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Мета оцінювання української мови: оцінити рівень підготовки 

іноземних громадян з української мови з метою конкурсного відбору для 

навчання в Одеському національному медичному університеті. 

Пропонована програма вступного випробовування з української мови 

була створена відповідно до основних критеріїв Державного освітнього 

стандарту з української мови як іноземної, а також Європейськими 

рекомендаціями щодо рівня володіння іноземною мовою. (Рівень В1) 

Зміст завдань для оцінки якості сформованості іншомовної 

комунікативної компетентності уніфіковано за видами і формами виконання 

та враховує особливості української мови. 

Об'єктом контролю є використання усного та писемного мовлення як 

типів мовної діяльності. 

Зміст завдань базується на справжніх зразках української літературної 

мови. 

Програма була обговорена і схвалена на засіданні приймальної комісії 

Одеського національного медичного університету (протокол № ___ від 

«_____» квітня   20_____ р.). 

Програма була затверджена наказом  ректора Одеського національного 

медичного університету №________ від «______» ________ 20______ р. 



ВСТУП 

Сучасна система вищої освіти розглядає іноземні мови як важливий 

засіб міжкультурної комунікації. Цей підхід орієнтує процес навчання на 

формування у випускників підготовчих відділень здатності вступати в 

комунікацію з носіями іншої лінгвокультури в більшості типових ситуацій 

мовної взаємодії. Досягнення цього рівня формування навичок і вмінь 

забезпечується взаємопов'язаним комунікативним, пізнавальним і соціально-

культурним розвитком студента. 

Оцінка лексичної і граматичної компетенції включає в себе визначення 

рівня сформованості мовних навичок і здатності вибирати необхідний 

лексичний матеріал для побудови самостійного зв'язного висловлювання 

відповідно до запропонованої теми і комунікативно заданої вказівки. 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ 

ВИПРОБОВУВАННЯ 

Випробовування включає 2 типи завдань з усіх розділів дисципліни. 

Відповіді вимагають знання української мови в обсязі, який відповідає 

програмі з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення. 

 

Завдання 1. 

Граматичне  завдання з варіантами відповідей.  

Абітурієнт повинен заповнити прогалину правильним варіантом 

відповіді. ( 5 тестових завдань)  

Час виконання завдання - 10 хвилин. 

 

Завдання 2. 

Співбесіда з екзаменатором.  

Письмове завдання з розгорнутою відповіддю.  

Абітурієнт повинен написати розгорнуту відповідь на одну з тем 

співбесіди (10 речень).  

Час виконання завдання - 20 хвилин. 

 

 

ТЕМИ ДЛЯ ЕСЕ ТА СПІВБЕСІДИ З ЕКЗАМЕНАТОРОМ 

 

1. Розповідь про себе. Зовнішність, характер. 

2. Розповідь про сім’ю.  

3.  Рідна країна. 

4.  Робочий день. 

5. Вихідний день. 



6. Шкільне життя. Улюблені предмети. 

7. Улюблена прочитана книга. 

8. Улюблений фільм. 

9. Подорожі. 

10. Хобі. 

11. Дружба. Найкращі друзі. 

12. Молодь і сучасний світ. 

13. Свята у рідній країні. 

14. Традиції та звичаї в рідній країні. 

15. Традиційна їжа рідної країни. 

16. Відвідування магазинів. Покупки. 

17. Плани на майбутнє. 

18. Повсякденне життя та його проблеми. 

19. Країна навчання. 

20. Медичний університет. Навчання в ньому. 

 

ВИМОГИ ЩОДО МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Морфологія 

Іменник. Рід іменників. Число іменників. Відмінки іменників. 

Прикметник: Узгодження прикметників з іменниками у роді, числі та 

відмінках. Відмінки прикметників. Ступені порівняння прикметників.  

Займенник: Особові та присвійні займенники. Питальні займенники.  

Дієслово: Часи дієслів. Теперішній, минулий, майбутній час. Дієслова 

наказового способу. Інфінітив. Дієслова руху. Доконаний і недоконаний вид 

дієслів. 

Прислівник: Прислівники місця, часу та способу дії. Ступені порівняння 

прислівників. 

Числівник: Кількісні та порядкові числівники. 

Прийменник: Типи прийменників. Використання прийменників. 

Сполучник та сполучні слова: Їх значення та використання. 

Словотвір: Словотворчі суфікси та префікси іменників, прикметників та 

дієслів. 

  

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ 

для вступного випробовування з української мови для абітурієнтів-

іноземців, які вступають до  Одеського національного медичного  

університету в 2023 році. 

Оцінка рівня і якості знань абітурієнтів буде проводитися за 200-

бальною системою. Кожне завдання оцінюється певною кількістю балів. 

Сумарний бал згідно з 200-бальною системою виставляється за сумою 



набраних балів за всіма видами завдань. 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ 

Завдання 1. 

Граматичне завдання (з варіантами відповідей)  

Абітурієнт повинен заповнити прогалину  правильним варіантом 

відповіді. (5 тестових завдань).  

Час виконання завдання -10 хвилин. Кожна правильна відповідь 

оцінюється в 20 балів. 

Завдання 2.  

Співбесіда з екзаменатором.  

Письмове завдання з розгорнутою відповіддю.  

Абітурієнт повинен написати розгорнуту відповідь на одну з тем 

співбесіди (10 речень).   

Час виконання завдання -20 хвилин. Повна відповідь без граматичних і 

лексичних помилок, яка відповідає змісту теми у 10 речень оцінюється в 100 

балів по 10 балів за кожне правильно побудоване речення. За кожну  неповну 

відповідь  або відповідь, що містить граматичні та лексичні помилки  

знімається 5 балів.  

 

Структура вступного випробовування та оцінка кожного розділу 

 

Номер Структура та зміст завдання Критерії оцінювання Максимальна 

кількість 

балів 

1 

Граматичний тест з 

варіантами відповідей -5 

завдань 

 

20 балів за кожну  

правильну відповідь  

 

 

 

20x5 =  100  

2 

Співбесіда з екзаменатором.  

Письмове завдання з 

розгорнутою відповіддю.  

 

10 балів за кожне правильно 

побудоване речення. 

 

 

 

10 x  10=100 

 

Максимальна кількість балів – 200 

  

Друге завдання з української мови оцінюють за критеріями, як 

викладено в таблиці. 



Повна відповідь без граматичних і лексичних помилок, яка 

відповідає змісту теми. 

10 

Неповну відповідь  або відповідь, що містить граматичні та 

лексичні помилки, але відповідає змісту теми. 

5 

Абітурієнт не приступив до відповіді або його відповідь не 

відповідає зазначеним вище критеріям. 

0 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 

Основна література: 

1. Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків. У 2 

книгах. Книга 1. Соціокультурна комунікація / за ред. проф. С.М.Луцак. – 

Івано-Франківськ : Медицина, 2019. – 504 с. 

2.  Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків. У 2 

книгах. Книга 2. Основи професійного мовлення / за ред. проф. С.М.Луцак. – 

Івано-Франківськ : Медицина, 2019. – 456 с. 

3. Українська мова для іноземців (рівень А2): навчальний посібник 

/Дегтярьова Т.О та ін.. – К. : Університетська книга, 2020. – 215 с.   

4. Українська мова для іноземців / Іван Ющук, Юлія Бондарчук, 

Олександра Мушкудіані. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2021. – 168 с. 

Додаткова література: 

1. Вступний курс з української мови для студентів-іноземців підготовчого 

відділення / за ред. Т. О. Дегтярової. – Суми: Університетська книга, 2010. – 

415 с. 

2. Гайдамака Г.Г. Діячі української науки і культури. Збірник текстів для 

читання з навчальної дисципліни Українська мова для іноземних студентів 

усіх напрямів підготовки всіх форм навчання : навчальне видання / Г.Г. 

Гайдамака. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2012. – 60 с. 

3. Дерба С.М. Знайомство з Україною : навчальний посібник з української 

мови для іноземних студентів. – 2-ге вид. виправлене і доповнене / С.М. Дерба. 

– К. : Фенікс, 2013. – 97 с. 

4. Дерба С.М. Українська мова для іноземних студентів. Наукові тексти та 

завдання до них / С.М. Дерба, В.О. Любачевська-Сойкур. – Вінниця : Видавець 

«Меркьюрі-Поділля», 2012. – 188 с. 

5. Єщенко Н.О. Практичний курс української мови : усне мовлення : 

навчальний посібник для іноземних студентів. – 2-ге вид., виправлене і 

доповнене / Н.О. Єщенко. – К. : Фенікс, 2013. – 207 с. 

6. Єлісова М.О. Коментоване читання художніх творів : Навчальний 

посібник для іноземних студентів / М.О. Єлісова. – К. : ТОВ «НВП» 



Інтерсервіс, 2010. – 120 с. 

7. Дідківська Л.П. Сучасна українська мова. Синтаксис (у двох частинах). 

– Навчальний посібник для іноземних студентів / Л.П. Дідківська, Г.Д. Швець. 

– Київ : Фенікс, 2013. 

8. МандрівкаУкраїною : навчальний посібник з української мови як 

іноземної (рівень В2) / [Ірина Ключковська, Олеся Палінська, Ольга Пташник, 

Оксана Туркевич, Богдан Сиванич, Галина Шміло]. – Львів : Дон Боско, 2012. 

– 150 с. 

9. Українська мова як іноземна : навчальний посібник / М.В. Венгринюк, , 

Н.В. Веселовська, , О.Б. Литнин, М.П. Сахній. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 

2012. – 232 с. 

10. Українська мова для іноземних студентів: посібник / Винник В.М., 

Гайда О.М., Драч І.Д. та ін. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – 288 с. 

11. Швець Г.Д. Читаймо українською : навч. Посібник з української 

мови для іноземних студентів / Г.Д. Швець, Ю.О. Торчинська, А.О. Літвінчук; 

за ред. Г.Д. Швець. – К. : Фенікс, 2012. – 112 с. 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                         Геннадій СТЕПАНОВ 

ОНМедУ                                                                               



ЗРАЗОК БІЛЕТА ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ 

Варіант 1. 

 

Завдання 1. Оберіть правильну відповідь. 

1. Це твій … ? 

 А сестра     

 Б брат      

 В  вікно      

 Г бабуся 

 

2. Це наша … . 

 А море 

 Б інститут    

 В родина   

 Г  дідусь 

 

3. Я йду з … . 

А інститут   

Б інституті   

В інститута   

Г інституту 

 

4. – Скільки у нас часу ? 

- Десять … . 

А хвилин   

Б хвилина    

В хвилиною   

Г хвилинах 

 

5. Як … звати ? 

А ним    

Б йому    

В нього    

Г його 

 

Завдання 2.  Складіть 10 речень на розмовну тему «Шкільне життя. Улюблені 

предмети». 

 

 

 

 

 

 

 



Дата: «___»_______________ 20____р. 

 

БЛАНК ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ  

 

(Українська мова) 

ПІБ абітурієнта Варіант № 

  

 

ЗАВДАННЯ 1. Оберіть правильну відповідь. 

Питання 1 2 3 4 5 

Відповідь      

 

ЗАВДАННЯ 2. Дайте відповідь на поставлене запитання у 10 речень. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Завдання 1 

(бали) 

Завдання 2 

(бали) 

Сума  

балів 

   

 

 

 

 

 

ПІБ екзаменатора ____________________________________ Підпис______________  


