ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЗАЛІК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Диференційований

залік

з

англійської

мови

за

професійним

спрямуванням має на меті перевірку рівня засвоєння студентами вмінь та
навичок передбачених курсом навчальної дисципліни «Англійська мова за
професійним спрямуванням», а також перевірку готовності майбутніх
фахівців до життєвих ситуацій, у яких вони можуть стикатись
необхідністю

знання

іноземної

із

мови. Зумовлено це потребою у

спеціалістах зі знанням іноземної мови в сучасному суспільстві, яке
характеризується значним розширенням зовнішньоекономічних зв’язків,
збільшенням

видань та надходжень спеціальної літератури медичного та

фармацевтичного спрямування англійською мовою, а також збільшенням
прецедентів для необхідності вживання англійської мови у житті та
професійній діяльності (в Україні мешкає та перебуває у справах багато
іноземних громадян, які користуються послугами аптек, медичних та
фармацевтичних установ; більшість провідних спеціалістів відвідують
міжнародні конференції та виставки, на яких спілкування ведеться
англійською мовою; можливість стажування за кордоном тощо).
Предметом вивчення англійської мови за професійним спрямуванням
є проблеми в галузі фармацї та хімії, пов'язані з конкретною спеціалізацією
студентів та науково-технічним і культурним співробітництвом з іншими
країнами, а також повсякденні і ділові контакти, ділове спілкування в усній
та письмовій формі. Тож, завдання диференційованого заліку охоплюють всі
основні теми передбачені програмою для даної спеціальності.
Диференційований залік проводиться в усній формі. Час на підготовку
відповіді – 45 хвилин. Відповідь оцінюється за п’ятибальною системою.

Перелік питань до диференційованого заліку
1.Зробити запит до міжнародної компанії про можливість проходження
тримісячного стажування влітку.
2.Написати доповідь про аптеку в якій Ви проходили практику.
3.Міжнародний журнал попросив Вас написати про те, що Вам подобається
(не подобається) в системі охорони здоров’я України. Обґрунтувати та
порівняти з іншими країнами.
4.Написати листа до Міжнародної асоціації фармацевтів з проханням надати
детальну інформацію про наступні збори.
5.Написати статтю в журнал про переваги та недоліки професії фармацевта.
6. Написати статтю в журнал про переваги та недоліки он-лайн аптек.
7. Написати резюме на заміщення вакантної посади фармацевта.
8. Написати мотиваційний лист, у якому ви пояснюєте чому ви мрієте
працювати саме в цій компанії (уявіть компанію вашої мрії) та чому саме ви є
найкращою кандидатурою для заміщення вакантної посади.
9. Написати автобіографію для особової справи.
10. Написати статтю в журнал про форми медичних препаратів та доцільність
використання кожної з них.
11. Розповісти про хворобу свого друга та його лікування.
12. Розповісти про навчання в медичному коледжі.
13. Розповісти про студентське життя.
14. Розповісти про плани на майбутнє.
15. Розповісти чому було обрано саме цю спеціальність.
16. Розповісти якому лікуванню ви надаєте перевагу (ліки чи народні засоби).
17. Розповісти про те, де та ким ви б хотіли працювати.
18. Розповісти про власне ставлення до харчування.
19. Розповісти про позитивні та негативні риси свого характеру та як вони
впливають на життя.
20. Розповісти про власні подорожі або про ті міста/ країни, які б ви мріяли
відвідати.

CПИСОК ЛІТЕРАТУРИ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА
ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
1. Англійська для фармацевтів. English for Pharmacists (Процюк І. Є., Сокур
О. П., Прокопчук Л. С. Видавництво: "Медицина", 2011 р.).
2. Англійська мова. Методичні рекомендації і контрольні завдання для
студентів заочної форми навчання фармацевтичних вузів та факультетів
(М.В. Григор'єва, О.Ю. Гурко. Видавництво НФаУ, 2003 р.).
3.

Английский

язык.

Грамматический

практикум

для

фармацевтов

(Марковина И.Ю., Громова Г.Е., Издательство ГЭОТАР-Медиа, 2006 г.).
4. Англійська мова для студентів фармацевтичних вузів та факультетів (М.В.
Григор'єва, Г.В. Кривич, О.Ю. Глущенко, М.Ю. Бабенко. Видавництво:
Основа, 1997 р.).
Корисні сайти:
http://twominenglish.com/ - цікаві двохвилинні відео з лексики, граматики, а
також вправи, вікторини тощо.
http://www.listenaminute.com/ - цікаві однохвилинні аудіо треки з різник
тематик із завданнями та вправами.
http://www.perfect-english-grammar.com/

- сайт для опанування основ

граматики англійської мови (пояснення, вправи, перевірка відповідей тощо).

