може звернутися за консультацією до свого викладача. Контроль якості знань
з тем СРС проводиться шляхом тестування під час практичних занять.
Тестові завдання також розміщені на сайті.

ПОЛІТИКА КУРСУ
Політика щодо дедлайнів та перескладання
Всі пропущені заняття повинні бути відпрацьовані за графіком
кафедри іноземних мов (вівторок – 1 пропущене заняття; субота – 2
пропущених заняття).
Політика щодо академічної доброчесності
Дотримання академічної доброчесності студентами передбачає:

дотримання норм законодавства;

самостійне виконання навчальних завдань;

посилання на джерела інформації у разі використання ідей,
розробок, відомостей;

надання достовірної інформації про результати власної наукової
діяльності.
Нейпринятним є проходження процедур контролю результатів
навчання підставними особами.
Політика щодо відвідування занять та запізнень
Відвідування занять є обов`язковим. Запізнення на заняття є
небажаними.
Мобільні пристрої
Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього
процесу є використання технічних засобів (навушників, телефонів,
смартфонів).
Поведінка в аудиторії
Дисципліна «Англійська мова за професійним спрямуванням»
передбачає проведення практичних занять, тому на кожному занятті студент
повинен мати підручник і зошит, виконувати домашні завдання та
демонструвати рівень засвоєння навчального матеріалу. Взаємовідносини
студентів в аудиторії повинні бути доброзичливі.

