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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 слухачів-іноземних 

громадян довузівського етапу навчання комунікативної, мовної та 

мовленнєвої компетенцій.  

Цей збірник є комплексом контрольних робіт з української мови 

(аспект: науковий стиль мовлення) для слухачів-іноземних громадян 

довузівського етапу навчання. Його мета – забезпечити перевірку рівня 

сформованості мовної та мовленнєвої компетенції іноземців, визначити рівень 

оволодіння ними навичками і вміннями оперування термінологією 

професійного спрямування.  

Послідовність перевірки лексичного і граматичного матеріалу 

співпадає з порядком його викладення у навчальній книзі «Українська мова: 

науковий стиль мовлення. Практикум для слухачів-іноземних громадян 

довузівського етапу навчання» (частини І-ІІ) авторів Васецької Л.І., 

Гайдук Л.П., Завгородньої Д.О., Чорної Ю.В. 

 Збірник контролів містить 6 контрольних робіт (контрольні роботи 

№№ 1-3 до уроків 1-9 практикуму, №№4-6 до уроків 10-19 практикуму) і 

контрольний зріз (після контрольної роботи № 3).  

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

варіантів з перевірки якості засвоєння лексико-граматичного матеріалу та 

якості сформованості у слухачів-іноземних громадян довузівського етапу 

навчання мовних, мовленнєвих та комунікативних навичок та вмінь. Лексико-

граматичні завдання містять: 

− трансформацію речень за даними лексико-граматичними 

конструкціями; 

− складання фрази з використанням дієслів , які дано у дужках; 

− утворення віддієслівних іменників, трансформацію повних речень і 
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дієслівних словосполучень у іменникові; 

− складання плану за поданим текстом. 

До контрольного зрізу увійшли завдання для перевірки сформованості 

таких видів мовленнєвої діяльності як аудіювання, письмо, читання. 

Контрольний зріз розподіляється на 4 етапи: 

− робота зі слуху (аудіювання та письмо); 

− лексико-граматичні завдання; 

− читання тексту; 

− участь у діалозі-розпиті. 

Матеріали збірника розроблено відповідно до Робочої навчальної 

програми з дисципліни «Українська мова». Разом із матеріалами практикуму 

«Українська мова: науковий стиль мовлення. Практикум для слухачів-

іноземних громадян довузівського етапу навчання» (Ч І-ІІ) авторів 

Васецької Л.І., Гайдук Л.П., Завгородньої Д.О., Чорної Ю.В. збірник складає 

навчально-методичний комплекс і може використовуватися іноземними 

студентами і викладачами мовних кафедр та центрів мовної підготовки 

іноземних громадян вищих навчальних закладів медико-біологічного 

профілю.  

Усі матеріали пройшли апробацію на заняттях з української мови в 

інтернаціональних групах Центру підготовки іноземних громадян 

Запорізького державного медичного університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 


