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Основні засади
«КРОК-1» спрямований на забезпечення
коректного, простого та ефективного засвоєння
української мови як іноземної на курсах української
мови – як інтенсивних, так і регулярних. Ситуації і
діалоги відображають живу розмовну стихію сучасної
української мови, стимулюють слухачів до засвоєння
норм розмовного стилю і розвитку комунікативних
навичок. Посібник призначений для проходження
курсу у малій групі з викладачем, у ньому поєднано як
елементи самостійної роботи, так і роботу у групі
(цей елемент переважає). Студенти під час
проходження курсу спілкуються один з одним, що дає
можливість обмінюватися досвідом, думками та
інформацією. Роль викладача – корекція помилок,
пояснення незрозумілого матеріалу, але насамперед –
організація роботи у групі таким чином, щоб кожен зі
студентів мав можливість максимально використати
час заняття для розвитку комунікативних навичок.

Цільова аудиторія
Підручник «КРОК-1» створений з орієнтацію на
певну групу слухачів:
ВІК. 17+. Дорослі і молодь. Верхнього обмеження віку
немає, але оптимальний вік слухачів – 20–40 років. 
РІВЕНЬ ЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ. Елементарний /
основний. Студенти, які мають елементарні
(передусім пасивні) знання з української мови, а також
інших слов'янських мов. Вони розрізняють граматичні
структури української мови, але не можуть коректно
ними користуватися у своєму мовленні. Студенти
мають деякий пасивний словниковий запас, але не
можуть використовувати його активно для
висловлення думок.
НАЦІОНАЛЬНІСТЬ. Усі національності. Одномовні
або багатомовні групи. Студенти, що навчаються у
своїй країні або за кордоном, у тому числі і в Україні.
МОТИВАЦІЯ. Студенти з різною мотивацією для
вивчення української мови – для роботи, туризму, як хобі.
Посібник не спрямований на професійне вивчення
української мови лінгвістами. Тексти та розмовні теми у
«КРОК-1» демонструють широкий спектр
комунікативних тем, призначені для активних форм

роботи у групі. Багато видів завдань присвячені
взаємному навчанню студентів і  взаємодії з викладачем.
КУЛЬТУРА. Базові комунікативні навички не пов’язані з
конкретною національною культурою. Але поряд з тим у
посібнику подано елементарні фонові знання  про
Україну.
ДОСТУПНИЙ ЧАС. Курс створений для студентів, які
мають достатньо часу для вивчення мови у групах
(заняття можна проводити 1-3 рази на тиждень). За
необхідності курс може бути адаптований до
інтенсивного вивчення мови.

Компоненти
«КРОК-1» Книга для студента містить: матеріал для
вивчення у групі; домашні завдання; граматичний
додаток; контрольні вправи для перевірки знань.
«КРОК-1» Книга для викладача містить: загальний
вступ до курсу, поурочні нотатки для викладача
(показано сторінки з навчального посібника і подано
коментар до них), ключі до практичних завдань,
коментарі до граматичного додатка, ключі до
контрольних завдань.
«КРОК-1» CD містить: аудіофайли (записи слів,
текстів, діалогів, пісень) та електронні варіанти
методичного посібника для викладача, міні-словника до
уроків, граматичного довідника у форматі PDF, а також
електронний варіант граматичних карток, які містять
короткі граматичні та лексичні вправи для закріплення
отриманих знань, а також ключі та коментарі до них (на
звороті).

Кількість навчальних годин
Тривалість базового курсу становить приблизно 40
аудиторних занять (по дві академічні години). Ця
кількість може змінюватися (скорочуватись або
збільшуватись) відповідно до потреб студентів. Так,
для інтенсивного проведення курсу можна зменшити
кількість занять до 20 – 25, повне вивчення з низьким
базовим рівнем передбачатиме збільшення занять до
60. Студенти також можуть обирати розмовні теми з
посібника для самостійного вивчення, якщо не
потребують проходження цілісного курсу, але в такому
разі не відбудеться послідовного засвоєння граматики.

ВСТУП
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