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ПЕРЕДМОВА 
Знання української мови є необхідним компонентом підготовки 

іноземних студентів. З метою забезпечення належного рівня володіння 
українською мовою Міністерство освіти і науки передбачило вивчення 
дисципліни «Українська мова для іноземних студентів» для студентів-
іноземців1 – 5 курсівусіх вищих навчальних закладів України. 

Пропонований навчальний посібник містить граматичний матеріал 
для закріплення й глибшого розуміння української мови, сприяє засвоєнню 
студентами граматичних норм української літературної мови. 

Практична мета навчального посібника – насамперед  практичне 
володіння мовою як засобом спілкування залежно від конкретних умов 
вивчення мови, рівня  практичного володіння мовою, мети навчання для 
кожного виду мовленнєвої діяльності та аспекту мови відповідного етапу і 
профілю навчання. 

Основне завдання навчального посібника – дати студентам матеріал 
для опанування української мови на рівні побутового та фахового 
спілкування, для удосконалення мови та мовлення з метою подальшого 
використання в навчальному процесі. 

Основні граматичні правила (морфології та синтаксису) подані у 
таблицях, які слугують довідковим матеріалом при виконанні  
різноманітних вправ щодо відмінювання іменників, прикметників, 
займенників, числівників, утворення видів дієслів тощо, що зручно для 
використання на заняттях і самостійно. Посібник може використовуватися 
під час аудиторних занять з української мови, а також при підготовці до 
них,  для контролю за рівнем засвоєння студентами знань, набуття умінь і 
навичок після вивчення поточних тем і всього курсу, для науково-
навчальної роботи, для вивчення соціально-гуманітарних, 
фундаментальних та фахових дисциплін. 
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