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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). Сучасна 

українська мова з практикумом – навчальна дисципліна, що розвиває та 

вдосконалює навички та вміння, які забезпечують кваліфіковану професійну 

діяльність у приватній, суспільній, професійній та освітній сферах 

спілкування. Дисципліна викладається з урахуванням набутих у шкільній 

програмі знань, сприяє засвоєнню основних теоретичних відомостей з курсу, 

які систематизовані за розділами, а також виробленню практичних навиків 

високої культури мовлення, усуненню мовних огріхів та недоречностей, що 

можуть траплятися у мовленні. 

2. Мета навчальної дисципліни: розширити знання студентів 1-го курсу 

факультету педагогіки, психології та соціальної роботи з основних понять 

фонетики, лексикології, морфології і синтаксису української мови; повторити 

й закріпити правила правопису слів та систему розділових знаків і їх 

застосування у межах речення; виробити навички правильного лінгвістичного 

аналізу слів та речень на уроках української мови; формувати особистість, яка 

володіє вміннями і навичками вільного, комунікативно виправданого 

послуговування мовними засобами у різних формах і сферах мовлення. 

3. Пререквізити. Дисципліна в загальній середній школі «Українська мова» та в 

педагогічному коледжі. 

 

4. Результати навчання.  Після вивчення курсу студенти повинні: 

- знати: теоретичні відомості про звукову систему української мови, 

лексичне значення слова та основні семантичні категорії слів, частини 

мови, синтаксичну будову речення як основної комунікативної одиниці 

мови; оволодіти відповідною науковою термінологією, що передбачена при 

засвоєнні вказаного курсу; 

- вміти: вільно оперувати теоретичними та окремими історичними 

відомостями, відповідною науковою термінологією, що передбачена при 

засвоєнні зазначеного курсу; виокремлювати усі мовні одиниці у 

мовленнєвому потоці та аналізувати їх за схемами мовознавчого аналізу; 

використовувати набуті знання для аргументації тих чи інших положень 



при розкритті змісту відповідного мовного явища; здійснювати 

фонетичний, морфологічний і синтаксичний аналізи за схемою мовного 

розбору; пояснювати орфограми та пунктограми. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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Денна 1-й 1 4 120 4  60   60  залік 

Заочна  1-й 1 4 120 4  10   110  залік 

 

 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми 

практичних 

занять 

 

Змістовий модуль 1. Фонетика як розділ мовознавства 

Тема 1. Звукова 

система СУМ. 

Зміни звуків у 

мовленнєвому 

потоці 

16  10   6 11  1   10 

Тема 2. 

Історичні 

чергування 

звуків 

10  6   4 16  1   15 



Разом за  ЗМ1 26  16   10 27  2   25 

Теми 

практичних 

занять 

 

Змістовий модуль 2.  Лексикологія 

Тема 1. 

Лексичне 

значення 

слова. 

Полісемія. 

Типи 

переносних 

значень 

18  8   10 11  1   10 

Тема 2. Основні 

семантичні 

категорії слів: 

синоніми, 

антоніми, 

омоніми, 

пароніми 

16  6   10 17  2   15 

Разом за ЗМ 2 34  14   20 28  3   25 



Теми 

практичних 

занять 

 

Змістовий модуль 3. Морфологія.  

Тема 1. Іменні 

частини мови 

18  8   10 11  1   10 

Тема 2. 
Дієслово як 

центральна 

частина мови 

10  6   4 11  2   10 

Тема 3. 
Службові 

частини мови. 

Вигук 

6  2   4 11  2   10 

Разом за  

ЗМ3 

34  16   18 33  5   30 

Теми 

практичних 

занять 

 

Змістовий модуль 4.  Синтаксис. Пунктуація 

Тема 1. 

Словосполу- 

чення: 

структура і 

семантика 

4  2   2 4     2 

Тема 2. 
Просте 

речення.  

11  6   5 15  1   14 

Тема 3. 
Типологія 

складних 

речень. 

Пунктуація 

11  6   5 13  1   14 

Разом за  

ЗМ4 

26  14   12 32  2   30 

Усього 

годин 

120  60   60 120  10   110 

 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

 
№ 

 

Назва теми 

1 Акомодація, дисиміляція, спрощення 

2 Склад. Правила складоподілу (фонетичного та орфографічного) 

3 Словесний і фразовий наголос 

4 Орфоепія. Орфоепічні норми української мови 



5 Українська графіка 

6 Правила вживання апострофа, м’якого знака 

7 Правила вживання великої літери 

8 Написання слів іншомовного походження 

9 Правопис складних слів 

10 Зв'язок лексикології з іншими розділами мовознавства 

11 Лексика з погляду стилістичного вживання 

12 Милозвучність мовлення. Фонетичні та лексичні засоби увиразнення 

мови 

13 Синонімічне багатство української мови 

14 Правопис відмінкових закінчень іменників 

15 Правопис відмінкових закінчень прикметників 

16 Зв'язок числівників з іменниками. Відмінювання числівників 

17 Речення з однорідними членами. Пунктуація 

18 Тире між підметом і присудком. Тире у неповному реченні 

19 Відокремлені означення. Розділові знаки при відокремлених означеннях 

та прикладках 

20 Відокремлені обставини. Розділові знаки 

21 Поняття про уточнювальні члени речення, розділові знаки при них 

22 Речення, ускладнені звертаннями та вставними словами, розділові знаки 

в них 

23 Розділові знаки у складносурядних реченнях 

24 Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях 

25 Багатокомпонентні складні речення. Пунктуація 

26 Українська мова серед інших слов’янських мов 

27 Мовна норма і стиль 

28 Українська лексикографія. Типи словників 

29 Український правопис 

30 Аналіз мовних явищ на уроках української мови у початковій школі 

 

 

 

 



6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, реферат, творча 

робота, лабораторна робота) відповідь студента  та ін.  

Формами підсумкового  контролю є залік, екзамен, комплексний іспит.  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі 

та ін.); 

- аналітичні звіти;  

- реферати;  

- есе; 

- розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- контрольні роботи; 

- завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; 

- інші види індивідуальних та групових завдань.                                                              

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 (Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може 

бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. 

 Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв 

і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової 

(рейтингової) шкали). 

 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 

B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 

D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 



Розподіл балів, які отримують студенти 

 Залік 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 

Кількість балів 

(залік) 

Сумарна  
к-ть 

балів 
Змістовий 

модуль 

№1 

Змістовий 

модуль № 2 
Змістовий 

модуль № 3 
Змістовий модуль 

№ 4 

Т1 Т2 Т1  Т2 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 

 40 100 
 5 10   5 10 5   5  5  5 5 5 

Т1, Т2– теми змістових модулів. 

 

 

 

5. Рекомендована література –основна 
 

1. Бондар О.І.,  Карпенко  Ю.О.,  Микитин-Дружинець М.Л.  Сучасна українська мова : 

Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія / 

Навч.посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – С.282-289. 

2. Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української мови. – К.: 

«Пульсари»,2004. – с. 7-43. 

3. Грищенко А. П., Мацько Л. І., Плющ М. Я. та ін. Сучасна українська літературна мова. 

– К.: Вища школа, 1997. 

4. СУЛМ /за ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища шк., 2000. 

5. СУЛМ /за ред.. О. Д. Пономарева. – К.:Либідь, 2001.  

6. СУЛМ : Морфологія  /за ред. А.П. Грищенка. – К. : Вища шк., 1997.  

7. СУЛМ : Морфологія /за ред. І.К. Білодіда. – К.: Вища шк., 1969.  

8. Сучасна українська мова: Підручник / За ред. О.Д.Пономарева. – 3-тє вид., перероб. – 

К.: Либідь, 2005.  

9. Українська мова : Підручник: Ч.1 / За ред. П.С. Дудика. – К.: Вища школа,1993.  

10.  Пазяк О.М., Сербенська О.А. та ін. Українська мова: Практикум: Навчальний посібник. 

– К.: Либідь, 2000.  

11.  Шкуратяна Н. Г., Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова. – К.: Літера, 

2000. 

12.  Ющук І. П. Українська мова. – К.: Либідь, 2003. 

 

  

5.1 Допоміжна 

1. Авдєєва С. Морфологічна парадигма української мови // Українська мова. – 2003. - №3-

4.  

2. Аксентьєв Л. Г. Сучасна українська мова: Фразеологія. – 2-ге вид. – Харків, 1988. 



3. Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології. – Харків, 1987. 

4. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – 

К.:Наук.думка,1988.  

5. Гуйванюк Н.В., Кардащук О.В., Кульбабська О.В. Українська мова. Схеми, таблиці, 

тести: Навчальний посібник. – Львів: Світ, 2005.  

6. Козачук Г. О., Шкуратяна Н. Г. Практичний курс української мови: Навч. посібник. – 

К.: Вища школа, 1993. – 367 с. 

7. Романюк Т. М. Сучасна українська мова з практикумом. Частина 2. Морфологія: 

Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги XXI, 2013. – 172 с. 

8. Романюк Т. М. Сучасна українська мова з практикумом. Частина 1. Морфологія: 

Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги XXI, 2014. – 108 с. 

9. Практичні завдання з фонетики української мови (для педагогічного факультету). – 

Випуск 1 / Укл.: Романюк Т. М., Рабанюк Л. С. – Чернівці: Рута, 2005. – 48 с. 

13. Сучасна українська мова : Підручник /За ред. А.П.Грищенка. – К.: Вища школа, 1997. 

– С. 226-237. 

14. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища школа,1994. – 

С.135-137. 

15. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова. – К.: Літера, 2000.  

 

5.2. Словники та збірники вправ: 

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., доповн. та CD) / Уклад. 

і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с. 

2. Культура української мови. Довідник / За ред. В. Русанівського. – К.,1990. 

3. Фразеологічний словник української мови: у 2-х книгах / Ін-т. укр. мови НАН України. 

– К.: Наук.думка, 1993. 

4. Фразеологічний словник. – К.: Національний книжковий проект, 2010. – 176с. – (Мій 

перший словничок). 

5. Ілюстрований фразеологічний словник для дітей. – Харків: Чайка, 2013. – 96с. 

6. Дудик П.С., Литовченко В.М. Сучасна українська мова : Завдання і вправи. – К.: ВЦ 

«Академія»,2007. – с.40-50. 

 

 

 
 


