
CИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА» 

 

№ Назва поля Детальний контент, коментарі 

1. Назва факультету Усі факультети 

2. Рівень вищої освіти Магістерський 

3. Код і назва спеціальності Усі спеціальності 

4. Тип і назва освітньої програми Усі освітні програми 

5. Назва дисципліни Українська мова як іноземна 

6. Кількість ЄКТС кредитів 3 

7. 

Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 

годинами навчання) 

Практичні – 20 годин, 

консультації –  4 годин, 

самостійна робота – 54 годин,  

семестровий контроль (залік) – 2 години  

8. Графік вивчення дисципліни Курс 5; семестр навчання: 9. 

9. 
Передумови для навчання за 

дисципліною 

Володіти базовими знаннями з граматики та 

наукового мовлення, володіти вміннями та навичками 

роботи з текстом за професійним спрямуванням; 

навичками створювання монологічної промови за 

темою своєї спеціальності. 

10. Анотація дисципліни 

Обов’язкова дисципліна, яка включає наступні теми: 

Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового 

тексту. Тематична промова. Діалогічне мовлення. 

Монологічне мовлення. 

11. 

Компетентності, знання, 

вміння, розуміння, якими 

оволодіє здобувач вищої 

освіти в процесі навчання 

Знати моделі реферування; засоби вираження різних 

смислових відносин у простому реченні та в 

складному реченнях, правила побудови наукових 

текстів, основні правила мовленнєвої поведінки в 

типових ситуаціях спілкування навчально-

професійної сфери. 

Вміти використовувати усі види монологів (опису, 

повідомлення,  доказу), складати усні реферати на 

теми, пов’язанні зі спеціальністю, брати участь у 

дискусіях на задану тему, складати письмове 

повідомлення.  

12 
Результати навчання 

здобувача вищої освіти  

Формування комунікативних навичок користування 

засобами мови в різних життєвих та професійних 

ситуаціях з обов’язковим дотриманням мовних норм 

та мовленнєвого етикету.  

13 

Система оцінювання 

відповідно до кожного 

завдання для складання 

заліку/екзамену  

 Для складання заліку здобувач отримує підсумкову 

рейтингову оцінку, яка становить суму балів 

поточного контролю (оцінювання усних і письмових 

відповідей на практичних заняттях), самостійної 



роботи і підсумкової контрольної роботи. 

Для складання екзамену здобувач отримує оцінку, яка 

становить суму балів за усну відповідь і письмову 

контрольну роботу. 

14. Якість освітнього процесу  

1. Дотримуватися правил згідно затверджених правил 

поведінки вищого навчального закладу та поваги до 

викладача та одногрупників.  

2. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання отриманих знань.  

3. Матеріал пропущених занять має бути 

відпрацьований шляхом виконання практичних 

завдань і складання теоретичного матеріалу. 

4. Тестові завдання, контрольні роботи подані 

невчасно зараховуються зі зниженням балів. 

5. Списування під час тестів,  контрольних робіт і 

заліку не припустимо. Однакові тестові завдання, 

контрольні роботи скасовуються, студентам 

пропонується написати інші варіанти.  

6. У разі виникнення пропуску занять з поважної 

причини, викладач надає допомогу в надолуженні 

знань за індивідуальним графіком.  

15. Методичне забезпечення 

Авраменко О.М. Українська мова та література: 

Довідник. Завдання у тестовій формі. – К.: Грамота, 

2011, 2012, 2013. 

Плющ М.Я., Гринас Н.Я. Граматика української мови 

в таблицях: навальний посібник. – К.: Вища школа. – 

2004 

16. Розробник силабусу Дементьєва Т.І. tetiana.dementieva@nure.ua  
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