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Силабус навчальної дисципліни
«Українська мова як іноземна»
Спеціальність
Освітня програма
Освітній рівень
Статус дисципліни
Мова викладання
Курс / семестр
Кількість кредитів ЄКТС
Розподіл за видами занять та
годинами навчання
Форма підсумкового контролю
Кафедра

Викладач

242 «Туризм»
«Туризм»
Третій (освітньо-науковий)
Базова
Українська
1 курс, 1 семестр
4
Практичні заняття – 32 год.
Самостійна робота – 88 год.
Залік
українознавства і мовної підготовки іноземних громадян,
проспект Науки 9-А, м. Харків, 1-ий корпус, ауд. 203, 219.
Тел. 38(057)702-11-86 (дод. 363)
https://www.hneu.edu.ua/kafedra-ukrayinoznavstva-i-movnoyipidgotovky-inozemnyh-gromadyan/
Ольга Степанівна ЧЕРЕМСЬКА,
професор кафедри українознавства і мовної підготовки
іноземних громадян, кандидат філологічних наук

Контактна інформація
E-mail: kafukraine@hneu.edu.ua
викладача
Згідно діючого розкладу занять
Дні занять
Відповідно до графіку
Консультації
Мета навчальної дисципліни – забезпечити розвиток мовленнєвих умінь для ефективного
використання української мови в професійних та академічних сферах комунікації.
Передумови для навчання
Українська мова
Зміст навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Українська мова як іноземна (поглиблено)
Тема 1. Проблемні питання з граматики
Тема 2. Аналітичне читання
Тема 3. Усна практика
Тема 4. Індивідуальне читання
Тема 5. Письмова практика
Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни: доступ до мережі Інтернет
РНПД, Технологічна карта, лекції, завдання для
Сторінка курсу на платформі Мoodle практичних занять, інформаційні матеріали, завдання
для перевірки знань.
(персональна навчальна система)
(https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=5277)
Рекомендовані джерела
Основні джерела: 1. Козловська Л. С. Українська мова (вступний фонетичний курс для
іноземних бакалаврів-економістів) / Л. С. Козловська, І. А. Колесникова. – Київ : КНЕУ, 2010. –
203 с. 2. Палінська О. Крок-2 (рівень В 1). Українська мова як іноземна : книга для студента /
Олеся Палінська. – Львів : Дон Боско, 2014. – 160 с. 3. Черемська О. С., Данкіна Л. С. Вивчаймо
українську. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 160 с. 4. Черемська О. С., Сухенко В. Г., Карікова Н. М.
Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчально-практичний посібник для іноземних
студентів усіх напрямів підготовки. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 172 с.
Допоміжні джерела: 1. Тексти та завдання з наукового стилю мови з навчальної дисципліни

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для іноземних студентів усіх напрямів
підготовки всіх форм навчання» / уклад. О. С. Черемська, І. М. Шелепкова. – Х. : ХНЕУ
ім. С. Кузнеця, 2015. – 56 с. 2. Український правопис [Електронний ресурс]. 2019. URL :
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf. 3. Державний
стандарт України «Українська мова як іноземна. Рівні загального володіння та діагностика /
Укладачі: Данута Мазурик (ЛНУ ім. Івана Франка), Олександра Антонів (ЛНУ ім. Івана Франка,
ГО «Центр україністики»), Олена Синчак (Український католицький університет), Галина Бойко
(НУ «Львівська політехніка», МІОК), 2018. 4. Черемська О.С., Сухенко В.Г. Українська мова
науки, аналітичної сфери та управління. Навч. посібник для студентів ВНЗ. – Харків : Вид. ХНЕУ
ім. С. Кузнеця, 2014. – 240 с. 5. Державний стандарт України «Українська мова як іноземна. Рівні
загального володіння та діагностика / Укладачі: Данута Мазурик (ЛНУ ім. Івана Франка),
Олександра Антонів (ЛНУ ім. Івана Франка, ГО «Центр україністики»), Олена Синчак
(Український католицький університет), Галина Бойко (НУ «Львівська політехніка», МІОК), 2018.
Система оцінювання результатів навчання
Система оцінювання включає: поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під
час проведення семінарських занять, успішність здобувача з дисципліни оцінюється сумою
набраних балів протягом семестру за накопичувальною кредитно-рейтинговою системою;
модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного контролю у вигляді письмової
контрольної роботи; підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі заліку
(максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що зараховується, – 60 балів).
Більш детальна інформація наведена у технологічній карті навчальної дисципліни.
Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни
Види навчальної роботи
Мах кількість балів
Практичні заняття (активна участь у виконанні практичних
48
завдань)
Тестові завдання
4
Письмова контрольна робота
10
Виконання домашніх завдань (самостійна робота)
8
Залікова робота
30
Максимальна кількість балів
100
Відповідність шкали оцінювання ЄКТС
національній системі оцінювання та ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за всі
Оцінка
види навчальної
для екзамену (іспиту), диференційованого заліку,
ЄКТС
для заліку
діяльності
курсового проекту (роботи), практики, тренінгу
90 – 100
A
відмінно
82 – 89
B
добре
74 – 81
C
зараховано
64 – 73
D
задовільно
60 – 63
E
35 – 59
FX
незадовільно
не зараховано
1 – 34
F
Політики навчальної дисципліни
Під час вивчення даної дисципліни обов’язковим є дотримання політики академічної
доброчесності, не допускається пропуск занять без поважних причин.
Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів
навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної
дисципліни.
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