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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

4 кредити  

120 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (20 год.), самостійна робота (80 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (6 год.), самостійна робота (110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Основні параметри академічної доброчесності включають 

такі позиції: представлення власних міркувань за темою навчального матеріалу; 

оригінальне та самостійне виконання завдань, запобігання проявам різних форм 

академічного плагіату, відкрита комунікація з викладачем щодо питань якості 

дисципліни та форм контролю. 

Відвідування занять. Якісне засвоєння навчального матеріалу курсу передбачає 

відвідування лекційних і  практичних занять, систематичну підготовку до практичних 

занять, виконання самостійної роботи. За об’єктивних причин навчання може 

відбуватись в онлайн-формі за погодженням із керівником курсу. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Виявляється в залученні студентів до 

вирішення проблемних ситуацій, процесу пошуку й вирішення наукових і практичних 

завдань; стимулюванні колективних форм роботи, взаємодії студентів у процесі 

навчання і в усіх формах практичної пізнавальної діяльності; самостійному пошуці 

студентами нових джерел із проблематики курсу. 

Що будемо вивчати?  
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є структура сучасної української 

літературної мови: фонетика, фонологія, орфографія, орфоепія, графіка, лексикологія, 

фразеологія, морфеміка, словотвір, морфологія, синтаксис.   

Чому це треба вивчати?  Мета курсу – удосконалити знання системи і структури сучасної української 

літературної мови (фонетика, фонологія, орфографія, орфоепія, графіка, лексикологія, 

фразеологія, морфеміка, словотвір, морфологія, синтаксис сучасної української 

літературної мови). 

Яких результатів можна 

досягнути?  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати: українська мова - державна 

мова України; сучасна українська літературна мова як системно-структурне утворення; 

фонетика, фонологія, орфографія, орфоепія, графіка, лексикологія, фразеологія, 

морфеміка, словотвір, морфологія, синтаксис сучасної української літературної мови; 

функціональні стилі сучасної української літературної мови; - вміти: виконувати усі 

види мовних розборів; диференціювати стильові ознаки текстів українською мовою 

(усна і писемна форма); складати і редагувати усні і писемні тексти різних 

функціональних стилів українською мовою. 
Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Оволодіти фаховими компетентностями: 

- формувати національно свідому, духовно багату мовну особистість, яка б володіла 

вміннями та навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами 

рідної мови - її стилями, формами, жанрами в усіх. 

 - видах мовленнєвої діяльності;  - поглибити, розширити, удосконалити, закріпити 

знання та практичні навики студентів з фонетики, орфографії, орфоепії, морфології, 

синтаксису та пунктуації 
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Зміст дисципліни Стан української мови в сучасній Україні  

Фонетика  

Графіка та орфографія  

Лексикологія  

Фразеологія  

Морфологія  

Синтаксис  

Пунктуація 

Обов’язкові завдання Завдання та вправи до практичних занять, вивчення теоретичних відомостей, тести, 

ІНДЗ, самостійна робота, підсумковий контроль. 

Міждисциплінарні зв’язки Вступ до мовознавства. Українська мова (за професійним спрямуванням). Практичний 

курс англійської (німецької, французької) мов. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НБ УДПУ  

1. 1.Цимбал Н. А. Методичні рекомендації з курсу «Українська мова» для 

магістрантів факультету іноземних мов / Н. А. Цимбал. – ФОП «Візаві» Умань, 2018.- 

115 с.  

2. 2. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс: 

навчальний посібник / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук . - К.: Вища школа, 2007. - 807 с.  

3. 3. Плющ М. Я., Бевзенко С.П., Грипас Н. Я. Сучасна українська літературна 

мова. - Київ.: Вища школа, 2009. - 430 с. 4. Бондар О. І., Карпенко Ю. О., Микитин-

Дружинець М. Л. Сучасна українська мова . - Київ.: Академія, 2006. - 368 с. 

Поточний контроль Практичні завдання, тести, комунікативні вправи, тренінги, контрольна робота, ІНДЗ, 

самосійна робота тощо. 

Підсумковий контроль Залік 


