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                                                   1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Напрям підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3  

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка Вибіркова 

 Спеціальність 

013 Початкова освіта 

Модулів – 2 

Бакалавр початкової освіти. 

Учитель початкової школи. 

Рік підготовки: 

 3-ий  
Змістових модулів – 2 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  –– 1 
Семестр 

5-ий   
Загальна кількість годин 

– 90 (за навчальним 

планом);  

 
Лекції 

16 год. / 12 год  

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 (2 год.) 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

Практичні, семінарські 

16 год. / 12 год 

 

Лабораторні 

–– 

Самостійна робота 

58 год. / 78 год. 

 

Індивідуальні завдання:  1 

Вид контролю:  

залік  

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна «Педагогічна комунікація» є вибірковою дисципліною, що складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. 

Курс «Педагогічна комунікація» є складовою частиною гуманітарних дисциплін, 

передбачає розвиток комунікативної компетентності майбутніх педагогів, підвищення рівня 

їх етичної взаємодії з учнями, формування комунікативної спрямованості у студентів, курс 

покликаний допомагати становленню сучасного педагога, який розвивається і формується в 

умовах сучасного освітнього простору. «Педагогічна комунікація» - самостійний навчальний 

предмет, що базується на філологічних курсах «Сучасної української мови з практикумом» і 

має на меті систематизувати й узагальнити знання студентів з української орфоепії, 

морфології, синтаксису, стилістики української мови, розв’язувати педагогічні завдання, 

моделювати педагогічні комунікативні ситуації майбутнього працівника освітньої сфери. 

Метою викладання навчальної дисципліни є:  

оволодіння системою комунікативних знань, умінь, що забезпечують реалізацію функцій, 

покладених на педагога в цілому, здійснення майбутніми фахівцями професійно-педагогічної 

комунікації на високому якісному рівні, можливість самореалізації й самовдосконалення 
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студентів через вербальні, невербальні засоби комунікації з точки зору  педагогічної 

діяльності. 

Завдання курсу:   

- надання студентам знань теоретичних положень професійно-педагогічної комунікації; 

- практичне оволодіння технікою керівництва педагогічною комунікацією; 

- оволодіння ефективними шляхами впливу на співрозмовника, суб’єкта комунікації; 

- розвиток комунікативних компетенцій, необхідних у професійному спілкуванні педагогів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Загальні компетентності (ЗК): 

(ЗК) 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку сучасної 

української літературної мови як мови українського народу та державної мови в Україні, її 

місця в загальній системі знань про суспільство, його духовну та матеріальну культуру. 

(ЗК) 4. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

(ЗК) 8.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

(ЗК) 9. Здатність застосовувати теоретичні знання в практичних ситуаціях. 

(ЗК) 11. Здатність до співпраці і взаємодії в команді. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): (ФК за ОПП) 

(ФК) 1. Здатність спілкуватися державною мовою  усно та письмово. 

(ФК) 2. Здатність формувати і розвивати мовно-комунікаційні уміння та навички учнів.  

(ФК) 5. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати інформаційно-

комунікаційні та цифрові технології, оперувати ними в професійній діяльності. 

(ФК) 22. Здатність використовувати філологічні знання в практиці початкової школи і 

впроваджувати в освітній процес нові форми, методи вивчення української мови. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціалізації (СКС) (ФК за ОПП): 

(ФК) 24. Здатність орієнтуватись у соціокультурних та лінгвістичних аспектах української 

та англійської мов. 

(ФК) 25. Здатність використовувати знання української мови у спілкуванні англійською 

мовою в різних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного 

спілкування. 

Програмні результати навчання (ПРН): 

ПРН 1. Володіти основними орфоепічними, орфографічними, морфологічними, 

синтаксичними та стилістичними засобами сучасної української літературної мови та 

впроваджувати їх у практику освітньої та життєвої діяльності учнів. 

ПРН-2 Використовувати академічні філологічні знання та трансформувати їх у різні форми 

освітньої діяльності у початковій школі.  

ПРН-3 Знати основні лінгвістичні особливості усного та писемного мовлення, оціокультурні 

реалії та основні правила і принципи міжкультурного спілкування. 

Очікувані результати навчання:  

Знання: теоретичних основ з основних розділів сучасної української літературної мови; 

лексичних, морфологічних, синтаксичних та стилістичних особливостей відповідно до 

Нового українського правопису (2019); 

стратегій, принципів і правил сучасної комунікації. 

Інтонаційні та позамовні засоби виразності мови (міміка, жести, рухи…). 

Уміння: застосовувати прийоми збагачення усного й писемного мовлення учнів, відповідно 

до конкретної теми чи певного мовного рівня. 

Комунікація: 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; 
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формувати в учнів здатність до взаєморозуміння /міжособистісної взаємодії/ засобами 

активної і пасивної комунікації. 

Відповідальність та автономія:  

здійснює професійну усну та письмову комунікацію, правильно вживаючи значення 

термінів; 

навчає доступною для учнів мовою; 

слугує зразком для учнів у правильності зв’язного мовлення та письмовому оформленні 

завдань; 

вичерпно, чітко та правильно відповідає на запитання учнів про різні аспекти навчального 

матеріалу. 

використовує різні форми, засоби і стратегії комунікації з колегами та батьками з метою 

підтримки учнів в освітньому процесі. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1: Предмет і завдання курсу «Основи педагогічної комунікації». Суб’єкт та об’єкт 

педагогічної комунікації. Зв'язок курсу з іншими дисциплінами. Комунікація як об’єкт 

дослідження. Функції педагогічного спілкування. Моделі комунікації. Комунікативність 

педагога. 

Тема 2. Педагогічне спілкування як складова педагогічної комунікації. Особливості та 

функції ПК. Структура ПК. Переконання та навіювання у процесі комунікації. Стиль ПК. 

Моделі спілкування педагога. Культура слухання. Бар’єри та ускладнення у процесі ПК.  

Тема 3. Соціально-психологічний клімат у ПК. Міжособистісні стосунки у педагогічному 

колективі. Стиль керівництва - основа комунікації керівника навчального закладу з 

педагогічним колективом. 

Тема 4. Педагогічні конфлікти. Суть, джерела, причини, функції і класифікації конфліктів. 

Суперечності і конфлікти в системі освіти. Моделі конфліктної ситуації. Конфлікт у 

взаємодії суб’єктів ПК. Розв’язання та усунення конфліктів. 

Змістовий модуль 2.  

Тема 5. Вербальні засоби ПК. Знакові системи як засоби ПК. Види вербальних засобів 

комунікації. Усне та писемне мовлення педагога. Внутрішнє мовлення. 

Тема 6. Культура мови і культура мовлення вчителя: основні ознаки. Техніка мовлення. 

Мовленнєвий етикет педагога. Мовленнєві моделі взаємодії суб’єктів ПК. 

Тема 7. Невербальні засоби ПК. Зовнішній вигляд і поведінка педагога. Екстралінгвістичні і 

просодичні засоби комунікації. Міміка. Жести. Візуальний контакт. Міжособистісний 

комунікативний простір. Декодування невербальної комунікації. 

Тема 8. Комп’ютерні засоби ПК. Комп’ютерні комунікації в освіті. Робота педагога з 

суспільними мережами. Е-пошта як засіб ПК. Встановлення комунікативних зв'язків через 

участь у всесвітніх телеконференціях.  Дистанційне навчання і форми взаємодії суб’єктів 

ПК. Особливості дистанційного навчання. Етичні правила комунікації у інформаційних 

мережах. Валеологічні аспекти роботи з комп’ютером. 

      

2. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  

усього  у тому числі  

л п лаб інд с.р  

1 2 3 4 5 6 7  
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Модуль 1.  

Змістовий Модуль 1.  

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Педагогічна 

комунікація». Суб’єкт та об’єкт Педагогічної 

комунікації. Зв'язок курсу з іншими 

дисциплінами. Комунікація як об’єкт 

дослідження. Функції педагогічного 

спілкування. Моделі комунікації. 

Комунікативність педагога.  

  4/2    8/10  

Тема 2. Педагогічне спілкування як складова 

педагогічної комунікації. Особливості та функції 

ПК. Структура ПК. Переконання та навіювання 

у процесі комунікації. Стиль ПК. Моделі 

спілкування педагога. Культура слухання. 

Бар’єри та ускладнення у процесі ПК. 

  4   8/9  

Тема 3. Соціально-психологічний клімат у ПК. 

Міжособистісні стосунки у педагогічному 

колективі. Стиль керівництва - основа 

комунікації керівника навчального закладу з 

педагогічним колективом. 

  4/2   10/10  

Тема 4. Педагогічні конфлікти. Суть, джерела, 

причини, функції і класифікації конфліктів. 

Суперечності і конфлікти в системі освіти. 

Моделі конфліктної ситуації. Конфлікт у 

взаємодії суб’єктів ПК. Розв’язання та усунення 

конфліктів. 

  4/2   6/9  

Разом за змістовим модулем 1.    16/6   32/38  

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 5. Вербальні засоби ПК. Знакові системи 

як засоби ПК. Види вербальних засобів 

комунікації. Усне та писемне мовлення педагога. 

Внутрішнє мовлення. 

  4/2   8/10  

Тема 6. Культура мови і культура мовлення 

вчителя: основні ознаки. Техніка мовлення. 

Мовленнєвий етикет педагога. Мовленнєві 

моделі взаємодії суб’єктів ПК. 

  4/2   8/10  

Тема 7. Невербальні засоби ПК. Зовнішній 

вигляд і поведінка педагога. Екстралінгвістичні і 

просодичні засоби комунікації. Міміка. Жести. 

Візуальний контакт. Міжособистісний 

комунікативний простір. Декодування 

невербальної комунікації. 

  4   10/10  

Тема 8. Комп’ютерні засоби ПК. Комп’ютерні 

комунікації в освіті. Робота педагога з 

суспільними мережами. Е-пошта як засіб ПК. 

Встановлення комунікативних зв'язків через 

участь у всесвітніх телеконференціях.  

  4/2   10  
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Дистанційне навчання і форми взаємодії 

суб’єктів ПК. Етичні правила комунікації у 

інформаційних мережах. Валеологічні аспекти 

роботи з комп’ютером. 

Разом за змістовим модулем 2.   16/6   26/40  

 

Усього годин на весь курс навчання   32/12   58/78  

Залік 2/2       

 

 

Теми лекційних занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

   

1 Не передбачено  

 

3. Теми семінарських занять  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено  

 

4. Теми практичних занять  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Предмет і завдання курсу «Педагогічна комунікація». 

Суб’єкт та об’єкт Педагогічної комунікації. Зв'язок курсу з іншими 

дисциплінами. Комунікація як об’єкт дослідження. Функції 

педагогічного спілкування. Моделі комунікації. Комунікативність 

педагога. 

4/2 

2 

 

Тема 2. Педагогічне спілкування як складова педагогічної 

комунікації. Особливості та функції ПК. Структура ПК. Переконання 

та навіювання у процесі комунікації. Стиль ПК. Моделі спілкування 

педагога. Культура слухання. Бар’єри та ускладнення у процесі ПК. 

4 

3  Тема 3. Соціально-психологічний клімат у ПК. Міжособистісні 

стосунки у педагогічному колективі. Стиль керівництва - основа 

комунікації керівника навчального закладу з педагогічним 

колективом. 

4/2 

4 

 

Тема 4. Педагогічні конфлікти. Суть, джерела, причини, функції і 

класифікації конфліктів. Суперечності і конфлікти в системі освіти. 

Моделі конфліктної ситуації. Конфлікт у взаємодії суб’єктів ПК. 

Розв’язання та усунення конфліктів. 

4/2 
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5 Тема 5. Вербальні засоби ПК. Знакові системи як засоби ПК. Види 

вербальних засобів комунікації. Усне та писемне мовлення педагога. 

Внутрішнє мовлення. 

4/2 

6  

 

Тема 6. Культура мови і культура мовлення вчителя: основні ознаки. 

Техніка мовлення. Мовленнєвий етикет педагога. Мовленнєві моделі 

взаємодії суб’єктів ПК. 

4/2 

7  Тема 7. Невербальні засоби ПК. Зовнішній вигляд і поведінка 

педагога. Екстралінгвістичні і просодичні засоби комунікації. 

Міміка. Жести. Візуальний контакт. Міжособистісний 

комунікативний простір. Декодування невербальної комунікації. 

4 

8  Тема 8.  Комп’ютерні засоби ПК. Комп’ютерні комунікації в освіті. 

Робота педагога з суспільними мережами. Е-пошта як засіб ПК. 

Встановлення комунікативних зв'язків через участь у всесвітніх 

телеконференціях.  Дистанційне навчання і форми взаємодії 

суб’єктів ПК. Етичні правила комунікації у інформаційних мережах. 

Валеологічні аспекти роботи з комп’ютером. 

4/2 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено  

 

8. Самостійна робота (усього: 58 год.) 

№ 

з/п 

Вид самостійної роботи  Кількість 

годин 

1  Підготовка до практичних занять, опрацювання базової літератури з 

проблем риторичної майстерності і культури мовлення  

   

2 Тема 1 Охарактеризувати діалогічну та монологічну тенденції в 

розвитку комунікативної педагогіки (підготувати усне повідомлення 

на тему «Основні поняття комунікативної педагогіки»).  

 

Тема 2. На основі аналізу художніх творів (фільмів) навести 

приклади різних стилів педагогічного спілкування між людьми. 

 

Тема 3. На основі аналізу художніх творів (фільмів) навести 

приклади різних стилів педагогічного спілкування між людьми. 

 

Тема 4.  Підготувати наукову доповідь чи повідомлення на тему: 

«Критерії оцінки комунікативної культури педагога навчального 

закладу». Проаналізувати особисті якості викладачів.  

 
Тема 5.  Ознайомитися з працями сучасних педагогів, психологів і 

обґрунтувати функції невербальної комунікації: доповнення і 

заміщення словесного висловлювання, регуляції міжособистісних 

відносин, репрезентація емоційних станів тощо.  
 
Тема 6.  Опрацювати книгу Д. Карнегі «Як здобувати друзів і 

впливати на людей» та виписати основні принципи, правила і 

способи налагодження педагогічної комунікації з підлеглими. 

Навести приклади позитивного вирішення конфліктних ситуацій, 

 

8 /10 

 

 

8 /9 

 

 

10/10 

 

 

6 /9 

 

 

 

10 /10 

 

 

 

 

8 /10 
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проаналізувати мотиви поведінки персонажів. 

 
Тема 7.  За книгою В. Сухомлинського «Розмова з молодим 

директором школи» визначити основні принципи і правила 

управління педагогічним та учнівським колективом у навчальному 

закладі (дошкільному навчальному закладі, загальноосвітній школі, 

коледжі, вищому навчальному закладі). 

 

 

 

 

 

 

8 /10 

 

3 Підготовка публічного виступу з презентацією   

 

9. Індивідуальні завдання 

Написання есе за публікаціями з наукових і науково-методичних періодичних видань на тему 

«Педагогічна комунікація у професійній діяльності педагога».  

 

10. Методи навчання 

– пояснювально-ілюстративний; 

– репродуктивний; 

– проблемний; 

– частково-пошуковий (евристичний); 

– дослідницький; 

–  наочні; 

–  словесні; 

–  практичні; 

–  інтерактивні методи: метод проектів.  

 

11. Методи контролю 

1. Усні відповіді на семінарському занятті. 

2. Завдання модульного контролю.  

3. Індивідуальні письмові завдання. 

                           

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 20 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D задовільно  
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51-60 Е  

26-50 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-26 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Підручники та посібники. 

2. Плани практичних занять. 

3. Завдання для самостійного опрацювання. 

4. Базова та допоміжна література. 

5. Пакети завдань для здійснення контролю: тестові завдання, контрольні роботи, питання 

для усних відповідей, питання для екзаменаційного контролю.  

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / за заг. ред О. 

Сербенської : навч. посібн.  – 3-тє вид., доп. І переробл. – Львів : Апріорі, 2019. – 304 c.  

2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики  / Ф.С. Бацевич. – К., 2004. – 342с. 

3. Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч. посібник / Г. П. Васянович. - К.: Академвидав, 

2011. – 256 с.  

4. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. / Н. П. Волкова. - К. : ВЦ 

"Академія", 2006. - 256 c.  

5. Комунікативні технології інформаційного суспільства : монографія / за наук. ред. А. І. 

Гусєва. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. 142 c. 

6. Крохмальна Г. І. Педагогічна комунікація як навчальна дисципліна: аналітичні та 

прагматичні виміри // Актуальні проблеми педагогічної освіти : колективна монографія / 

[Олійник М.І., Мачинська Н.І., Войтович А.Ю. та ін], за ред. Н. Мачинської. Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. С.112-125. 

7. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посібник / О. М. Семеног. – 

Київ : «Академвидав», 2010.  

8. Стахів М. Український комунікативний етикет: Навчально-методичний посібник. – К.: 

Знання, 2008. – 245 с.  

Допоміжна 

1. Абрамович С.Д. Мовленнєва комунікація / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова: Підручник. 

- К.: Центр навч. л-ри, 2004. 

2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів ,1990. 

3. Битянова М. Особенности человеческой коммуникации // Школьный психолог.- 1999. - № 

30. 

4. Вацлавик П. Психология межличностных коммуникаций. - СПб., 2000. 

5. Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет // Чмут Т., Чайка Г. Етика ділового 

спілкування. – К., 2002. – С. 107-117.  

6. Вихованець І.Р. Таїна слова. – К.: Рад. школа, 1990. – 287с.  

7. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник для студ. вищ. навч. закл. - К.: ВЦ «Академія», 2001. 

8. Донченко Т. Мовленнєвий розвиток як науково-методична проблема// Дивослово. – 2006. 

– № 5. – С. 2-5.  

9. Дорошенко С. І. Основи культури і техніки усного мовлення. - Харків: ОВС, 2002. 
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10. Иващенко Ф. И. Особенности установлення психологического контакта с учащимися // 

Педагогика. - 1999. - № 2. 

11. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. - Дрогобич: Вид. фірма 

«Відродження», 1994. 

12. Карнегі Дейл Як завойовувати друзів та впливати на людей,— Харків: КЗ Промінь, 

2001.— 560 с. 

13. Корніяка О. Мистецтво ґречності. – К.: Либідь, 1995. – 94 с. 

14. Крохмальна Галина Українська мова професійного спрямування : навчально-методичний 

посібник / Галина Крохмальна. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 180 с. 

15. Крохмальна Г.І. Педагогічна комунікація в умовах інформаційно-освітнього простору 

школи / Г.І. Крохмальна // Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах 

євроінтеграції: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-

25 жовтня 2019р., Мукачево / Ред.кол.: Т.Д. Щербан (гол.ред.) та інш. – Мукачево: Вид-во 

МДУ, 2019.− С. 245-247. 

16. Крохмальна Галина Формування міжкультурної комунікативної компетентності 

майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти: теоретичний аспект / Г.Крохмальна, С. 

Кость // Актуальнi питання гуманiтарних наук : Мiжвузiвський збiрник наукових праць 

молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. 

Вип. 30, Т. 3, 2020. С. 80-84. 

17. Кушнірик Т. Д. Подолання конфліктності серед педагогів. Соціально-педагогічний 

аспект // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 9 -10. 

18. Лалл Джеймс. Медіа, комунікації, культура. Глобальний підхід: Пер. з англ.- К.: «К.І.С.», 

2002. 

19. Мусатов С. Педагогічна комунікація: Психологічні витоки та особливості // Освіта і 

управління. - 1999. - Т. 3. - № 3. 

20. Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 1999. – 232 с.  

21. Прушковська П.А. Комунікативний аспект у сучасному освітньому процесі: викладач і 

студент / П.А. Прушковська // Стратегічні пріоритети в науці, ХL Міжнародна науково-

практична iнтернет-конференція. – м. Вінниця, 2020. – Ч. 4. С. 92-96. 

22. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. посібник / Я. Радевич-

Винницький. – Київ : Знання, 2006.  

23. Русанівський В. М. Культура української мови/ В. М. Русанівський. – К.:Либідь, 1990. – 

306 с.  

24. Сагач Г. М. Риторика: Навч. посібник для студ. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Вид. дім 

«Ін Юре», 2000. 

25. Семиченко В. А. Психология общения. - К.: Центр «Магістр-S», 1997. 

26. Семиченко В. А. Психология речи: Учеб. пособие. - К.: Магистр-S, 1998. 

27. Сербенська О. Культура усного мовлення : практикум : навч. посібник / О. Сербенська. – 

Київ : Центр навчальної літератури, 2004.  

28. Сердюк О. П. Основи управління комунікативним процесом: Підручник. - К.: ІЗМН, 

1998. 

29. Чмут Т. К. Шляхи розвитку культури спілкування студентів вищих навчальних закладів: 

навчальний посібник/ Т. К. Чмут. – К.: Основа, 2002. – 380c.  

 

Інтернет-ресурси 

9. www.pravopys.net (Український правопис) 

10. http://ukrslovo.kiev.ua/ (Український портал. Бібілотека українською мовою) 

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

12. www.rozum.org.ua (Словники он-лайн) 

13. www.r2u.org.ua  (Російсько-українські словники) 

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

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

http://www.pravopys.net/
http://ukrslovo.kiev.ua/
http://lcorp.ulif.org.ua/dictua
http://www.rozum.org.ua/
http://www.r2u.org.ua/
http://slovo.ridne.net/
http://www.slovnyk.net/
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16. http://r2u.org.ua; http://krym.linux.org.ua  (Академічний російсько-український словник 

за ред. А. Кримського)  

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

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

http://r2u.org.ua/
http://krym.linux.org.ua/
http://www.rosukrdic.iatp.org.ua/
http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm

