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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Українська мова як іноземна − навчальна дисципліна, яка має на меті формування у 
здобувачів освіти комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентностей, що передбачають 
практичне оволодіння українською мовою, достатньому для комфортного перебування в 
академічному та соціальному середовищі, що уможливлює подальше навчання на третьому 
освітньому рівні. 

Програма курсу також містить теми, які дадуть змогу вдосконалити навички володіння 
діловою та науковою українською мовою. Значну увагу приділено формуванню 
комунікативних навичок, а також розвитку писемного мовлення, необхідного для якісного 
виконання різнопланових навчальних завдань із фахових дисциплін. 

 
СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Години 
(сем.) 

Тема Результати навчання Завдання / 
Способи 
контролю 

6 1. ЗВУК. БУКВА. 
АЛФАВІТ 

Знати український алфавіт, українські 
звуки і букви. Володіти навичками 
написання українських літер 
відповідно до чинних правил графіки 
та каліграфії. Розуміти сутність 
граматичних понять «категорія 
істоти/неістоти іменників» та «кличний 

Тестові 
завдання 
Усне 
опитування 
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відмінок», уміти використовувати їхні 
форми в усному і писемному 
мовленні. Засвоїти мовленнєві 
формули вітання та прощання, 
мовленнєві конструкції Хто це? Що 
це? 

4 2. ОСОБОВІ 
ЗАЙМЕННИКИ. 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ 
ОСОБИ  

Знати мовленнєві формули 
знайомства. Розуміти суть 
граматичних категорій «рід 
іменників», «число іменників», понять 
«однина» і «множина». Уміти 
правильно використовувати їхні 
форми. Знати форми особових 
займенників, вводити їх у мовлення. 
Засвоїти мовленнєві конструкції Хто 
це? Що це?  

Тестові 
завдання 
Усне 
опитування 
Вправи 
 

6 3. ХАРАКТЕРИС-
ТИКИ ОБ’ЄКТІВ. ДНІ 
ТИЖНЯ. МІСЯЦІ 
 

Знати назви днів тижня та місяців, 
уміти описувати зовнішність осіб і 
предмети навколишнього світу, 
доповнювати діалоги, добирати 
антоніми до прикметників, ставити 
запитання до них. Розуміти 
особливості інфінітивної форми 
дієслова. Засвоїти мовленнєві 
конструкції Який я? Який він? Які ми? 
Який сьогодні день? Який тепер 
місяць? 

Тестові 
завдання 
Усне 
опитування 
Вправи 
 

4 4. ОПИС ДІЙ. 
ОСОБОВІ ФОРМИ 
ДІЄСЛОВА 
 

Уміти описувати свої дії та дії інших 
осіб. Знати особові форми дієслова, 
дієслівні форми теперішнього часу, 
форми  іменника однини у знахідному 
відмінку. Засвоїти мовленнєві 
конструкції Що я роблю? Що ми 
робимо? Що я читаю? Я читаю 
книжку! 

Тестові 
завдання 
Усне 
опитування 
Вправи 
 

6 5. ВИРАЖЕННЯ 
СТАВЛЕННЯ 

Уміти виражати своє ставлення до 
явищ навколишнього світу. Знати та 
правильно використовувати особові 
форми дієслова «подобатися». 
Розуміти особливості іменників і 
займенників у формі знахідного та 
давального відмінків. Засвоїти 
мовленнєві конструкції Мені 
подобається ця книжка! Мені 
подобається читати. ми виконуємо 

Тестові 
завдання 
Усне 
опитування 
Вправи 
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вправи! 

4 6. ПРИСВІЙНІ 
ЗАЙМЕННИКИ. 
ВЛАСНІ ІМЕНА. 
МИНУЛИЙ ЧАС 
ДІЄСЛОВА 

Уміти описувати свої дії та дії інших 
осіб. Правильно використовувати 
відмінкові форми присвійних 
займенників і прикметників однини. 
Знати форми минулого часу дієслів. 
Засвоїти мовленнєві конструкції Я 
знаю твого брата. Ми читаємо 
цікаву книжку! Раніше я читав, тепер 
відпочиваю! 

Тестові 
завдання 
Усне 
опитування 
Вправи 
 

6 7. ОПИС ЛОКАЦІЇ 
ОБ’ЄКТІВ. 
УКРАЇНСЬКІ СТРАВИ 
 
 

Уміти описувати ситуацію за схемою 
«Що, де, коли». Знати та правильно 
використовувати в мовленні форми 
місцевого відмінка іменників, 
прикметників і присвійних 
займенників. Засвоїти мовленнєві 
конструкції Книжка на столі. Стіл у 
кімнаті. В університеті. На моєму 
столі 

Тестові 
завдання 
Усне 
опитування 
Вправи 
 

4 8. ІНФІНІТИВ. 
ІНФІНІТИВНІ 
КОНСТРУКЦІЇ. 
ЧАСОВІ ФОРМИ 

Розуміти сутність поняття 
«Дієвідміна». Уміти характеризувати 
поточну діяльність, правильно 
використовувати закінчення слів 
другої дієвідміни та форми 
порядкових числівників у місцевому 
відмінку. Засвоїти мовленнєві 
конструкції Лежати, сидіти, стояти, 
ходити і т.д. Котра година? О котрій 
годині? 

Тестові 
завдання 
Усне 
опитування 
Вправи 
 

6 9. МІСЦЕ. НАПРЯМ. 
РУХ 
 
 

Уміти давати вичерпну 
характеристику своїм діям і діям інших 
у межах засвоєної лексики, описувати 
місце та напрям дії. Знати закінчення 
іменників і займенників в орудному 
відмінку. Засвоїти мовленнєві 
конструкції Де? Куди? Звідки? 
Рухаємося! Я пишу ручкою. 
Розмовляю з другом, Хочу бути 
письменником 

Підсумкове 
експрес-
опитування 

4 10. ЧАСОВІ ФОРМИ 
ДІЄСЛІВ. РУХ — ЦЕ 
ЖИТТЯ 
 

Уміти описувати місце та напрям 
регулярної чи разової дії. Знати 
форми слів на позначення напрямку 
руху у формі знахідного і родового 
відмінків. Розуміти поняття «вид 

Тестові 
завдання 
Усне 
опитування 
Вправи 
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дієслова». Оперувати дієсловами 
недоконаного виду в майбутньому 
часі. Засвоїти мовленнєві конструкції 
Ми робили. Ми зробили. Ми знову 
будемо робити 

 

6 11. ПРИВІТАННЯ & 
ПОБАЖАННЯ 
 

Уміти використовувати типові 
мовленнєві конструкції для комунікації 
в магазині, описувати своє улюблене 
свято і традиції його святкування. 
Оперувати формами дієслова на 
позначення руху, правильно вживати 
іменники, прикметники й займенники у 
формі давального відмінку. Засвоїти 
мовленнєві конструкції Ми любимо 
подарунки! Вітаємо… Бажаємо… 

Тестові 
завдання 
Усне 
опитування 
Вправи 
 

4 12. ТРАДИЦІЇ 
СПОЖИВАННЯ ЇЖІ. 
ВІДЧУТТЯ. 
ПОЧУТТЯ. ЕМОЦІЙНІ 
СТАНИ 
 

Знати назви продуктів і страв 
українською мовою. Уміти описувати 
принципи здорового харчування та 
розповідати про національні традиції 
споживання їжі. Правильно вживати 
дієслова різних видових форм. Знати 
особливості прикметників і 
прислівників як частин мови. Засвоїти 
мовленнєві конструкції Смачного! Я 
веселий. Мені весело! 

Тестові 
завдання 
Усне 
опитування 
Вправи 
 

6 13. УКРАЇНА ТА ЇЇ 
МІСЦЕ У СВІТІ 

Знати місце України серед інших країн 
світу. Уміти описувати Київ як 
столицю України, визначні місця 
країни та визначні постаті української 
культури. Розуміти принципи 
утворення складних речень. Уміти 
моделювати складнопідрядні речення 
з підрядними означальними 

Тестові 
завдання 
Усне 
опитування 
Вправи 
 

4 14. ЗДОРОВ’Я. 
ОРІЄНТУВАННЯ В 
ПРОСТОРІ 

Уміти розповідати про здоров’я, спорт 
і фізичну культуру, орієнтування у 
просторі. Знати алгоритм утворення 
форм наказового способу дієслова. 
Уживати дієслова руху для 
орієнтування на місцевості. Засвоїти 
мовленнєві конструкції Будьмо 
здорові! Як пройти до…? Праворуч 
чи ліворуч? А може, прямо?  

Тестові 
завдання 
Усне 
опитування 
Вправи 
 

6 15. РУХ У РІЗНИХ 
НАПРЯМКАХ. 

Знати способи опису руху в різних 
напрямках. Уміти грамотно 

Тестові 
завдання 
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ПРИЧИНИ ТА 
РЕЗУЛЬТАТ 

висловлюватися щодо причини та 
результату дії, описувати шляхи 
досягнення мети. Коректно вживати 
префіксальні форми дієслів руху та 
використовувати в мовленні підрядні 
обставинні речення причини. Засвоїти 
мовленнєві конструкції Чому? — Бо 
тому. Ідемо до мети. Якщо зможемо 

Усне 
опитування 
Вправи 
 

4 16. МЕТА Й УМОВА 
ДІЇ. ЧАС І МІСЦЕ 

Уміти висловлюватися щодо 
планування зустрічі та зміни її часу та 
місця. Правильно вживати в мовленні 
підрядні обставинні речення. Засвоїти 
мовленнєві конструкції Ми читаємо 
сидячи. Прочитавши, встанемо! 

Тестові 
завдання 
Усне 
опитування 
Вправи 
 

6 17. ДІЄПРИСЛІВ-
НИКИ & 
ДІЄПРИКМЕТНИКИ 

Уміти описувати національні традиції 
та свої вподобання, використовуючи 
дієприслівникові та дієприкметникові 
звороти. Засвоїти мовленнєві 
конструкції Ми читаємо сидячи…, 
Прочитавши, встанемо! Прочитана 
книжка, вивчене правило, складений 
іспит 

Тестові 
завдання 
Усне 
опитування 
Вправи 
 

4 18. НАУКОВИЙ 
СТИЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ 
 

Уміти вести усну та писемну наукову 
комунікацію, підтримувати розмову на 
консультаціях, брати участь у 
наукових диспутах, комунікувати на 
наукових заходах. Оволодіти 
навичками написання наукових 
текстів, використовуючи безособові 
речення та дієслівні форми на -но/-то. 
Знати типові звороти наукового стилю 
української мови, поняття авторського 
МИ в наукових текстах. Засвоїти 
мовленнєві конструкції Мене 
зацікавила Ваша доповідь, Праці яких 
науковців Ви вивчали? Чому Ви 
обрали цю тему для дослідження? У 
чому наукова новизна Вашої наукової 
розвідки? 

Підсумкова 
контрольна 
робота 

 
 
 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
1. Мазурик Д. Українська для іноземців. Крок за кроком. Харків: Фоліо, 2019. 288 с. 
2. Мацюк Г. Р. Українська мова. Практичний курс для іноземців: навчальний посібник. 

Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2017. 195 с. 
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3. Назаревич Л., Гавдида Н. Українська мова для іноземців. Рівень B1-B2. 2-ге вид., 
змінене й доповнене. Тернопіль: ФОП Паляниця, 2017. 212 с. 

4. Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови: навчальний посібник з 
алґоритмічними приписами. 3-є вид., перероб. і доп. Київ: Центр навч. л-ри, 2017. 
300 с. 

5. Українська мова для іноземців. Рівень А1: навчальний посібник / Дегтярьова Т. О., 
Дядченко Г. В., Коньок О. П. та ін.; за заг. ред. Т. О. Дегтярьової. Суми : 
Університетська книга, 2020. 215 с. 

6. Українська мова для іноземців. Рівень В1: навчальний посібник / Біденко Л.В., 
Завгородній В.А., Казанджиєва М.С. та ін. Суми : Університетська книга, 2020. 363 с. 

7. Шкіцька І. Ю. Основи академічної доброчесності: практикум : навчально-методичний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 64 с. URL: 
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/31709. 

8. Шкіцька І. Ю. Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні : навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 312 с. 
URL: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/29700. 

9. A Guide To Academic Integrity to School Students / ed. by O. O. Huzhva ; V. N. Karazin 
Kharkiv National University. 2-nd ed., revised and supplemented. Kharkiv, 2018. 59 p. 

10. Heard Stephen B. The Scientist's Guide to Writing: How to Write More Easily and Effectively 
throughout. Your Scientific Career Paperback. April 12, 2016. 

11. Gerald Graff, Cathy Birkenstein. They Say / I Say: The Moves That Matter in Academic 
Writing Fourth Edition, 2018. 

12. Kate L. Turabian. Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, 
(Chicago Style for Students and Researchers) 9th Edition. 2019. 

13. Otavio Barros Luiz. The Only Academic Phrasebook You'll Ever Need: 600 Examples of 
Academic Language 1st Edition, 2016. 

14. Paul J. Silvia. How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic Writing (2018 
New Edition) Second Edition. 

15.  Sarnecka Barbara W. The Writing Workshop: Write More, Write Better, Be Happier in 
Academia. Paperback. Illustrated, October 15, 2019. https://www.ukrainianlessons.com/ 

16. https://ukrainianpro.com/ 
17. https://www.ukma.edu.ua/eng/ufl/ 
18. https://ukr.lingva.ua/  

  
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

● Політика щодо дедлайнів і перескладання. Роботи, які подаються з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються нижче (-20 балів). Перескладання модулів 
відбувається з дозволу деканату за умови, що причина відсутності здобувача освіти 
на модулі була поважною. 

● Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи перевіряються на 
унікальність тексту і допускаються до захисту з коректними текстовими 
запозиченнями, які не повинні перевищувати 20 %. 

● Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. З об’єктивних причин (наприклад, стан 
здоров’я, сімейні обставини, міжнародне стажування, карантин) навчання може 
відбуватись в онлайн-формі. 
 

ОЦІНЮВАННЯ 
Схема розрахунку остаточної оцінки за курс 

https://drive.google.com/file/d/1nfclzcl0sL-hVsVCZxgv4UThXwcLSwrk/view
https://www.amazon.com/Stephen-B-Heard/e/B017Y13BNU/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Gerald-Graff/e/B001H6UGC8/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Cathy+Birkenstein&text=Cathy+Birkenstein&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Kate-L-Turabian/e/B001IGFJ4W/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Luiz+Otavio+Barros&text=Luiz+Otavio+Barros&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Paul-J-Silvia/e/B001JP2K08/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Barbara+W+Sarnecka&text=Barbara+W+Sarnecka&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.ukrainianlessons.com/
https://ukrainianpro.com/
https://www.ukma.edu.ua/eng/ufl/
https://ukr.lingva.ua/
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Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 (теми 1-9) – підсумкове експрес-опитування 
в усній формі 

20 

Модуль 2 (теми 2-18) – написання підсумкової 
контрольної роботи, що передбачає висвітлення 
дискусійних питань, виконання тестових і ситуаційних 
завдань, редагування та написання наукових текстів, 
укладання бібліографічних списків 

20 

Модуль 3 — оцінювання самостійної роботи, зокрема 
перевірка самостійно виконаних вправ, переказ 
прочитаної літератури, конспектування, ведення 
тематичного словника 

20 

Залік, що передбачає виконання тестових і 
конструктивних завдань, зокрема вправ, завдань на 
продукування наукових текстів 

40 

 
Шкала оцінювання 

 

За шкалою ЗУНУ За національною шкалою За шкалою ЕСТS 

90-100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю 
повторного складання) 

1-34 
F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 
 


