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Пояснювальна записка

Задовільний загальний рівень володіння різними видами комунікативної
діяльності (читання, розуміння усного та писемного мовлення, письмо,
говоріння) української мови як іноземної (УМІ) дає змогу іноземному
громадянину або особі без громадянства навчатися у вищих навчальних закладах
медичного профілю України.
Саме перев1рка зазначених вмінь
компетентностей 1ноземного
громадянина, який хоче навчатися в ЗДМУ, у вигляді співбесіди є метою uієї
програми.
Матеріал у програмі підібраний з урахуванням uілей і завдань, які
визначають загальний
професійно орієнтований р1вн1 сформованості
комунікативної компетенції іноземців та осіб без громадянства.
Іноземці та особи без громадянства повинні володіти такими основними
видами мовленнєвої діяльності:
• читанням;
• ауд�юванням;
• усним мовленням (монологічним, діалогічним);
• писемним мовленням.
У процесі вступних випробувань з УМІ іноземець та особа без громадянства
повинні розуміти викладену в тексті інформацію й уміти детально чи
узагальнено передати основний його зміст.
Під час аудіювання іноземець та особа без громадянства повинні розуміти
прослуханий текст й уміти використовувати текстову інформацію відповідно до
поставлених завдань.
У репродуктивному усному мовленні іноземець та особа без громадянства
повинні вміти відтворити прочитаний чи прослуханий текст послідовно та в
адекватній формі; у продуктивному мовленні - вміти створювати власний текст,
дотримуючись норм сучасної української літературної мови; в діалогічному
мовленні - вміти проводити діалог-бесіду.
У писемному мовленні іноземець та особа без громадянства повинні уміти
відтворювати текст, використовуючи адекватні .\1ОВні засоби й дотримуючись
логічності у викладенні матеріалу, володіти загальними знаннями з граматики
украУнської мови (відмінювання іменників, зміна дієслів за особами, часові
форми дієслів тощо).
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Зміст вступних випробувань з української мови як іноземної

Для успішного проходження вступних випробувань з української мови як
іноземної (УМІ) іноземець та особа без громадянства повинні орієнтуватися на
такі вимоги до рівня володіння основними видами мовленнєво'і діяльності:
1. Читання
Розуміти під час читання про себе і вголос як основний зміст тексту, так і
його деталі, окремі факти, зв'язки між ними.
Для співбесіди пропонуються адаптовані тексти описового й оповідного
характеру, а також неадаптовані наукові й науково-популярні тексти із
профільних дисциплін.
Рівень сформованості навичок та у�1інь читання визначається здатністю
використовувати різноманітні стратегії в залежносп від комунікативної
установки (питальна, розповщна, спонукальна, оклична, заперечна
перелічувальна інтонація тощо).
2. Аудіювання
Розуміти на слух як основний зміст тексту, так і його деталі, окремі факти,
зв'язки між ними в монологічному, діалогічному й діалого-монологічному
висловлюваннях.
тексти-монологи,
пропонуються
випробувань
Для
вступних
пояснювального типу з елементами опису й адаптовані тексти-повідомлення на
медичну тематику.
Ступінь розум1ння прослуханого тексту з'ясовується за допомогою
відповідей на поставлені запитання, а також усного відтворення одержаної
інформації.
З. Усне мовлення
А. Монологічне
Усно відтворити зміст прочитаного або прослуханого тексту, дати йому
оцінку, зробити висновки, узагальнити отриману інформацію. Скласти власне
повщомлення на запропоновану тему.
Для визначення ршня волод1ння усним монолопчним мовленням
пропонуються наступ НІ теми:
Розповідь про себе. Біографія (дитинство, навчання). Сім'я. Захоплення.
Спосіб життя (робота, відпочинок, дозвілля, спілкування з друзям чи
колегами).
Моя Батьківщина (географія, економ1ка, культура). Столиця моє1
Батьківщини.
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Моє рідне м1сто. Проблеми сучасного м1ста. Життя в м1сп

в сел�:

недошки та переваги.

Визначні діячі науки і культури моєї країни.
Природа. Природа і людина. Екологія.
Б. Дішюгіч11е
Брати участь у діалозі на навчально-побутову

й

наукову теми,

використовуючи різні типи діалогу: діалог-розпит, діалог-обмін думками,

діалог-обмін враженнями, діалог-бесіда.
.
.
Для визначення рівня волод1ння усним д1алопчним мовленням
пропонуються наступю теми:
У деканаті: привітатися; надати коротку інформацію про себе;
.
.
.
пояснити мету вщвщин; написати заяву з проханням; попросити довщку
для посольства; розповісти про особисті проблеми; подякувати;
попрощатися.
На вулиці: спитатися про місцезнаходження потрібного об'єкта;
пояснити таксисту чи водієві автобуса маршрут (мету) поїздки;
орієнтуватися в назвах вулиць і площ, рекламних проспектах, вказівниках,
оголошеннях.
У транспорті: спитатися про правила оплати та вартість проїзду в
.
.
громадському транспорп; звернутися до пасажир1в з проханням передати
квиток на компостер; розуміти на слух оголошування зупинок; з'ясувати,
коли буде бажана зупинка; звернутися з проханням пропустити до виходу.
У бібліотеці: привітатися; показати працівникові бібліотеки свій
читацький квиток; попросити потрібний підручник (книгу, періодичне
видання); розуміти на слух прохання бібліотекаря поставити дату й
розписатися в формулярі підручника (книги, періодичного видання);
подякувати; попрощатися.
У поліклініці (у медпункті, в аптеці): а) У реєстратурі: знайти та
прочитати напис «Реєстратура»; звернутися в реєстратуру; отримати талон
до лікаря; попросити медичну карту. б) На прийомі в лікаря: привітатися;
пояснити, що турбує; повідомити про наявність хронічних захворювань,
алергічних реакцій, пережитих операцій; розуміти прохання («команди»)
лікаря при огляді; розуміти пояснення лікаря про прийом призначених
шюв, які слід купити в аптеці; подякувати; попрощатися; купити ліки в
аптещ.
У магазині (у кав'ярні, в їдальні, на ринку): вміти звернутися до
продавця з питанням про наявність того чи іншого товару (продукту);
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дізнатися про вартість; попросити необхідний товар (продукт); дізнатися
вагу, кількість товару (продукту); розрахуватися; подякувати.
У банку: знайти потрібне віконце для отримання інформації;
дізнатися, як відкрити рахунок; дізнатися, чи прийшли на рахунок гроші;
заповнити бланк; зрозуміти пояснення оператора; отримати гроші в
банкоматі; подякувати за отриману інформацію.
У касі вокзалу (аеропорту): вміти читати інформацію про рейси, час
відправлення та прибуття поїзда (автобуса), прильоту чи відльоту літака;
вміти замовити й купити квиток; з'ясувати можливість повернення квитка
в касу; розуміти правила оформлення документів при виїзді (вильоті) та
прибутті до місця призначення; розуміти на слух оголошення по радіо.
У театрі (кінотеатрі): читати афіші; спитатися в касі про наявність
квитка на спектакль (сеанс); попросити квиток в потрібний ряд чи секцію
залу (партер, балкон); розуміти питання й відповіді касира; перевірити
точність інформації, вказаної на квитку; подякувати.
У гостях: уміти привітатися, познайомитися; надати необхідну
інформацію про себе незнайомим людям; виразити свое схвалення щодо
інтер'єру помешкання, зовнішнього вигляду господарів, запропонованих
страв чи напоїв; уміти підтримувати бесіду з господарями та іншими
гостями; подякувати за гостинюсть.
Рівень сформованості навичок та умінь усного мовлення визначається
.
.
здатюстю створити власне висловлювання на запропоновану тему; вм1нням
вирішувати стандартні ситуації соціально-побутової сфери спілкування.
4. Писемне мовлення
Записати (законспектувати) зміст повідомлення, яке сприймається на слух,
дотримуючись норм сучасної української ,1ітературної мови.
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