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Збірник контрольних робіт з української мови створено авторами відповідно до 

вимог чинної програми з дисципліни «Українська мова як іноземна», затвердженої 

Міністерством охорони здоров’я України в жовтні 2015 року. Він містить завдання різних 

видів: лексико-граматичні, мовленнєві, комунікативні. Ці завдання перевіряють рівень 

сформованості мовних знань, навичок і вмінь у іноземних студентів з усіх видів 

мовленнєвої діяльності. 
Рекомендується для студентів-іноземців, які вивчають українську мову на мовних 

кафедрах і в центрах підготовки іноземних громадян нефілологічних вузів, як аудиторні 

контрольні роботи або як  позааудиторні самоконтролі з лексико-граматичних тем 

дисципліни «Українська мова як іноземна». 
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Передмова 

Контроль – це обов’язкова складова частина системи навчання іноземним мовам. 

У контексті Болонської угоди особлива роль відводиться контролю, ціль якого – перевірка 

рівня сформованості у іноземних студентів комунікативної, мовної та мовленнєвої 

компетенцій.  

Цей збірник є комплексом контрольних робіт і контрольних зрізів з української 

загальнолітературної мови для іноземних студентів довузівського етапу навчання.  

Його мета – забезпечити перевірку рівня сформованості мовної та мовленнєвої 

компетенції іноземців, визначити рівень оволодіння ними навичками і вміннями у всіх 

видах мовленнєвої діяльності.  

Послідовність перевірки лексичного і граматичного матеріалу співпадає з 

порядком його викладення у підручнику «Українська мова для іноземців» авторів 

Чистякова А.Б., Селіверстова Л.І., Лагута Т.М.  

Збірник контролів містить 18 контрольних робіт (контрольні роботи №№ 1-5, 7-

19) і три контрольні зрізи (після контрольних робіт №№ 5, 17 і 19).  

Кожна з контрольних робіт передбачає 5 видів завдань, і має від 5 до 10 варіантів 

з перевірки якості засвоєння лексико-граматичного матеріалу та якості сформованості у 

іноземних студентів мовленнєвих та комунікативних навичок та вмінь.  

Контрольний зріз № 1складається з трьох частин: 

Частина І. Робота на слух (різні види диктантів: словниковий, інтонаційний, зв’язний 

текст). 

Частина ІІ. Аудіювання та відповіді на запитання за текстом. 

Частина ІІІ. Лексико-граматичні та мовленнєві завдання. 

Контрольний зріз № 2 здійснюється за допомогою 10 варіантів відкритих 

комп’ютерних тестів, кожен з яких містить по 10 завдань (усього 80 позицій у варіанті). 

Контрольний зріз № 3 являє собою змішаний тип контролю (контрольні завдання і 

комп’ютерні лексико-граматичні тести) і складається з 4 частин: 

Частина І. Аудіювання та письмо. 

Частина ІІ. Лексико-граматичні комп’ютерні тести.  

Частина ІІІ. Читання. 

Частина ІV. Участь у діалозі-розпиті за текстом. 

Для контролю з мови на довузівському етапі навчання використано тексти 

соціально-культурної спрямованості.  

Матеріали контролю розроблено відповідно до Робочої навчальної програми з 

дисципліни «Українська мова як іноземна». Разом із матеріалами «Методичних 

рекомендацій для викладачів до проведення контролю з української мови на довузівському 

етапі навчання» він складає навчально-методичний комплекс і може використовуватися 

іноземними студентами і викладачами мовних кафедр та центрів мовної підготовки 

іноземних громадян вищих навчальних закладів усіх профілів.  
Усі матеріали пройшли апробацію на заняттях з української мови в 

інтернаціональних групах Центру підготовки іноземних громадян Запорізького 

державного медичного університету. 

 

 


