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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Українська мова як іноземна
Викладач (-і) Дударенко Л.В.
Контактний телефон викладача 063 951 54 53
E-mail викладача dlv2015@ukr.net
Формат дисципліни Вибіркова
Обсяг дисципліни 90 годин
Посилання на сайт дистанційного навчання https://www.ukrainianlessons.com/
Консультації Вівторок 1 5 .0 0 -  16.00; середа 1 5 .0 0 -  16.00

2. Анотація до курсу
«Українська мова як іноземна» -  навчальна дисципліна, що передбачає забезпечення 

комунікативних потреб Студентів у побутовій, навчально-професійній, соціально-культурній і 
навчально-науковій сферах та формування комунікативної компетентності, яка сприятиме 
становленню мовної особистості майбутнього фахівця.

Базовими положеннями навчання української мови як іноземної є такі:
організація навчального процесу з метою формування в іноземних студентів комунікативної 
компетентності на основі цілісного комплексу умінь і навичок ефективного спілкування в 
побутовій, суспільно-політичній, соціокультурній і навчально-професійній сферах; 
організація навчальної діяльності відповідно до комунікативних і пізнавальних потреб 
студентів;
оволодіння мовленнєвою і комунікативною компетенцією згідно з основними положеннями 
теорії мовленнєвої діяльності й комунікації;
професійно орієнтований характер навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна»; 
функціонально-комунікативний підхід до відбору мовного матеріалу;
взаємодія викладача та студента як активних учасників навчального процесу; позиціонування 
інокомуніканта як суб’єкта навчання;
досягнення необхідного рівня володіння українською мовою (В1) іноземними студентами.

У програмі вивчення навчальної дисципліни враховано державний статус української мови, її 
суспільні функції; поставлено як основне завдання здійснення навчального, розвивального і 
виховного впливів на інокомунікантів, сприяння формуванню особистості, готової до активного 
спілкування в усіх сферах суспільного життя, зокрема в навчально-професійній діяльності; 
передбачено відповідні форми організації, методи й технології навчання української мови як 
іноземної.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» є сучасна українська 
літературна мова з урахуванням адаптаційного, соціокультурного, комунікативного, 
загальнонаукового і фахового компонентів, представлених основними видами мовленнєвої діяльності 
інокомунікантів; норми сучасної української літературної мови, мовленнєвий етикет і культура 
спілкування; актуальні комунікативні ситуації, репрезентовані відповідними мовленнєвими актами й 
інтенційними програмами.____________________________________________________________________________

3. Мета та завдання курсу
Мета викладання навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» полягає в досягненні 

кінцевих цілей навчання, які є базою для побудови її змісту. Кінцевими цілями дисципліни у вищих 
медичних навчальних закладах уважаються практичне володіння мовою на 1 середньому рівні, 
достатньому для здійснення пізнавальної діяльності в соціокультурній і навчально-професійній 
сферах, що реалізується за допомогою комплексного підходу до підготовки майбутніх спеціалістів і 
передбачає взаємодію комунікативних, освітніх і виховних цілей.

Комунікативна мета є основною й передбачає системний багатокомпонентний опис цілей 
комунікативно-орієнтованого навчання, в основу якого покладено модель мовленнєвої поведінки 
носія української мови. При цьому мова є засобом адаптації в чужому для інокомуніканта середовищі 
та засобом формування духовно багатої вторинної мовної особистості з високим рівнем мовленнєвої 
компетентності та з готовністю до освітньої діяльності в умовах вищої школи.

Реалізації основної мети підпорядковані: 
практична мета: формування у студентів комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної та 
фахово зорієнтованої компетентностей, що забезпечать уміння ефективно використовувати 
українську мову в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та фахового 
спілкування;_______________________________________________________ _____________
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когнітивна мета', формування когнітивної компетентності у взаємозв’язку з іншими видами 
компетентностей;
мотиваційно-розвивачьна мета : формування й розвиток мотивації до навчальної діяльності та 
позитивного ставлення до мови й культури країни, мова якої вивчається;
освітня мета', формування здатності до навчально-пізнавальної діяльності, наукової та професійної 
підготовки, саморозвитку й самовдосконалення, що забезпечить успішне користування українською 
мовою як компонентом професійного становлення;
виховна мета : формування гуманістичного та науково обґрунтованого ставлення до професійної 
діяльності; активної позиції медичного фахівця; почуття обов’язку й відповідальності перед 
суспільством; ціннісних орієнтацій і високої культури міжнаціональних взаємовідносин; духовної та 
фізичної досконалості, моральності; поваги до України й українців; розвиток індивідуальних 
здібностей і творчого мислення.

Загальна мета опанування української мови як іноземної є комплексною: практична
(комунікативна), освітня й виховна. Розв’язання освітнього й виховного завдань визначається змістом 
(тематикою) культурологічних, загальноосвітніх, наукових та професійно зорієнтованих текстів і 
досягається лише при належному рівні володіння мовою. Саме це визначає практичну 
(комунікативну) мету як основну.

Основними завданнями вивчення дисципліни, відповідно до поставленої мети, слід уважати: 
формування в чужоземних студентів комплексу компетентностей (інтегральних, загальних, 
спеціальних) з метою оволодіння українською мовою;
сприяння адаптації студентів-іноземців до життя й навчання в умовах україномовного середовища; 
формування умінь використовувати загальновживану і професійну лексику та граматичні конструкції 
в комунікативних актах згідно з певними інтенційними програмами, вимогами до мовленнєвої 
діяльності, типами організації текстів-дискурсів, ситуацій і тем спілкування;
створення й розвиток позитивної мотивації до навчальної діяльності іноземних громадян, активізацію 
пізнавальної діяльності, розвиток креативних здібностей;
підготовка інокомунікантів до самостійної навчальної діяльності, самоконтролю та рефлексії в 
умовах освітнього процесу у вищій школі;
формування здатності до самооцінки й самовдосконалення; становлення професійно компетентного 
фахівця;
виховання поваги до українського народу, його традицій, звичаїв і цінностей, української 
національної культури й історії.

Вирішення перелічених завдань у процесі вивчення української мови як іноземної забезпечує 
реалізацію комунікативних потреб студентів у різних сферах спілкування: побутовій, соціально- 
культурній, загальнонауковій, навчально-професійній.

»_________________________ 4. Результати навчання (компетентності)_____________________________
Відповідно до Стандарту вищої освіти України до дипломної підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 221 «Стоматологія» 
дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей'.

інтегральних', здатність розв’язувати типові / складні спеціалізовані завдання та практичні 
проблеми у процесі навчання чи в окремій сфері побутової / професійної діяльності, що передбачає 
застосування мовно-комунікативних знань, умінь і навичок; інтенційних програм, стратегій і тактик 
українськомовного спілкування;

загальних {універсальних): здатність здобувати сучасні знання; спілкуватися іноземною мовою; 
здатність генерувати нові ідеї (творчість); здатність опрацювати й аналізувати інформацію, отриману 
з різних джерел; здатність застосовувати набуті знання у відповідних комунікативних (практичних) 
ситуаціях; здатність абстрактно мислити, аналізувати й синтезувати; здатність працювати в команді;

спеціальних (фахових, предметних)', здатність відтворювати вже відомі й розпізнавати нові 
лексичні одиниці, використовувати їх у відповідних комунікативних ситуаціях; пояснювати 
значення загальновживаних слів, професіоналізмів, загальнонаукових і спеціальнонаукових термінів 
{лексичний рівень)', здатність граматично правильно утворювати словосполучення, речення та 
модифікувати їх у текст як логічно завершену послідовність; відповідати на запитання й 
формулювати їх відповідно до прочитаного чи прослуханого тексту {граматичний рівень)', здатність 
правильно й ефективно користуватися мовними засобами в широкому діапазоні побутових, 
соціокультурних, науково-навчальних, професійно орієнтованих тем, уміло співвідносячи їх із 
граматичним аспектом; упорядковувати та накопичувати загальні відомості про особу, предмет, 
явище, процес, подію тощо {текстотвірний рівень); здатність сприймати на слух зміст 
повідомлення на конкретну тему, аналізувати й пояснювати семантику окремих фрагментів тексту і 
значення тих ключових одиниць, що виокремлюють особливості тематичного змісту {аудіювання -



монологічне мовлення); здатність читати з високим ступенем самостійності, адаптуючи стиль і 
швидкість читання до запропонованого тексту; зіставляти основну та другорядну інформацію тексту 
й узагальнювати його зміст, оцінювати щось / когось; використовувати різні стратегії та види 
читання (ознайомлювальне, вивчальне, проглядальне, пошукове, реферативне) відповідно до 
визначеної комунікативної ситуації; здатність встановлювати інтенційні програми тексту 
(повідомлення, констатацію, аргументацію) з опорою / без опори на вербальні засоби -  письмо; 
здатність обмінюватися інформацією, пов’язаною з побутовими, навчальними та професійними 
обов’язками; продукувати монологічні висловлювання, що містять опис і презентацію конкретних і 
абстрактних об’єктів, пов’язаних зі сферою власних інтересів; вести розповідь про актуальні для 
мовців події (говоріння -  монологічне мовлення); здатність організовувати інформативний діалог з 
елементами прескриптивного діалогу -  (говоріння -  діалогічне мовлення).____________________________

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття
Лекції

Загальна кількість годин

Практичні заняття 40
Самостійна робота 50

Ознаки курсу
Се
местр

Спеціальність Курс(рік навчання) Нормативний/вибірковий

II 221 Стоматологія Вибірковий
Тематика курсу

Змістовий модуль 1. Людина і природа
Тема Форма

заняття
Літерату

ра
Години,
завдання

Вага
оцінки

Термін
викон.

Тема 1. 
Природа в 
житті людини.

Практ., СРС [1,2] 8 год,
лексичний матеріал, 
діалогічне мовлення

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 2. Наш 
спільний дім - 
планета 
Земля.

Практ., СРС [1] 9 год.
фонетичні вправи, 
лексичний матеріал, 
діалогічне мовлення,

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 3. 
Материки та 
континенти.

Практ., СРС [2,3] 9 год.
фонетичні вправи, 
ознайомлювальне читання 
лексичний матеріал, 
розмовна тема

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 4. 
Тваринний 
світ планети.

Практ., СРС [3] 10 год.
фонетичні вправи, 
ознайомлювальне читання 
ведення дискурсу на ситуативно 
зумовлену тематику

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 5. 
Рослинний 
світ планети.

Практ., СРС [3] 9 год.
фонетичні вправи, 
лексичний матеріал, 
діалогічне мовлення, 
ознайомлювальне читання

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 6. Вода 
-  основа 
всього 
живого.

Практ., СРС [1 -3] 9 год.
лексичний матеріал, 
діалогічне мовлення, 
ознайомлювальне читання

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 7. Сонце 
-  джерело 
життя й 
енергії на 
Землі.

Практ., СРС [1] 8 год.
ознайомлювальне читання, 
переклад тексту,
словникова робота, монологічне 
мовлення за темою

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 8. 
Стихійні

Практ., СРС [1] 9 глд.
ознайомлювальне читання,

5, 4, 3 ,2 За розкл.



лиха. переклад тексту, 
лексичний матеріал, 
діалог під час обговорення 
кліматичних проблем

Тема 9.
Актуальні
екологічні
проблеми
людства.

Практ., СРС [3] 10 год.
ознайомлювальне читання, 
переклад тексту, 
лексичний матеріал, 
діалог під час обговорення 
екологічних проблем

5, 4, 3, 2 За розкл.

Тема 10.
Аварія на
ЧАЕС -
екологічна
проблема
планетарного
масштабу.

Практ., СРС [3] 9 год.
ознайомлювальне читання, 
переклад тексту,
ведення дискурсу на ситуативно 
зумовлену тематику

5, 4, 3 ,2 За розкл.

6. Система оцінювання
Загальна Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і
система вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних
оцінювання заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється
курсу під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами

навчапьного матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності лексичних одиниць;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) читання, аудіювання, аудіовізуальна рецепція;
г) монологічне та діалогічне мовлення в різних со ці о культур них комунікативних 
ситуаціях;
д) контроль практичних навичок письма.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді заліку 
(письмово).
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної 
теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 
чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі види 
робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з кожної 
теми (на кожному занятті з практичної підготовки). Виставлені за традиційною 
шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну 
діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться 
на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Таблицею 1.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальпа
шкала

200-
бальна
шкала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128



4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12. 125

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 ! 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше

3
Недос
татньо4,52 181 3,99 160 3,47 139

4,5 180 3,97 159 3,45 138
Вимоги до 
письмової 
роботи

Чідсумкова робота виконується у формі тестування. Тестування включає 40 тестових 
завдань закритої форми з вибором однієї правильної відповіді. Вага кожної правильної 
відповіді - 2  бали. Для кожного тестового завдання з вибором відповіді дано 4 
варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна.

У разі наявності виправлення з неправильних на правильні відповіді, знімається 
0,5 бала.

Аудиторна робота
сума

Тест 2-5
Робота на парі 2-5
Загалом 120-200

Практичні заняття
№ Тема Кількість годин

1. Природа в житті людини. 2
2. Наш спільний дім - планета Земля. 2
3. Материки та континенти. 2
4. Тваринний світ планети. 2
5. Рослинний світ планети. 2
6. Вода -  основа всього живого. 2
7. Сонце -  джерело життя й енергії на Землі. 2
8. Стихійні лиха. 2
9. Актуальні екологічні проблеми людства. 2
10. Залік 2

Усього 20
Умови допуску до підсумкового контролю До заліку допускаються студенти, які повністю 

виконали програму дисципліни «Українська мова як 
іноземна»: відвідали усі передбачені навчальною 
програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, 
не мають академічної заборгованості; опрацювали всі 
граматичні питання теоретичного курсу, виконали 
практичні завдання, мають оцінку на кожному занятті з 
практичної підготовки і середній бал за поточну 
навчальну діяльність не менше аніж 3,0.

7. Е олігика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 
практичного матеріалу.
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