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Передмова 
 
 

Дорогі студенти! 

 Якщо ви маєте бажання вивчати українську мову, не знаючи її 

зовсім, тоді цей підручник для вас.  Якщо ви вже вивчали українську мову, 

але хочете розуміти більше й говорити краще, тоді цей підручник  теж для 

вас. Він допоможе всім, хто хоче збагатити себе знанням української мови. 

 

Бажаємо успіхів! 

 

Шановні колеги! 

Наш підручник створений для іноземних студентів, які починають 

вивчати українську мову з алфавіту. Він може використовуватись як в 

умовах мовного середовища, так і поза його межами; як у форматі 

короткочасних курсів, так і в програмі академічного навчального року на 

підготовчих  факультетах;  як у роботі з групою, так і для індивідуального 

курсу навчання. 

 Робота з підручником забезпечує засвоєння таких основних видів 

мовленнєвої діяльності: навичок правильної вимови, читання, мовлення, 

письма та правильного вживання граматичних категорій української мови. 

 Методична модель навчання за підручником розроблена на основі 

аналітико-імітаційного методу навчання. Лексико-фонетичний та лексико-

граматичний матеріал скомпонований за принципом зростання складності: 

від простого – до більш складного. 

 Граматичні коментарі максимально короткі, оскільки підручник не 

має однієї національно спрямованої орієнтації, а розрахований на 

багатонаціональну аудиторію.  

Перша частина (курс практичної фонетики, лексики  та елементарної 

граматики) складається з 17 уроків. 
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 Кожен урок  має однотипну структуру введення матеріалу: від букв і 

фонем до складів, речень, граматичних моделей і мікротекстів. На цьому 

етапі активно використовується інтернаціональна та запозичена лексика, 

що дозволяє полегшити знайомство іноземних студентів з українською 

мовою та подолати психологічний бар’єр. Уроки складаються з трьох 

частин: фонетики, граматики та текстів і базуються на лексико-

граматичних моделях і  вправах, містять ілюстративний супровід, таблиці, 

схеми, діалоги, тексти і вправи для самостійної роботи.  

Мета першої частини підручника – сформувати правильні навички 

української вимови, виробити мовленнєві уміння в іноземних студентів на 

лексичному мінімумі,  сприяти засвоєнню іменної та дієслівної парадигм, 

граматичних  моделей і найбільш уживаних комунікативних тем, що в 

результаті дає можливість спілкуватися  в навчальній, побутовій та інших 

сферах суспільного життя. 

Підручник складений на основі «Програми з української мови для 

іноземних студентів підготовчих факультетів» і відповідає  вимогам рівня 

мовленнєвої підготовки А1 (елементарний). 

 

Автори підручника висловлюють велику вдячність викладачам 

Черкаського державного технологічного університету, які внесли свій 

вклад у розробку методики навчання української мови як іноземної та  

сприяли створенню цього підручника. 

 

Отож, вивчаємо українську мову! 
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