
 



 
 

 

 

 



Анотація 

У процесі вивчення дисципліни «Українська мова як іноземна» передбачено навчання 

української мови студентів-іноземців у вищих на спеціальностях нефілологічного профілю в 

умовах мовного середовища. Навчальна програма вивчення нормативної навчальної 

дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів 

ступеня бакалавра на основі Єдиної типової навчальної програми з української мови для 

студентів-іноземців. Передбачено оволодіння студентами  уміннями і навичками 

мовленнєвої діяльності; орфоепічними, орфографічними, лексичними, граматичними й 

стилістичними нормами сучасної української літературної мови на рівні, що забезпечує 

розв’язання комунікативних завдань у різних сферах спілкування. Запропоновано дати 

соціокультурні знання, зокрема основні правила мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях 

спілкування у навчально-професійній, соціально-культурній, офіційно-діловій сферах, 

зокрема виступи із повідомленням за заданою соціально-культурною темою,  участь у 

діалозі-розпитуванні навчальної та соціально-культурної тематики; виокремлено найбільш 

вагому лінгвокраїнознавчу інформацію тощо, і т.ч. формування у студентів здатності 

практичного використання необхідних мовленнєвих умінь у всіх видах мовленнєвої 

діяльності для отримання знань із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін; визначено 

складники його комунікативної компетентності. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, мовленнєва поведінка, мовне середовище, 

норми мови, українська мови як іноземна. 

 

 

 

Summary 

In the process of studying the discipline "Ukrainian as a foreign language" is provided for the 

teaching of Ukrainian to foreign students of higher education institutions of specialties of non-

philological profile in a language environment. The curriculum for the study of normative academic 

discipline is compiled in accordance with the educational and professional training program for 

bachelor's degree students on the basis of the Unified standard curriculum in the Ukrainian 

language for foreign students. Students are expected to master the skills and abilities of speech 

activity; orthoepy, orthographic, lexical, grammatical and stylistic norms of the modern Ukrainian 

literary language at a level that ensures the solution of communicative tasks in various spheres of 

communication. It is proposed to give socio-cultural knowledge, in particular the basic rules of 

speech behavior in typical situations of communication in educational-professional, socio-cultural, 

official-business spheres, in particular speeches on a given socio-cultural topic, participation in 

dialogue-questioning of educational and socio-cultural topics; the most important linguistic 

information is singled out, etc. the formation of students' necessary speech skills in all types of 

speech activity to obtain knowledge of general and special disciplines; the components of their 

communicative competence are determined. 

Key words: communicative competence, speech behavior, language environment, language norms, 

Ukrainian as a foreign language. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Українська мова як 

іноземна» складена Баденковою В. М., Корнієнко І. А., Мхитарян О. Д. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки ступеня бакалавра спеціальностей 014 Середня 

освіта 014.06 Середня освіта. Хімія та 014.08 Середня освіта. Фізика відповідних освітньо-

професійних програм на основі Єдиної типової навчальної програми з української мови для 

студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю, частина 3, (2009 р.) із 

урахуванням вимог до визначення рівня володіння мовою, представлених у «Програмі з 

української мови як іноземної ІІ середній рівень (В 2)», затвердженої Міністерством освіти і 

науки України (наказ № 789 від 24.06.2014 р.), а також Загальноєвропейських Рекомендацій з 

мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для 

бакалаврів є: сукупність компонентів (граматика, лексика, фонетика, стилістика), необхідних 

для формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності у студентів із 

метою забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному, професійному й 

соціокультурному середовищі.  

Міждисциплінарні зв’язки: забезпечуючи засвоєння студентами необхідних знань з 

фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін, і разом з предметами «Історія 

української культури», «Історія України» формує гуманітарну складову в програмі 

підготовки майбутнього фахівця.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Мета навчання української мови для студентів-іноземців у вищих на 

спеціальностях нефілологічного профілю в умовах мовного середовища: формування у 

студентів здатності практичного використання необхідних мовленнєвих умінь у всіх видах 

мовленнєвої діяльності для отримання знань із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін. 

1.2 Завдання курсу: визначити місце дисципліни в системі підготовки студентів-

нефілологів, її практичне значення; оволодіння студентами уміннями і навичками 

мовленнєвої діяльності, що досягається за допомогою комплексного підходу до підготовки 

спеціалістів для зарубіжних країн, який об’єднує в собі взаємодію комунікативних, освітніх і 

виховних цілей;  усвідомити поняття про нормативність української літературної мови, 

сприяти оволодінню орфоепічними, орфографічними, лексичними, граматичними й 

стилістичними нормами сучасної української літературної мови на рівні, що забезпечує 

розв’язання комунікативних завдань у різних сферах спілкування; ознайомити студентів зі 

спеціальною термінологією й специфічними конструкціями наукового стилю на матеріалі 

навчальних дисциплін; сформувати основні навички академічного мовлення та академічного 

письма; дати соціокультурні знання, зокрема основні правила мовленнєвої поведінки в 

типових ситуаціях спілкування у навчально-професійній, соціально-культурній, офіційно-

діловій сферах; лінгвокраїнознавчу інформацію. 

Програмні результати навчання:  

ПРУ 9. Володіє основами професійної культури, здатний до підготовки та редагування 

текстів професійного змісту державною мовою. 

ПРК 2. Здатний розуміти значення культури як форми людського існування, цінувати 

різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 4. Здатність працювати в команді. 

ЗК 5.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 4.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 



ІІ. Фахові:  

ПК 14. Здатність до комплексного планування, організації та здійснення навчальних 

проектів, підготовки аналітичної звітної документації та презентацій.  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Тема 1.  Український алфавіт та інші знаки, що використовуються в українському 

письмі. Графіка. Співвідношення букв і звуків. Букви для позначення голосних і 

приголосних фонем. Апостроф. Дифтонги. Рахунок. Числівник. Особливості мовленнєвого 

етикету спілкування. Участь у діалозі-розпитуванні (тема діалогу-розпитування визначається 

з соціально-культурної сфери спілкування). 

Тема 2.  Мовленнєві моделі «Зустріч. Формули вітання. Формули ввічливості».  

Вивчальне й ознайомлювальне читання текстів соціально-культурної сфери 

спілкування:  «Україна. Історія й сучасність»; Участь у діалозі-розпитуванні навчальної та 

соціально-культурної тематики «Місто навчання студента».   Розширення лексичного запасу 

в соціально-культурній сфері спілкування: «Моє рідне місто», «Київ – столиця України. 

Історія й сьогодення». 

Тема 3.  Утворення форм множини іменників, прикметників. Монолог-розповідь про 

події в політичному, економічному та культурному житті України і світу.  Вивчальне й 

ознайомлювальне читання текстів «Комп’ютер у нашому житті»,  «Інтернет як сучасний 

засіб зв’язку». 

 Тема 4. Лексичні одиниці за тематикою фундаментальних та інших навчальних 

дисциплін. Антоніми. Пароніми. Омоніми. 

Числівники. Поєднання числівників із іменниками.  

Тема 5.  Репродукування прослуханого й прочитаного тексту; продукування тексту за 

змістом декількох джерел: «Календар. Погода». 

Аудіювання неадаптованих текстів із фундаментальних дисциплін: «Видатні фізики/ хіміки». 

Тема 6.  Вивчальне й ознайомлювальне читання текстів соціально-культурної сфери 

спілкування:  «Україна. Звичай та обряди». 

Тема 7.  Займенники. Поєднання присвійних займенників із іменниками. 

Участь у діалозі-розпитуванні навчальної та соціально-культурної тематики.  

Тема 8.  Аудіювання неадаптованих текстів із фундаментальних дисциплін: «Фізика як 

наука про природу» або «Хімія в навколишньому світі», «Нобелівські премії».  

Тема 9.   Особливості наголошування слів в українській мові. 

Участь у рольовій грі у вказаних ситуаціях: українські народні казки.  

Тема 10.   Сполучення йо / ьо. Дифтонги. 

Тема 11. Підготовлене повідомлення (опис, розповідь) із тематики країнознавства 

«Рідна країна студента (державний та економічний устрій)». Репродукування прослуханого й 

прочитаного тексту; продукування тексту за змістом декількох джерел: «Шевченко Т.Г. – 

поетичний символ України». 

           Тема 12.  Іменник: відмінювання. Називний відмінок. Рід. Незмінювані іменники. Типи 

відмін іменника. Число іменника. Родовий відмінок - а/-у. Поділ іменників І і ІІ відміни на 

групи. Відмінникові закінчення іменників І - ІV відмін. Відмінювання іменників: родовий, 

місцевий відмінки однини та множини. 

         Тема 13. Аудіювання неадаптованих текстів соціально-культурної тематики: 

«Українські традиції та звичаї». 

          Тема 14. Частини мови. Морфологічні та синтаксичні ознаки частин мови. 

Відмінювання особових займенників. Давальний відмінок на позначення адресата (кому?).  

Прислівник як частина мови. 

Тема 15.  Вивчальне й ознайомлювальне читання текстів соціально-культурної сфери 

спілкування. неадаптовані соціально-культурної тематики.  «Туркменістан – моя рідна 

країна». «Проблеми сім’ї у наших країнах». 



Тема 16.   Дієприкметники: особливості вживання. Присвійні займенники. Особливості 

вживання. Відмінювання займенників і прикметників. Утворення словосполучення 

прикметник + іменник. Фразеологія. 

Тема 17. Вивчальне й ознайомлювальне читання текстів соціально-культурної сфери 

спілкування: «Людина. Зовнішність і характер». 

Тема 18. Знайомство з основними документами українського діловодства 

(автобіографія, резюме). Укладання автобіографії. Розповідь про себе. «Режим дня». 

«Житло». «Моя кімната. Гуртожиток».   

Тема 19. Дієслівні форми. Види дієслова. Способи утворення видів. 

Дійсний спосіб. Теперішній час (недоконаний вид). Розширення термінологічного 

словника фундаментальних дисциплін;  засвоєння лексико-граматичного матеріалу.  

Тема 20.  Підготовлене висловлювання за змістом декількох професійно орієнтованих і 

науково-популярних текстів «Наука й довкілля». Антоніми. 

Тема 21. Відмінювання особових займенників. Складання  мікродіалогів,  відновлення 

питань за відповідями. 

Тема 22.  Аудіювання неадаптованих текстів соціально-культурної тематики. Діалог-

бесіда й діалог-дискусія за тематикою прочитаного. «Україна на карті світу». 

Тема 23. Дієслово. Минулий час. Конструкції з дієсловом-зв’язкою: бути, являти 

собою, називатися, служити та  іншими, що означають  кваліфікацію  предмета(явища, 

процесу, події). Майбутній час. Складена форма. 

Тема 24.  Підготовлене висловлювання за змістом декількох професійно орієнтованих і 

науково-популярних текстів: «Майбутня професія студента. Перспективи розвитку». 

Тема 25. Репродукування прослуханого й прочитаного тексту: «Людина й 

суспільство».  

          Тема 26.  Відмінювання іменників у множині. Опис аудиторії. Службові слова. Вибір 

потрібного сполучника – і, й, та;  у, в. 

Тема 27. Вивчальне, ознайомлювальне й пошукове читання неадаптованих текстів 

фундаментальних дисциплін, професійно орієнтованих і науково-популярних текстів; - 

вивчальне читання професійно орієнтованих текстів: «Система освіти в Україні». 

Тема 28. Конструкції з модальними словами треба, потрібно, слід, варто, доцільно 

тощо та інфінітивом у ролі предиката. Конструкції з модальними словами, що виражають 

можливість/неможливість здійснення дії. Диференціація конструкцій зі значенням 

неможливості і небажаності, заборони дії. Вид дієслів у таких конструкціях. 

Тема 29.  Вираження  атрибутивних  відношень. Конструкції    з     невідокремленим    

й     відокремленим     зворотом. Конструкції з неузгодженим означенням.1. Конструкції з 

узгодженим означенням: Вираження  обставинних відношень. 

         Тема 30. Українська мова професійно орієнтованого спілкування. Ділове мовлення. 

особливості мовленнєвого етикету в офіційно-діловій сфері спілкування (співбесіда, 

інтерв’ю). Активні і пасивні конструкції. Лексико-граматичні особливості складання й 

реквізити заяви, пояснювальної записки; засоби оформлення супровідної документації до 

текстів різних стилів. 

Тема 31. Українська мова професійного спрямування. Конструкції з іменниками 

методом, способом, шляхом,  сполукою за допомогою. Засоби, що встановлюють логічні 

відношення між висловлюваннями: висновку – а, отже, таким чином, у зв’язку з цим, так 

що, із цього виходить, що, із цього виходить те, що, перейдемо до висновку та ін.; логічного 

аргументу – але, теж, адже, бо та ін. 

Тема 32.  Речення зі словами і словосполученням у функції сполучників зі значенням 

уточнення: наприклад,  для прикладу,  зокрема,   особливо,  головне, головним чином. 

Конструкції з прислівником, дієприслівником та неозначеною формою дієслова.  

Тема 33.  Виступ із повідомленням за заданою соціально-культурною темою «Традиції 

та звичаї країни студента».  



Тема 34. Конструкції з прийменниками при,  без у значенні умови; групи 

іменників, що вживаються в цих конструкціях. Конструкції   з   прийменниками   у   

залежності   від,   залежно   від, незалежно від, у випадку. Конструкції з прийменником з 

(зі, із) і сполучення в міру з умовно-зіставлювальним   значенням.   Групи   іменників,   що   

вживаються   в   даних конструкціях (на матеріалі спеціальності студентів). 

Тема 35. Структура складного речення: складнопідрядні речення з підрядними 

означальними. 

         Тема 36.  Узяти участь у дискусії. Підготовлене повідомлення (опис, розповідь) із 

тематики фундаментальних дисциплін і країнознавства «Видатні особистості України». 

Тема 37. Структура  складного  речення:  складнопідрядні  речення з 

підрядними додатковими. Вираження допустових відношень. Конструкції зі  словами 

незважаючи  на,   всупереч  і  структура складного речення з підрядною частиною і 

сполучниками незважаючи на те, що; дарма що; хоч; хоча.  

Тема 38. Неадаптовані професійно орієнтовані й науково-популярні:  «Люди і речі 

навколо нас».  

Тема 39.  Складне  речення  зі  сполучниками   що,   щоб  і   співвідносними словами 

так,  (не) так,  (не) такий,  (не) настільки,   (не )такою мірою, (не)надто,  недостатньо 

у значенні міри ознаки. 

Тема 40.  Складні   речення   зі   сполучниками   якщо,  коли,  аби для 

позначення реальної умови. Складні речення зі сполучниками якщо, у тому випадку, якщо 

для позначення потенційної умови. Вживання видо-часових форм у реченнях  потенційної 

умови. 

Тема 41.  Виступ із повідомленням за заданою соціально-культурною темою. Розвиток 

умінь і навичок ознайомчого читання текстів за спеціальністю. Система освіти в країні 

студента. 

Тема 42.  Безсполучникове   складне   речення   зі   значенням   причини й наслідку. 

Його синонімічність у складних реченнях зі сполучниками. 

Тема 43.  Формування вмінь і навичок усного мовлення (монологічне висловлювання - 

опис процесів науково-пізнавальної діяльності людини (дослід, закон, теорія, відкриття 

тощо), діалогічне мовлення – діалог-опитування за прочитаним текстом зі спеціальності 

блоки: «Життя сучасної людини». 
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7. Малий українсько-російський термінологічний словник для студентів-іноземців 
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вищих економічних навчальних закладів / Укл. С.А. Чезганов. К.: КНЕУ, 2002. 52 с.  

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

завдань 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.  
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К. : Четверта хвиля, 2015. 55 с.  
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2015. 250 с.  

13. Тлумачний словник сучасної української мови / Л. П. Коврига, Т. В. Ковальова, 

В. Д. Пономаренко / за ред. д. філол. наук, проф. В. С. Калашника. Харків : Белкаркнига, 

2005. 800 с.  

14. Українська літературна вимова і наголос: словник-довідник: близько 50000 сл. / АН 

УРСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні; [відп. ред. М. А. Жовтобрюх; уклад.: 

І. Р. Вихованець, С. Я. Єрмоленко, Н. М. Сологуб, Г. Х. Щербатюк]. К. : Наук.думка, 1973. 

724 с.  

15. Чудопалова К. Г., Шевчук Т. І. Україна: історія й сучасність. Навчальний посібник з 

вивчального читання для іноземних студентів. К. : НТУУ «КПІ»,  рукопис.  

 

Допоміжна 

1. Актуальні проблеми викладання української мови як іноземної: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції 19 квітня. Білоцерківський НАУ, 2019. 84 с.  
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11. Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць за 

матеріалами міжнародної наукової конференції. Львів, 2006. Вип. 1.  153 с. 
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15. Сучасні підходи до вивчення української мови як іноземної 

http://kumlk.kpi.ua/node/1522 

  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

       5.  Засоби діагностики успішності навчання.   Перевірка виконання завдань для 

самостійної роботи, тестових завдань, завдань для індивідуальної роботи, контрольних робіт. 
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