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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Розроблена програма базується на принципах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), яка орієнтована на можливість визнання навчальних досягнень студентів, незалежно від місця навчання із урахуванням вимог Директиви Європейського союзу щодо визнання професійних кваліфікацій та базується на основі Галузевих стандартів вищої освіти України галузі знань. 
«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.
Програма з дисципліни «Українська мова як іноземна» призначена для підготовки іноземних громадян у вищих навчальних закладах України. Програма укладена на основі «Єдиної типової навчальної програми з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації» та «Концепції мовної освіти іноземців у вищих навчальних закладах України», доповнена фонетичним, лексичним, морфологічним, синтаксичним матеріалом української мови, що зумовлено комунікативними, освітніми, пізнавальними потребами студентів-іноземців і обґрунтовано практикою викладання дисципліни.

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 після вивчення дисципліни «Українська мова як іноземна» у вищих навчальних закладах МОЗ України.

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 якіноземна» 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.
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Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни«Українська мова якіноземна» 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 І 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 готовністю до освітньої діяльності в умовах вищої школи. 
Основними завданнями вивчення дисципліни,відповідно допоставленої 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 українськомовного 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;
виховання поваги до українського народу, його традицій, звичаїв і цінностей, української національної культури й історії.


Згідно з вимогами Стандартів, дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей:
	інтегральних:здатність розв’язувати типові/складні спеціалізованізавдання та практичні проблеми у процесі навчання чи в окремій сфері побутової/професійної діяльності, що передбачає застосування мовно-комунікативних знань, умінь і навичок українськомовного спілкування;
	загальних:здатність здобувати сучасні знання;спілкуватися іноземною мовою; здатність опрацювати й аналізувати інформацію, отриману з різних джерел; здатність застосовувати набуті знання у відповідних комунікативних (практичних) ситуаціях; 
	спеціальних (фахових, предметних):здатність відтворювати вжевідомі й розпізнавати нові лексичні одиниці, використовувати їх у відповідних комунікативних ситуаціях (лексичнийрівень);здатність граматично правильно утворювати словосполучення,речення та модифікувати їх у текст (граматичний рівень); здатність вільно, правильно й ефективно користуватися мовними засобами в широкому діапазоні побутових, соціокультурних, науково-навчальних, професійно орієнтованих тем (текстотвірний рівень); здатність сприймати на слух зміст повідомлення на конкретну тему (аудіювання);здатність використовувати різні стратегії та види читання (ознайомлювальне, вивчальне, проглядальне, пошукове, реферативне); записувати відомості про побачене чи прочитане з елементами кількісної та якісної характеристики, оцінки з використанням типізованих композиційних компонентів (вступу, розгортання теми, висновків) – письмо; здатність обмінюватися інформацією, пов’язаною з побутовими, навчальними та професійними обов’язками; вести розповідь про актуальні для мовців події в усіх видо-часових ракурсах (говоріння).


Результати навчання за дисципліною
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна:
1)	володіння мовою щоденного спілкування та/або спеціальності як результат сформованих комунікативно-мовленнєвої, лінгвістичної, дискурсивної, соціокультурної та діяльнісної компетентностей; адаптація студентів-іноземців до життя й навчання в умовах українськомовного середовища;
2)	уміння використовувати загальновживану і професійну лексику, граматичні конструкції в комунікативних актах згідно з певними інтенційними програмами, вимогами до мовленнєвої діяльності, типами організації дискурсу, ситуацій і тем спілкування;
3)	створення й розвиток позитивної мотивації до навчання та креативних здібностей іноземних громадян; активізація їхньої пізнавальної діяльності;
4)	уміння планувати та здійснювати власну освітню діяльність в умовах кредитної трансферно-накопичувальної системи (EСTS) організації навчального процесу;
5)	здатність до самооцінки й самовдосконалення, професійного росту;
6)	виховання поваги до України, українського народу, його традицій, звичаїв і цінностей, національної культури й історії.
Результати навчання дисципліни
Практичне володіння мовою на І середньому рівні (В1), достатньому для здійснення пізнавальної діяльності в побутовій, навчально-професійній і соціокультурній сферах, що реалізується за допомогою комплексного підходу до підготовки майбутніх спеціалістів і передбачає взаємодію комунікативних, освітніх і виховних цілей.

Формування моделі мовленнєвої поведінки носія української мови в процесі щоденного спілкування. Репрезентація мови як засобу адаптації в чужому для інокомуніканта середовищі та формування духовно багатої вторинної мовної особистості, яка характеризується високим рівнем мовленнєвої компетентності та готовністю до освітньої діяльності в умовах вищої школи.

Структура навчальної дисципліни
Тема1. Знайомство. Український алфавіт (загальне ознайомлення). Звуки і букви.
Тема2.Людина. Присвійні займенники.Іменник.
Тема3. Погода та явища природи.Початкові відомості про прикметник. Називний відмінок.
Тема4.Навчання у ВНЗ.Початкові відомості про дієслово. Місцевий відмінок.
Тема5.Їжа. Заклади громадського харчування.Знахідний відмінок.Орудний відмінок.
Тема 6.Послуги й покупки. Родовий відмінок. Давальний відмінок.

Програма навчальної дисципліни

Теми
Кількість годин (кредитів)

Рік
навчання

всього годин/
кредитів
лек-
ції
прак-
тичні
СРС

Тема1.Знайомство.
Етикет знайомства, традиційного привітання і прощання. Слово як одиниця мови. Український алфавіт (загальне ознайомлення). Звуки і букви. Склад. Наголос. Слова, що відповідають на питання хто це? що це?  Особові займенники. Відмінкові форми, вживання особових займенників я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Специфіка вживання особових займенників ти, ви.
20
-
10
10
1
Тема2.Людина.
Етикет знайомства, привітання і прощання вранці і ввечері. Номінативна функція слова (предмет). 
Присвійні займенники мій, твій, наш, ваш, їхній. Зміна присвійних займенників за родами і числами (мій, моя, моє, мої). Вживання займенників його, її, їх у значенні присвійних. Відмінювання присвійних займенників. 
Питальні займенники хто? що? який? чий? скільки? котрий?
Іменник 
Іменники на позначення істот і неістот. 
Власні й загальні назви іменників. 
Рід іменників. 
Число іменників. 
Відмінкова система іменників. Іменники І, ІІ, ІІІ, ІV відмін.


40
-
20
20
1
Тема3.Погода та явища природи.
Початкові відомості про прикметник. Значення прикметника. Назви кольорів і сторін (лівий, правий). Рід і число прикметників, їх узгодження з іменниками в називному відмінку. 
Значення і вживання відмінків. 
Називний відмінок: 
• логічний суб’єкт: виконавець дії чи тема розмови; 
• граматичний суб’єкт: характеристика особи; 
• предикат ; 
• назва особи, предмета; 
• ідентифікація особи, предмета; 
• назва факту, події; 
• наявність предмета; 
• об’єкт володіння; 
• кількість (після числівників два (дві), обидва (обидві), три, чотири).

20
-
10
10
1
Тема4.Навчання у ВНЗ. 
Початкові відомості про дієслово. Значення дієслова. Інфінітив. Категорія часу. Теперішній час дієслів. 
Місцевий відмінок: 
• в (у), на, по, при – місце (На лекціях з анатомії завжди дуже цікаво. При університеті є медичний коледж.); 
• в (у), о, по – час (Лекція завершується о десятій годині.); 
• на – інструмент, знаряддя дії (Мохамед гарно грає на скрипці.); 
• на – засіб пересування (Ми їдемо на таксі.).
20
-
10
10
1
Тема 5.Їжа. Заклади громадського харчування.
Знахідний відмінок: 
а) без прийменника: 
• особа або предмет як об’єкт дії (Студенти слухають викладача. Дайте, будь ласка, зошит. Я маю ручку.); 
• логічний суб’єкт при дієслові звати (Мене звати Лукас.); 
• час, тривалість дії (Я живу в гуртожитку два роки. Ми чекали поїзда дві години.); 
б) з прийменником: 
в (у), на – напрям руху (Я йду на вокзал. Завтра ми їдемо у Київ.); 
у – час (день тижня) (У вівторок у нас модуль.); 
через – час (Друзі прийдуть через годину.); 
про – об’єкт розмови, думки (Я розповів друзям про Україну. Рубі думає про батьків.). 
Орудний відмінок: 
а) без прийменника: 
• із дієсловами цікавитися, захоплюватися (Брат захоплюється спортом. Сестра цікавиться наукою.); 
• професія особи (із дієсловами бути, стати) (Іван мріяв бути лікарем, а став юристом.); 
• знаряддя дії (Я пишу крейдою.); 
• засіб пересування (із дієсловами руху) (У Київ ми поїдемо автобусом.); 
• місце руху (Ми гуляємо містом.); 
б) з прийменником: 
з (із) – спільна дія (Ми ідемо в театр із друзями.); 
з (із) – ознака (Я люблю каву з молоком.).
Дієслово. Категорія особи. Категорія способу. Минулий час дієслів.
66
-
26
40
1
Тема 6.«Послуги й покупки»
Родовий відмінок: 
а) без прийменника: 
• ознака предмета / особи (Це столиця України. Ось книга брата.); 
• заперечення / відсутність предмета або особи (Я не маю сестри. У кімнаті немає стола.); 
• позначення кількості в сполученні з числівниками «п’ять–десять» в обмежених конструкціях (Тут десять студентів.); 
• позначення часу дії (Я приїхав сюди минулого тижня.); 
• назва місяця в даті (запитання: Котре сьогодні число?) (Восьме березня.); 
б) з прийменником: 
з, із – початковий пункт руху (Звідки?) (Студент приїхав із Нігерії. Я прийшла з університету.); 
у – належність особі (У викладача є журнал.); 
після, до – час (Зайдіть після перерви.); 
біля, навпроти, серед, коло (навколо), ліворуч від, праворуч від, недалеко від – місце (Я чекатиму тебе біля входу. Зупинка розташована недалеко від пошти.); 
до – особа як мета руху (Джозеф іде до декана.). 
Давальний відмінок: 
• адресат дії (Увечері я телефоную другові.); 
• особа (предмет), про вік якої йдеться (Це моя сестра. Їй вісімнадцять років.); 
• логічний суб’єкт у безособових реченнях зі словами потрібно, треба, повинен (повинна, повинні) (Йому потрібно більше відпочивати. Мені треба поїхати додому. Ви повинні приходити вчасно.); 
• логічний суб’єкт у реченнях зі словами подобатися – сподобатися (Йому подобається місто. Йому подобається керувати автомобілем.).

Дієслово. Майбутній час дієслів.

40
-
20
20
1
ПК
4

4


Всього
210/7
-
100
110


Форми самостійної роботи студентів

1. Повторення лексично-граматичного матеріалу уроку.
2. Вивчення лексики та лексичних тем.
3. Практичне засвоєння графіки української мови.
3. Підготовка до контрольних робіт.
4. Виконання домашнього завдання.
5. Вивчення українських народних пісень та поезії.
6. Читання художніх творів українських письменників.

6.   Контроль навчальних досягнень
1. Поточний контроль.
    Здійснюється за допомогою тестів під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Результати поточного контролю фіксуються в журналі і відомості відвідувань занять і успішності студентів.
2. Підсумковий  контроль.
ПК – проводиться з метою оцінювання результатів навчальної діяльності студентів та здійснюється після завершення вивчення студентами останньої теми в рамках розкладу аудиторних занять. ПК з дисципліни виставляється лише студентам, які набрали необхідну кількість балів за поточну навчальну діяльність (за 200 бальною шкалою).
Загальна кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середній бал за поточну навчальну діяльність, переведений за 200 бальною шкалою (у відповідності до інструкції оцінки КСМ). 
 Результати заліку заносяться до журналів і відомостей обліку відвідувань і успішності студентів викладачами, які проводили підсумковий контроль.

Оцінювання дисципліни та конвертація результату вивчення студентом дисципліни в оцінки за шкалою ECTS і за національною шкалою.
При засвоєнні кожної теми  за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-бальною шкалою.
Якщо на практичному занятті студент виконує декілька завдань, оцінка за кожне завдання ставиться окремо. Це обумовлене тим, що при визначенні однієї оцінки за тему як середньої арифметичної з двох або трьох, збільшується похибка обчислень. 
Види навчальної діяльності студента, що підлягають оцінюванню на кожному занятті, визначаються кафедрою з урахуванням специфіки дисципліни та цілей вивчення конкретної теми та фіксуються у протоколі засідання кафедри до початку навчального року.
На останньому занятті теми, крім основної частини заняття (самостійної роботи студентів під керівництвом викладача із професійно-орієнтованими завданнями), обов’язково проводиться тестування студентів на перевірку досягнення цілей вивчення всієї теми.

Механізм конвертації результатів вивчення студентом модуля у оцінки за традиційною шкалою та шкалою ECTS

Бали з дисципліни
Оцінка за 4-ри бальною шкалою
Від 180 до 200 балів
5
Від 150 до 179 балів
4
Від 149 до 120
3
119 та нижче
2

Форми контролю і оцінювання дисципліни
 Підсумковий контроль засвоєння теми відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних тем шляхом тестування і вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 48 балів.
  
Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у 4-ри бальну шкалу таким чином:

Оцінка ЕCTS
Оцінка за 4-ри бальною шкалою
А
«5»
B, С
«4»
D, E
«3»
FX, F
«2»
 
Оцінка за навчальну дисципліну складається з суми балів за поточну успішність та підсумковий контроль.
Підсумковий контроль є стандартизованим і включає контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за підсумковий  контроль складає 80 балів.
Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 48 балів.
	Регламент проведення ПК передбачає: виконання лексико-граматичного завдання (письмова частина) та бесіда за однією з теоретичних тем                                                                          (усна частина).
Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за лексико-граматичне завдання, складає 60 балів. Власне лексико-граматичне завдання містить такі компоненти: словниковий диктант на вивчені граматичні теми (27 слів - 20 балів ), запис тексту українською мовою (20 слів - 20 балів)
Критерії оцінювання лексико-граматичного тесту (письмова частина)
90% правильних відповідей – оцінка 5 
75-89% правильних відповідей – оцінка 4
60-74% правильних відповідей ‑ оцінка 3
Менше 60% правильних відповідей – оцінка 2

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за усну частину підсумкового модульного контролю, складає 20 балів. Власне усна бесіда передбачає, що студент у достатньому обсязі (12-15 речень) розкриває одну з вивчених тем. Від максимальної кількості балів віднімаються бали за кожну зроблену суттєву помилку (1 бал), за недостатній обсяг (1–10 балів), за неповне розкриття теми (1–10 балів), і за те, що студент не вміє відповідати на запитання викладача (1-10 балів).

Критерії оцінювання підсумкового контролю знань (усна частина)
Студент набрав за усну частину 20-18 балів – оцінка 5
Студент набрав за усну частину 17-14 балів – оцінка 4
Студент набрав за усну частину 12-13 балів – оцінка 3
Студент набрав за усну частину менше 12 балів – оцінка 2

Оцінка
Характеристика відповіді
2
Студент (студентка) при розкритті однієї з тем допускає велику кількість граматичних та фонетичних помилок; погано володіє теоретичною базою заданої теми, дає неправильні відповіді на запитання, не вміє вести бесіду за заданою темою  
3
Студент (студентка) при розкритті однієї з тем допускає ряд граматичних та фонетичних помилок; в основному володіє теоретичною базою заданої теми, дає відповіді на запитання, але плутається у них, не завжди вміє обґрунтувати свою думку 
4
Студент (студентка) вільно володіє матеріалом, дає повні відповіді на питання,вміє ілюструвати їх прикладами і обґрунтовувати свої твердження, але при цьому допускає невеликі помилки, які суттєво не впливають  на якість засвоєного матеріалу 
5
Студент (студентка) вільно володіє матеріалом, дає повні відповіді на запитання, вміє ілюструвати їх прикладами, обґрунтовувати свої твердження, не допускає помилок фонетичного і граматичного характеру 


7. Навчально-методична картка дисципліни

№ з/п
Тема
 Кількість
годин
1
Тема 1. «Знайомство»
Етикет знайомства, традиційного привітання і прощання. Слово як одиниця мови. Український алфавіт (загальне ознайомлення). Звуки і букви. Склад. Наголос. Слова, що відповідають на питання хто це? що це?  Особові займенники. Відмінкові форми, вживання особових займенників я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Специфіка вживання особових займенників ти, ви.
10
3,0
3,0
3,0
1,0
2
Тема 2.   «Людина»
Етикет знайомства, привітання і прощання вранці і ввечері. Номінативна функція слова (предмет). 
Присвійні займенники мій, твій, наш, ваш, їхній. Зміна присвійних займенників за родами і числами (мій, моя, моє, мої). Вживання займенників його, її, їх у значенні присвійних. Відмінювання присвійних займенників. 
Питальні займенники хто? що? який? чий? скільки? котрий?
Іменник 
Іменники на позначення істот і неістот. 
Власні й загальні назви іменників. 
Рід іменників. 
Число іменників. 
Відмінкова система іменників. Іменники І, ІІ, ІІІ, ІV відмін.
20
3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0
3
Тема 3.   «Погода та явища природи. »
Початкові відомості про прикметник. Значення прикметника. Назви кольорів і сторін (лівий, правий). Рід і число прикметників, їх узгодження з іменниками в називному відмінку. 
Значення і вживання відмінків. 
Називний відмінок: 
• логічний суб’єкт: виконавець дії чи тема розмови; 
• граматичний суб’єкт: характеристика особи; 
• предикат ; 
• назва особи, предмета; 
• ідентифікація особи, предмета; 
• назва факту, події; 
• наявність предмета; 
• об’єкт володіння; 
• кількість (після числівників два (дві), обидва (обидві), три, чотири). 
10


3,0



3,0



3,0



1,0


4
Тема 4.«Навчання у ВНЗ. »
Початкові відомості про дієслово. Значення дієслова. Інфінітив. Категорія часу. Теперішній час дієслів. 
Місцевий відмінок: 
• в (у), на, по, при – місце (На лекціях з анатомії завжди дуже цікаво. При університеті є медичний коледж.); 
• в (у), о, по – час (Лекція завершується о десятій годині.); 
• на – інструмент, знаряддя дії (Мохамед гарно грає на скрипці.); 
• на – засіб пересування (Ми їдемо на таксі.).
10

3,0

3,0

3,0

1,0

5
Тема 5. «Їжа. Заклади громадського харчування»
Знахідний відмінок: 
а) без прийменника: 
• особа або предмет як об’єкт дії (Студенти слухають викладача. Дайте, будь ласка, зошит. Я маю ручку.); 
• логічний суб’єкт при дієслові звати (Мене звати Лукас.); 
• час, тривалість дії (Я живу в гуртожитку два роки. Ми чекали поїзда дві години.); 
б) з прийменником: 
в (у), на – напрям руху (Я йду на вокзал. Завтра ми їдемо у Київ.); 
у – час (день тижня) (У вівторок у нас модуль.); 
через – час (Друзі прийдуть через годину.); 
про – об’єкт розмови, думки (Я розповів друзям про Україну. Рубі думає про батьків.). 
Орудний відмінок: 
а) без прийменника: 
• із дієсловами цікавитися, захоплюватися (Брат захоплюється спортом. Сестра цікавиться наукою.); 
• професія особи (із дієсловами бути, стати) (Іван мріяв бути лікарем, а став юристом.); 
• знаряддя дії (Я пишу крейдою.); 
• засіб пересування (із дієсловами руху) (У Київ ми поїдемо автобусом.); 
• місце руху (Ми гуляємо містом.); 
б) з прийменником: 
з (із) – спільна дія (Ми ідемо в театр із друзями.); 
з (із) – ознака (Я люблю каву з молоком.).
Дієслово. Категорія особи. Категорія способу. Минулий час дієслів.
26

3,0



3,0



3,0



3,0



3,0


3,0


3,0

3,0

2,0
6
Тема 6. «Послуги й покупки»

Родовий відмінок: 
а) без прийменника: 
• ознака предмета / особи (Це столиця України. Ось книга брата.); 
• заперечення / відсутність предмета або особи (Я не маю сестри. У кімнаті немає стола.); 
• позначення кількості в сполученні з числівниками «п’ять–десять» в обмежених конструкціях (Тут десять студентів.); 
• позначення часу дії (Я приїхав сюди минулого тижня.); 
• назва місяця в даті (запитання: Котре сьогодні число?) (Восьме березня.); 
б) з прийменником: 
з, із – початковий пункт руху (Звідки?) (Студент приїхав із Нігерії. Я прийшла з університету.); 
у – належність особі (У викладача є журнал.); 
після, до – час (Зайдіть після перерви.); 
біля, навпроти, серед, коло (навколо), ліворуч від, праворуч від, недалеко від – місце (Я чекатиму тебе біля входу. Зупинка розташована недалеко від пошти.); 
до – особа як мета руху (Джозеф іде до декана.). 
Давальний відмінок: 
• адресат дії (Увечері я телефоную другові.); 
• особа (предмет), про вік якої йдеться (Це моя сестра. Їй вісімнадцять років.); 
• логічний суб’єкт у безособових реченнях зі словами потрібно, треба, повинен (повинна, повинні) (Йому потрібно більше відпочивати. Мені треба поїхати додому. Ви повинні приходити вчасно.); 
• логічний суб’єкт у реченнях зі словами подобатися – сподобатися (Йому подобається місто. Йому подобається керувати автомобілем.).

Дієслово. Майбутній час дієслів.
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7.  Перелік навчально-методичної літератури

Основна література
Альохіна С.В., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. – К., 1998.
Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С., Майданюк І.З., Сегень М.П., Пєтухов С.В. Українська мова:Практичний курс для іноземців. – Тернопіль, 1999.
Борисова З. У., Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 379 с.
Вінницька В. М., Голов’яшина Л. С., Плющ Н. П. Українська мова як іноземна (початковий курс): Підручник. — К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002.
Вступний курс з української мови для студентів-іноземців/за ред. Т.О. Дегтярьової. – Суми: Університецька книга, 2010. – 415 с.
	Джура М.З. Вивчаймо українську мову! - Львів: ЛА „Піраміда”, 2007.– 212 с.
	Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. вид. докт. пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвит, 2003. – 237 с.
Кудіна Т.М.  Українська мова як іноземна  (початковий курс). - Київ: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. - 350 с.
	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична Є., Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 240 с.
	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. – Черкаси, 1998. – Ч.1-2.
Намакштанська І.Є. Добридень: Навчальний посібник з української мови у малюнках і мовленнєвих моделях. – Донецьк, 1998. – 411 с.
Тематичні діалоги для розвитку усного мовлення на початковому етапі навчання української мови як іноземної/ Укл. Н.Станкевич. – Львів, 2000.
	Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут української мови, - 4-те вид., випр. й доп. - К.: Наук, думка, 1993. -240 с.
	Чистякова А.Б., Селіванова Л.І., Лагута Т.М. Українська мова для іноземців: Підручник для іноземних студентів вищих навчальних закладів. –  Харків: Вид-во ХНУ, 2006. – 524  с.
Чумак О.Г. Чумак В.В. Українська мова як іноземна. Частина І. Основи фонетики, граматики, інтонації, словотвору: Навчальний посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. – 238 с.

Додаткова література
Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: Посібник /За заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994.
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1991.
	Блик О.П. Практикум з української мови. Будова слова,словотвір, морфолофія . - К.: Вища шк., 1979. - 176 с.
Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К.: Рідна мова, 1998. – 476 с.
Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації: Навчальний посібник. – К.: АртЕк, 2002. – 205 с.
Вакалюк Я.Ю.,   Лесюк М.П. Збірник диктантів і вправ: Навч. посібник, - К.: Вища шк., 1993.-269 с.
	Дементьєва Т. І. Формування комунікативної компетентності студентів-іноземців підготовчого факультету у процесі навчання: автореферат … канд. пед. наук:13. 00. 09/ Харківський національний педагогічний у-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2005. – 23 с.
	Жлутенко Ю.А., Карпиловська Є.А. Ярмак В.І. Вивчаємо українську мову. - К.: Либiдь, 1996. - 224с.
	Караванський С. Секрети української мови. – К., 1994.
	Лобода В.В., Скуратівський Л.В. Українська мова в таблицях: Довідник. - К.: Вища шк., 1993. -239 с.
	Мазурик Д.В. Державний стандарт з української мови для іноземців як засіб уніфікації навчальних вимог і результатів.// Вісник Львівського університету. Серія філол. – Вип. 46, Ч.1. – 2009. – С. 224-228.

Паламар Л.М., Бех О.А. Практичний курс української мови. Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1993. – 192 с.
	Радевич-Винницький Я. Етикет і культура ділового спілкування. – Львів, 2001.
Сура Н.А. Іншомовна професійна компетентність: головні принципи та компоненти процесу навчання професійно орієнтованого спілкування/ Сура Н.А.// Вісник Луганськ. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – 2003. – № 4 (60). – С. 190-192.
Сучасна українська літературна мова: Підручник/ А.П. Грищенко, Л.І.Мацько, М.Я. Плющ та ін.; За ред. А.П. Грищенка. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Вища школа, 1997. – 493 с.
Ушакова Н.І. Про відповідність програм із мовної підготовки іноземних студентів європейським компетенція володіння іноземною мовою.// Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі.Міжпредметні зв’язки/ Збірник наукових статей. – Випуск №14. - 2009. – С. 225-235.
	Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 480 с.
	Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2000. – 254 с.

Словники
Англо-українськийсловник – English-Ukrainian Dictionary. Близько 120000 слів: у 2-х томах / Уклад. М. І. Балла. – Київ: Освіта,1996. –  1464 с.
Англо-український фразеологічний словник: близько 30 000 фразеологічних виразів / Уклад. К. Т. Баранцев. –  Київ: Знання, 2005. – 1056 с.
	Великий тлумачний словник української мови / Автор, керівник проекту і гол. редактор В. Т. Бусел. – Київ, Ірпінь: ВТФ Перун, 2001.
	Граматичний словник української мови: Сполучники / Уклад. Городенська К. — Київ-Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. — 340 с.
Демська О. М., Кульчицький І. М. Словник омонімів української мови. — Львів: Фенікс, 1996. — 223 с.
	Караванський С. Практичний словник синонімів української мови, близько 15000 синонімічних рядів. — Київ: СП «Кобза», 1993.
	Короткий тлумачний словник української мови. Близько 6750 слів / за ред. Д. Г. Гринчишина. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: Рад. школа, 1988.

Новий тлумачний словник української мови. 42000 слів: У 4-х томах / Уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. — Київ: Аконіт, 1998.
Орфоепічний словник: Близько 40 000 слів / укл. М. І. Погрібний. — К.: Рад. школа, 1984.
Повний словник антонімів української мови / Калашник В. С., Колоїз Ж. В.; Словник фразеологічних антонімів української мови / Л. М. Полюга. — К.: Довіра, 2006. — 859 с.
	Полюга Л. М. Словник українських морфем. – 3-є вид. – К.: Довіра, 2009. – 554 с.
	Словник української мови. У 20-ти т. / Український мовно-інформаційний фонд НАН України; за ред. В. М. Русанівського. — К.: Наукова думка, 2010. — Т.1. А — Б.- 911 с.

Українсько-англійський словник: близько 200 000 слів /за ред. проф. Гороть Є.І. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 1040 с.
	Українсько-латинський-англійський медичний тлумачний словник: Близько 33000 термінів: У 2 томах — Львів: Вид. спілка «Словник» Львівського державного медичного університету, 1995. — 651 с., 786 с.
	Український орфографічний словник: близько 165 000 слів / За ред. В. М. Русанівського . — К.: Дніпро, 2006. — 940 с.

8. Інформаційні ресурси
1. http://ukrainskamova.com/
2. http://gigadict.com
3. http://www.morphology.dp.ua/_dict/
4. http://translate.meta.ua/
7. http://lingvo.com.ua


Актуальність
В історії навчання іноземним мовам постійно змінюються акценти на мовні аспекти. В різні часи більша увага приділялася граматиці, перекладу, читанню. На даний час особливістю навчання іноземній мові є наголос на оволодіння мовленнєвими або комунікативними навичками. Це відбувається тому, що потреба у фахівцях, що володіють знаннями та вміннями фахової комунікації стає все більш актуальною у ділових колах сучасного суспільства. Представники системи охорони здоров'я так само як і студенти освітніх закладів все більше беруть участь в міжнародних наукових конференціях і зустрічах, в програмах з обміну досвідом и підготовці спеціалістів. Знання іноземної мови є одним з показників компетентності професіонала високого рівня. Роль іноземної мови в наш час істотно підвищується ще й тому що, будучи обов'язковою, але не провідною дисципліною в немовних вузах повинна, з одного боку, бути інструментом набуття знань, а з іншого -виконувати через предмет виховну функцію, спрямовану на прищеплення любові до своєї професії.
Задачі курсу іноземної мови визначаються перш за все комунікативними та пізнавальними потребами фахівців, які реалізуються через набуття студентами комунікативної компетенції, рівень якої на окремих етапах мовної підготовки дозволяє використовувати іноземну мову практично як у професійній (виробничій та науковій) діяльності, так і для цілей самоосвіти. Одним із способів досягнення студентами комунікативної компетенції вважається формування та вдосконалення мовних навичок, які включають в себе розвиток лексичних навичок. Володіння іншомовною лексикою професійної сфери забезпечує здатність фахівця до діалогу з іншими, уміння осмислити і зрозуміти, що об'єднує його з партнером, дозволяє донести до співрозмовника свої думки, обмінятися інформацією, результатами праці. З іншого боку, найважливішою складовою навчання іноземної мови в медичному вузі стає іншомовне професійно орієнтоване читання. Фахівець у своїй професійній діяльності повинен застосовувати знання іноземної мови для професійного спілкування (усного та письмового) та роботи з оригінальною літературою за фахом. Цілі навчання

Загальна мета
1.	Демонструвати вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій
формах.
2.	Сформувати та вдосконалити мовні навички, які включають в себе
розвиток лексичних навичок.
4.	Навчити студентів правильній вимові медичних термінів українською мовою, які студенти вивчають на клінічних дисциплінах.
5.	Вдосконалити навички діалогічного мовлення, що дозволяє донести до співрозмовника свої думки, обмінятися інформацією, результатами праці.

Конкретні цілі
1.	Засвоїти лексичний матеріал, пов'язаний з вивчаємою тематикою.
2.	Розвинути навички читання;
3.	Вести дискурс на ситуативно зумовлену тематику.
4.	Включити засвоєний лексико-граматичний матеріал в активне спілкування.
5.	Застосовувати знання, отримані на заняттях.



У результаті засвоєння курсу «Українська мова» студент повинен

Знати:
1.	певний обсяг лексичних одиниць, включаючи загальновживану, побутову, стоматологічну, медичну, а також загальновживану лексику;
2.	граматичні аспекти комунікативного мінімуму, необхідного для усного і професійноорієнтованого спілкування іноземною мовою.
Вміти:
1.	перекладати оригінальний текст з мінімальним використанням словника;
2.	розуміти і передавати українською мовою зміст текстів;
3.	визначати різні синтаксичні конструкції в текстах;
4.	здійснювати діалогічне мовлення, що базується на засвоєнні вивченої
лексики.
Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті Тема: «Знайомство»( Acquaintance з української мови як іноземної
Тема: «Знайомство». Слово як одиниця мови. Український алфавіт (загальне ознайомлення). Звуки і букви. Склад. Наголос. 2.Актуальність теми:  Студентам необхідно  знати  букви  українського алфавітувміти розрізняти звуки та букви, ділити слово на склади, складати міні-діалог про себе.
3.	Цілі заняття:
-	засвоїти букви українського алфавіту;
-	уміти визначати відмінності російського та українського алфавіту;
-	вміти розрізняти букви ї, І, И;
-сформувати навички використання лексичного матеріалу «Знайомство» при складанні діалогу про себе;
-	формувати навички діалогічного мовлення.
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
-	завдання 7-9, с. 9 (навчальний посібник з укр. мови), лексичний матеріал завдання 11 с. 10
Короткі методичні вказівки до роботи на занятті
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5 Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю . - Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо! : навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011. Додаткові

1 Альохіна С.В., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
2	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С, Майданюк І.З., Сегень М.П., Петухов СВ. Українська мова:Практичний курс для іноземців. -Тернопіль, 1999.
3	Борисова 3. У, Євсеєва I. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
4	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Тема: «Наголос»(stress)


Ударение (наголос) в украинском языке может падать на любой слог в слове. При изменении слов ударение может падать на один и тот же слог, но может и переходить на другой слог. Ср.: телефон (ед.ч.) - телефони (мн.ч.),університет (ед.ч.) -університети (мн.ч.), колесо (ед.ч.) - колеса (мн.ч.), весна (ед.ч.)- весни (мн.ч.)

1 Поділіть слова на склади, визначте наголос і прочитайте
г


г
г

та
мама
урок
дерево
дитина
молоко
там
мати
рука
вулиця
будинок
деканат
хуг
тато
один
колесо
зупинка
телефон
так
риба
батон
фабрика
студентка
ноутбук
це
дата
дочка
подруга
автобус
алфавіт
брат
слово
сестра
золото
абетка
магазин
хліб
місто
таксі
літера
медичний
голосний
сир
лялька
салон
парубок
апостроф
чоловік
син
лікар
студент
дівчина
секунда
борода
кіт
парта
буфет
явище
хвилина
президент
суті
пісня
портрет
сонечко
година
баскетбол
три
паста
журнал
кафедра
кишеня
порошок
зуб
мило
вокзал
снідати
лавина
викладач


2 Поділіть слова на склади, визначте наголос.
Дата, музика, будинок, пані, молоко, дитина, онук, тема, завод, небо, зима, тато, радіо, булка, слово, пан, лампа, ваза, сумка, стакан, текст, група, папір, сік, масло,суп, місто, син, місце, мати, сир, фраза, дорога, звук, стіл, кіно , клас, сад, вікно, кімната, вправа, море.


Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті Тема: «Знайомство»( Acquaintance з української мови як іноземної

1. Тема: «Знайомство»( Acquaintance ). Слова, що відповідають на питання хто це?, що це? Особові займенники. Відмінкові форми, вживання особових займенників я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Специфіка вживання особових займенників ти, ви.
2.Актуальність теми: Студентам необхідно складати міні-діалог про себе, робити невелике повідомлення про себе, відповідати на питання хто?, що?, навчитися розрізняти особові займенники, правильно їх вживати.
3.	Цілі заняття:
-	засвоїти займенники ти, він, вона, воно, ми, ви, вони;
-	уміти визначати відмінності іменників істот \ неістот (хто це?, що це?); -сформувати навички використання лексичного матеріалу «Знайомство» при складанні діалогу про себе;
-	формувати навички діалогічного мовлення.
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
-	завдання 1-3, с. 11, (навчальний посібник з укр. мови), лексичний матеріал завдання та діалог с. 12
Короткі методичні вказівки до роботи на занятті
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.
5.	Джерела інформації
Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю). - Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо! : навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька;
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
1	Альохіна СВ., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентівгпочатково-предметні курси. - К., 1998.
2	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С., Майданюк І.З., Сегень М.П., Петухов С.В. Українська мова:Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
3	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
4	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.

5	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична Є., Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Answer as in example
а)	Зразок: Хто це? - Це Ганна.
...? - Це мама. ...? - Це тато. ...? - Це син. ...? - Це брат. ...? - Це Антон. ...? - Це Віра.
б)	Зразок: Це лікар? - Так, це лікар.
...? - Так, це Максим. ...? - Так, це декан. ...? - Так, це сестра . ... ? - Так, це брат.

Розподіліть слова за питаннями хто?, що? divide words according to the question Who? What?
Зошит, площа, олівець, ручка, сіль, пальто, шафа, дядько, юнак, дівчина, викладач, аудиторія, питання, маля, бабуся, чоловік, жінка, батько, мати, брат, друг, трамвай, ніж, ніч, прізвище, вправа,завдання, герой, щастя, дочка , секретар, музей, село, школа, погода, країна, палець, таксі, метро.
• Хто це? (істоти)               ■ : ' '
Чоловічий рід (він)masculine
Жіночий рід (вона)Feminine 
Середній рідNeuter
студент
юнак
викладач
секретар
герой
китаєць
студентка
дівчина
викладачка
секретарка
бабуся
Марія
дитя
теля
кошеня
курча
дівча
маля
//   але:   дядько, батько,   Микола, Микита, суддя
// але: мати, пані

Що це? (неістоти)
стіл
парк
сніг
музей
плащ
палець
книжка
г                   """"
ручка
шафа
родина
вулиця
аудиторія
місто село море прізвище
г
питання завдання

// але:  ніч, річ, любов, кров, сіль
таксі, меню



Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті Тема: «Знайомство»( Acquaintance) з української мови як іноземної

1. Тема: «Знайомство». Особові займенники Personal Pronouns. Відмінкові форми, вживання особових займенників я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Специфіка вживання особових займенників ти, ви.
2.Актуальність теми: Студентам необхідно складати міні-діалог про себе, робити невелике повідомлення про себе, навчитися розрізняти особові займенники ти, ви правильно їх вживати.
3.	Цілі заняття:
-	засвоїти займенники ти, ви, він, вона, воно, ми, ви, вони;
-	уміти правильно їх вживати в розмовній мові;
-сформувати навички використання лексичного матеріалу «Знайомство» при складанні діалогу про себе;
-	формувати навички діалогічного мовлення.
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
особа
(лицо)
однина
(единственное число)
множина
(множественное число)
1
я
ми
2
ти
ви
3
він, вона, воно
вони
- завдання 3-4, с. 19, завдання 5-7, с. 20 (навчальний посібник з укр. мови),
лексичний матеріал завдання 2, с 18
Короткі методичні вказівки до роботи на занятті
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,86 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю - Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
1	Альохіна С.В., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
2	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С., Майданюк І.З., Сегень М.П., Пєтухов С.В. Українська мова:Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
3	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
4	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.
5	Лисенко Н., Кривко R, Світлична Є., Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6 Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. ^ Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Замість крапок пишіть слова: а) мій, моя(, моє(, мої(;
б) твій, твоя, твоє, твої.
Зразок: Це я. Це... кімната. - Це моя кімната.
а)	Це я. Це... місто. Тут інститут. Там... викладач. Це
...словник, а це...сумка. Це... друзі Юрко та Євген.
б)	Це ти. Це... кімната. Тут... стіл. Там... сніданок.
Це... чашка. Це... хліб. Це... кава і молоко.

Зразок: Це мій підручник. - Чий це підручник?
а)	Це мій дім. Це моя кімната. Це моє вікно. Мої
мама і тато вдома.
б)	Це наш клас. А це ваш клас. Там ваша карта.
в)	Це твій олівець. Це наша квартира. Це ваш
викладач. Це мій друг. Це моя сестра. Ось твоя кімната.
Моє прізвище Петренко.
10. Читайте.
Це наша академія. Тут наш клас. Там мій стіл, мій словник, мої зошити і книжки. . Там мій викладач Ганна Петрівна. А це наші студенти Пол, Марк і Антон. Вони мої друзі. А ви теж наш студент? Як ваше ім'я?


Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті № 4 Тема: «Знайомство»( Acquaintance) з української мови як іноземної

1. Тема: «Знайомство». Особові займенники.Personal Pronouns Відмінкові форми, вживання особових займенників я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Специфіка вживання особових займенників ти, ви.
2.Актуальність теми: Студенти повинні робити невелике повідомлення про себе, використовуючи особові займенники та лексику теми «Знайомство»
3.	Цілі заняття:
-	закріпити знання попередніх занять з теми;
-	презентувати діалог про себе;
-	формувати навички монологічно мовлення.
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
-	завдання 2, с. 24, завдання 3-4, с. 25 (навчальний посібник з укр. мови). Короткі методичні вказівки до роботи на занятті
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,86 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю). - Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
1	Альохіна СВ., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
2	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С., Майданюк І.З., Сегень М.П., Петухов C.B. Українська мова:Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
3	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
4	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.

5	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична С, Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1	Покажіть фото вашої родини і розкажіть про неї за зразком. Tell about your family as in example/Show your family's foto
Зразок: Це мій батько. Його звуть Іван Петрович. Він лікар. Це моя сестра. її
звуть Ганна. Вона
студентка.
2	Складіть розповідь про себе за зразком Tell about yourself as in the text
Я іноземець. Мене звати Шохрух. Мені 20 (двадцять) років. Я народився в Узбекистані. Там закінчив школу й коледж. Три роки тому приїхав навчатися в Україну. Зараз я студент дпершого курсу Донецького медичного національного університету. Я хочу бути лікарем. Люблю читати художні та історичні книжки. Займаюся спортом: граю у футбол. Приділяю багато часу вивченню таких дисциплін, як: «Анатомія людини», «Латинська мова», «Українська мова»,. Щодня запам'ятовую нові слова та вирази українською мовою. Знання цієї мови робить моє перебування на Україні простішим, оскільки можу порозумітися зі своїми однолітками-українцями.


Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті  Тема: «Людина»(a Person) з української мови як іноземної



1. Тема: «Людина». Етикет знайомства, привітання і прощання вранці і ввечері. Номінативна функція слова (предмет).Objects
2.Актуальність теми: Студенти повинні робити невелике повідомлення про себе, використовуючи особові займенники та лексику теми «Знайомство» 3. Цілі заняття:
-	засвоїти мовні конструкції привітання, прощання, знайомства;
-	уміти правильно їх вживати в розмовній мові;
-сформувати навички використання лексичного матеріалу в монологічному та діалогічному мовленні.
-4. Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
-	завдання 5-6, с. 32, завдання 10-11, с. 33 (навчальний посібник з укр. мови). Короткі методичні вказівки до роботи на занятті
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання.

5. Джерела інформації
Основні:
1. Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний посібник для іноземних студентів медичного профілю ()). - Суми : Сумський державний
\
університет, 2016. 2. Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
1	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.
2	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична Є., Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с. Методичні     рекомендації     з     української     мови     для     студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.
3	Кудіна Т.М. Українська мова як іноземна (початковий курс). - Київ: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. - 350 с.
4	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична Є., Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
5	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.
6	Намакштанська І.Є. Добридень: Навчальний посібник з української мови у малюнках і мовленнєвих моделях. - Донецьк, 1998. - 411 с.
7	Тематичні діалоги для розвитку усного мовлення на початковому етапі навчання української мови як іноземної/ Укл. Н.Станкевич. - Львів, 2000.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Вставте замість крапок присвійні займенники (Possessive Pronouns)
Зразок: Це студент. Це ... словник.
Це студент. Це його словник.
1. Я Марта. Це ... журнал і ... газета. 2. Ось Іван Іванович і Марія Михайлівна. Ось ... квартира, ... авто. А це ... діти. 3. Познайомтесь, це Джон, а це ... дружина Леслі. А там ... син Макс. 4. Ми студенти. Ось ... клас, там ... речі. 5. Це Олена. Тут ... місце. 6. Батько вдома. Це ... пальто і ... капелюх. 7. Ти наш новий студент? Це ...
Т	г	г
підручник і ... ручка? 8. Це ... друзі? - Так, ....
Це мій тато. Це моя мама. Це мої батьки. Це мій брат. Це моя сестра. Це мій друг. Це моя подруга. Це мій будинок. Це моє вікно. Це моя квартира. Це
моя кімната. Це моє ліжко.
Це мій друг Іван. Це моя подруга Віра. Це мій брат Микола. Це моя сестра Оксана.
Це мій гуртожиток. Тут моя кімната. Це моє ліжко. Там шафа і стілець. Там вікно. Це моя квартира. Тут моя кімната. Там мій стіл.
Напишіть розповідь про себе за зразком



Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті «Людина»(a Person) з української мови як іноземної

1. Тема: «Людина».Person Присвійні займенники мій, твій, наш, ваш, їхній.Possessive pronouns Зміна присвійних займенників за родами і числами (мій, моя, моє, мої). Вживання займенників
2.Актуальність теми: Студенти повинні робити невелике повідомлення про себе, використовуючи особові займенники та лексику теми «Знайомство»
3.	Цілі заняття:
-	засвоїти займенники мій, твій, наш, ваш, їхній;
-	уміти правильно їх вживати в розмовній мові; -формувати навички діалогічного мовлення.
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Складіть діалоги за зразком:
Make dialogues1)
-	Це твоя книжка? -Ні, не моя. Моя книжка там.
-	Чиє це фото? -Моє.
-	Хто тут?
-	Тут мої батьки: тато і мама, мій дідусь, моя бабуся і я.
2)
-	Чий це зошит? Твій?
-	Так, мій.
-	А де мій зошит?
-	Я не знаю.
4)
-	Як вас звуть?
-	Мене звуть Мартін. А вас?
-	А мене Юрко?
-	Дуже приємно. Ви студент?
-	Так, а ви? Я теж студент.
   .
-Добридень.
-	Добридень. Скажіть, будь ласка, це деканат?
-	Ні, це аудиторія?
-	А де деканат?

-
Короткі методичні вказівки до роботи на занятті
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,86 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю (з російською
мовою навчання). - Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька;
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011. Додаткові
1	Альохіна СВ., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
2	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С., Майданюк І.З., Сегень М.П., Петухов С.В. Українська мова:Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
3	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
4	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.	^

5	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична С, Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1 Прочитайте текст (Read)

Це буфет. Тут чай, кава, сік, молоко. Це моя чашка. Ось вода. Ось цукор. А це тарілка. Там виделка, ложка, ніж. Чий це чай? Це мій чай. Чия це кава? Це її кава. Чия це ложка? - Це моя ложка. Чия це виделка? - Це її виделка. Чий це ніж? - Це його ніж. Дайте чай. Дайте сік. Дайте цукор. Дайте сіль.
Ось наш гуртожиток. Тут моя кімната. Це моє ліжко. Це також ліжко. Ось стіл. А там вікно. Це шафа. Там теж шафа.
Де гуртожиток? Ось він. Де ліжко? Ліжко тут. Де буфет? Там. Де моя чашка? Ось вона. Де зупинка? Тут. Де аптека? Там. Що там? Там озеро. Хто це? Це я. Що це? Це завдання. Хто це? Це мій друг. Хто він? Він студент. Хто там? Це Мустафа.

2 Закінчіть речення, вставте необхідні займенники/ Insert pronouns
1.	Це я. - У мене є ... . Ось мій ....
2.	Це ти. - У тебе є ... . Ось твій ....
3.	Це він. - У нього є ... . Ось його ....
4.	Це вона. - У неї є ... . Ось її ....
5.	Це ми. - У нас є ... . Ось наш ....
6.	Це ви. - У вас є ... . Ось ваша ....
7.	Це вони. У них є ... . Ось їхній ....

З Замість крапок, вставте необхідні займенники (Pronouns)
Це ... місто. Це ... дитина. Це ... брат. Це ... вікно. Це ... подруга. Це ... \ фото. Це ... ноутбук. Це ... телефон. Це ... стіл. Це ... стілець. Це ... ліжко. Це ... шафа. Це ... гуртожиток. Це ... університет. Це .... група.
Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті «Людина»(a Person) української мови як іноземної

1. Тема: «Людина». Іменник(Noun). Іменники на позначення істот і неістот 2.Актуальність теми: засвоїти новий лексичний матеріал за темою та використовувати її під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання
3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	уміти правильно вживати іменники в розмовній мові;
-	уміти практично розрізняти іменники істот, неістот;
-	формувати навички діалогічного мовлення.
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Завдання 2, с. 24, завдання 5, 6 с.15 (навчальний посібник для російської форми навчання).
Розподіліть слова за питаннями що це?(What's this), хто це?(who's this)
Слова: урок, риба, номер, дитина, сир, сіль, яблуко, вухо, око, ніс, чоло, мова, університет, подруга, кров, фото, автобус, зупинка, любов, екскурсія, вікно, чоловік, жінка, президент, Петро, Микола, волосся, абетка, Україна, аптека, озеро, собака, майдан, площа, хлопчик, дівчинка, ранок, день, вечір, ніч, стілець, літера, батон, тато.
Розподіліть іменники за категорією «істота/неістота»
1.	Зошит, ручка, підручник, книжка, олівець, словник, дошка, крейда; завдання, помилка, питання, відповідь.
2.	Учитель, учителька, викладач, викладачка, інженер.
3.	Інститут, академія, університет, кабінет, аудиторія,
комп'ютер, гуртожиток.
4.	Ім'я, сім'я, родина, батько, дядько, тітка, дідусь, бабуся, чоловік, жінка, дочка, дівчинка, хлопчик, маля.
5.	Країна, столиця, автобус, тролейбус, трамвай, таксі,
метро, квиток, музей, басейн.
6.	Чашка, ложка, виделка, ніж, тарілка, чай, хліб,
сніданок.
Короткі методичні вказівки до роботи на занятті
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю (з російською
мовою навчання). - Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
1	Альохіна С.В., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
2	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С., Майданюк І.З., Сегень М.П., Пєтухов С.В. Українська мова .-Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
3	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
4	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.

5	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична Є., Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1	Запишіть подані іменники у два стовпчики: а) ті, які відповідають на питання хто?; б) ті, які відповідають на питання що?

Окунь, смолоскип, порушення, інтелігент, квітник, учительство, сирота, окраєць, їжак, українець, хазяїн, життя.

2	Прочитайте текст, підкресліть іменники (read and underline nouns)

Українські страви
Українці - хліборобний народ, тому традиційна українська культура ґрунтується на хліборобській праці та шануванні хліба. Любов до хліба позначилася і на традиційному меню українців, яке у всіх районах України в основному складалося з хлібних страв і борошняних виробів. Це вареники, галушки, млинчики, а також обрядові страви - коровай, мандрики, паска, шишки.
Доповненням до борошняних страв для українців здавна були риба, ягоди, молоко та молоко продукти, олія, рідше - м'ясо. Щодня українці споживали сало і смалець, а ковбаси й інші м'ясні продукти можна було побачити на столі лише у святкові дні.
Традиційні страви готувалися легко та швидко. Українська народна кухня взяла свій початок від простих у приготуванні сільських страв, основою яких є злакові та овочі, такі як картопля, капуста, буряк та гриби. Тому й традиційна кухня українців багата великим розмаїттям овочевих страв. Це борщ, капусняк, голубці, квашена капуста, солоні огірки, гарбузова каша. Любили українці також різноманітні страви з яєць, особливо - яєчню із салом і ковбасою.
Предки українців готували переважно варену, тушковану і печену їжу. Навіть чумаки, які возили сіль з Криму і Приазов'я, та запорозькі козаки в походах робили в землі тимчасову пічечку-кабицю і готували в ній традиційні страви - куліш і кашу, лемішку й галушки. Навіть з упольованої дичини переважно варили юшку, а не смажили її. Юшка - це рідка страва на зразок супу, бульйону. Юшкою називалися м'ясний чи рибний відвари, який слугував основою для більшості рідких страв. Таку ж назву мали овочеві й квасоляно-горохові супи. Найпопулярнішою була юшка з курятини з локшиною.

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті «Людина»(a Person) з української мови як іноземної

1. Тема: «Людина». Іменник. Власні й загальні назви іменників. Рід іменників.
2.Актуальність теми: засвоїти новий лексичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання
3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	уміти правильно вживати іменники в розмовній мові;
-	уміти практично розрізняти іменники рід іменників;
-	формувати навички монологічного мовлення.
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

Він

Воно
студент
секретар
брат
Іван
Тарас
студентка
г
секретарка
г
сестра Ганна Олена
слово
МІСТО
село
місце
море


-о/-е
але: тато, Павло, Микола, Микита,
мати, пані



Заповніть таблицю
Він
Вона
Воно
-0
-а
-о/-е
Дата, музика, будинок, пані, молоко, дитина, онук, тема, завод, небо, зима, тато, радіо, булка, слово, пан, лампа, ваза, сумка, стакан, текст, група, папір, сік, масло, суп, місто, син, місце, мати, сир, фраза, дорога, звук, стіл, кіно, клас, сад, вікно, кімната, вправа, море.

Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю - Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо! : навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
1	Альохіна СВ., Онкович Г.В., Шутенко Я.С Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
2	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С., Майданюк І.З., Сегень М.П., Пєтухов СВ. Українська мова:Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
3	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
4	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.
5	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична С, Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6 Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.


МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.Прочитати текст попереднього заняття «Українські страви», і розподілити всі іменники тексту за родами
2.	Розподіліть за родами (divide according to genders)
Зошит, площа, олівець, ручка, сіль, пальто, шафа, дядько, юнак, дівчина, викладач, аудиторія, питання, маля , бабуся, чоловік, жінка, батько, мати, брат, друг, трамвай, ніж, ніч, прізвище, вправа,завдання, герой, щастя, дочка, секретар, музей, село , школа, погода, країна, палець, таксі, метро.


Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті «Людина»(a Person) з української мови як іноземної

1. Тема: «Людина». Іменник. Число іменників. Відмінкова система іменників 2.Актуальність теми: студенти повині знати число та відміни іменників.
3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати рід та число незмінних іменників;
-	бачити особливості відіннюваня іменників II відміни;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Завдання 4, с. 18, завдання 5, 6 с.19 (навчальний посібник).

Множина іменників / Множественное число существительных

Він (ч.)
Вони
Вона (ж.)
Вони
Воно (с.)
Воші
однина
множина
однина
множина
однина
множина
клас
класи
кімната
кімнати
ліжко
ліжка
майдан
майдани
ложка
ложки
вікно
вікна
парк
парки
шафа
шафи
слово
слова
0
-и
-а
-и
-0
-а
Утворіть множину (Make plural)
Зразок: клас - класи
Кімната - кімнат..., лампа - ламп..., студент -студент..., папка - папк..., студентка - студентк..., місто -міст..., економіст - економіст..., булка - булк..., буква -букв..., сумка - сумк..., група - груп..., завод - завод..., сад
-	сад.!., син - син.!., брат - брат..., сестра - сестр.,., номер -номер.!., слово - слов.]., програміст - програміст..., дорога
-	дорог..., урок - урок..., вікно - вікн... .
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю (з російською
мовою навчання). - Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
1	Альохіна СВ., Онкович Г.В., Шутенко Я.С Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
2	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич СС, Майданюк І.З., Сегень М.П., Петухов СВ. Українська мова-.Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
3	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
4	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.
5	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична С, Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6 Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Завдання 54, 55 с.158 (посібник з української мови)

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті «Людина»(a Person) з української мови як іноземної

1. Тема: «Людина». Іменник.Nouns Число іменників Singular and plural. Відмінкова система іменників Cases 2.Актуальність теми: студенти повині знати число та відміни іменників.
3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати рід та число незмінних іменників;
-	бачити особливості відіннюваня іменників II відміни;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Завдання 9,10 с. 32, завдання 11, 12 с. 33 (навчальний посібник).
Поділ іменників І і II відміни на групи
Іменники І і II відміни поділяються на тверду, м'яку і мішану групи.
Відмінникові закінчення іменників І відміни
Відм.
Тверда група
М'яка
група
Мішана група

-а (крім основ на шиплячий)
-я
-а (з основою на шиплячий)
Однина
Н.
кімнат-а
полиц-я
мрі-я
штощ-а
Р.
кімнат-и
полиц-/
мрі-Г
площ-/
Я
кімнат-/
ПОЛИД-/
щі-ї
площ-/
Зн.
кімнат-j
ПОЛИЦ-/0
мрі-/<?
площ-j
Ор.
кімнат -ою
полиц-е/о
Mpi-6W
шіощ-ею
м.
в кімнат-/
на полиц-/
У МрІ-7
на площ-/
Кл.
кімнат-о
полиц-е
мрі-£
площ-е
Множина
Н.
кімнат-и
полиц-/
мрі-і'
площ-/
Р.
кімнато
ПОЛИЦЬ0
МрІЙ0
ПЛОЩ0
Л
кімнат-аж
ПОЛИЦ-АМ
мрі->ш
пяощ-ам
Зн.
кімнат -и
ПОЛИЦ-/
мрі-Г
площ-/

кімнат-алш
ПОЛИЦ-ЯЛШ
мщ-ями
т\ощ-ами
м.
в кімнат-йл:
на полиц-ядс
у мрі-ях
на площ-ах
Кл.
кімнат-и
полиц-/
мрі-і"
площ-/
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю). - Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо! : навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
1	Альохіна СВ., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
2	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С, Майданюк І.З., Сегень М.П., Петухов C.B. Українська мова:Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
3	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
4	Вінницька В. М., Плющ H. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.

5	Лисенко H., Кривко Р., Світлична С, Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Випишіть з тексту іменники, розподіліть їх за родами, утворіть множину. Підкресліть зміни (Find nouns, divide them according to the gender, make plural)
Моя кімната
Я іноземний студент. Мене звуть Джон. Я англієць. Зараз вечір. Я вдома. Це наш гуртожиток. Ось кімната № 2. Це моя кімната. Праворуч шафа. Там мої речі: мій капелюх, мій костюм, моя сорочка та мої джинси. Мій плащ теж там.
Ось мій стіл. Там мої книжки, зошити, ручки й олівці. Прямо моя полиця. Там книжки й журнали.
Тут ліжко. А ось мій диван і моє крісло. Навпроти телевізор і музичний центр.
Ось моє фото. Там мої батьки. Ось мій тато. Його звуть Мартін. Він програміст. А це моя мама. її звуть Ненсі. Вона лікар. А ось мій брат Том і моя сестра Джесіка. Вони школярі.



Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті  Погода (Weather)  з української мови як іноземної

1. Тема: «Погода та явища природи». Початкові відомості про прикметникAdjectif /
 2.Актуальність теми: засвоїти новий лексичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання

3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати граматичне явище;
-	бачити його морфологічні особливості;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Прикметник (Adjective)
Який це будинок? - Це новий будинок. Яка це книжка? - Це цікава книжка. Яке це яблуко? - Це смачне яблуко. Які цс студенти? - Це іноземні студенти.

Який?
Яка?
Яке?
Які?
новіш дім молодіш лікар цікавий фільм синш плащ
нова книжка молода актриса цікавл книжка синя ручка
нове пальто
молоде дерево цікаве оповідання синє пальто
нові класи молод/люди цікаві фільми син/зошити

♦ Запам'ятайте:
новий  старий	великий  маленький
молодий старий	теплий  холодний
молодший  старший      світлий  темний
г	г
хороший  поганий	
□ Зверніть увагу:
	гарний = вродливий = красивий	
гарний/ вродливий/ красивий хлопець,  гарна/вродлива /красива дівчина,
але гарний/красивий будинок {вродливий - тільки особа)
	 гарний = чудовий	
чудовий/гарний вечір, чудова/гарна погода	


Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання с робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1. Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний посібник для іноземних студентів медичного профілю (з російською
мовою навчання). - Суми : Сумський державний університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
1	Альохіна С.В., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
2	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С., Майданюк І.З., Сегень М.П., Пєтухов С.В. Українська мова:Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
3	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
4	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.

5	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична Є., Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Називний відмінок прикметника

Однина
Множина
Чоловічій рід

Який?
Жіночій рід

Яка?
Середній рід

Яке?


Які?
Рідний	-ий

Синій	-ій
рідна	-а

синя	-я
рідне	-е

синє	-є
рідні	-і

сині	-і

Завдання 1. Прочитайте уважно. Визначте рід іменників і прикметників.Identify genders of nouns and adjectives
Рідний батько, велика аудиторія, рідна мати, розумний студент, хворе серце, українське місто, м'яке крісло, смачна їжа, весела пісня, тепле пальто, яскраве світло, смачна вечеря, ходне літо.
Завдання 3. Уважно прочитайте антоніми.

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті Погода (Weather) з української мови як іноземної

1. Тема: «Погода та явища природи». Adjectives Значення прикметника. Назви кольорів і сторін (лівш, правий). Рід і число прикметників, їх узгодження з іменниками в називному відмінку.
2.Актуальність теми: засвоїти новий граматичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання

3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати граматичне явище;
-	бачити його морфологічні особливості;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Завдання 8, 9, 10 с. 66 (навчальний посібник)

Форма проведення заняття - практичне заняття (2,86 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю (з російською
мовою навчання). - Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
1	Альохіна С.В., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
2	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С., Майданюк І.З., Сегень М.П., Пєтухов С.В. Українська мова:Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
3	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
4	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.

5	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична Є., Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Українська
English
Українська
Русский
мова

мова
язык
білий
white
рожевий
pink
чорний
black
голубий, блакитний
Light blue
жовтий
yellow
коричневий
brown
червоний
red
сірий
grey
синій
blue
оранжевий, помаранчевий
orange
зелений
green
фіолетовий
violet
Завдання 5. Читайте.(Read) Translate
Білий светр, чорна куртка, жовтий банан, червоні яблука, синє нёбо, зелене світло, рожева сукня, голуба чашка, коричневі штани, сіре нёбо, оранжевий колір, фіолетова шапка.

Завдання 6. Складіть словосполучення іменників з прикметниками за зразком (change adjectives according to the gender of noun to make  groups of words).
Зразок: (білий, -а, -е, і-) будинок, шапка, яйце, рукавички —> білий будинок, біла шапка, біле яйце, білі рукавички.
(Чорний, -а, -е, -і) светр, куртка, море, штани; (жовтий, -а, -е, -і) банан, сорочка, масло, тарілки; (червоний, -а, -е, -і) шарф, шафа, яблуко, апельсини; (синій, -я, -є, -і) зошит, сукня, нёбо, сумки; (зелений, -а, -е, -і) автобус, шапка,
Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті Погода (Weather) з української мови як іноземної

1. Тема: «Погода та явища природи». Числівник Numbers
2.Актуальність теми: засвоїти новий граматичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання

3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати граматичне явище;
-	бачити його морфологічні особливості;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:

Форма проведення заняття - практичне заняття (2,86 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю (з російською
мовою навчання). - Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.




МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ



Числівники Numbers


Цифри
Кількісні числівники
Порядкові числівники

Скільки? означають кількість
Котрий? означають порядок
1
один (одна, одне)
перший, - а, - е, - і
2
два (дві)
другий
3
три
третій
4
чотири
четвертий
5
п’ять
пʼятий
6
шість
шостий
7
сім
сьомий
8
вісім
восьмий
9
девʼять
девʼятий
10
десять
десятий
11
одинадцять
одинáдцятий
12
дванадцять
дванáдцятий
13
тринадцять
тринадцятий
14
чотирнадцять
чотирнадцятий
15
п’ятнадцять
пʼятнадцятий
16
шістнадцять
шістнадцятий
17
сімнадцять
сімнадцятий
18
вісімнадцять
вісімнадцятий
19
дев’ятнадцять
дев’ятнадцятий
20
двадцять
двадцятий
21
двадцять один (одна, одне)
двадцять перший, -а, -е
22
двадцять два
двадцять другий
23
двадцять три
двадцять третій
24
двадцять чотири
двадцять четвертий
25
двадцять п’ять
двадцять п’ятий
26
двадцять шість
двадцять шостий
27
двадцять сім
двадцять сьомий
28
двадцять вісім
двадцять восьмий
29
двадцятьдевʼять
двадцять дев’ятий, -а, -е
30
тридцять
тридцятий
40
сорок
сороковий
50
п’ятдесят
п’ятдесятий
60
шістдесят
шістдесятий
70
сімдесят
сімдесятий
80
вісімдесят
вісімдесятий
90
дев’яносто
дев’яностий
100
сто
сотий
200
двісті
двохсотий
300
триста
трьохсотий
400
чотириста
чотирьохсотий
500
п’ятсот
п’ятисотий
600
шістсот
шестисотий
700
сімсот
семисотий
800
вісімсот
восьмисотий
900
дев’ятсот
дев’ятисотий
1000
тисяча
тисячний

Завдання 1. Запишіть словами Write in words: 21, 39, 73, 89, 57, 94, 68, 193, 275, 362,
826, 741, 529, 1845, 1907, 2003, 2013.
Завдання 1. Дайте письмову відповідь на запитання.write the answer
	Скільки коштує(що?).
	Що коштує(скільки?).

Слова для довідки:
Хліб, зошит, олівець; 3 кілограми сира, 4 ручки, 8 тарілок, 1 л молока, 2 пачкиморозива.
Зразок.
Скільки коштує зошит?
	Зошит коштує дві гривні.

	Що коштує дв ігривні?
	Дві гривні коштує зошит.





Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті Навчання у ВНЗ (I am a student of medical university) з української мови як іноземної


1. Тема: Навчання у ВНЗ (I am a student of medical university) .Дієслово.(Verb)
2.Актуальність теми: засвоїти новий граматичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання

3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати граматичне явище;
-	бачити його морфологічні особливості;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Завдання 7,8,9,10,11 с. 27 (навчальний посібник )
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю (з російською
мовою навчання). - Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
1	Альохіна СВ., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
2	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С, Майданюк І.З., Сегень М.П., Петухов C.B. Українська мова:Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
3	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
4	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.
5	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична С, Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Особа
Закінчення
Дієслово
Особа
Закінчення
Дієслово
Я
-у	-ю
живу	працюю
Ми
-емо	-ємо
живемо	працюємо
Ти
-еш	-єш
живеш працюєш
Ви
-ете	-єте
живете	працюєте
Він, вона, воно
-е	-є
живе	працює
Вони
-уть	-ють
живуть	працюють

Завдання	2.	Уважно	прочитайте	відмінювання	дієслів.	Запам'ятайте чергування приголосних у дієслівнихформах.
с→ ш	д → дж
I д.	писати →пишу	II д. сидіти →сиджу
Я пишу.	Ми пишемо.	Я сиджу.	Ми сидимо.
Ти пишеш.	Ви пишете.	Тисидиш.		Ви сидите. Він пише.	Вони пишуть.	Він сидить.	Вонисидять.
Завдання 3. Запишіть та вивчіть дієслівні форми, зверніть увагу на вимову буквосполучень–ШСЯ[Сˈ:А],-ТЬСЯ[Цˈ:А].
Запамʼятайте!
М’якіподовженізвуки[Сˈ:][Цˈ:]єхарактернимидлянормативної вимови буквосполучень –шс(я), –тьс(я) у дієслівних формах 3-ї особи однини і множини теперішнього часу.

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті Навчання у ВНЗ (I am a student of medical university) з української мови як іноземної


1. Тема: Навчання у ВНЗ (I am a student of medical university) .Дієслово.(Verb)
2.Актуальність теми: засвоїти новий граматичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання

3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати граматичне явище;
-	бачити його морфологічні особливості;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю (з російською
мовою навчання). - Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
6	Альохіна СВ., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
7	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С, Майданюк І.З., Сегень М.П., Петухов C.B. Українська мова:Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
8	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
9	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.
10	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична С, Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Особа
Закінчення
Дієслово
Особа
Закінчення
Дієслово
Я
-у	-ю
лежу	стою
Ми
-имо	-їмо
лежимо	стоїмо
Ти
-иш	-їш
лежиш	стоїш
Ви
-ите	-їте
лежите	стоїте
Він, вона,
вони
-ить	-їть
лежить	стоїть
вони
-ать	-ять
лежать	стоять
. Прочитайте речення. Поставте питання до предиката (Р).
Зразок: Секретар пояснює проблему. - Що робить секретар?
	Викладач запитує. 2. Декан пише заяву. 3. Я читаю дієслова. 4. Ми відповідаємо. 5. Я сиджу в аудиторії. 6. Вони говорять про батьківщину. 7. Ти повторюєш тему. 8. Ми живемо вгуртожитку.



Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті Навчання у ВНЗ (I am a student of medical university) з української мови як іноземної

. Тема: Навчання у ВНЗ (I am a student of medical university) .Дієслово.(Verb)
2.Актуальність теми: засвоїти новий граматичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання

3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати граматичне явище;
-	бачити його морфологічні особливості;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю (з російською
мовою навчання). - Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
11	Альохіна СВ., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
12	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С, Майданюк І.З., Сегень М.П., Петухов C.B. Українська мова:Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
13	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
14	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.
15	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична С, Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Дієслово Особа
Читати I д.
Писати I д. (с/ш)
Знати I д.
Любити II д. (б/бл)
Робити
II д.
я
читаю
пишу
знаю
люблю
роблю
ти
читаєш
пишеш
знаєш
любиш
робиш
він
читає
пише
знає
любить
робить
вона
читає
пише
знає
любить
робить
ми
читаємо
пишемо
знаємо
любимо
робимо
ви
читаєте
пишете
знаєте
любите
робите
вони
читають
пишуть
знають
люблять
роблять
Увага!
Читати,писати	що? (Знахідний відмінок № 4) Вчити

Любити	кого? що? (Зн.в. №4)
Слухати,знати	Інфінітив + що? (Зн.в. №4)
Робити	що? де?
Навчатися
Завдання 12. Читайте. Пишіть. Що ти робиш? – Я читаю книжку.
Що вона робить? – Вона пише вправу.
Що ви робите? – Ми навчаємося в університеті.
Що вони роблять? – Вони навчаються в університеті. Завдання 13. Напишіть дієслова у потрібній формі. Зразок: Дівчина читає текст.
Читати.Брат	діалог.Сестра	журнал.Друзі	смс.Ви
	текст?Так,ми	текст.Ати	слова. Так,ятеж	.
Робити.Щоти	?Я	реферат. АщоКакаджан	?Ми	
подарунок.Батьки	ремонт вквартирі.
Писати.Подруга	смс.Я	резюме.Ти	диктант.Студенти

	завдання.Ми	слова.

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті Їжа. Заклади громадського харчування .( Meals. Eating out з української мови як іноземної


1. Тема: Їжа. Заклади громадського харчування .( Meals. Eating out) Знахідний відмінок (Accusative case)

2.Актуальність теми: засвоїти новий граматичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання

3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати граматичне явище;
-	бачити його морфологічні особливості;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю- Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
16	Альохіна СВ., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
17	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С, Майданюк І.З., Сегень М.П., Петухов C.B. Українська мова:Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
18	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
19	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.
20	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична С, Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Кого? Що? Про кого? Про що?
Кого ви бачите?
Я бачу брата.
Що ви слухаєте?
Я слухаю музику.
Що ви читаєте?
Я читаю газету.
Про кого ви думаєте?
Я думаю про маму.
Про що ви думаєте?
Я думаю про родину.


Завдання 6. Визначте відмінок іменників.
Читати книжку, думати про сестру, любити музику, дивитися фільм, приїхати до України, писати лекцію, слухати викладача.
Завдання 7. Розкажіть, що ви любите робити.
Любити + інфінітив + ім. №4

Я люблю слухати музику.

Я люблю (кого? що?) маму, морозиво.


Наприклад: Я люблю слухати музику.
Слова для довідки: читати книги, писати домашнє завдання, їсти морозиво, слухати музику, готувати їжу, мити посуд, купувати подарунки.
Завдання 8. Слухайте. Читайте. Повторюйте.
Я – іноземний студент. Мене звуть Самір. Моя батьківщина Алжир. Алжир
– африканська країна. Там живуть мої батьки, сестри, брати, бабуся і дідусь, друзі. Я часто думаю про них. Зараз я живу в Україні і вивчаю російську та українську мови. Також вивчаю фізику, математику, хімію, біологію, історію України. Я люблю слухати українську музику, дивитися українські фільми, читати цікаві книжки, готувати і їсти українські страви.

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті Їжа. Заклади громадського харчування .( Meals. Eating out з української мови як іноземної


1. Тема: Їжа. Заклади громадського харчування .( Meals. Eating out) Минулий час дієслів (Past tense of the Verb)

2.Актуальність теми: засвоїти новий граматичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання

3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати граматичне явище;
-	бачити його морфологічні особливості;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю- Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
21	Альохіна СВ., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
22	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С, Майданюк І.З., Сегень М.П., Петухов C.B. Українська мова:Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
23	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
24	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.
25	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична С, Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Інфінітив
Бути
Читати
Лежати
Чоловічий рід
Бу + в= був
Чита + в =читав
Лежа + в = лежав
Жіночий рід
Бу + ла = була
Чита + ла =читала
Лежа + ла = лежала
Середній рід
Бу + ло = було
Чита + ло =читало
Лежа + ло = лежало
Множина
Бу + ли = були
Чита + ли =читали
Лежа + ли = лежали

Завдання . а) напишіть дієслова в минулому часі.
Жити, працювати, стояти, лежати, сидіти, висіти, знати, слухати, повторювати, вивчати, писати, читати, говорити, запитувати, відповідати, розуміти, бути, робити.
б) складіть речення із цими дієсловами минулого часу. Завдання 4. Дайте вдповіді на питання. Напишіть за зразком. Що робив студент учора? – Учора він читав.
1. Що робили студенти вчора? 2. Що робив друг вчора? 3. Що робили брати вчора? 4. Що робив викладач учора? 5. Що робив секретаручора?
Зверніть увагу!
на відповіді так (ствердження), ні (заперечення)!
Теперішній час
Студент читає? – Так, він читає.
- Ні, він не читає.
Минулий час
Студент читав? – Так, він читав.
- Ні, він не читав.


Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті Їжа. Заклади громадського харчування .( Meals. Eating out з української мови як іноземної


1. Тема: Їжа. Заклади громадського харчування .( Meals. Eating out) Минулий час дієслів (Past tense of the Verb)

2.Актуальність теми: засвоїти новий граматичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання

3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати граматичне явище;
-	бачити його морфологічні особливості;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю- Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
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30	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична С, Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

с + питати → спитати при + вітати → привітати при + йти →прийти
про + читати → прочитати
на + писати → написати
пере + писати → переписати
по + знайомити → познайомитися з + робити → зробити
Прочитайте текст, перепишіть тиекст в минулому часі.read the text. rewrite in the Past

Їжа

Вранці Енн снідає. Вона снідає вдома. Її сніданок
–	це зелений чай або чорна кава, батон, масло, сир,

джем. Енн снідає швидко, тому що вона поспішає в
університет.
Вдень Енн обідає.
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Вона обідає в їдальні.
Їдальня знаходиться на
першому поверсі в університеті.  Її обід –  це суп,

картопля (смажена або пюре),  м’ясо,  обов’язково

салат, сік та булочки або пиріжки. Енн дуже любить file_2.jpg

file_3.wmf


пиріжки з яблуками. Енн не поспішає, тому що заняття
вже закінчилися.

Увечері Енн вечеряє. Вона вечеряє вдома в гуртожитку. Її вечеря – це каша, молоко або чай та, звичайно, пиріжки. Енн вечеряє дуже довго, тому що вона вдома і вже нікуди не поспішає.

Розкажіть, як і де ви снідали, обідали та вечеряли.

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті Послуги й покупки Services and purchases з української мови як іноземної


1. Тема: Послуги й покупки Services and purchases. Genetive
2.Актуальність теми: засвоїти новий граматичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання

3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати граматичне явище;
-	бачити його морфологічні особливості;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю- Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.
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МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Особові займенники

Називний відмінок № 1
Родовий відмінок № 2
Знахідний відмінок № 4
Хто?
Кого?
У кого?
Про кого?
Кого?
Я
мене
у мене
про мене
мене
Ти
тебе
у тебе
про тебе
тебе
Він
його
у нього
про нього
його
Вона
її
у неї
про неї
її
Воно
його
у нього
про нього
його
Ми
нас
у нас
про нас
нас
Ви
вас
у вас
про вас
вас
Вони
їх
у них
про них
їх

Завдання  Дайте відповіді на питання. answer the questions
Зразок: Про кого Ви думаєте? (брат) – Я думаю про брата.
Я думаю про нього.
Хто вивчає українську мову?(студент)
	У кого є словник?(Фабрис)
	Кого Ви добре знаєте?(Лаура)
	Про кого Ви думаєте?(сестра)
Кого Ви любите?(мама)
	Кого немає в класі?(Мохаммед)
Завдання . Прочитайте таблицю. Дайте відповіді на запитання. answer the questions
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1. Тема: Послуги й покупки Services and purchases. Genetive
2.Актуальність теми: засвоїти новий граматичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання

3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати граматичне явище;
-	бачити його морфологічні особливості;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю- Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.
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6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Родовий відмінок іменників № 2

Чий? Чия? Чиє? Чиї?
Чия це родина?
Це родина Ганни.
Чий це брат?
Це брат Омрана.
Чиє це фото?
Це фото Алі.
Чиї це зошити?
Це зошити студентів.
	Це Роза. Чия цесумка?
	Це Ахмед. Чий цезошит?
	Це брат. Чиє цефото?
	Це друзі. Чий цетелефон?
	Це батьки. Чиї целисти?

Завдання 12. Уважно прочитайте таблицю. складіть свої приклади .Read the table/ Make your examples
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1. Тема: Послуги й покупки Services and purchases. Genetive
2.Актуальність теми: засвоїти новий граматичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання

3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати граматичне явище;
-	бачити його морфологічні особливості;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю- Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.
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6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Родовий відмінок іменників № 2

Називний відмінок
Родовий відмінок Який? Яка? Яке? Які?

однина
множина
університет аудиторія
студент університету
двері аудиторії
-а
студенти університетів
двері аудиторій
-ів
-ій
море
місто
берег моря
назва міста
-я
-а
береги морів
назви міст
-ів
-

У кого є ? У кого немає?
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Є
Немає	file_6.png
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Н.в.
Р.в. (немає кого? чого?)
У тебе є телефон? У тебе є книжка? У тебе є брат?
У мене немає телефона. У мене немає книжки. У мене немаєбрата.

Родовий відмінок іменників у множині

Скільки?
мало, багато + іменник у Р.в. мн.
мало олівців
багато олівців

Завдання 1. Прочитайте. Визначте відмінок іменників. Red/ Identify the case
Ручка викладача, у неї немає кота, у нього багато друзів, зошит Ахмеда, телефон студентки, у Какаджана немає машини.
Завдання 1 Make your sentences as in example
. Скільки в тебе книжок?	У мене п’ять книжок.
Скільки в тебе яблук?	У мене три яблука.
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1. Тема: Послуги й покупки Services and purchases. Genetive
2.Актуальність теми: засвоїти новий граматичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання

3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати граматичне явище;
-	бачити його морфологічні особливості;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю- Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.
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49	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.
50	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична С, Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Родовий відмінок № 2. Питання Скільки кого? Скільки чого?


Називний відмінок № 1
Родовий відмінок № 2

Скільки кого? Скільки чого?

2-4 + іменник Н.в. мн.
5 і більше + іменник Р.в. мн.
Брат Сестра
Яблуко
У мене два брати. У мене три сестри.
У мене чотири яблуки.
У тебе шість братів. У мене п’ять сестер.
У нього мало (багато) яблук.

Завдання 1. Напишіть слова в родовому і називному відмінках. Write in the Genetive case
У мене 2 (подруга). У нього 3 (зошит). У Ахмеда 1 (машина). У Саміра 4 (яблуко). У неї 5 (сестра). У них 4 (син).
Завдання1. Прочитайте. Виконайте  за зразком. Складіть Make  word groups as in example
. 1).Це молоко.2). Це сік3). Це яблука.
Це чашка молока.	Тутлітр соку.	Там кілограм ябук. (тарілка,суп)
(половина, яблуко)(чашка, кава) (шматок, хліб)

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті Послуги й покупки Services and purchases з української мови як іноземної


1. Тема: Послуги й покупки Services and purchases. Dative 
2.Актуальність теми: засвоїти новий граматичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання

3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати граматичне явище;
-	бачити його морфологічні особливості;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю- Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
51	Альохіна СВ., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
52	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С, Майданюк І.З., Сегень М.П., Петухов C.B. Українська мова:Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
53	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
54	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.
55	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична С, Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
. Давальний відмінок іменників і особових займенників 
Словничок уроку

дарувати давати пояснювати
рік розклад місяць
п’ятдесят чотири вісімдесят
скільки коштувати гривня

Давати – даю - даєш – дають;
пояснювати – пояснюю - пояснюєш – пояснюють; дарувати – дарую – даруєш – дарують; показувати – показую – показуєш – показують; купувати – купую- купуєш –купують,
телефонувати –телефоную – телефонуєш – телефонують.



Н.в. №1 Хто?
S

Дієслов о
P
Д.в.№3	З.в. №4
Закінчення однини
Закінчення множини


Кому?	Що?
Кому? скільки? років?


Я
даю
брату (-ові)
книгу
брату(-ові) два
роки
-у, -ові
-ам
Студент
показує
лікарю (-еві)
аналіз
лікарю(-еві)
тридцять один рік
-ю, -еві
-ям
Ти
даруєш
сестрі, мамі
сумку
сестрі вісімнадцять
років
-і
-ам
Перед закінченням –і в давальному відмінку іменників жіночого роду приголосні г, к, х змінюються відповідно на з, ц, с: фабрика – фабриці, нога – нозі, рука –руці, книжка – книжці, тітка – тітці, дошка – дошці, ручка –
ручці, Ольга – Ользі, подруга – подрузі.
Завдання 1. Уставте потрібне слово.
Я дарую … телефон; ти пишеш …; він … тему; вони відповідають …; я … другу книжку; я показую … розклад.
Слова для довідок: татові, вправу, пояснюю, викладачу, даю, студентці.
Завдання 2. Поставте іменники у давальному відмінку.
Даю (викладач), пишу (друг), дарую (брат), пояснюю (студент).

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті Послуги й покупки Services and purchases з української мови як іноземної

1. Тема: Послуги й покупки Services and purchases. Dative 
2.Актуальність теми: засвоїти новий граматичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання

3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати граматичне явище;
-	бачити його морфологічні особливості;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю- Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
56	Альохіна СВ., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
57	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С, Майданюк І.З., Сегень М.П., Петухов C.B. Українська мова:Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
58	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
59	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.
60	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична С, Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Завдання . Поставте слова у дужках у відповідній формі. Запишіть речення. Put words in the brackets into correct forms
Він (давати) рибу. Батьки (дарувати) доньці телефон. Син (телефонувати) батькові. Я (пояснювати) сестрі.
Завдання 4 Прочитайте. Знайдіть іменники, визнайте їх відмінок. Find nouns . Identify cases of nouns
Мене звуть Омран. Мені двадцять чотири роки. Я іноземний студент. Я приїхав із Сирії до України. Я живу в Харкові вже шість місяців. На батьківщині живе моя родина. У мене є тато, мама, бабуся, дідусь, три брати, сестра. Моєму татові п’ятдесят чотири роки, мамі – п’ятдесят років, бабусі – сімдесят два роки, дідусю – вісімдесят один рік, старшому братові – тридцять років, молодшому – вісімнадцять років.
Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті Послуги й покупки Services and purchases з української мови як іноземної

1. Тема: Послуги й покупки Services and purchases. Future tense 
2.Актуальність теми: засвоїти новий граматичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання

3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати граматичне явище;
-	бачити його морфологічні особливості;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю- Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
61	Альохіна СВ., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
62	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С, Майданюк І.З., Сегень М.П., Петухов C.B. Українська мова:Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
63	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
64	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.
65	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична С, Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

. Майбутній час дієслів Future tense
Словничок уроку
обідати веряти снідати їсти частувати
перекладати потім танцювати підписати мріяти
професія юрист диктант
горіх торт м'ясо овочі сніданок
ввечері удома
Для вираження дії, що відбуватиметься, вживаються дієслова майбутнього часу. Вони мають просту і складну форми. Існує три форми: проста, складна і складена.
Майбутній час
Недоконаний вид
Доконаний вид
Складна форма
Складена форма
Проста форма
Я писатиму
буду писати
Я напишу
Ти писатимеш
будеш писати
Ти напишеш
Він писатиме
буде писати
Він (вона, воно) напише
Ми писатимемо
будемо писати
Ми пишемо
Ви писатимете
будете писати
Ви напишете
Вони писатимуть
будуть писати
Вони напишуть

Завдання 1. Утворіть просту форму майбутнього часу від дієслів.Put the verbs into simple form of future 
Жити,	відпочивати,	запитувати,	відповідати,	повторювати,	готувати, снідати, обідати, вечеряти,їсти.

Методичні рекомендації з підготовки і роботи зі студентами на практичному занятті Послуги й покупки Services and purchases з української мови як іноземної
1. Тема: Послуги й покупки Services and purchases. Future tense 
2.Актуальність теми: засвоїти новий граматичний матеріал за темою та використовувати його під час моделювання діалогічного висловлювання. Оволодіння новим матеріалом допоможе зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання

3.	Цілі заняття:
-	засвоїти новий граматичний матеріал;
-	визначати граматичне явище;
-	бачити його морфологічні особливості;
4.	Завдання на формування та перевірку вихідного рівня знань і умінь:
Форма проведення заняття - практичне заняття (2,74 години). Основою навчання є робота згідно з планом практичного заняття. Студенти вивчають лексичний матеріал до теми, виконують тренувальні вправи на закріплення лексичного та граматичного матеріалу, опановують навички усної та письмової комунікації на іноземній мові.
Заняття закінчується підведенням підсумків роботи, оголошуються результати оцінювання. 5. Джерела інформації Основні:
1.	Силка A.A. Українська мова як мова професійного навчання.-навчальний
посібник для іноземних студентів медичного профілю- Суми : Сумський державний
університет, 2016.
2.	Вальченко І. В.
Ласкаво просимо!: навч. посібник з української мови для іноземних студентів: у2-х ч. / І. В. Вальченко, Я. М. Прилуцька; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011.

Додаткові
66	Альохіна СВ., Онкович Г.В., Шутенко Я.С. Українська мова для іноземних студентів:початково-предметні курси. - К., 1998.
67	Бахтіярова Х.Ш., Лукашевич С.С, Майданюк І.З., Сегень М.П., Петухов C.B. Українська мова:Практичний курс для іноземців. - Тернопіль, 1999.
68	Борисова 3. У, Євсеєва І. П. Українська мова. Для довузівської підготовки іноземних студентів. — К.: МАУП, 2005.
69	Вінницька В. М., Плющ Н. П. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців: Підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2003. - 379 с.
70	Лисенко Н., Кривко Р., Світлична С, Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 240 с.
6	Методичні рекомендації з української мови для студентів-іноземців. Початковий курс. - Черкаси, 1998. - 4.1-2.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

. Майбутній час дієслів Future tense

Проста і складена форми майбутнього часу недоконаного виду

Проста форма
Питання
Складена форма
Завтра я читатиму.
Що я буду робити завтра?
Завтра я буду читати.
Завтра ти читатимеш.
Що ти будеш робити завтра?
Завтра ти будеш читати
Завтра ви читатимете.
Що ви будете робити завтра?
Завтра ви будете читати
Завтра ми читатимемо
Що ми будемо робити завтра?
Завтра ми будемо читати
Завтра ви читатимете
Що ви будете робити завтра?
Завтра ви будете читати
Завтра вони читатимуть
Що вони будуть робити завтра?
Завтра вони будуть читати

Завдання 1. Утворіть складну форму майбутнього часу від поданих дієслів. Make complex form of future tense
Снідати, обідати, вечеряти, їсти, знати, жити, лежати, писати, запитувати,
відповідати, поторювати, вивчати, готувати, перекладати, пояснювати.
Завдання 2. Напишіть речення в майбутньому часі за зразком:Write sentences in the Future Tense
Зараз ми вивчаємо дієслово. Потім ми будемо вивчати речення.
1. Сьогодні Діана пише. 2. Зараз ця таблиця висить тут. 3. Зараз ми пишемо. 4. Сьогодні іноземний студент перекладає. 5. Сьогодні Алі готуєсалат.
	Сьогодні цей магазин працює. 7. Сьогодні мивідпочиваємо.

Завдання 3. Дайте відповіді на питання. Використайте дієслова в дужках.Answer the questions using verbs in brackets 
	Що ви будете робити завтра? (читати) 2. Що він робитиме завтра? (перекладати) 3. Що будеш робити завтра? (відпочивати) 4. Що вона буде робити потім? (готувати) 5. Що вони робитимуть потім? (вечеряти) 6. Що ти робитимеш завтра?(навчатися)

























.   Контроль навчальних досягнень
1. Поточний контроль.
    Здійснюється за допомогою тестів під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Результати поточного контролю фіксуються в журналі і відомості відвідувань занять і успішності студентів.
2. Підсумковий  контроль.
ПК – проводиться з метою оцінювання результатів навчальної діяльності студентів та здійснюється після завершення вивчення студентами останньої теми в рамках розкладу аудиторних занять. ПК з дисципліни виставляється лише студентам, які набрали необхідну кількість балів за поточну навчальну діяльність (за 200 бальною шкалою).
Загальна кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середній бал за поточну навчальну діяльність, переведений за 200 бальною шкалою (у відповідності до інструкції оцінки КСМ). 
 Результати заліку заносяться до журналів і відомостей обліку відвідувань і успішності студентів викладачами, які проводили підсумковий контроль.

Оцінювання дисципліни та конвертація результату вивчення студентом дисципліни в оцінки за шкалою ECTS і за національною шкалою.
При засвоєнні кожної теми  за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-бальною шкалою.
Якщо на практичному занятті студент виконує декілька завдань, оцінка за кожне завдання ставиться окремо. Це обумовлене тим, що при визначенні однієї оцінки за тему як середньої арифметичної з двох або трьох, збільшується похибка обчислень. 
Види навчальної діяльності студента, що підлягають оцінюванню на кожному занятті, визначаються кафедрою з урахуванням специфіки дисципліни та цілей вивчення конкретної теми та фіксуються у протоколі засідання кафедри до початку навчального року.
На останньому занятті теми, крім основної частини заняття (самостійної роботи студентів під керівництвом викладача із професійно-орієнтованими завданнями), обов’язково проводиться тестування студентів на перевірку досягнення цілей вивчення всієї теми.

Механізм конвертації результатів вивчення студентом модуля у оцінки за традиційною шкалою та шкалою ECTS

Бали з дисципліни
Оцінка за 4-ри бальною шкалою
Від 180 до 200 балів
5
Від 150 до 179 балів
4
Від 149 до 120
3
119 та нижче
2

Форми контролю і оцінювання дисципліни
 Підсумковий контроль засвоєння теми відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних тем шляхом тестування і вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 48 балів.
  
Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у 4-ри бальну шкалу таким чином:

Оцінка ЕCTS
Оцінка за 4-ри бальною шкалою
А
«5»
B, С
«4»
D, E
«3»
FX, F
«2»
 
Оцінка за навчальну дисципліну складається з суми балів за поточну успішність та підсумковий контроль.
Підсумковий контроль є стандартизованим і включає контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за підсумковий  контроль складає 80 балів.
Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 48 балів.
	Регламент проведення ПК передбачає: виконання лексико-граматичного завдання (письмова частина) та бесіда за однією з теоретичних тем                                                                          (усна частина).
Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за лексико-граматичне завдання, складає 60 балів. Власне лексико-граматичне завдання містить такі компоненти: словниковий диктант на вивчені граматичні теми (27 слів - 20 балів ), запис тексту українською мовою (20 слів - 20 балів)
Критерії оцінювання лексико-граматичного тесту (письмова частина)
90% правильних відповідей – оцінка 5 
75-89% правильних відповідей – оцінка 4
60-74% правильних відповідей ‑ оцінка 3
Менше 60% правильних відповідей – оцінка 2

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за усну частину підсумкового модульного контролю, складає 20 балів. Власне усна бесіда передбачає, що студент у достатньому обсязі (12-15 речень) розкриває одну з вивчених тем. Від максимальної кількості балів віднімаються бали за кожну зроблену суттєву помилку (1 бал), за недостатній обсяг (1–10 балів), за неповне розкриття теми (1–10 балів), і за те, що студент не вміє відповідати на запитання викладача (1-10 балів).

Критерії оцінювання підсумкового контролю знань (усна частина)
Студент набрав за усну частину 20-18 балів – оцінка 5
Студент набрав за усну частину 17-14 балів – оцінка 4
Студент набрав за усну частину 12-13 балів – оцінка 3
Студент набрав за усну частину менше 12 балів – оцінка 2

Оцінка
Характеристика відповіді
2
Студент (студентка) при розкритті однієї з тем допускає велику кількість граматичних та фонетичних помилок; погано володіє теоретичною базою заданої теми, дає неправильні відповіді на запитання, не вміє вести бесіду за заданою темою  
3
Студент (студентка) при розкритті однієї з тем допускає ряд граматичних та фонетичних помилок; в основному володіє теоретичною базою заданої теми, дає відповіді на запитання, але плутається у них, не завжди вміє обґрунтувати свою думку 
4
Студент (студентка) вільно володіє матеріалом, дає повні відповіді на питання,вміє ілюструвати їх прикладами і обґрунтовувати свої твердження, але при цьому допускає невеликі помилки, які суттєво не впливають  на якість засвоєного матеріалу 
5
Студент (студентка) вільно володіє матеріалом, дає повні відповіді на запитання, вміє ілюструвати їх прикладами, обґрунтовувати свої твердження, не допускає помилок фонетичного і граматичного характеру 






Tasks for final control
Speaking
	Звідки ти приїхав?

Скільки тобі років?
	Як тебе звати?
	Як товє прізвище

де ти живеш
де живе твоя родина
де ти вчишся
що ти вивчаєш в університеті
на якому поверсі ти живеш
яка твоя аудиторія
хто товї земляи
хто твої друзі
коли твій день народження
яка твоя адреса
де знаходиться Донецький національний медичний університет
що ти любиш купувати в магазині
де ти любиш відпочивати
який твій улюлений колір
який твій улюлений день
яка твоя улюблена страва
яке твоє улюблене свято
яка твоя улюблена пора року
які овочі ти любиш їсти
які фрукти ти любиш
який зараз місяць
яке зараз число
який зараз рік
коли ти приїхав о Кропивницького
коли ти будеш їхати додому
що ти будеш робити влітку
яка твоя національність
ти український студент
ти іноземець
хто твої одногрупники
які напої ти любиш 
де ти купуєш продукти
	де ти отримуєш знання
де ти отримуєш гроші
що ти любиш робити у вільний час
у тебе є брат
 у тебе є сестра
ким ти мрієш бути
як звати твою маму
 як звати твого тата
хто твоя мама
хто твій тато
де працює твоя мама
де працює твій тато
скільки мамі років
скільки татові років
що ти вмієш робити
яке твоє хобі
ти любиш займатися спортом
що ти любиш читати
яку музику ти любиш слухати
яка твоя рідна країна
яке твоє місто
чому ти приїхав в Україну

Writing Test 
1.
У якому рядку є іменники тільки в однині?
Choose the line with singular nouns
а) лекція , жінки, лікарі,викладачі; 
б) друг, квіти, дідусі, вази;
в)	аудиторія,	 університет,	деканат, розклад;
г) столиця, сніг, стільці, вікно.
2.
У якому рядку є усі іменники у множині?
Choose the line with plural nouns
а) зошити, будинки, театри, фірми; 
б) стільці , вікна, зошити, дні;
в) вихідний, магазин, паркінг, автомобіль ;
 г) діти, батьки, птахи, дідусь.
3.
Які іменники не мають однини?
Which nouns have no plural form?
а) двері, заводи, фабрики; 
б) рукавиці, гумки, олівці;
в) штани, окуляри, двері; г) стелі, вікна, стіни.
4.
Позначте	рядок	з	іменниками жіночого роду.
Choose the line with feminine nouns
а) очі, листок , лікар, тіло;
б) країна, госпіталь, українець, січень;
 в) сіль, вата, сестра, шафа;
г) Марія, вікно, ніч, шафа.
5.
Позначте	рядок	з	іменниками чоловічого роду.
Choose the line with masculine nouns
а) залік, екзамен, школа, аудиторія; 
б) брат, дід, лікар, тато ;
в) тест, тітка, довідка, дочка;
г) історія, сад, Ольга, ковдра.
6.
Позначте	рядок	з	іменниками середнього роду.
Choose the line with neuter nouns
а) тіло, день, вікно, дощ; 
б) родина, вода, дата, ліжко; в) волосся, озеро, обличчя, село;
г) справа, їжак, стільці, ножиці.
7.
Знайдіть речення у теперішньому часі.
Find the sentence in the Present tense
а) Дівчина читає цікаву книгу. б) Він пішов у кіно.
в)	Студенти слухатимуть лекцію
г) Іван написав це тест  за 20 хвилин.
8.
Знайдіть дієслово у минулому часі. Find the verb in the Past tense
Влітку  студенти … екзамени .
а) будуть здавати; б) здають;
в) здаватимуть; г) здали.
9.
Знайдіть усі форми дієслова писати, які характерні для майбутнього часу.
Find   forms of the verb писати  in the Future tense
а) пишемо, написати, писало; б) писав, пишу, написали;
в) писатиму, буде писати, напишемо; г) написала, пишуть, пишеш.































Individual work
1 Самостійна робота № 1
Читайте слова: READ
вікно, де, зараз, квітка, кімната, книга, магазин, музика, ні, син, слово, студент, студентка, так, телевізор, університет, друг, заняття, урок, економіст, аспірант, лікар, поліклініка, лікарня, любов.
Вставте букви у слова:Insert letters
зош…т, в…кладач, кн…га, кв…тка, Укра…на, м…ва, магаз…н, ун…верситет, п…друга, Ки…в, ст…л, к…мната, хл…б, об…д, р…бота, сн…г, Харк…в, л…то, в…сна, д…м, пот…м, д…ти.
Читайте, правильно вимовляйте букву ї[йі].
Україна – це європейська країна. Київ – столиця України. Харків – велике українське місто, центр Європи. Українська мова – рідна мова українців. Я – іноземний студент. Я вивчаю українську мову. Ось аудиторія. Тут моя група. Тут урок історії, а там урок хімії. Я люблю Україну.
Відповідайте.Answer
	Що таке Київ?
	Що таке Харків?
Яка рідна мова українців?
Дайте відповіді на запитання. Answer
	Скільки букв в українському алфавіті?
	Скільки букв у англійському алфавіті?
	Яких букв немає в англійському, а яких букв немає в українському алфавіті?
	Які українські голосні букви позначають один звук?
	Які українські голосні букви позначають два звуки?
	Коли я, ю, є, ї позначають один звук, а коли два звуки?
	Який наголос в українській мові?







Самостійна робота № 2
Читайте слова.READ
Країна, жінка, вечеря, курс, поверх, аудиторія, брат, будинок, Європа, їжа, їдальня, гуртожиток, підручник, родина, що, сестра, крейда, словник, люстерко, олівець, Україна, столиця, чоловік, шафа.
Уважно читайте і пишіть слова. READ and WRITE
Країна, жінка, вечеря, аудиторія, брат, будинок, Європа, їжа, їдальня, гуртожиток, підручник, родúна, що, сестра, крейда, словник, люстерко, олівець, Україна, столиця, чоловік, шафа, батьки, батько, тато, мати, мама.
Напишіть антоніми. WRITE ANTONYMS

Ліворуч #
вузький ≠
довгий ≠
сучасний ≠
зараз ≠
тут ≠
так ≠
твердий ≠
усно ≠
рідна (мова) ≠
чистий ≠

Напишіть особові форми дієслова. Читати, писати, вчитися,дивитися.
.
Дайте відповіді.ANSWER
Як Вас звуть?
Як звуть Вашогодруга?
Як звуть викладача української мови?
Що зараз робить Ваш товариш?
Як Ваші справи?
Що Ви зараз робите?





Самостійна робота № 3

Визначте рід іменників.IDENTIFY THE GENDER 
Секретар, деканат, декан, гуртожиток, шафа, ліжко, ручка, крейда, місто, телефон, супермаркет, батько, мати, тато, донька, їжа, жінка, чоловік, дитина, викладач, студент, стілець, країна, паспорт, директор, ключ.
Напишіть іменники у множині. PUT IN PLURAL FORM
Секретар, деканат, декан, гуртожиток, шафа, ліжко, ручка, місто, телефон, супермаркет, батько, мати, тато, донька, жінка, чоловік, дитина, викладач, студент, стілець, країна, паспорт, директор, ключ.
Напишіть речення у множині. PUT IN PLURAL FORM

1. Студент пише. 2. Викладач читає. 3. Секретар слухає. 4. Студент вчиться. 5. Дитина дивитьсямультфільм.
Провідміняйте слова. CHANGE WORDS IN CASES
Зразок:Н.в	мати
Р.в.	матері
Д.в.	матері З.в. (про)	матір М.в.на	матері
Кл.в.	мати
Напишіть речення, поставте слова в дужках у потрібній формі за зразком: У мене немає (зошит). – У мене немає зошита.
1. У Саміра немає (книжка). 2. У мене немає (олівець). 3. У друга немає (підручник).4.У Омрана немає(квиток).5.УЛаури немає(скайп).6.У викладача немає (журнал). 7. У Фіраса немає (паспорт). 8. У Мохаммеда немає(зошит).
Дайте відповіді на запитання.ANSWER 
	Хто Ви?
	Як Вас звуть?
Звідки Ви приїхали?
	Де живуть Ваші батьки?
	Де вчаться ваші брати, сестри?
	Де працює вашбатько?
	Де Ви народилися?
	Кого ви часто згадуєте?
	Що ви любите читати? 10.Звідки приїхав Есмаїл? 11.У кого велика родина? 12.Про кого ви часто думаєте?
Напишіть текст і розкажіть про себе та свою родину. Використовуйте споріднені слова і синоніми: WRITE THE TEXT ABOUT YOU AND YOUR FAMILY USUNG SYNONIMS
Батько - батьки – батьківщина. Школа – школяр – школярка.
Учень – учениця – учитель – учителька – вчити – вчитися. Праця – працювати - працьовитий.
Друг – дружний – дружити.
Мама,матуся,мати,родина,сімʼя,батько,тато,товариш.






Самостійна робота № 4

Назвіть дієслова I дієвідміни і II дієвідміни.
Назвіть дієслова на–ся.
Напишіть дієслова у минулому часі: говорити, писати,повторювати.
Зразок: я читав, ти читав, він читав, вона читала, ми читали, ви читали вони читали.
Напишіть речення, виберіть потрібне дієслово піти / іти (йти)/ходити.
Заразстудентка…добібліотеки.2.Учоранашагрупа…наекскурсію.
	Увечері подруги … до театру. 4. Сьогодні моя сестра … до лікарні. 5. Учора друзі … на майдан. 6. Ти вчора … на стадіон? 7. Зараз я … досекретаря.

Дайте відповіді напитання.
	Звідки приїхав студент? (Сирія) 2. Звідки приїхала студентка?(Камерун)
3.Звідки приїхав друг?(лікарня)4.Звідки прийшов викладач?(деканат)5.Звідки приїхали батьки? (Америка) 6. Звідки приїхала ваша сестра? (Росія) 7. Звідки приїхав ваш брат? (Китай) 8. Де працюють хороші лікарі? (студентськалікарня)
9. Де Ви любите гуляти? (дендропарк)
6. Прочитайте, знайдіть слова в місцевому відмінку.
1. Я живу в Україні. 2. Фарис – студент економічного факультету. 3. Алі навчається в університеті. 4. Сестра мені подарувала машину. 5. Його батько працює на заводі. 6. Я живу в Харкові. 7. У брата 4 квартири. 8. Друг працює в аптеці. 9. Олена мешкає в готелі.
Уставте необхідні особові займенники.
… повторюю текст.
… повтоюємо текст.
… читаєте діалог.
… слухаєш музику.
… готує обід.


Самостійна робота № 5
Напишіть відповіді напитання.
	Що робив друг учора? 2. Що робили студенти вчора вдень? 3. Що робили студенти вчора ввечері? 4. Що робив брат удома? 5. Що робила сестра удома? 6. Що робили друзі вгуртожитку?
	Провідмінюйтедієслова:
Відпочивати, їсти, снідати, обідати, вечеряти, готувати.
	Утворіть форми майбутнього часу дієслів недоконаного і доконаноговидів. Робити, читати, писати, повторювати, перекладати, готувати, варити,їсти.
	Утворіть форми минулого і майбутнього часу дієсловабути.
	Додайте відповідний інфінітив зазразком:

Я люблю … фільм. – Я люблю дивитися фільм.
Інфінітиви: читати, перекладати, готувати, пити, їсти, вивчати, слухати, відпочивати, дивитися.
Цей студент любить …книжки.
	Я люблю …каву.
	Друг любить …тут.
	Студенти люблять …викладача.
	Батьки люблять …фото.
	Моя сестра любить …музику.
Ми любимо … фізику,математику.
	Хлопці люблять …тексти.
	Вона любить … сніданок. 10.Ви любите … овочі.
	Утворіть доконаний виддієслів.

Запитувати – Відповідати – Говорити –
Читати –
Готувати – Їсти – Обідати–
Снідати–
Вечеряти – Відпочивати – Перекладати –
Вивчати – Пояснювати –
Самостійна робота № 6
Поставте питання до підкреслених слів.
Зразок: Це його олівець. – Чий це олівець?
Цемоя мапа.	Це вашгодинник.	Це твоя кімната. Цевашпідручник.	Цемоя ручка.	Це нашевікно.
Цетвоя сестра.	Це твоє фото.	Це нашіаудиторії.
Слова в дужках напишіть у правильній формі.
1. Це (мій) країна. 2. Це (твій) паспорт. 3. Тут живе (ваш) родина. 4. Це (їхній) гуртожиток. 5. Там живуть (його) товариші. 6. Тут лежать (ваш) підручники. 7. Там висіла (мій) куртка.
Утворіть прикметники, використовуючи суфікси -н-, -ічн-, -ичн-,-ськ-
Зразок: народ – народний.
Літо, холод, м'ясо, мороз, економіка, агроном, історія, Україна, Сирія, університет, студент.
Напишіть словосполучення, використавши слова у дужках. Великий (будинок, аудиторія, вікно,міста).
Малий (телефон, фото, кімната, туфлі). Червоний (колір, ручка, світло, олівці). Іноземний (студент, подруга, місто, друзі).
Напишіть словосполучення умножині.
Красива дівчина, хороша сім’я, чорна сумка, велика країна, рідний брат, новий товариш, старий будинок, сучасний телефон, український підручник, іноземний паспорт, маленька кімната, складне слово, мала дитина.
Напишіть відповіді напитання.
1. Яка подруга? 2. Який друг? 3. Яка сім’я? 4. Які товариші? 5. Яке кафе? 6.Яка музика? 7. Який гуртожиток? 8. Які міста?
7. Напишіть антоніми.

великий ≠		сидіти ≠ суворий≠		сіль ≠ хворий ≠	зима ≠
веселий ≠	день≠
теплий ≠	ранок ≠ яскравий≠	іноземний≠
м'який ≠	осінь≠
чорний≠	зараз ≠ легкий, простий ≠


Самостійна робота № 7
Прочитайте.	
Зразок: Ця кімната вузька, але аудиторія вужча = Ця кімната вузька, але аудиторія більш вузька.
Мій брат високий, але я вищий.	! к//щ
Моя сім’я найвеселіша.
Мій чемодан важкий, але твій важчий.
У кіоску хліб свіжий, але у супермаркеті свіжіший.
Складіть п’ять речень із прикметниками-антонімами. Утворіть від них ступені порівняння.
Зразок: Сьогодні погана погода, але у мене гарний настрій. Поганий – гірший –найгірший
Гарний – кращий –найкращий
Слова: товстий – худий, веселий – сумний, високий – низький.
Вставте потрібні слова.Запишіть.
Слова для довідок: нова, дивиться, виконує, дружна, велике, свіжий, слухають, іноземна, українська,столиця.
Нашародина		.  На  столі  лежить хліб.Устудентки 	 сумка. Мама	телевізор,  а  син і донька	музику.	 студентка  завдання.  Київ  -  України.  Харків  –  це  місто. Дніпро -річка.
Напишіть дієслова на–ся.
Напишіть особові займенники у множині.
Відповідайте на питання.

	Хто Ви?
	Як Вас звуть?
	Скільки Вам років?

Що Ви робите вУкраїні?
	Яку мову Ви вивчаєте?
	У якому гуртожитку Виживете?
	Ким Ви хочетебути?
	Чим Ви цікавитеся?
	У Вас велика сімʼя?
	У якій групі Ви навчаєтеся?





Самостійна робота № 8
Напишіть, який день був учора.
Сьогодні понеділок. 2. Сьогодні вівторок. 3. Сьогодні середа. 4. Сьогодні четвер. 5. Сьогодні п’ятниця. 6. Сьогодні субота. 7. Сьогодні неділя.
Закінчіть речення. Використайте слова в дужках у необхідному відмінку.Студент слухає (викладач). 2. Лікар оглядає (пацієнт).3.Студенти перекладають(нові слова).4.Мама готувала(їжа).5.Подруга розповідала(батьківщина).6.   Мій   батько   працює (банк). 7.	Новий телевізор стоїть(куток). 8. Хлопець подарував (дівчина) квіти. 9. Самір чистить зуби
(щітка). 10. На зупинці Каджан чекає (таксі).
Додайте субʼєкт(S)ізапишіть за зразком:Писати в зошиті.–Студент пише вправи в зошиті.
Народитися в Україні, жити в Сирії, жити в Ірані, готувати м'ясо з овочами, навчатися на підготовчому факультеті, працювати терапевтом, одягати светр.
Із двох простих речень утворіть складне.
1. Я побачив. Словник лежав праворуч. 2. Студенти прочитали. Київ недалеко. 3. Подруга запитала. Марія написала вправу ввечері. 4. Секретар запитав. Студент завтра дасть довідку. 5. Бібліотекар сказав. Журнал  лежить поруч. 6. Декан запитував. Самір добре говорить українською. 7.Тетяна Олексіївна знає. Какаджан добре читаєросійською.
4. Прочитайте прості речення. Напишіть складні речення зі сполучними словами у (в), на якому; у (в), на якій; у (в), на яких.
1. Студент запитав студентку. Секретар працює в головному корпусі. 2. Друзі запитали Ахмеда. Ахмед купив комп’ютер у центральному магазині. 3. Я запитаю подругу. Ми повечеряємо в університетському кафе. 4. Батьки сказали. Вони відпочиватимуть на Чорному морі. 5. Подруга сказала. Вона житиме в українській столиці. 6. Ви знаєте. Раніше я жив у третьому гуртожитку.
5. Закінчіть речення за зразком: Це аудиторія, у якій … Це аудиторія, у якій навчається група № 1.
1. Це стіл, на якому … . 2. Це зошит, у якому … . 3. Це місто, у якому … .
Я читаю смс, у якому … . 5. Ми бачили університети, у яких … . 6. Мій молодший брат навчається в школі, у якій … . 7. Учора ми були на площі, на якій … . 8. Ми познайомилися в кафе, де ….
6. Дайте відповіді на питання за зразком:
Чому Марія не купила тієї сукні? – Марія не купила тієї сукні, тому що вона дорога.
1. Чому Осама не купив цього костюму? 2. Чому дівчата не придбали того комп’ютера? 3. Чому хлопець не вибрав квітів? 4. Чому Ви приїхали до України? 5.Чому вчора Ви запізнилися на урок? 6. Чому Ви хочете стати лікарем? 7. Чому позавчора ви не виконали доманьогозавдання?
7. Дайте відповіді на питання. Використайте слова для довідки.
Слова для довідки: він готується до іспитів, у неї закінчилися продукти, сьогодні дощ, почалася зима, у мене немає часу.
1. Чому Самір не грає в футбол? 2. Чому Діана піде до магазину? 3. Чому ви купили теплу куртку? 4. Чому ви не йдете до спортзалу? 5. Чому ти не надіслав мені смс?

















Інтернет-сайти для допомоги у вивченні української мови
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Офіційний сайт української мови
На сайті є правила правопису, пунктуації, правильних наголосів, а також словник синонімів. У розділі «Антисуржик» можна дізнатися, чи вдасться вийти на «слідуючій остановці» та «захлопнути двері».
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 ЛІНК  https://ukrainskamova.com
«Словотвір»
Інтернет-платформа, на якій можна знайти українські переклади запозичених слів. Ресурс допомагає збагатити лексику: зареєстровані учасники пропонують варіанти перекладу та голосують за найкращі. На сайті є різні переклади, наприклад, «віп-зона» – панський кут, а «барбершоп» – голярня.
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 ЛІНК https://slovotvir.org.ua
LanguageTool
Онлайн-ресурс допоможе перевірити граматику та пунктуацію в українських текстах. У безплатній версії максимальний розмір тексту на перевірку – 20 тис. символів. Для зручності можна завантажити додаток для використання в браузері.
Слово підсвічується відповідним кольором залежно від помилки: лексичної, пунктуаційної чи орфографічної. При наведенні курсором на помилку ресурс пропонує варіанти заміни.
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 ЛІНК https://languagetool.org/uk/
Лінгвістичний портал «Мова.info»
На порталі серед іншого пропонують правила правопису і добірки словників. Наприклад, відкритий словник новітніх термінів. У довідковій службі є відповіді на поширені запитання.
file_12.wmf
 


 ЛІНК http://www.mova.info
Тренажер із правопису української мови
Онлайн-вправи з усіх розділів мовознавства. Перед завданнями можна ознайомитися з правилами. Жодних тестів, усі відповіді треба ставити самостійно: розділові знаки в реченнях чи дефіс у словах. Тож вгадати не вдасться.
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 ЛІНК https://webpen.com.ua
Лайфхаки українською
Телевізійний проект від телеканалу «UA:Перший», доступний на каналі у сервісі YouTube. На відео пояснюють, як правильно вживати наголоси, вітати зі святами і дякувати. Зараз доступні 14 роликів, але добірка постійно доповнюється.
Онлайн-курси
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Лайфхаки з української мови
Онлайн-курс у формі корисних порад для вивчення теорії української мови. Курс складається із 16 лекцій, також доступний інтерактивний конспект зі всіма темами.
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 ЛІНК  https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/
Безкоштовні курси української мови
Курси для всіх, незалежно від рівня знань мови та віку. Набір відбувається щоосені у вересні-жовтні, навчання триває 5-6 місяців. Для тих, хто не встиг записатися на курс, створили онлайн-портал Є-МОВА.
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 ЛІНК http://movaua.org.ua
«Є-Мова»
Онлайн-платформа для вивчення української мови. На порталі потрібно зареєструватися та пройти тестування на визначення рівня володіння українською мовою. Відтак для учасників відкривається доступ до практичних занять, відео та навчальних текстів. За новинами ресурсу можна стежити у Facebook.
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 ЛІНК https://www.facebook.com/emovaua/













