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Програма з іноземних мов складена на основі програми з іноземних мов для
студентів факультетів медсестринської освіти та коледжів, спеціальність
«Сестринська справа», Київ, 1998 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
В умовах становлення України як суверенної держави широкого розвитку
міжнародних контактів, необхідна якісна фахова підготовка медичних сестер, де
особливого значення набуває знання іноземних мов.
Основною метою навчання іноземної мови в медичному виші є фомування
мовної

компетенції

медичних

сестерз

урахуванням

їхньої

навчально-

професійної сфери у контексті Болонського процесу як шляху до Євроінтеграції.
Метою вступних випробувань з іноземних мов є перевірка практичних
навичок іншомовної компетенції абітурієнтів.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Вступник до Буковинського державного медичного університету повинен :


знати лексичні одиниці субмови (англійської, німецької,
французької) медицини;



розуміти основні поняття, що стосуються будови людського
тіла, функцій людського організму, хвороби та здоров’я,
системи догляду за хворими та профілактики захворювань;



застосовувати набуті мовленнєві навички у фаховоорієнтованому спілкуванні;



вміти проявити свою іншомовну граматичну компетенцію.

Перелік питань з граматики:
1. Вживання допоміжних дієслів.
2. Іменник. Множина іменника. (в тому числі іменників латинського та
грецького походження).
3. Артиклі, вживання означених та неозначених артиклів.
4. Ступені порівняння прикметників та прислівників.
5. Займенники.
6. Прийменники.
7. Модальні дієслова.
8. Часові форми дієслів в активному та пасивному стані.
9. Неозначена форма дієслів.
10. Дієприкметники.
11. Складнопідрядні речення.
Вступні випробовування з іноземних мов проводяться у формі тестових
завдань:
Завдання І. Визначить, чи є нижчеподані
правильними (+), б) неправильними (-).

твердження:

а)

Завдання складаються з вибору однієї правильної відповіді.
Завдання II. Виберіть правильний варіант, щоб доповнити речення.
Завдання складаються з вибору правильного варіанту відповіді з
чотирьох запропонованих.
Завдання III. Підберіть правильний переклад нижчеподаних
лексичних одиниць.
Завдання складаються з лексичних одиниць, поданих іноземною
мовою у лівій колонці та варіантів їх перекладу українською мовою, які
необхідно вибрати з правої колонки.

Завдання IV. Прочитайте уважно діалог/текст і виберіть
правильний варіант відповіді на поставлені питання.

Завдання складаються з блоку питань, на які слід вибрати одну правильну
з чотирьох запропонованих відповідей.
Завдання V. Встановіть часову форму дієслова у нижчеподаних
реченнях.
Завдання складаються з речень, в яких слід встановити часову форму
дієслова з чотирьох запропонованих.

ПЕРЕЛІК
РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
Основна література:
Англійська мова:
1. Соловйова Н.М., Починок Л.І., Лапа Г.М., Томілова О.Б., EnglishforNursing
(за редакцією проф.Соловйової Н.М.), медуніверситет, Чернівці, 2009.
2. Г.В.Верба, Г.Г.Верба. Граматика сучасної англійської мови, Київ, 2001.
Німецька мова
1. Deutsch für Krankenschwester. А.М. Семисюк, медуніверситет, Чернівці,
2000.
2. Німецько-український медичний словник / А. Ю. Болотина. – М.: ABBY
Press, 2009.– IXc., 895c.
3. Кантемір Н.Р., Кантемір О.С. Практичний курс німецької мови: Навчальний
посібник. – Чернівці: Технодрук, 2010. – 365с.
Французька мова
1. Матвіїшин В.Г. Французька мова: Підручник – К.: Вища шк., 2003.
– 328 с.
2. Французско-русский медицинский словарь. – 2-ое изд., испр. – М.: РУССО,
2000. – 672 с.

