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ВСТУП 

Програму вивчення навчальної дисципліни «Сучасна українська мова з 

практикумом», складено відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра 013  «Початкова освіта». 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є  стилістично-практичні 

аспекти сучасної української літературної мови; культура усього та писемного 

мовлення; основи професійного мовлення; принципи орфографії та пунктуації; 

стилістичне редагування тексту професійного спрямування. 

Міждисциплінарні звʼязки: українська мова фахового спрямування, 

риторика та культура мовлення педагога, дисципліни фахового спрямування. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Фонетика і фонологія української мови.  

Змістовий модуль 2. Лексика, фразеологія та основи словотворення.  

Змістовий модуль 3. Функціонально-комунікативні особливості іменних 

частин мови. 

Змістовий модуль 4. Речення як основна комунікативна одиниця. 

Змістовий модуль 5. Просте ускладнене речення. 

Змістовий модуль 6. Синтаксис складного речення. 

Змістовий модуль 7. Удосконалення стилістичної вправності студентів. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: формувати національно-мовну особистість; виховати розуміння 

потреби вивчення і постійного удосконалення рідної мови; сприяти розвиткові 

духовних цінностей студентів та підвищувати рівень мовленнєвої культури 

майбутніх вчителів початкових класів; формувати комунікативно компетентну 

особистість. 

Завдання курсу:  

 поглибити знання студентів основних норм сучасної української літературної 

мови; 

розвивати практичні уміння вправного користування мовою у практичному 

мовленні; 

удосконалювати комунікативні здібності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: теоретичні основи з основних розділів сучасної української літературної 

мови; 

лексичні, морфологічні, синтаксичні та стилістичні особливості; 

правила і принципи сучасної комунікації; 

вміти: здійснювати фонетичний, лексичний, морфологічний, синтаксичний та 

стилістичний аналіз мовних явищ; 

визначати риси мовних явищ, розрізняти їхні ознаки, причини виникнення і 

тенденції функціонування; 

досконало володіти усним і писемним мовленням, вміти висловлювати свою 

думку, обґрунтовувати власні судження і міркування; 

доречно застосовувати набуті знання, уміння і навички в конкретній 

комунікативній ситуації, зокрема пов’язаній з педагогічним спілкуванням. 

 

На вивчення дисципліни відводиться 240 годин, 8 кредитів ECTS. 



 

1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. Фонетика і фонологія. Графіка і орфографія. Лексика і 

фразеологія. 

Змістовий модуль 1. Фонетика і фонологія української мови.  

Принципи українського правопису.  

Тема 1. Мова. Мовлення. Комунікація.  

Тема 2. Фонетика і фонологія.  

Тема 3. Графіка та орфографія.  

Змістовий модуль 2. Лексика, фразеологія та основи словотворення.  

Тема 4. Лексика і фразеологія.  

Тема 5. Лексикографія. 

Тема 6. Будова слова і словотвір.  

МОДУЛЬ 2. Граматика. Морфологія української мови. 

Змістовий модуль 3. Функціонально-комунікативні особливості іменних 

частин мови  

Тема 7. Морфологія як наука про граматичну систему української мови. 

Іменник та його лексико-граматичні категорії. 

Тема 8. Лексико-граматичні категорії іменних частин мови: 

 Прикметник як частина мови. 

 Числівник як частина мови. 

Тема 9. Лексичне значення, граматичні ознаки та синтаксична роль дієслова. 

 Дієприкметник і дієприслівник як особливі форми дієслова. 

Тема 10. Незмінювані частини мови та їх. 

граматико-комунікативне навантаження.  

 Прислівник як засіб емоційно-експресивного вираження думки.  

 Службові частини мови як необхідні складові комунікативного процесу.  

Змістовий модуль 4. Речення як основна комунікативна одиниця. 

Тема 11. Словосполучення та речення як складові комунікативного процесу.  

Тема 12. Члени речення і способи їх вираження.  

 Граматична основа речення. 

 Функціональне навантаження та способи вираження другорядних членів 

речення. 

 Односкладні речення.  

МОДУЛЬ 3. Синтаксис простого ускладненого та складного речення 

Змістовий модуль 5. Просте ускладнене речення.  

Тема 13. Просте ускладнене речення.  

 Однорідні члени речення.  

 Відокремлені члени речення.  

 Звертання, вставні і вставлені конструкції.  

Змістовий модуль 6. Синтаксис складного речення.  

Тема 14. Складне речення.  

 Типи складносурядних речень.  

 Види підрядних речень.  

 Різновиди складнопідрядних речень.  

 Безсполучникові складні речення.  

Змістовий модуль 7. Удосконалення стилістичної вправності студентів.  



Тема 15. Складні синтаксичні конструкції.  

 Типи багатокомпонентних складних речень.  

 Складні речення з різними видами зв’язку.  

 Період та його будова.  

 Пряма і непряма мова та пунктуація при ній. Діалог. Цитати.  

Тема 16. Сучасна стилістика української мови. Текст і його складники. 

Стилістика і культура мовлення. Культура мовлення педагога.  Узагальнене 

повторення вивченого. 

2. Рекомендована література 

Рекомендована література 

Базова 

1. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / 

Уклад. і голов. ред.. В.Т.Бусел.–к.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.–896с. 

2. Стахів М., Крохмальна Г. Сучасна українська літературна мова з практикумом 

– Львів: навч. посібник / М.О.Стахів, Г.І.Крохмальна. – ЛНУ імені Івана 

Франка, 2015. – 456 с. 

3. Шкуратяна Т., Шевчук С. Сучасна українська літературна мова. Модульний 

курс: Навч. посіб. –К.: Вища школа, 2007.–823с.  

4. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім.. О.Потебні, Ін-т 

укр.. мови.–4 вид., випр.. і допов. –К.: Наук. думка, 2007.–315с. 

5. Ющук І.П. Українська мова: підручник. – 4-те вид. – К. : Либідь, 2008. – 640 с. 

6. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови.–К.: Освіта, 2002. 

Допоміжна 

1. Білобрицька І. Орфоепія сучасної української літературної мови//Українська 

мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах, 2009.–№2.–

С.79–88. 

2. Білокінь Н. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням  // 

Дивослово, 2012.–№9.–С.12–15. 

3. Бойчук Т. Синтаксис і пунктуація простого речення // Дивослово, 2010.–№10.–

С.20–22. 

4. Войцехівська І. Однорідні члени речення (Вивчення теми на основі професійної 

лексики) // Дивослово, 2012.–№12.–С.2–8. 

5. Головань Т. Основні пунктограми у простому ускладненому реченні // 

Українська мова й література в сучасній школі, 2012.–№9.–С.40–47. 

6. Головань Т. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком 

// Українська мова й література в сучасній школі, 2012.–№9.–С.37–40. 

7. Заводянна О. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. // Українська мова й літературра в сучасній школі, 2012.–№6.–С.26–28. 

8. Ірклій Є. Іншомовний молодіжний сленг: історія і сучасність // Дивослово, 

2012.–№12.–С.35–38. 

9. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. 

– К.: Знання, 2008.– 428с. 

10. Манько А. Власне українська лексика. Синонімічне багатство мови. Складні 

випадки слововживання // Українська мова й література в сучасній школі, 

2012.–№11-12.–С.56–59. 

11. Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови: Підручник / Л.І. Мацько, О.М. 

Сидоренко, О.М. Мацько: За ред. Л.І. Мацько. – К. : Вища шк., 2—3. – 462 с. 



12. Пентилюк М. Культура діалогу як основа формування мовної особистості // 

Українська мова і література в школі, 2012.–№1. 

13. Семчук Д. Дієслово як частина мови (на матеріалі рослинної символіки 

«Кобзаря» Тараса Шевченка) // Українська мова й література в сучасній школі, 

2012.–№6.–С. 28–35. 

14. Соловей Н. Фоностилістика // Українська мова й література в сучасній школі, 

2012.–№6.–С.35–37. 

15. Стахів М. Український комунікативний етикет.  

16. Тоцька Н. Засоби милозвучності української мови// Дивослово, 2012.–№12.–

С.38–43. 

17. Уколова Н. Рід іменника. Іменники спільного роду // Українська мова й 

література в сучасній школі, 2013.–№2.–С.37–40. 

18. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: модульний курс: 

навч. посібник. – К.: Алерта, 2009. – 304 с. 

19. Шеремета Т. Односкладне речення // Дивослово, 2012.–№8.–С.24–29. 

20. Шкуратяна Н.Г. , Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч. 

посібник.–К.: Літерата, 2000.–688с. 
 

Інтернет-ресурси 

1. www.mova.info  

2. www.novamova.com.ua  

3. www.pereklad.kiev.ua 

4. www.pravopys.net 

5. www.r2u.org.ua 

6. www.rozum.org.ua 

7. http://lcorp.ulif.org.ua/dictua  (“Словники України”)  

8. http://slovo.ridne.net  (Електронні версії словників термінографічної серії Слово Світ)  

9. http://www.slovnyk.net (Великий тлумачний словник сучасної української мови)  

10. http://r2u.org.ua; http://krym.linux.org.ua  (Академічний російсько-український словник 

за ред. А. Кримського)  

11. http://www.rosukrdic.iatp.org.ua  (Російсько-український словник сталих виразів) 

12. http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm (Українська  мова : Енциклопедія) 

 

3.Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

 

4. Засоби діагностики успішності навчання  

Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою усних та письмових 

опитувань на практичних заняттях, тестувань, письмових контрольних робіт, 

екзаменаційних тастів. 
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