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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників
Кількість кредитів – 8
(денна)
Кількість кредитів – 6
(заочна)
Модулів – 4
(денна/заочна)
Змістових модулів – 7
Індивідуальне науководослідне завдання ––
Загальна кількість годин
–240 / 180

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента - 1

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
01 Освіта / Педагогіка
спеціальність
013 Початкова освіта

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма заочна форма
навчання
навчання
Нормативна

Рік підготовки:
Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
бакалавр

Учитель початкової школи

1-й – 2-й
Семестр
1 – 3-й
Лекції
48 год.
18
Практичні, семінарські
96 год.
32
Лабораторні
––
Самостійна робота
96 год.
130
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю:
1-ий семестр – залік;
3-ій семестр – екзамен.

2. 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.

3. Програма 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.

Назви змістових модулів і тем

1

Кількість годин
денна форма/заочна форма
усього
у тому числі
л
п
лаб інд
2
3
4
5
6

8
с.р.
7

1 семестр Модуль 1.
Фонетика і фонологія. Графіка і орфографія. Лексика і фразеологія.
(16 л; 16 п)
Змістовий модуль 1. Фонетика і фонологія української мови. Принципи українського
правопису.
Тема 1. Мова. Мовлення. Комунікація.
8/11
2/1 2/2
4/8
Тема 2. Фонетика і фонологія.
10/12
2/2 2/2
6/8
Тема 3. Графіка і орфографія.
15/13
4/2 3/3
8/8
Контроль Змістового модуля 1
1/1
1/1
Разом за змістовим модулем 1
34/37
8/5 8/8
18/
24
Змістовий модуль 2. Лексика, фразеологія та основи словотворення.
Тема 4. Лексика і фразеологія.
10/13
2/2 2/2
6/9
тема 5. Лексикографія.
6/9
2/1 2/2
2/6
Тема 6. Будова слова і словотвір.
9/11
4/2 3/3
2/6
Контроль Змістового модуля 2
1/1
1/1
Разом за Змістовим модулем 2
26/34
8/5 8/8
10/
21
Усього годин
60/71
16/ 16/
28/
10 16
45
Контроль Модуля 1 – ЗАЛІК
2 семестр Модуль 2. Граматика. Морфологія української мови.
(16л+48 пр.)
Змістовий модуль 3. Функціонально-комунікативні особливості іменних частин мови
Тема 7. Морфологія як наука про граматичну 14/8
2/1 6/1
6/6
систему української мови. Іменник та його
лексико-граматичні категорії.
Тема 8. Лексико-граматичні категорії іменних 14/8
2/1 6/1
6/6
частин мови: Прикметник як частина мови.
Числівник як частина мови.
Займенник як частина мови.
Тема 9. Лексичне значення, граматичні 14/10
2/1 6/1
6/8
ознаки та синтаксична роль дієслова.
Дієприкметник і дієприслівник як
особливі форми дієслова.
Тема 10. Незмінювані частини мови та їх.
14/8
2/1 4/1
6/6
граматико-комунікативне навантаження.
Прислівник
як
засіб
емоційноекспресивного вираження думки.
Службові частини мови як необхідні
складові комунікативного процесу.
Контроль Змістового модуля 3
2/1
2/1
Разом за Змістовим модулем 3
56/35
8/4 24/5
24/
26
Змістовий модуль 4. Речення як основна комунікативна одиниця
Тема 11. Словосполучення та речення як
14
2/1 6/1
6/8
складові комунікативного процесу.
Тема 12. Члени речення і способи їх
вираження. Граматична основа речення.
11/
Функціональне навантаження та способи
33
6/3 16/3
13
вираження другорядних членів речення.
Односкладні речення.

Контроль Змістового модуля 4.
Разом за Змістовим модулем 4.

2
49

Всього

8/4

2/1
24/5

16/
8

48/
10

3 семестр
Модуль 3
Синтаксис простого ускладненого та складного речення
(16л+32 п)
Змістовий модуль 5. Просте ускладнене речення.
Тема 13. Просте ускладнене речення.
22/11
4
10/1
Однорідні члени речення.
Відокремлені члени речення.
Звертання, вставні і вставлені конструкції.
Контроль Змістового модуля 5.
2/1
2/1
Разом за Змістовим модулем 5.
24/12
4
12/2
Змістовий модуль 6. Синтаксис складного речення
Тема 14. Складне речення.
20/11
Типи складносурядних речень.
Види підрядних речень.
Різновиди складнопідрядних речень.
Безсполучникові складні речення.
Контроль Змістового модуля 6.
2/1
Разом за Змістовим модулем 6.
22/12

6

8/1

6

2/1
10/2

17/
21
41/
45

8/
10

8/
10
6/
10

6
/10
Змістовий модуль 7. Удосконалення стилістичної вправності майбутніх педагогів
Тема 15. Складні синтаксичні конструкції.
15/11
7/
4
4/1
Типи багатокомпонентних складних речень.
10
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 12/10
6/
2
4
мови. Текст і його складники.
10
Стилістика і культура мовлення.
Культура мовлення педагога.
Узагальнене повторення вивченого.
Контроль Змістового модуля 7.
2/1
2/1
Разом за Змістовим модулем 7.
29/22
6
10/2
13
75/46
16/0
32/6
27/
Усього годин
40
Підсумковий екзамен
Усього годин на весь курс навчання
240/
48/ 96
96/
180
18 /32
130
4. Структура навчальної дисципліни

5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

Не передбачено

6. Теми практичних занять
№
з/п

1
2
3

4

5

6

7

8

9
10
11

12

13.

14

Назва теми

Кількість
годин

1. Мова, мовлення, комунікація. Мова як генетичний код
нації.
2. Художньо-стилістичний аналіз тексту
3. Фонетика і фонологія. Орфоепія.
4. Фонетична та фонематична транскрипція.
5. Графіка і орфографія. Виникнення і розвиток письма.
6. Сучасний український правопис. Написання складних та
складноскорочених слів. Виконання орфографічних вправ.
7. Складні випадки вживання великої букви та правопису
прізвищ і географічних назв.
8. Опрацювання основних правил правопису, що вивчаються у
початкових класах. Контроль змістового модуля 1.
9. Лексика та фразеологія
10. Стилістичні засоби лексикології. Визначення фразеологізмів у
тексті та створення текстів на основі фразеологізмів.
11. Лексикографія.
12. Специфіка побудови різного типу словників та методика
роботи з ними.
13. Граматика. Будова слова і словотвір.
14. Морфемний аналіз слів. Особливості проведення аналізу слів
за будовою у початкових класах.
15. Основні способи українського словотворення.
16. Морфологічні с пособи словотворення. Контроль змістового
модуля 2.
17. Морфологія як наука про граматичну систему української
мови. Іменник та його лексико-граматичні категорії.
18. Лексико-граматичні категорії іменника.
19. Лексико-граматичні категорії іменних частин мови.
20. Система відмін іменників. Правопис відмінкових закінчень.
21. Художньо-естетичне навантаження прикметників.
22. Особливості відмінювання та комунікативного навантаження
числівників.
23. Формування комунікативної компетентності студентів
шляхом удосконалення навичок епістолярного стилю.
24. Лексико-граматичні категорії іменних частин мови.
Контроль змістового модуля 3.
25. Лексичне значення, граматичні ознаки та синтаксична
роль дієслова.
26. Удосконалення мовленнєвих умінь. Складання роздуму на
задану тему та визначення функціонального значення дієслів у
тексті.
27. Дієслівні форми в художньому тексті.
28. Дієприкметник і дієприслівник як особливі форми дієслова.
Визначення ролі дієприкметників та дієприслівників у текстах
різних стилів.
29. Незмінювані частини мови та їх граматико-комунікативне
навантаження.

2 лекція
2
лекція 2
2
лекція 2
2
лекція 2
1/1
2 лекція
2
2
2
2 лекція
2
2
1/1
2 лекція
2
2 лекція
2
2
2
2
2
2 лекція
2
2 лекція
2
2 лекція

15

16
17
18
19
20.
21.
22
23
24
25.
26.
27
28.
29
30
31
32

33.

34.
35
36
37
38
39.
40
41.
42
43
44.
45.
46.
47.

48.

30. Прислівник як засіб емоційно-експресивного вираження
думки.
31. Службові частини мови та їх текстуальне навантаження.
32. Морфологічний аналіз текстів. Контроль змістового модуля 4
33. Словосполучення та речення як складові комунікативного
процесу.
34. Словосполучення як основна синтаксична одиниця.
35. Члени речення та способи їх вираження.
36. Будова двоскладних простих речень.
37. Способи вираження додатків, означень та обставин.
38. Типи та будова односкладних речень.
39. Односкладні речення та їх функції у художньому тексті.
40. Головні і другорядні члени речення. Контроль змістового
модуля 5.
41. Просте ускладнене речення.
42. Однорідні члени речення та розділові знаки при них.
43. Однорідні та неоднорідні означення.
44. Відокремлені члени речення та способи їх вираження.
45. Функціонально-комунікативне навантаження відокремлених
членів речення.
46. Звертання в текстах різних стилів і жанрів.
47. Вставні слова і вставлені конструкції.
48. Модульний контроль знань: практична конференція
«Просте ускладнене речення в мовленні педагога». Змістовий
модуль 6.
49. Складне речення. Засоби зв’язку між частинами складного
речення. типи складносурядних речень. Види та різновиди
складнопідрядних речень.
50. Складносурядне речення.
51. Розділові знаки у складносурядних реченнях.
52. Типи складнопідрядних речень та їх стилістичне
навантаження.
53. Складнопідрядні речення в текстах різних стилів і жанрів.
54. Безсполучникові складні речення та їх різновиди.
55. Розвиток писемного мовлення. Творчий переказ.
56. Контроль змістового модуля 7.
57. Багатокомпонентні складні речення.
58. Типи багатокомпонентних складних речень.
59. Період та його будова.
60. Пряма мова і розділові знаки при ній. Діалог. Цитати.
61. Сучасна стилістика української мови. Текст і його складники.
62. Аналіз та творення текстів публіцистичного стилю.
63. Узагальнення та повторення вивченого. Підсумкова науковопрактична конференція: Мова як дзеркальне відображення
розвитку суспільства.
64. Підсумковий модульний контроль знань. Модуль 8.
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з/п

7. Теми лабораторних занять
Назва теми

Кількість
годин

Не передбачено
8. Самостійна робота
№
з/п
Тема №

1

2

3

4
5
6

7

8

9

10

11

12

Назва теми
Змістовий модуль 1
Походження
української
мови.
Опрацювання
статті
М.Красульського «Древность малоросийского наречия».
Загальні відомості про виникнення і розвиток риторики.
Ораторське мистецтво Стародавнього світу та сучасна риторична
наука.
Українська абетка. Співвідношення між звуками і буквами.
традиційні та історичні чергування голосних.
Вивчення фонетики у початковій школі: обсяг знань, умінь і
навичок.
Вживання апострофа і м’якого знака. Правопис слів іншомовного
походження.
Разом
Змістовий модуль 2
Джерела фразеологізмів. Синоніміка фразеологізмів. Збагачення
лексики авторськими фразеологізмами.
Українська лексикографія в історичному розвитку.
Обсяг знань, умінь і навичок, що здобувають молодші школярі з
теми «Будова слова».
Разом
Змістовий модуль 3
Іменники назви істот і неістот, власні і загальні назви, назви
конкретних предметів і абстрактних понять.
Вивчення відмінювання іменників у початковій школі.
Іменники в комунікативному етикеті – формули звертання.
Ступені порівняння якісних прикметників. Стягнені і нестягнені
форми.
Вивчення особових займенників у початковій школі.
Розряди числівників за значенням. Слова з числовим значенням.
Інфінітив як початкова форма дієслова. Час і вид дієслів.
Творення дієприслівників доконаного і недоконаного виду.
Безособові дієслова.
Групи прислівників за значенням. способи творення прислівників.
Розряди часток за значенням. синоніміка часток і сполучників.
Вигук як особлива частина мови. Слова-вигуки. Речення-вигуки.
Разом
Змістовий модуль 4
Типи словосполучень за способом вираження головного слова.
Типи зв’язку між словами у словосполученні
Синтаксично вільні і синтаксично нерозкладні словосполучення
Поширені і непоширені речення.
Види та способи вираження головних членів речення.
Види та способи вираження другорядних членів речення.
Разом

Кількість
годин
2
2

4
2
8
18
6
2
2
10
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
2
2
2
2
4
5
17

13

14

15

16

Змістовий модуль 5
Стилістичне навантаження відокремлених членів речення.
Вираження різноманітних смислових значень за допомогою
звертань, вставних слів і вставних конструкцій.
Разом
Змістовий модуль 6
Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень.
Кома і тире у складносурядному речення з єднальними
сполучниками.
Безсполучникові складні речення та розділові знаки у них.
Разом
Змістовий модуль 7
Період та його будова. Розділові знаки в періоді.
Синоніміка прямої мови з непрямою. Способи перетворення
речень з прямою мовою в речення без прямої мови.
Основні стилі сучасної української літературної мови та їх
особливості.
Чистота культури мовлення в сучасній публіцистиці (науковопошукова робота студентів)
Особливості ділового та розмовно-побутового комунікативного
етикету.
Разом

Всього

8

8
2
2
2
6
4
3
2
2
2
13

96 год.

9. Індивідуальні завдання
№ з/п
1

2

3

4
5

6
7

8

9

10

11

12

Тема
Вид завдання
Мова.
Мовлення. Питання мови, її розвитку та функціонування у працях
Комунікація.
І.Огієнка, М.Грушевського…
Опрацювання статті М.Красульського «Древность
малоросийского наречия» // Індо-Європа, 1991 – №1.
Фонетика і фонологія. Засоби
милозвучності
у
творах
українських
Орфоепія.
письменників (алітерація, асонанс…): Т.Шевченко, Леся
Українка, І.Франко, У.Кравченко, М.Підгірянка…
Графіка і орфографія.
Визначення виду орфограм та частоти їх вживання у
творчості І,Франка («Зів’яле листя») та Д.Павличка
(«Таємниця твого обличчя»).
Лексика фразеологія.
Старослов’янізми, історизми, архаїзми в романі І.Білика
«Меч Арея» (інші твори історичної тематики).
Лексикографія
Зробити порівняльний аналіз словників авторської мови
Т.Шевченка, мови І.Франка, М.Коцюбинського.
«Словничок Шевченкової мови» (1916 р.)
Граматика.
Будова
Проаналізувати найбільш уживані засоби словотвору
слова і словотвір.
у літературних творах В.О.Сухомлинського.
Морфологія як
Проаналізувати особливості вживання кличного
наука про граматичну відмінка у творах Т.Г.Шевченка.
систему української
Структура та стилістична роль складних іменників
мови. Іменник та його у народнопісенній мові (дослідження частоти вживання
лексико-граматичні
та комунікативного навантаження складних іменників у
категорії.
народнопісенних текстах).
Лексико-граматичні
Функціонально-комунікативне
навантаження
категорії
іменних прикметників у новелах М.Коцюбинського та Григора
частин мови.
Тютюнника.
Особливості
епістолярного
стилю
Т.Шевченка,
М.Коцюбинського, Лесі Українки.
Лексичне
значення,
Проаналізуйте вживання наказового способу
граматичні ознаки та дієслів з іменниками у творах Т.Шевченка.
синтаксична
роль
Знайдіть у художніх текстах усної народної
дієслова.
творчості (піснях, приказках, прислів’ях…) дієслова та
Дієприкметник
і обґрунтуйте частоту вживання окремих дієслівних форм
дієприслівник
як (на вибір).
особливі
форми
дієслова.
Незмінювані частини
Стилістичний аналіз текстів – творів Р.Іваничука
мови та їх граматико- «Мальви», «Орда», «Вода з каменю» з погляду
комунікативне
функціонування у них прислівників та визначення їх
навантаження.
ролі у творенні художньо-образної картини.
Художньо-стилістичний аналіз роману Уласа
Самчука «Волинь» (модальність та синоніміка
службових частин мови).
Словосполучення та Модальні типи речень у повісті М.Коцюбинського «Тіні
речення як складові забутих предків».
комунікативного
Національна специфіка словосполучень (при керуванні)
процесу.
на прикладі художньо-стилістичного аналізу твору
В.Барки «Жовтий князь».
Запис українських народних пісень з односкладними
реченнями.
Члени
речення
і Аналіз художньо-стилістичного навантаження означень
способи їх вираження. у творах Ліни Костенко.

13

Просте
речення.

14

Складне
речення.
Засоби зв’язку між
частинами складного
речення.
Типи
складносурядних
речень.
Види
та
різновиди
складнопідрядних
речень.
Багатокомпонентні
Багатокомпонентні речення у романі Ліни Костенко
складні речення.
«Маруся Чурай» та їх комунікативно-стилістичне
навантаження.
Сучасна
стилістика Складання порівняльної таблиці мовного етикету в
української
мови. українській та англійській (німецькій…) мовах: вітання,
Текст
і
його прощання, пробачення, вибачення, заохочення.
складники.

15

16

ускладнене

Модальні типи
речень у сучасній українській
літературі.
Визначення найбільш уживаних відокремлених
членів речення в новелах Григора Тютюнника “Зав’язь”,
Б. Грінченка “Украла” та М. Коцюбинського “Сміх”.
Проведення мовно-стилістичного аналізу рубаїв
Д.Павличка щодо вживання в них відокремлених членів
речення як емоційно-експресивних мовних засобів
поетичної мови.
Підбір і запис народних пісень з різними видами
звертань та інших відокремлень.
Чистота культури мовлення в сучасній публіцистиці.
Частота вживання і характер складних речень у сучасній
літературі
(на
прикладі
творів
О.Забужко,
І.Роздобудько, М.Матіос).

10. Методи навчання
– пояснювально-ілюстративний;
– репродуктивний;
– проблемний;
– частково-пошуковий (евристичний);
– дослідницький;
– наочні;
– словесні;
– практичні;
– інтерактивні методи: метод проектів, метод ПРЕС;
– Комунікативні;
– Інформаційно-комунікаційні.
11. Методи контролю
1. Усні відповіді на практичному занятті.
2. Тестові завдання.
3. Індивідуальні письмові завдання.
4. Написання контрольного диктанту.
5. Написання переказу.
6. Написання твору-опису, твору-роздуму.
7. Виконання практичних робіт.
8. Граматико-стилістичний аналіз тексту.
9. Морфолого-синтаксичний аналіз тексту.
10. Фонетичний аналіз тексту.
11. Написання статистичного звіту.

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для заліку
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль №1
Змістовий модуль № 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9

Сума
100

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.
Приклад для екзамену
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий
модуль 1
Т1 Т2 Т3

Змістовий модуль
2
Т4
Т5 Т6 Т7

Підсумковий
тест (екзамен)

Змістовий модуль
3
Т8 Т9 Т10 Т11 Т12

Сума

100

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
81-89
71-80
61-70
51-60
26-50

0-25

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

13. Методичне забезпечення
1. Курс лекцій з тем, що виносяться на теоретичне опрацювання.
2. Підручники та посібники (з розрахунку 1 : 2).
3. Плани практичних та семінарських занять.
4. Завдання для самостійного опрацювання.
5. Базова та допоміжна література.
6. Пакети завдань для здійснення контролю: тестові завдання, контрольні роботи, тексти
диктантів, тексти для переказів, питання для усних відповідей, теми творчих робіт, завдання
для ККР, питання до заліку, перелік питань до екзамену, перелік і зразки практичних завдань
до екзамену, блок запитань і завдань для самоконтролю за самостійно опрацьованим
навчальним матеріалом.

Рекомендована література
Базова
1.
Бодик О., Рудакова Т. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія.
Фразеологія. Лексикографія. – К. : центр навчальної літератури, 2019. – 416 с.
2.
Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / Уклад. і
голов. ред.. В.Т.Бусел.–к.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.–896с.
3.
Лаврінець О., Симонова К., Ярошевич І. Сучасна українська літературна мова.
Морфемика. Словотвір. Морфологія: підручник. – К. Видав. Дім «Києво-Могилянська
академія, 2019. – 520 с.
4. 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., 2003. – 462 с.
5.
Новий Український правопис: коментарі, завдання та вправи. – Х. : Вид. група
«Основа», 2019. – 175 с.
6.
Омельчук С. Сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна
практика фахівців. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2019. – 350 с.
7.
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.
8.
Український правопис. – Харків : Фоліо, 2019. – 352 с.
9. Цілина М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис складного речення. К. : Видтво «Університет «Україна», 2017. – 228 с.
10.Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: модульний курс: навч.
посібник. – К.: Алерта, 2009. – 304 с.
11.
Шкуратяна Т., Шевчук С. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс:
Навч. посіб. –К.: Вища школа, 2007.–823с.
12.
Ющук І.П. Практикум з правопису української мови.–К.: Освіта, 2002.
13.
Ющук І.П. Українська мова: підручник. – 4-те вид. – К. : Либідь, 2008. – 640 с.
Допоміжна
1.
Авраменко О. Нові підходи до оцінювання власного висловлення учня // Українська
мова й література в сучасній школі, 2013.–№2.–С. 20–23.
2. Бабій І., Вільчинська Т. Сучасна українська літературна мова. Морфологія : Навчальний
посібник. - 3-тє вид., перероб. і доповн. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. – 184 с.
3.
Білокінь Н. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням //
Дивослово, 2012.–№9.–С.12–15.
4.
Бойчук Т. Синтаксис і пунктуація простого речення // Дивослово, 2010.–№10.–С.20–
22.
5.
Бондаренко Н. Правописні поняття як базові у формуванні правописної
компетентності учнів // Українська мова і література в школі, 2012.–№4.
6.
Вербич С. Спілкуймося правильтно українською. Видавництво Арій, 2018. – 80 с.
7.
Вокальчук Г., Мойсієнко В. Сучасна українська літературна мова. Вправи. Завдання.
За творами Т.Г.Шевченка. – К. : Академія, 2016. – 224 с.
8.
Войцехівська І. Однорідні члени речення (Вивчення теми на основі професійної
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