ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ"
(НІМЕЦЬКА МОВА)
1. Розповісти про вивчення іноземної мови, її роль у житті сучасної
людини.
2. Розповісти про себе, визначаючи свої риси та особливості.
3. Надати

коротку

порівняльну

характеристику

географічного

положення, населення, навчання тощо України та країни, мова якої
вивчається.
4. Написати своєму другові листа про те, як змінилось Ваше життя з
моменту вступу до фармацевтичного коледжу.
5. Письмово обґрунтувати вплив погоди на настрій та здоров’я людей.
6. Ознайомити гостей зі своїм навчальним закладом.
7. Підготувати розповідь “Моя майбутня професія”.
8. Написати повідомлення про аптеку, в якій Ви проходили практику.
9. Розповісти про майбутнє місце роботи студента-фармацевта та
обов’язки фармацевта в аптеці.
10. Надати характеристику хімії як науці, визначити предмет вивчення
хімії, її розділи. Розповісти про будову періодичної таблиці хімічних
елементів.
11. Описати лабораторію навчального закладу за вибором.
12. Визначити особливості рецепту.
13. Визначити основні структурні складові, з яких складається анотація
до лікарських препаратів.
14. Розповісти про історію застосування в медичній практиці лікарських
рослин.

15. Визначити етапи розвитку фармації та медицини в Європі та Україні.
16. Проаналізувати внесок видатних вчених-хіміків та медиків у
розвиток науки.
17. Розповісти, що Вам подобається/не подобається в системі охорони
здоров’я України. Обґрунтувати та порівняти з країною, мова якої
вивчається.
18. Зробити

етимолого-семантичний

аналіз

медичних

та

фармацевтичних термінів з теми за вибором.
19. Обґрунтовувати доцільність профілактичних заходів щодо хвороб:
серцевий напад, застуда, біль у спині.
20. Допомогти своєму другові підготуватися до заліку з анатомії. Стисло
викласти будову однієї із систем людського організму (на вибір
викладача).

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
1. Використання мовних моделей звертання, привітання, вибачення,
подяки, прохання, прощання тощо в конкретних ситуаціях з
урахуванням фонетичних, лексичних, граматичних особливостей
іноземної мови, що вивчається.
2. Повідомлення інформації особистого плану в усній та письмовій
формах, визначення своїх рис та особливостей.
3. Аналіз відмінностей між Україною та країною, мова якої вивчається.
4. Узагальнення, систематизація, порівняння отриманої інформації та
надання їй оцінки в листі.
5. Уміння доцільно використовувати в спілкуванні найуживаніші
вислови, необхідні для ведення бесіди з лікарями-спеціалістами,

письмово обґрунтовувати причини хвороб та пропонувати шляхи їх
подолання.
6. Написання дискурсивних есе за визначеною темою.
7. Написання анотацій та рефератів.
8. Диференціювання обов’язків працівників аптеки
9. Уміння ознайомити гостей зі своїм навчальним закладом.
10. Підготовка монолога професійного змісту за визначеною темою.
11. Ведення бесіди з використанням спеціальної фармацевтичної
термінології.
12. Знання застосування в медичній практиці лікарських рослин, їх назв,
правил збору.
13. Засвоєння класифікацій лікарських засобів.
14. Знання структури рецептів іноземною мовою та оволодіння
правилами написання рецепта іноземною мовою.
15. Уміння перекладати анотації та реклами лікарських засобів.
16. Засвоєння інформації про етапи розвитку фармації та медицини;
усвідомлення внеску видатних вчених-хіміків та медиків у розвиток
науки.
17. Оволодіння методами перекладу та реферування іншомовних джерел
професійного характеру.
18. Обґрунтування доцільності профілактичних заходів щодо низки
хвороб.
19. Аналіз, порівняння, систематизація й коментування одержаної
інформації.

20. Знання будови, функцій та способів лікування захворювань основних
систем людського організму.
21. Використання комп’ютерних системи автоматизованого перекладу
та електронних словників під час перекладу професійно-орієнтовних
текстів.
22. Етимолого-семантичний

аналіз

фармацевтичної

та

медичної

термінології.

Рекомендована література
1.
2.
3.

Німецька мова для медичних училищ – Паранський А.В.
Граматичний довідник з німецької мови (на вибір)
Німецько-російський / німецько-український словник (на вибір)

