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ВСТУП
Навчальними планами закладів вищої освіти медичного профілю
передбачене вивчення української мови як мови професійного навчання для
іноземних студентів, які здобувають освіту в Україні російською мовою.
Обмежений обсяг навчального навантаження спричинив необхідність
розробки інтенсивного курсу, що має на меті ознайомити студентів з
основами української літературної мови, дати поняття про її фонетичні
особливості, граматичну систему, забезпечити оволодіння лексичним
мінімумом, який би дав змогу використовувати типові для різних ситуацій
побутового спілкування моделі висловлювань.
Одним з основних завдань курсу вважаємо формування мотивації
студентів, які здобувають медичну освіту в нашій країні російською мовою,
до вивчення української мови, яка є державною мовою в Україні, офіційною
мовою оформлення різноманітних документів, у тому числі тих, які необхідні
студентам для процедури реєстрації. Для майбутніх медиків вивчення
української мови актуальне для хоча б елементарного розуміння медичної
документації, яка теж ведеться в Україні державною мовою. У зв’язку з цим
до лексичного мінімуму були введені такі слова, як лікар, лікарня, ліки,
лікування, лікувальна справа, медицина, медичний, хворий, хвороба, пацієнт,
орган, назви частин тіла, дієслова оглядати, призначати, лікувати, назви
деяких предметів, які вивчають студенти (анатомія, педіатрія) тощо. При
вивченні граматичного матеріалу (теперішнього часу дієслів, закінчень
знахідного відмінка іменників) ілюстраціями слугують речення типу Лікар
оглядає хворого (пацієнта); Лікар призначає ліки; Студенти вивчають
педіатрію.
Елементарне знання української мови необхідне іноземним студентам і
для соціальної та культурної адаптації в Україні. Тому в навчальному
посібнику містяться деякі відомості з географії, історії, культури України.
Оскільки посібник готувався в першу чергу для студентів Сумського
державного університету, в ньому фігурують деякі місцеві топоніми,
урбаноніми, назви магазинів тощо. При використанні навчального посібника
в інших регіонах України викладач може замінювати їх на аналогічні назви,
знайомі студентам.
У дидактичному матеріалі використовуємо також деякі безеквівалентні
слова, що уособлюють українські реалії (щедрівка, рушник, вишиванка),
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назви страв національної кухні (вареники, борщ, пиріжки). Вважаємо за
потрібне на хоча б елементарному рівні знайомити студентів з видатними
діячами української культури (Тарас Шевченко, Леся Українка).
Оскільки посібник адресовано студентам-іноземцям, які здобувають
медичну освіту в Україні російською мовою, остання використовується як
мова-посередник для подання теоретичного матеріалу, пояснень і коментарів,
для перекладу нових слів. Щоб студенти чітко розрізняли тексти, написані
українською та російською мовами, вони даються з використанням різних
шрифтів та графічних виділень. Зважаючи на близькість граматичних систем
двох східнослов’янських мов, доцільно проводити аналогії, транспонувати
знання, отримані при вивченні першої іноземної мови, на другу. При цьому
особливу увагу звертаємо на специфіку реалізації кожної граматичної
категорії в українській та російській мовах.
Інтенсивний характер курсу зумовив подання теоретичних відомостей,
зокрема граматичного матеріалу, великими блоками із застосуванням значної
кількості узагальнювальних таблиць.
Структура навчального посібника складається з 12 уроків. На перших
уроках студенти знайомляться з фонетичними особливостями української
мови, з українською абеткою, вивчають правила читання. Посібник
побудовано так, що вже в перший день навчання студенти починають читати
українською мовою. Протягом наступних занять вони виконують вправи,
спрямовані на усунення небажаної інтерференції: чітку вимову звука [о] в
ненаголошеній позиції, розрізнення твердих і м’яких приголосних в позиціях
перед [е] та [є], [и] та [і], правильну вимову звуків [г] та [ґ], тверду вимову
шиплячих приголосних тощо. Орфоепічні вправи присутні на кожному уроці,
що сприяє поступовому формуванню культури мовлення іноземних
студентів, дозволяє їм усвідомити милозвучність і красу української мови.
Починаючи з другого уроку, студенти знайомляться з граматичною системою
української мови, виконують завдання комунікативного характеру,
поповнюють свій лексикон вивченням нових українських слів. Кожний урок
закінчується невеличким словничком, що містить нові слова й вирази.
Формулювання завдань здійснюється виключно українською мовою, що
вимагає від викладача відповідних роз’яснень.
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ВВЕДЕНИЕ
Укр инский язык укр нськ мо ) прин длежит к осточносл янским
язык м. В группу осточносл янских языко
ходят т кже русский и
белорусский языки.
Общее происхождение проя ляется фонетике, лексике и гр мм тике
сех осточносл янских языко . Все три язык используют кириллическое
письмо,
не л тиницу. Многие сло
укр инского и русского языко
со п д ют по з уч нню и/или н пис нию. Другие сло
имеют общие
осно ы. Больше сего сходст
гр мм тических систем х укр инского и
русского языко : сущест ительные прин длеж т к одному из трѐх родо ,
изменяются по числ м и п деж м. Прил г тельные изменяются по род м,
числ м и п деж м. Гл голы спряг ются н стоящем и будущем ремени,
изменяются по род м и числ м
прошедшем ремени. И се-т ки
укр инский и русский языки – это р зные языки, к ждый из которых прошѐл
долгий и сложный путь р з ития.
З чем студенту-иностр нцу, получ ющему обр зо ние н русском
языке, нужно изуч ть укр инский язык?
Во-пер ых,
ы учитесь
Укр ине. Укр инский язык я ляется
единст енным госуд рст енным языком
Укр ине. В соот етст ии с
з кон ми Укр ины се офици льные документы едутся н укр инском
языке. В том числе и медицинск я документ ция лечебных учреждениях.
Во- торых,
ы ески, рекл мн я информ ция
Укр ине тоже
оформляются н укр инском языке. Зн ние осно укр инского язык
поможет м лучше ориентиро ться городе, «р сшифро ть» некоторые
н дписи, которые ы можете прочит ть, но смысл которых ы не
поним ете.
В-третьих, изучение укр инского язык поможет
м лучше понять
культуру укр инского н род , позн комиться с укр инским искусст ом,
оценить кр соту зн менитых укр инских песен и т.п.
Ну, и -чет ѐртых, к ждый но ый ыученный ми язык обог щ ет с
лично, р сширяет
ш кругозор, дел ет
с умнее, толер нтнее к
окруж ющим
с людям, помог ет позн ть культурное р знообр зие
чело ечест . «Сколько языко ты зн ешь, столько р з ты чело ек», –
ск з л один мудрец. Помните об этом!
Жел ем
м успехо
о л дении укр инским языком – одним из
н иболее кр си ых и мелодичных языко мир !
В отличие от русского язык , укр инское письмо
осно ном
фонетическое: мы пишем т к, к к слышим. Поэтому изучение укр инского
язык мы н чин ем со зн комст
с его з ук ми и бук ми, с пр ил
чтения.
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Урок 1
Ср

ните укр инский и русский лф

иты:

Русский алфавит

А

Б

К Л
Х

В

Г

Д Е Ё

Укра нс ка абетка алфав т)

Ж З

М Н О П Р С

Т

И

Й

А

Б

У Ф

І

Ї Й

Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

В

Г

Ґ

К Л

Д Е Є Ж З И
М Н О

П

Р С

Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

К ких русских бук нет укр инском лф ите? ѐ, ъ, ы, э).
К кие бук ы есть укр инском лф ите, но их нет русском? ґ, є, і, ).
Кроме того, есть один ко ые бук ы, которые обозн ч ют р зные з уки
укр инском и русском язык х
тр нскрипции используются русские бук ы, кроме
бук ы h):

Буква
Г
Ґ
Е
Є
И
І
Ї
Посмотрите, к к н зы

Звук
[h]
[г]
[э]
[йэ]
[ы]
[и]
[йи]

ются бук ы

укр инском лф

ите:

Аа (а), Бб (бе), Вв (ве), Гг (ге), Ґґ (ґе), Дд (де), Ее (е), Єє (є), Жж (же), Зз (зе),
Ии (и), Іі (і), Її (ї), Йй (йот), Кк (ка), Лл (ел), Мм (ем), Нн (ен), Оо (о), Пп (пе),
Рр (ер), Сс (ес), Тт (те), Уу (у), Фф (еф), Хх (ха), Це (це), Чч (че), Шш (ша),
Щщ (ща), Ьь (знак м’якшення, м’який знак), Юю (ю), Яя (я).
З уки делятся н гл сные (голосн ) и согл сные (приголосн )

Завдання 1. Слухайте, читайте голосні.
А, е, є, и, і, ї, о, у, ю, я.
Согл сные

укр инском языке бы

ют з онкие (дзв нк ) и глухие (глух ),

т ѐрдые (тверд ) и мягкие (м як )

Завдання 2. Повторюйте за викладачем дзвінкі приголосні.
Б, в, г, ґ, д, ж, з, й, л, м, н, р.
В укр инском языке есть согл сные Г [h] и Ґ [г]. Более х р ктерным для
укр инского язык я ляется з ук [h]: голова, голосний, приголосний. Бук
котор я обозн ч ет з ук [г], употребляется редко: ава, анок, удзик.
6

Ґ,

Завдання 3. Повторюйте за викладачем глухі приголосні.
К, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ.
Для обозн чения т ѐрдых и мягких согл сных з уко используются одни и те
же бук ы. Перед бук

ми а, е, и, о, у согл сные произносятся т ѐрдо.

Завдання 4. Читайте.
[a] а – а – а
ма – та – са – га – ґа – па – ла – ра – ца – ха – ша – ща –
ча – ба – ва – за – жа – да – ка – на – фа
[o] о – о – о
мо – до – со – но – ко – по – ло – ро – во – зо – фо –
шо – бо – го – що – то – чо – цо – жо – хо
[у] у – у – у
му – бу – су – ну – ку – пу –лу – ру – ву – зу – шу –
чу – ту – гу – ґу – ду – жу – фу – ху – щу – цу
[е] е – е – е
ве – ме – се – не – пе – ле – ре – це – ше – фе – че –
бе – же – ге – де – зе – ке – те – хе – че – ще
[и] и – и – и
би – ви – ги – ди – жи – зи – ки – ли – ми – ни – пи –
ри – си – хи – ти – фи – ши – щи – ци.
Перед бук ми , є, ю, я, согл сные произносятся мягко
Завдання 5. Читайте.
[і] і – і – і
ді – зі – ті – сі – ні – лі – ці – рі – бі – ві – гі – хі – мі – фі – ші.
Ти – ті, ди – ді, си – сі, пи – пі, ли – лі, ми – мі, зи – зі, ви – ві, ри – рі, ци – ці.
Лі, ля, лє, лю, ті, тя, тє, тю, ся, сі, сє, сю, ні, ня, нє, ню, зя, зє, зю, зі, дя, дє, дю, ді.
Ми, ви, ти, він, сон, сир, там, тут, так, це, ці, цей, ні, син, ніж, три, суп,
кіт, ніс, око, мова, фото, муха, вухо, кафе.
Сім, вісім, заєць, пісня, синій, цятка, місяць, день, тиждень, світлий,
місто, вікно, любий, лялька, літо, літній, ціна, лікар, таксі, хліб, діти.
Гл сные з уки а, о, у, i чѐтко произносятся о сех слог х – уд рных и безуд рных.
Гл сные и и е безуд рных слог х не р злич ются произношении. Н их месте
е
е
е
произносится з ук [и ]: дерево [дери во ], дитина [ди тина ].
Завдання 6. Читайте.
Вона, воно, вони, мама, мати, тато, дочка, буфет, фабрика, подруга,
будинок, автобус.
Молоко, порошок, королева, Конотоп, хороший, корова, борода, колосок,
голосний, парубок, золото, дорогий, Боромля, Тростянець, Одеса, колесо,
чоловік, половина.
Сестра, весна, телефон, деканат, університет, вишневий, медицина.
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Уд рение (наголос)

укр инском языке может п д ть н

любой слог

сло е. При изменении сло уд рение может п д ть н один и тот же слог,
но может и переходить н

другой слог. Ср.: телефон (ед.ч.) – телефони

(мн.ч.), університет (ед.ч.) – університети (мн.ч.), колесо (ед.ч.) – колеса
(мн.ч.), весна (ед.ч.)– весни (мн.ч.)

Завдання 7. Читайте за ритмічними моделями.
та
там
тут
так
це
брат
хліб
сир
син
кіт
суп
три
зуб

мама
мати
тато
риба
дата
слово
місто
лялька
лікар
парта
пісня
паста
мило

урок
рука
один
батон
дочка
сестра
таксі
салон
студент
буфет
портрет
журнал
вокзал

дерево
вулиця
колесо
фабрика
подруга
золото
літера
парубок
дівчина
явище
сонечко
кафедра
снідати

дитина
будинок
зупинка
студентка
автобус
абетка
медичний
апостроф
секунда
хвилина
година
кишеня
лавина

молоко
деканат
телефон
ноутбук
алфавіт
магазин
голосний
чоловік
борода
президент
баскетбол
порошок
викладач

Гл сные бук ы Я, Є, Ю
укр инском языке, к к и
русском, могут
обозн ч ть один гл сный з ук после мягкого согл сного или сочет ние
д ух з уко : [й ], [йе], [йу].
Эти бук ы чит ются к к д з ук :

: яйце, рій, вген;
2) после гл сной бук ы: поезія, шия, мою;
3) после построф ( ): ім я, інтерв ю, кар єра.
1)

н ч ле сло

Апостроф ст ится перед бук ми Я, Ю, Є, Ї после некоторых
т ердых согл сных и ук зы ет н
т кое произношение: т ердый
согл сный + [Й]+[А, У, Е, І]: п ять, п єса, б ють, прем єра, пів

з явився, з їсти, під їхати.
Бук
Ї сегд обозн ч ет д
поїзд, під їзд.

вропи,

з ук : їсти, їжа, їжак, українська,
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Завдання 8. Слухайте, повторюйте, читайте.
Й й [й] ай – ой – уй – ей – ий – ій, мій, твій, бій, той, цей, гай, його
Єє
[йе] Єва, євро, моє, твоє, своє, виє, знає
Ї
[йі] їжа, їхати, мої, твої, свої, Україна
Ю ю [йу] юнак, Юрко, юрист, юшка, Юпітер
Я я [йа] я, як, яка, яке, які, яйце, яблуко, явище.
Зверн т увагу! (Обр тите ним ние!)
[н] = н + а, о, у, е, и

вона, вони, воно, нуль, небо

[н’] = н + ь, ьо, і, є, ю, я

осінь, дружньо, ніч, синє, нюх, нянька

[т] = т + а, о, у, е, и

там, той, театр, тут, тиша

[т’] = т + ь, ьо, і, є, ю, я

батько, тьотя, стіл, тютюн

[д] = д + а, о, у, е, и

дата, добре, дуже, декан, дитина

Н

Т

Д
[д’] = д + ь, ьо, і, є, ю, я

будь ласка, бадьорий, діти, дякую, дюйм

[л] = л + а, о, у, е, и

клас, слово, клуб, легко, слива

[л’] = л + ь, ьо, і, є, ю, я

сіль, льон, лід, люкс, лялька

[с] = с + а, о, у, е, и

сало, сон, Суми, секунда, сир

Л

С
[с’] = с + ь, ьо, і, є, ю, я

вісь, сьомий, осінь, сюрприз, сяйво

Завдання 9. Слухайте, повторюйте, читайте.
Євген, Єрусалим,
євро, єдність, Єва
ювелір, Юпітер,
юнак, юність,
юрист, Юрко
Яна, яблуко, який,
яйце, явище,
ялина
їжа, їсти, їхати,
їжак, їдальня

моє, твоє, своє,
заєць, приємний

п’єса, прем’єра,
кар’єра, від’ємний
п’ю, б’ють,
матір’ю,
сек’юриті, в’юн
ім’я, п’ять,
здоров’я, сім’я,
м’ясо
в’їхати, солов’ї,
під’їзд, з’їсти

мою, твою, свою,
каюта, слухають
моя, своя, баян,
приятель, стоять
мої, країна, твої,
свої, Україна, Київ

Мама = мати

тато = батько
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синє, літнє
сюрприз,
люкс, тютюн,
резюме
лялька,
дякую, сяйво,
поля

там # тут

-

ІК-1
1
Це студент
Завдання 10. Слухайте, повторюйте, читайте.
Це брат. Це сестра. Це мама. Це тато. Це мати. Це батько. Це студент. Це
студентка. Це Суми. Це магазин. Це зупинка. Це автобус. Тут центр. Там
деканат. Це Богдан. Це Оксана. Це Ахмед. Це Марта. Це мама і тато. Це
батьки. Це брат і сестра. Там парк.
Завдання 11. Складіть і запишіть речення за зразком.
Зразок: е мама.
Слова: тато, син, брат, друг, студентка, дитина, парк, будинок, Роман,
Тетяна, яблуко, батько і мати, хліб і молоко, друг і подруга.
Нов слова
Укра нс ка мова
абетка, алфавіт
апо строф
батьки
батько
буква, літера
будинок

лф ит
построф
родители
отец
бук
дом

Укра нс ка мова
їсти
мати
місто
мова
м’ясо
наголос

будь ласка

пож луйст

нап й - напої

вікно
вулиця
голосний
дерево
дитина
діти
дочка

окно
улиц
гл сный з ук)
дере о
ребѐнок
дети
дочь
сп сибо,
б год рю
здоро ье
ост но к
и
имя
ед

пити
подруга
приголосний
риба
син
сім’я
стіл

есть куш ть)
м ть
город
язык
мясо
уд рение
н питок н питки
пить
подруг
согл сный з ук)
рыб
сын
семья
стол

тато

п п

хліб
Це …
яблуко
явище
яйце

хлеб
Это …
яблоко
я ление
яйцо

дякую
здоров’я
зупинка
і, та
ім’я
їжа

Русский язык
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Русский язык

Урок 2
Завдання 1. Слухайте, повторюйте, читайте.
Би – бі, ви – ві, ги – гі, ґи –ґі, ди – ді, зи – зі, ли – лі, ми – мі, ни – ні, пи –
пі, ри – рі, си – сі, ти – ті, фи – фі, хи – хі, ци – ці.
Бити – бій, видно – вікно, гиря – гігієна, дим – дім, зима – зірка, лимон –
ліс, мило – місце, низ – ніч, писати – пісня, риба – рік, сир – сів, тиждень –
тіло, фиркати – фізика, хитрий – хімія, цибуля – цікавий.
Висихати – висівати, виринати – вирізати, посилати – посідати, написати
– напій, залити – залізо, потилиця – потік, занизити – занімілий, цивілізація –
поцікавитися.
Шипящие согл сные

укр инском языке (Ж, Ш, Ч, Щ) произносятся

т ѐрдо. Смягч ются шипящие только перед І

Завдання 2. Слухайте, повторюйте, читайте.
Жаба, жалість, жарт, желе, жених, жертва, живий, жир, жито, жовтий,
жовч, жорстко, жук, журавель, журба; шановний, шанс, шапка, шелест, шепіт,
шеф, широкий, шишка, шия, шок, шоколад, Шостка, шуба, шукати, шуруп,
чай, час, часто, чекати, чемпіон, червоний, чий, число, читати, чоло, чорний,
чотири, чужий, чуйний, чути, прощання, щастя, щасливий, ще, щедрівка,
щеплення, щирий, щит, що, щоб, щока, щука, щупальце, щур.
Жінка, жіночий, шість, шістдесят, чіпси, чітко, щілина, щітка.
Завдання 3. Читайте.
Це будинок. Тут мати і дитина. Це будинок номер два. Тут університет.
Це Суми. Тут центр. Там парк. Це зупинка. Тут автобус. Там таксі. Це
деканат. Тут декан. Там студенти. Це брат і сестра. Це кафе. Тут стіл. Там
стілець. Це яблуко. Це урок. Тут студент. Там дерево. Це місто. Тут площа.
Там аптека і пошта. Тут озеро. Це річка Псел.
ІК-2
2
Хто це?
– Хто це? – Це Богдан. – Хто це? – Це Оксана. – Хто це? – Це Ахмед. –
Хто це? – Це Микола. – Хто це? – Це студент. – Хто це? – Це Ганна. – Хто це?
– Це декан.
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Д алог Знайомство»
-

Добрий день!
Добрий день!
Як Вас звати?
Мене звати Юрій. А Вас?
Мене звати Рамі.
Дуже приємно Ви студент?
Так, навчаюсь у медичному інституті.
Радий був познайомитися. До побачення!

Запам тай!
Прив тання прощання (При етст ие и прощ ние). Знайомство (Зн комст о)
Укра нс ка мова
Доброго ранку (Добрий ранок)
Добрий день
Добрий вечір
Вітаю
Привіт
Як справи?
Добре, дякую
А у вас?
Нормально
Мені треба йти
До побачення
Бувай(-те)
На все добре
Як Вас звати?
Мене звати… (Мене звуть…)
Дуже приємно!
Мені теж
Радий (-а) був (була) познайомитися
Моє ім’я Олександр.
Моє прізвище Шевчук.
Мене звуть Олександр Шевчук.

Русский язык
Доброе утро
Добрый день
Добрый ечер
При етст ую
При ет
К к дел ?
Сп сибо, хорошо.
Ау

с?

Норм льно
Я должен идти Мне нужно идти)
До с ид ния
Пок
Всего доброго
К к В с зо ут?
Меня зо ут …
Очень приятно
Мне тоже
Р д - ) был - ) позн комиться
Моѐ имя Алекс ндр.
Моя ф милия Ше чук.
Меня зо ут Алекс ндр Ше чук.
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Завдання 4. Прочитайте діалоги.
-

Доброго ранку!
Доброго ранку!
Давайте познайомимось. Мене звуть Євген. А як Вас звати?
Мене звуть Ірина.
Дуже приємно.
Мені теж.

-

Добрий вечір, Мері.
Добрий вечір.
Як справи?
Добре, дякую. А у Вас?
Нормально. Знайомтесь: це мій друг Олександр. Він студент.
Дуже приємно. Мене звати Мері.
Радий був познайомитися.
Я теж.
До побачення, Мері.
На все добре.

-

Привіт, Мері!
Вітаю!
Я Олександр. Нас познайомив мій друг Віктор.
Так, я пам’ятаю.
Як справи, Мері?
Добре. А у тебе?
Дякую, теж добре.
Мені треба йти. На все добре.
До побачення, Мері.

- Добрий день, студенти Я ваш викладач української мови. Мене звуть
….. А як вас звати?
- Мене звати … . Моє прізвище …
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