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ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

для іноземних громадян, які прагнуть оволодіти українською мовою на рівні  А1 

Українська мова для іноземців: елементарний рівень 

1.1 Загальна інформація 

Повна назва структурного 

підрозділу 
Центр розвитку кадрового потенціалу  

Вид підвищення кваліфікації Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми 

год./кредитів ЄКТС 
60 год./ 2 кредити ЄКТС 

Форма(ми) підвищення 

кваліфікації 
Дистанційна / очна 

Місце виконання програми 

підвищення кваліфікації 
Сумський державний університет 

Кількість осіб у  

групі:  

- мінімальна 5 

- 

максимальна 
20 

Мова(и) викладання Українська 

Тип документу про 

підвищення кваліфікації 
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису програми 

підвищення кваліфікації 

http://crkp.sumdu.edu.ua/uk/ 

1.2 Мета програми підвищення кваліфікації 

Практичне оволодіння іноземними громадянами українською мовою на рівні А1, що дасть 

можливість забезпечити повсякденне спілкування (сприйняття на слух простих адаптованих 

висловлювань,  говоріння у стандартних ситуаціях, читання й розуміння нескладних текстів) 

1.3 Характеристика програми підвищення кваліфікації 

Зміст програми 

Тема 1. Знайомство. 

1.1. Привітання. Прощання. Слова етикету.  

1.2. Знайомство. Слова етикету.  

1.3. Подяка. Вибачення. Слова етикету. 

Тема 2. Людина. 

2.1. Моя сім’я.  

2.2. Мій друг. Моя подруга.  

2.3. Люди навколо нас. Люди та речі. 

Тема 3. Погода та явища природи.  

3.1. Календар. Пори року.  



3.2. Явища природи. 

Тема 4. Мій робочий день.  

4.1. Час. Мій робочий день. Мій робочий тиждень.                                                                         

4.2. Відпочинок. Мій вихідний день. Хобі. 

Тема 5. Продукти харчування. Заклади громадського 

харчування.  

5.1. Посуд й кухонне приладдя.  

5.2. Продукти харчування. Назви страв.  

5.3. Заклади громадського харчування. У їдальні. У 

кав’ярні. У кафе. 

Тема 6. Послуги й покупки.  

6.1.У продуктовому магазині. На ринку та в 

супермаркеті.  

6.2. Взуття та одяг. У взуттєвому магазині. В магазині 

одяг. 

6.3. У книгарні. Купуємо канцелярське приладдя.  

Тема 7. Подорожі. Дозвілля.  

7.1. Переміщення та транспорт. Види  транспорту.  

7.2. Подорожі. В аеропорту. На вокзалі.  

7.3. Країни й національності. 

Тема 8. Житло.  

8.1. Дім і побут.  

8.2. Кімната.  

8.3. Побут. Хатня робота. 

Тема 9. Україна.  

9.1. Україна: географічні відомості.  

9.2. Україна -  європейська незалежна держава.  

Тема 10. Свята і традиції в Україні.  

10.1. Державні свята в Україні.  

10.2. Народні свята та традиції в Україні. 

10.3. Цікаве про Україну. Цифри й факти. 

Тема 11. У лікаря.  

11.1. У поліклініці у лікаря. 

11.2. В аптеці купуємо ліки. Лікуємося вдома. 

Розподіл годин за видами 

діяльності 

Аудиторна робота: 24 год. 

Самостійна робота: 34 год. 

Контрольні заходи та підсумкова атестація: 2 год. 

Оцінювання та атестація Залік (зараховано / не зараховано) 

1.4 Програмні результати навчання (РН) 

- сприймати на слух прості адаптовані висловлювання у форматі монологу і діалогу; 

- розуміти слова із тематичного каталогу для рівня А1; 

- уміти читати нескладні тексти ділового і публіцистичного мовлення; 

- розуміти основну інформацію короткого тексту; 

- уміти знаходити і вибирати необхідну інформацію в адаптованих текстах; 

- уміти відповідати на запитання за текстом, за прогнозованою ситуацією; 

- уміти ставити запитання у прогнозованих комунікативних ситуаціях; 

- уміти розуміти прості висловлювання співрозмовника в межах мінімального переліку 

мовленнєвих ситуацій; 

- уміти письмово подавати елементарні біографічні відомості; 

- уміти коротко висловлюватися відповідно до запропонованої теми, уживаючи окремі, 

здебільшого завчені слова і вислови та прості граматичні структури, пов’язані з 

конкретними ситуаціями 



1.5 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Біденко Лариса Валентинівна – к. пед. н., доцент, 

заступник завідувача кафедри мовної підготовки 

іноземних громадян СумДУ; член науково-методичних 

комісій  з вищої освіти МОН (підкомісія 304 «Навчання 

іноземних громадян»), член комісії при Українському 

центрі оцінювання якості освіти з української мови як 

іноземної 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Персональний комп’ютер, підключений до мережі 

Інтернет 

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 
Презентаційні матеріали за темами програми 

 
 

Доцент кафедри мовної підготовки  

іноземних громадян        _________________         Лариса БІДЕНКО 

 

Начальник Центру розвитку  

кадрового  потенціалу                                              _________________          Віта ГОРДІЄНКО 
          


