
 

 

 





ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Українська мова як 

іноземна» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

напряму 014 Середня освіта 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є українська мова в усіх її проявах: у 

побуті, навчанні, суспільно-політичній й у професійній сфері.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Історія України», «Історія української культури», «Іноземна 

мова». 

1.1. Мета вивчення дисципліни: формування мовної та мовленнєвої компетенції 

іноземних студентів, сприяння їх адаптації до професійного й культурного середовища України; 

розуміння іноземними студентами соціокультурних традицій сучасного українського суспільства; 

володіння студентами комунікативно-поняттєвим і лексичним навчальним мінімумом, необхідним 

для спілкування в типових соціальних ситуаціях  і для подальшого навчання за обраним 

професійним фахом. 

1. 2. Завдання навчальної дисципліни: засвоєння норм української літературної 

мови; формування вміння та навички слухання, читання, письма й говоріння українською 

мовою; формування уміння спілкування українською мовою в побутовому та навчально-

професійному середовищі; засвоєння основ базової української лексики, необхідної для 

побутового та навчально-професійного спілкування. 

Навчальна дисципліна складається з 12-и кредитів. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
відтворювати і створювати наукові різножанрові тексти залежно від комунікативної мети; 

дотримуватися норм української літературної мови у процесі усного і писемного спілкування у 

професійній сфері; дотримуватися вимог мовного етикету в будь-якій ситуації спілкування; 

застосовувати набуті знання в навчальному процесі та втілювати їх у подальшу професійну 

діяльність. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: бути здатним усно й письмово спілкуватися українською 

мовою як державною в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійній діяльності; 

системно аналізувати головні тенденції історичного розвитку української мови, зокрема 

юридичної лінгвістики; бути здатним до критичного мислення й ціннісно-світоглядної 

реалізації особистості; вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми; бути здатним до 

пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; вміти працювати в команді 

та автономно; вміти застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ІІ. Фахові компетентності: сприймати на слух зміст закінченого аудіотексту ; 

розуміти розгорнуте мовлення, складні лінії аргументації за умови, що тема досить 

знайома і напрям розмови позначається ознаками експліцитно; розуміти основний 

тематичний зміст, а також найбільш значущу інформацію лекції, дискусії зі спеціальності; 

розуміти семантику окремих фрагментів тексту і ключових одиниць, що визначають 

особливості розвитку змісту тексту за визначеною темою; орієнтуватися в різноманітних 

сферах і ситуаціях спілкування відповідно до лінгвістичних та екстралінгвістичних 

параметрів, що їх визначають; розуміти основні цілі й мотиви мовця, характер його 

ставлення до предмета мовлення; брати участь у діалозі з достатнім ступенем 

невимушеності й спонтанності так, щоб взаємодія з носіями мови відбувалася 

максимально природньо; досягати визначених цілей комунікації у різноманітних сферах 

спілкування у діалогічній формі мовлення з дотриманням основних формул мовленнєвого 

етикету; брати активну участь у дискусії у знайомих контекстах, викладаючи й 

захищаючи свою точку зору; репродукувати зміст прочитаного або прослуханого тексту 

(переказ); розгортати короткий конспект лекції у детальне повідомлення; брати участь у 

діалозі й полілозі на тему майбутньої спеціальності, соціальнокультурні, суспільно-

політичні теми; вступати у комунікативні ситуації різного характеру; будувати 

повідомлення за запропонованою темою згідно з певним планом на основі декількох 

текстів або вивчених тем; продукувати власні монологічні висловлювання на основі 



аналізу прочитаного чи прослуханого з вираженням згоди, незгоди, заперечення; 

сприймати фактичну інформацію тексту науково-технічного, науково-популярного, 

професійно орієнтованого, соціокультурного та офіційно-ділового характеру, виділяти 

основну й другорядну інформацію, розуміти експліцитно виражене ставлення автора; 

сприймати зміст тексту в цілому, визначати тему, розуміти логічну схему розгортання 

тексту; виділяючи головну інформацію, вміти передати її зміст іншими словами; − вміти 

висловити зміст абзацу одним-двома реченнями; дати характеристику явищу, події, 

висловити своє ставлення до прочитаного, скласти плани різних типівзнаходити задану 

інформацію у декількох текстах однакової тематики; відтворювати письмовий і 

аудіотекст, демонструючи уміння виділяти основну інформацію, здійснювати компресію 

шляхом відкидання другорядної інформації та використання лексико-синтаксичних 

засобів (конспектування лекцій, друкованих текстів); створювати власний текст, що 

стосується академічної, офіційно-ділової та професійної сфер спілкування, з правильним 

взаєморозташуванням частин всередині висловлювання; здійснювати дистанційне 

письмове спілкування, вести записи побаченого чи прочитаного з елементами кількісної 

та якісної характеристики, оцінки, з використанням типізованих композиційних 

компонентів (вступ, розгортання теми, висновки); анотувати та реферувати відповідні 

тексти; роботи з адаптованими й автентичними професійно орієнтованими текстами у всіх 

видах мовленнєвої діяльності; усного та письмового, монологічного та діалогічного 

спілкування за широким тематичним (в тому числі професійно орієнтованим) спектром із 

застосуванням адекватних складності думки граматичних структур; висловлювати власну 

точку зору з обговорюваної проблеми. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 12,0 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Вступ. Зміст і завдання курсу. Українська мова – національна мова 

українського народу. Мова як особлива національна цінність. 
Тема 1. Українська мова – національна мова українського народу. Україна на карті 

світу. Мова в житті людини. Українська мова серед інших мов. Українська мова на 

сучасному етапі. Закон про мови в Україні. 

Тема 2. Мовні формули. Стандартні етикетні ситуації. 

Кредит 2. Українська фонетика і графіка.  

Тема 3. Українська абетка (алфавіт, азбука). Співвідношення між звуками і 

буквами української мови порівняно з російською. Класифікація звуків української мови. 

Тренувальні вправи на вимову українських звуків і передачу їх українськими літерами. 

Лексична тема: Вчимо українську мову. Пори року. Календар. 

Тема 4. Голосні звуки. Чергування і випадіння голосних звуків. Лексична тема: 

Погода. Клімат. На вулиці, у транспорті.  

Кредит 3. Приголосні звуки. Особливості їх вимови.  

Тема 5. Тверді та м’які приголосні. Вживання м’якого знака. Лексична тема: 

Людина: зовнішність, характер, емоції, почуття.  

Тема 6. Українсько-російські приголосні – відповідники. Лексична тема: Робочий 

день. Розпорядок дня.  

Кредит 4. Будова слова.  

Тема 7. Будова слова. Наголос.  

Тема 8. Відкритий і закритий склад. Категорія роду. Синтаксичні конструкції: Хто це? Що 

це? Мовні формули.  

Кредит 5. Іменник як самостійна частина мови. 

Тема 9. Іменник. Відмінювання іменників. Іменники, що в українській мові 

належать до іншого роду. 

Тема 10. Невідмінювані іменники. Кличний відмінок іменників. 

Кредит 6. Функціонування дієслів у професійній сфері. 



Тема 11. Дієслово. Час дієслів. Дієвідмінювання. у теперішньому та майбутньому часі. 

Дієслова руху.  

Тема 12. Трансформація дієслівних словосполучень в іменні. Будова простого 

поширеного речення. Граматична основа речення.  
Кредит 7. Прикметник як самостійна частина мови.  

Тема 13. Узгодження прикметників з іменниками. Творення прикметників від 

іменників. 

Тема 14. Поділ прикметників на роди. Відмінкові форми прикметників жіночого та 

чоловічого роду. 

Кредит 8. Функціонування займенників у професійній сфері. 

Тема 15. Займенник. Розряди займенників. Відмінювання особових займенників в однині 

та множині. Лексична тема: Тарас Шевченко 

Тема 16  Синтаксична роль займенника в реченні. Функціонування займенників у 

професійній сфері. Мовні формули. Стандартні етикетні ситуації. Лексична тема: 

Кредит 9. Граматичні конструкції наукового стилю мови. 

Тема 17. Суб'єктно-предикатні відношення. Граматичні конструкції наукового 

стилю мови. Розвиток професійного мовлення. Уміння будувати стверджувальні та 

заперечні відповіді на запитання. Лексична тема: У транспорті. 

Тема 18. Творення дієприкметників. Активні і пасивні дієприкметники. 

Дієприкметниковий зворот. Прийменник. Структура складного речення. Лексична тема: 

Виміри часу. 

Кредит 10. Функціонування числівників у професійній сфері. 

Тема 19. Числівник. Структурно-граматичні властивості числівників. Будова 

числівників. Запис числівників словами. Лексична тема: Бібліотека. 

Тема 20. Відмінювання кількісних і порядкових числівників, творення 

термінологічних словосполучень з числівниками. Лексична тема: місто Миколаїв. 

Кредит 11. Структура речень у науковому тексті. 

Тема 21. Вираження суб'єктно-об'єктних відношень. Прямий і непрямий об'єкт. 

Розвиток професійного мовлення. Лексична тема: З історії культури України. Українські 

національні страви. 

Тема 22. Активізація професійної лексики. Лексична тема: Грошові одиниці.У 

банку. У пункті обміну валюти. 

Кредит 12. Вираження об’єктних відношень. 

Тема 23. Творення складних слів. Лексична тема: Наш університет.  

Тема 24. Складання плану. Лексична тема: З історії культури України. Український 

народний костюм. 

 Рекомендована література 

Базова 

1.  Азарова Л. Є. Українська мова для слухачів-іноземців підготовчого відділення. 

Збірник вправ і завдань : навчальний посібник / Л. Є. Азарова, І. Є. Зозуля Л. В. 

Солодар. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 121 с.  

2. Бахтіярова Х. Ш. Українська мова. Практичний курс для іноземців: Посібник для 

слухачів підготовчих відділень і факультетів / Х. Ш. Бахтіярова, С. С. Лукашевич, 

І. З. Майданюк, М. П. Легень, С. В. Пєтухов. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 

320 с.  

3. Вакуленко Т., Косенко Н. Українськамова: практичний порадник / Т. Вакуленко, 

Н. Косенко. – Х.:ВД «ШКОЛА»,2008. – 352 с.  

4.  Єдина типова навчальна програма з української мови для студентівіноземців 

основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів 

України III-IV рівнів акредитації. Ч. 3: навч. програма / Науково-метод. комісія з 

підготовки іноземних громадян, Нац. техн. ун-т України «Київський політехн. ін-т» 

; уклад. Л. І. Дзюбенко [та інші]. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 52 с. 



5. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення. Фахове і нефахове спілкування: навч. 

посіб. / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк: БАО, 2010. – 479 с.  

6. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 

оцінювання / Наук. ред. укр. видання д. пед. н., проф. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 

2003. – С. 273. 

7. Інформаційно-довідкові матеріали щодо роботи з іноземними громадянами в галузі 

освіти України / М-во освіти і науки України; відпов. за вип. В.О. Лисіков. – К.: ВЦ 

КНТЕУ, 2001. – 177 с. 

8. Лисенко Н.О. Українська мова для іноземних студентів: навчальний посібник / Н. 

О. Лисенко, Р. М. Кривко, Є. І. Світлична, Т. П. Цапко. – К. : «Центр учбової 

літератури», 2010. – 239 с. 

9. Лінгводидактика слов’янських мов як феномен культури: Темат. зб. наук. праць / 

Під ред. Н. Ф. Зайченко та ін. – К.: ІСДО, 1993. – 187 с. 

10. Макарова Г. І. Розмовляймо українською. Вступний курс. Навчальний посібник / 

Г. І. Макарова, Л. М. Паламар, Н. К. Присяжнюк. – Київ : Фірма «ІНКОС», 2010. – 

126 с.   

11. Малий українсько-російський термінологічний словник для студентів-іноземців 

(природничо-науковий профіль) / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; 

уклад. С. П. Король ; [відп. ред. Н. С. Саєнко]. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 48 с.  

12. Методична розробка з наукового стилю української мови / для іноземних студентів 

вищих економічних навчальних закладів / Укл. С.А. Чезганов. – К.: КНЕУ, 2002 – 

52с.  

13. Методичні рекомендації до складання робочих программ дисциплін та робочих 

навчальних програм кредитних модулів. 2-ге вид., переробл. і допов. / В. М. 

Головенкін – К.: Політехніка, 2006. – 20 с.  

14. Наука і техніка в сучасному світі: збірник науково-популярних текстів та 

навчальнихзавдань для студентів-іноземців технічних вишів / Г. Бойко, І. 

Василишин, Т. Гроховська, О. Качала, А. Моторний, І. Юзвяк; за ред. І. Карого. – 

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 180 с.  

15. Новітній українсько-російський словник /Укл.Л.П.Коврига. –Х.:Белкар-книга,2006. 

– 1280 с.  

16. Програма з російської мови для студентів-іноземців основних факультетів вищих 

навчальних закладів України. / Н.І. Нагайцева, Т.О. Снігурова та ін. – Х.: ХНУ 
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