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Дисципліна, 
семестр Українська мова (як іноземна), 5-6 семестр 

Мета, стислий 
опис 

Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова для 
іноземців» є формування мовної та мовленнєвої компетенції іноземних 
студентів, сприяння їх адаптації до професійного й культурного 
середовища України. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова для 
іноземців» є: 

• забезпечити засвоєння норми української літературної вимови та 
правописних норм української мови; 

• формувати вміння та навички слухання, читання, письма й 
говоріння українською мовою; 

• формувати уміння спілкуватися українською мовою в 
побутовому та навчально-професійному середовищі; 

• забезпечити засвоєння основ базової української лексики з обраної 
спеціалізації. 

Результати у 
вигляді 
програмних 
результатів 
навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми іноземні студенти 
повинні: 
знати: 
– українську абетку; 
– співвідношення між звуками і буквами; 
– закономірності літературної вимови слів; 
– способи творення слів; 
– граматичну систему сучасної української літературної мови; 
– норми сучасної української літературної мови (орфографічні, 
лексичні, орфоепічні, граматичні, стилістичні, пунктуаційні); 
– систему частин мови, їх особливості; 
– основи усного та писемного спілкування; 
вміти: 
– слухати, читати, писати й говорити українською мовою; 
– передавати зміст прочитаного або прослуханого тексту; 
– помічати і виправляти помилки у власному та чужому мовленні; 
– спілкуватися українською мовою у побутовій, навчально-професійній 
і культурній сферах; 
– перекладати тексти українською мовою на рівні B1; 
– вміти висловлювати власну думку; 
– брати участь у діалозі на побутову й професійну теми; 
– використовувати лексику запропонованих тем, вільно і граматично 
правильно вводити її у діалогічне та монологічне мовлення.  
 

Обсяг знань Всього Лекцій Практичні СР Підготовка 
до заліку 

180  120 60 НП 
Форми СРС 1) підготовка до аудиторних занять –  практичних робіт; 

2) самостійне опрацювання матеріалу навчальної дисципліни, 
запропонованого викладачем, згідно з навчально-тематичним планом; 
підготування конспекту; 
3) виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань; 
4) виконання різноманітних вправ, розрахованих на практичне 
застосування і закріплення знань за пройденими темами (відмінювання 
словосполучень, дієслів, утворення ступенів порівняння тощо); 
5) переклад речень і текстів з української на англійську (розбір 



навчального тексту по загальнокультурній тематиці); 
6) вибір із запропонованого списку і вивчення напам’ять лексики та 
фразеології спеціального і загальнокультурного характеру; 
7) підготовка до тестових випробувань та письмових самостійних і 
контрольних робіт. 

Індивідуальна 
робота студента 

Протягом семестру студенти виконують одне індивідуальне 
завдання, яке є невід’ємною складовою самостійної роботи. 
Індивідуальне навчальне завдання студент виконує за рахунок годин 
самостійної роботи під керівництвом викладача. Індивідуальне 
навчально-дослідне завдання полягає у написанні реферату чи створенні 
презентації (в електронному вигляді) на одну із запропонованих тем. 
Більшість тем стосуються України і її відомих місць, знаних 
письменників, поетів  тощо, тому кожен реферат чи презентація повинні 
містити портрети тих, про кого йде мова тощо. Крім того, індивідуальне 
завдання може полягати у виголошенні короткої доповіді-довідки, 
реферату чи презентації. 

Оцінка результатів 
навчання 

Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, 
есе, реферат, творча робота, контрольна робота) відповідь студента  та 
ін.  

Формами підсумкового  контролю є залік. 
Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі 

вивчення дисципліни протягом семестру, становить 100 балів за шкалою 
ECTS, які  студент набирає (максимально) в ході поточної роботи. 

За кожен із видів робіт нараховується певна кількість балів, які 
студент має набирати за накопичувальною системою. 

Максимальна кількість балів за перший змістовий модуль – 15 
балів, за другий змістовий модуль – 15 балів, за третій змістовий модуль 
– 15 балів, за четвертий змістовий модуль – 15 балів. Загалом до заліку 
студент може набрати 60 балів.  

Якщо студент набрав менше 35 балів за семестр, він мусить 
повторно прослухати курс.  

 
 

Розподіл балів, які отримують студенти (залік) 
 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль № 1 

Т1 Т2 Т3 T4 T5 Т6 Т7 Т8 15 
3 - 3 - 3 - 3 3 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль № 2 
Т1 Т2 Т3 T4 T5 Т6 Т7 Т8 15 
3 - 3 - 3 - 3 3 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль № 3 
Т1 Т2 Т3 T4 T5 Т6 Т7 Т8 15 



3 - 3 - 3 - 3 3 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль № 4 
Т1 Т2 Т3 T4 T5 Т6 Т7 Т8 15 
3 - 3 - 3 - 3 3 

 
Поточне тестування та самостійна робота  

Сума ЗМ № 1 ЗМ № 2 ЗМ № 3 ЗМ № 4 Модуль-
контроль 

(залік) 
Т1-Т8 Т1-Т8 Т1-Т8 Т1-Т8 

15 15 15 15 40 100 
 
 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Загальна інформація 
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Денна 3-й 5, 6 
6 180 

 120   60  залік 

Заочна    
  

       

 



СТРУКТУРА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1  
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Морфологія. 
 

Тема 1. Несподівана зустріч. 6  4   2       
Тема 2. У супермаркеті.  6  4   2       
Тема 3. У ресторані. 6  4   2       
Тема 4. Свята. 6  4   2       
Тема 5. У лікаря. 6  4   2       

Тема 6. Кольоровий 
навколишній світ. 

6  4   2       

Тема 7. Театр і кіно. 
7  4   3       

Тема 8. Систематизація та 
узагальнення. Модульна 
контрольна робота № 1 

2  2          

Разом за змістовим модулем 1 45  30   15       
Змістовий модуль 2. Морфологія. Частина 2. 

 
Тема 1. Скільки років живе 
людина? 

6  4   2       

Тема 2. День народження. 6  4   2       

Тема 3. Чернівецький 
університет. 

6  4   2       

Тема 4. У бібліотеці. 6  4   2       
Тема 5. Українські символи. 6  4   2       
Тема 6. Моя майбутня 
професія. 

6  4   2       

Тема 7. Мій найкращий друг. 7  4   3       
Тема 8. Систематизація та 
узагальнення. Модульна 
контрольна робота № 2 

2  2          

Разом за змістовим модулем 2 45  30   15       

Усього годин  

за 1-2 змістові модулі 

 
90 

  
60 

   
30 

      

 
  



 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1  
Змістовий модуль 3. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір. 

 
Тема 1. Незабутня подорож. 6  4   2       
Тема 2. Стиль і мода. 6  4   2       
Тема 3. Міста України.  6  4   2       
Тема 4. Екскурсія 
Чернівцями. 

6  4   2       

Тема 5. Про що розповідають 
імена? 

6  4   2       

Тема 6. Транспорт. 6  4   2       
Тема 7. Канікули. 7  4   3       
Тема 8. Систематизація та 
узагальнення. Модульна 
контрольна робота № 3 

2  2          

Разом за змістовим модулем 3 45  30   15       
Змістовий модуль 4. Синтаксис. Пунктуація. 

 
Тема 1. Український 
фольклор. 

6  4   2       

Тема 2. Спілкування – це 
наука чи мистецтво? 

6  4   2       

Тема 3. Хобі. 6  4   2       
Тема 4. Відвідини музею. 6  4   2       
Тема 5. Пори року. 6  4   2       
Тема 6. Улюблений 
письменник і книжка. 

6  4   2       

Тема 7. Український рушник. 7  4   3       
Тема 8. Систематизація та 
узагальнення. Модульна 
контрольна робота № 4 

2  2          

Разом за змістовим модулем 4 45  30   15       

Усього годин  

за 3-4 змістові модулі 

 
90 

  
60 

   
30 

      

Усього годин  

за 1-4 змістові модулі 

180  120   60       

 
 



ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Денна форма навчання 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Змістовий модуль 1. Морфологія.  
1 Комунікативна тема: Несподівана зустріч.  

Граматика: Теперішній, минулий і майбутній час дієслова «бути»1. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
при зустрічі. 

4 

2 Комунікативна тема: У супермаркеті. 
Граматика: Поняття про лексику та лексичне значення слова. 
Однозначні і багатозначні слова. Синоніми, антоніми, омоніми, 
інтернаціональні слова. Поняття про професійні слова. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
магазини і супермаркети. 

4 

3 Комунікативна тема: У ресторані. 
Граматика: Іменник як самостійна частина мови, його морфологічні 
ознаки та синтаксична роль: а) істоти та  неістоти. Загальні назви 
іменника; б) рід іменника, граматичні ознаки іменника; в) число іменника; 
г) власні назви іменника. Правила написання  власних назв іменника; д) 
роль іменника у реченні. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про ресторан чи кафе. 

4 

4 Комунікативна тема: Свята. 
Граматика: Займенник та його значення у мові. Розряди: особові 
займенники однини і множини; присвійні займенники однини і 
множини; узгодження присвійних займенників з іменниками в однині 
і множині; вказівні займенники; роль займенника в реченні.   
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про різні свята (українські і не тільки). 

4 

5 Комунікативна тема: У лікаря. 
Граматика: Морфологічні ознаки прикметника. Рід. Число. 
Узгодження прикметника з іменником. Роль у реченні. Питання до 
прикметника. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
відвідини лікаря і лікарні. 

4 

6 Комунікативна тема: Кольоровий навколишній світ. 
Граматика: Граматичні ознаки дієслова. Основні форми дієслова. 
Способи дієслова. Категорія часу: теперішній час дієслова. 1 та 2 
дієвідміна дієслова. Роль дієслова  у реченні. Питання до дієслова. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про красу навколишнього світу. 

4 

7 Комунікативна тема: Театр і кіно. 
Граматика: Повторення і закріплення вивченого граматичного 
матеріалу. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
театр і кіно. 

4 

8 Систематизація та узагальнення. МКР № 1 2 

                                                 
1 Вправи, тексти, діалоги і граматику подано за підручником: Мазурик Д. Українська мова для іноземців. 
Крок за кроком / Данута Мазурик; худож.-оформлювач В.М.Карасик. – Харків : Фоліо, 2017. – 288 с.: іл. 



 Змістовий модуль 2. Морфологія. Частина 2.  
1 Комунікативна тема: Скільки років живе людина? 

Граматика:  Граматичні ознаки дієслова. Основні форми дієслова. 
Способи дієслова. Категорія часу: минулий час дієслова. 1 та 2 
дієвідміна дієслова. Роль дієслова  у реченні. Питання до дієслова. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
людський вік. 

4 

2 Комунікативна тема: День народження. 
Граматика: Граматичні ознаки дієслова. Основні форми дієслова. 
Способи дієслова. Категорія часу: майбутній час дієслова. 1 та 2 
дієвідміна дієслова. Роль дієслова  у реченні. Питання до дієслова. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про святкування свого дня народження. 

4 

3 Комунікативна тема: Чернівецький університет. 
Граматика: Відмінювання дієслів «хотіти», «могти», «брати», 
«спати», «вчитися», «дивитися» у всіх часах. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про Чернівецький університет імені Юрія Федьковича. 

4 

4 Комунікативна тема: У бібліотеці. 
Граматика: Морфологічні ознаки числівника. Кількісні, порядкові 
числівники. Прості і складені. Узгодження з іменниками. Питання до 
числівника. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
відвідини бібліотеки. 

4 

5 Комунікативна тема: Українські символи. 
Граматика: Поняття про службові частини мови та їх значення. 
Прийменник,  сполучник та частка. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про символи України і українського народу.  

4 

6 Комунікативна тема: Моя майбутня професія. 
Граматика: Родовий відмінок однини і множини іменників, 
прикметників та займенників. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про свою майбутню професію. 

4 

7 Комунікативна тема: Мій найкращий друг. 
Граматика: Повторення і закріплення вивченого граматичного 
матеріалу. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
свого найкращого друга. 

4 

8 Систематизація та узагальнення. МКР № 2 2 
 Разом  60 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Змістовий модуль 3. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір.  
1 Комунікативна тема: Незабутня подорож. 

Граматика: Давальний відмінок однини і множини іменників, 
прикметників та займенників. 
 Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про свою найцікавішу подорож. 

4 

2 Комунікативна тема: Стиль і мода. 4 



Граматика: Знахідний відмінок однини і множини іменників, 
прикметників та займенників.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про стиль, одяг, взуття і загалом моду. 

3 Комунікативна тема: Міста України. 
Граматика: Орудний відмінок однини і множини іменників, 
прикметників та займенників.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
міста України (Львів, Чернівці, Одеса, Харків, Луцьк). 

4 

4 Комунікативна тема: Екскурсія Чернівцями. 
Граматика: Місцевий відмінок однини і множини іменників, 
прикметників та займенників.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про місто Чернівці і його «цікавинки». 

4 

5 Комунікативна тема: Про що розповідають імена? 
Граматика: Кличний відмінок іменника. Граматичні закінчення.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
значення українських імен і своїх власних. 

4 

6 Комунікативна тема: Транспорт. 
Граматика: Українські дієслова та відмінки, якими вони керують.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про транспортні засоби пересування. 

4 

7 Комунікативна тема: Канікули. 
Граматика: Повторення і закріплення вивченого граматичного 
матеріалу. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
канікули. 

4 

8 Систематизація та узагальнення. МКР № 3 2 
 Змістовий модуль 4. Синтаксис. Пунктуація.  
1 Комунікативна тема: Український фольклор. 

Граматика: Просте речення. Будова простого речення. Підмет і 
присудок як основа простого речення. Питання до підмета. Питання 
до присудка.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про український фольклор. 

4 

2 Комунікативна тема: Спілкування – це наука чи мистецтво? 
Граматика: Види речень за метою висловлювання. Поняття про 
розповідні, питальні, спонукальні речення. Інтонація спонукальних 
речень.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для висловлення 
власної думки. 

4 

3 Комунікативна тема: Хобі. 
Граматика: Розповідне речення. Основні синтаксичні конструкції з 
дієсловом. Стверджувальні та заперечні речення.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
своє хобі. 

4 

4 Комунікативна тема: Відвідини музею. 
Граматика: Спонукальні речення. Ввічлива форма спонукання. 
Окличні речення.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про відвідини музеїв. 

4 

5 Комунікативна тема: Пори року. 4 



Граматика: Складне речення з основними синтаксичними 
конструкціями.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
пори року і, зокрема, про улюблену пору року. 

6 Комунікативна тема: Улюблений письменник і книжка. 
Граматика: Питальні речення.   
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про улюбленого письменника і його книгу. 

4 

7 Комунікативна тема: Український рушник. 
Граматика: Повторення і закріплення вивченого граматичного 
матеріалу.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для опису 
українського національного рушника. 

4 

8 Систематизація та узагальнення. МКР № 4 2 
 Разом  60 
 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним 
матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою 
процесу вивчення конкретної дисципліни. Її зміст визначений робочою навчальною 
програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна 
робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених 
для вивчення дисципліни: підручниками, навчальними та методичними посібниками, 
конспектами лекцій, словниками тощо. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений 
робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, 
виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 
під час аудиторних занять. 

Розподіл годин самостійної роботи такий: 
 

Денна форма навчання 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Змістовий модуль 1. Морфологія. 
 

 

1 Комунікативна тема: Несподівана зустріч.  
Граматика: Теперішній, минулий і майбутній час дієслова «бути»2. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
при зустрічі. 

2 

2 Комунікативна тема: У супермаркеті. 
Граматика: Поняття про лексику та лексичне значення слова. 
Однозначні і багатозначні слова. Синоніми, антоніми, омоніми, 
інтернаціональні слова. Поняття про професійні слова. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
магазини і супермаркети. 

2 

3 Комунікативна тема: У ресторані. 
Граматика: Іменник як самостійна частина мови, його морфологічні 
ознаки та синтаксична роль: а) істоти та  неістоти. Загальні назви 
іменника; б) рід іменника, граматичні ознаки іменника; в) число іменника; 

2 

                                                 
2 Вправи, тексти, діалоги і граматику подано за підручником: Мазурик Д. Українська мова для іноземців. 
Крок за кроком / Данута Мазурик; худож.-оформлювач В.М.Карасик. – Харків : Фоліо, 2017. – 288 с.: іл. 



г) власні назви іменника. Правила написання  власних назв іменника; д) 
роль іменника у реченні. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про ресторан чи кафе. 

4 Комунікативна тема: Свята. 
Граматика: Займенник та його значення у мові. Розряди: особові 
займенники однини і множини; присвійні займенники однини і 
множини; узгодження присвійних займенників з іменниками в однині 
і множині; вказівні займенники; роль займенника в реченні.   
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про різні свята (українські і не тільки). 

2 

5 Комунікативна тема: У лікаря. 
Граматика: Морфологічні ознаки прикметника. Рід. Число. 
Узгодження прикметника з іменником. Роль у реченні. Питання до 
прикметника. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
відвідини лікаря і лікарні. 

2 

6 Комунікативна тема: Кольоровий навколишній світ. 
Граматика: Граматичні ознаки дієслова. Основні форми дієслова. 
Способи дієслова. Категорія часу: теперішній час дієслова. 1 та 2 
дієвідміна дієслова. Роль дієслова  у реченні. Питання до дієслова. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про красу навколишнього світу. 

2 

7 Комунікативна тема: Театр і кіно. 
Граматика: Повторення і закріплення вивченого граматичного 
матеріалу. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
театр і кіно. 

3 

 Змістовий модуль 2. Морфологія. Частина 2. 
 

 

1 Комунікативна тема: Скільки років живе людина? 
Граматика:  Граматичні ознаки дієслова. Основні форми дієслова. 
Способи дієслова. Категорія часу: минулий час дієслова. 1 та 2 
дієвідміна дієслова. Роль дієслова  у реченні. Питання до дієслова. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
людський вік. 

2 

2 Комунікативна тема: День народження. 
Граматика: Граматичні ознаки дієслова. Основні форми дієслова. 
Способи дієслова. Категорія часу: майбутній час дієслова. 1 та 2 
дієвідміна дієслова. Роль дієслова  у реченні. Питання до дієслова. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про святкування свого дня народження. 

2 

3 Комунікативна тема: Чернівецький університет. 
Граматика: Відмінювання дієслів «хотіти», «могти», «брати», 
«спати», «вчитися», «дивитися» у всіх часах. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про Чернівецький університет імені Юрія Федьковича. 

2 

4 Комунікативна тема: У бібліотеці. 
Граматика: Морфологічні ознаки числівника. Кількісні, порядкові 
числівники. Прості і складені. Узгодження з іменниками. Питання до 
числівника. 

2 



Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
відвідини бібліотеки. 

5 Комунікативна тема: Українські символи. 
Граматика: Поняття про службові частини мови та їх значення. 
Прийменник,  сполучник та частка. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про символи України і українського народу.  

2 

6 Комунікативна тема: Моя майбутня професія. 
Граматика: Родовий відмінок однини і множини іменників, 
прикметників та займенників. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про свою майбутню професію. 

2 

7 Комунікативна тема: Мій найкращий друг. 
Граматика: Повторення і закріплення вивченого граматичного 
матеріалу. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
свого найкращого друга. 

3 

 Разом  30 
 
 
 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Змістовий модуль 3. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір.  
1 Комунікативна тема: Незабутня подорож. 

Граматика: Давальний відмінок однини і множини іменників, 
прикметників та займенників. 
 Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про свою найцікавішу подорож. 

2 

2 Комунікативна тема: Стиль і мода. 
Граматика: Знахідний відмінок однини і множини іменників, 
прикметників та займенників.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про стиль, одяг, взуття і загалом моду. 

2 

3 Комунікативна тема: Міста України. 
Граматика: Орудний відмінок однини і множини іменників, 
прикметників та займенників.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
міста України (Львів, Чернівці, Одеса, Харків, Луцьк). 

2 

4 Комунікативна тема: Екскурсія Чернівцями. 
Граматика: Місцевий відмінок однини і множини іменників, 
прикметників та займенників.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про місто Чернівці і його «цікавинки». 

2 

5 Комунікативна тема: Про що розповідають імена? 
Граматика: Кличний відмінок іменника. Граматичні закінчення.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
значення українських імен і своїх власних. 

2 

6 Комунікативна тема: Транспорт. 
Граматика: Українські дієслова та відмінки, якими вони керують.  

2 



Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про транспортні засоби пересування. 

7 Комунікативна тема: Канікули. 
Граматика: Повторення і закріплення вивченого граматичного 
матеріалу. 
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
канікули. 

3 

 Змістовий модуль 4. Синтаксис. Пунктуація.  
1 Комунікативна тема: Український фольклор. 

Граматика: Просте речення. Будова простого речення. Підмет і 
присудок як основа простого речення. Питання до підмета. Питання 
до присудка.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про український фольклор. 

2 

2 Комунікативна тема: Спілкування – це наука чи мистецтво? 
Граматика: Види речень за метою висловлювання. Поняття про 
розповідні, питальні, спонукальні речення. Інтонація спонукальних 
речень.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для висловлення 
власної думки. 

2 

3 Комунікативна тема: Хобі. 
Граматика: Розповідне речення. Основні синтаксичні конструкції з 
дієсловом. Стверджувальні та заперечні речення.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
своє хобі. 

2 

4 Комунікативна тема: Відвідини музею. 
Граматика: Спонукальні речення. Ввічлива форма спонукання. 
Окличні речення.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про відвідини музеїв. 

2 

5 Комунікативна тема: Пори року. 
Граматика: Складне речення з основними синтаксичними 
конструкціями.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для розповіді про 
пори року і, зокрема, про улюблену пору року. 

2 

6 Комунікативна тема: Улюблений письменник і книжка. 
Граматика: Питальні речення.   
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для спілкування 
про улюбленого письменника і його книгу. 

2 

7 Комунікативна тема: Український рушник. 
Граматика: Повторення і закріплення вивченого граматичного 
матеріалу.  
Лексика: фрази і окремі слова, що використовують для опису 
українського національного рушника. 

3 

 Разом  30 
 Усього за змістові модулі 1-4 60 
 
 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 Базова (основна)  



1. Альохіна С.В. Українська мова для іноземних студентів: початково-предметні курси 
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імені Тараса Шевченка (інформація про розвиток сучасної української літературної 
мови на сайті лінгвістичного гуртка); 

 http://www/nestor.mmslcby/kg/O-ukraiii/ – Інтернет-видання «Компьютерная газета» 
(про пакет з українським інтерфейсом для Windows XP Professional від Microsoft); 

 www.korespondent.net/data/events.htra! – Українська мережа новин «Кореспондент» 
(інформація про випуск Microsoft україномовної версії Windows); 

 www.zn.kiev.ua – Газета «Дзеркало тижня» (сучасний стан української літературної 
мови); 

 www.ukr_mova.com.ua – Інтернет-сайт, що подає різноманітну інформацію про 
українську літературну мову. 

 
 

http://bukvoid.com.ua/info/publishers/Prosvita.html
http://lib.istu.edu.ua/index.php?p=34&id=3296
http://lib.istu.edu.ua/index.php?p=34&id=3296
http://www.arkas-proswita.%D1%96atr.%D0%BErg.ua/
http://krytylia.ldev.ua/
http://newbabilon.freewebpage.org/
http://novamova.com.ua/index.html
http://www.doimvka.net/ftemal3134.html
http://www.geocities.com/ukrexlibris/
http://www.msu.kharkov.ua/tc/
http://www.univ.kiev.ua/
http://www/nestor.mmslcby/kg/O-ukraiii/
http://www.korespondent.net/data/events.htra
http://www.zn.kiev.ua/
http://www.ukr_mova.com.ua/
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