
MIHICTEPCTBO OCBITI.{ I HAYKI4 YKPAIHH
KPEMEI+{yttrKr{zHArUOHAnbril,firyHrBEpcLrTET

IMEHI N/PTXAIZNA O C TPOTPMCbKO| O

@arynrrer rrpaB4 rynaaniraprurx i coqialruprx HayK
Ka$e4pa ninrsoAlrAarcrr4Krr ra )KypnnJricruru

oi po6oru

Kocrin
2422 poKy

CIfJIAEYC
3 HABrrAnbHOi AHCII4|IJIIHH

dIPAKTAqIilffi KYPC YKPAIHCbKOI MOBI4>
nrAf oToBKH 3AOEyBATTIB CIIETIIAJIbHOCTT

0 I 4 ( cEPEAHfl ocBITA GA ilPEAMETHHMH cfrEr-llAJrbHocrflMH)D
TIPEAMETHA CIEIIIAIbHICTb : 0 I 4. 0 I ( CEPEATUI OCBITA (yKpAiHCiXe

MOBA I fiTEPATYPA))
II'vrA ilPEAMETHA CTIETIIAIbHICTb : 0 L 4.02 ( cEpElF{s ocBrrA

(Ar{fnrfrcbKA MOBA r JrrTEpATypA))
ocB rTHbo-ilp ooEcuTrHoi ilpof pAlviH

(CEPE4{,fl OCBITA (YKPAIHCbKA MOBA I JIITEPATYPA;
AHrnrrzcbKA MOBA r JTTTEPATyPA))

ilEPIIIOTO @AKAJIABPCbKOTO) PIBH-fl BI4I{OI OCBITI,I

"3ATBEPA}I{yIO"
fl,popercrop 3 HayKoBo-

i

KPEMEHT{yK 2022



l((

L

Cuna6yc s HasqamHoi AracuunriHn <llpaxru.rHrafi Kypc yxpaiHcrroi MoBkI)) si

cneuialrnocri 014 <Cepe4Hx ocnira (:a rpeAMerHr4Mrr cneuiarrsocrxnau)>.
Ilpe4uerua cneqiaru,Hicrr: 014.01 <CepeaHs oceira (yxpaiucrKa MoBa i nireparypa)>;
Apyra rpeAMerHa cneuiamHicm: 014.02 <Cepe4Hx ocnira (anrnificrra MoBa i
nireparypa)> ocnirnro-npoSecifina nporpaMa <Cepe4ux ocsita (YxpaiHcrxa uona i
nireparypa; anrnificbKa MoBa i nireparypa)> (6arananp)

z022poKy - t!-".Ao 0.?

Po:po6uux: x. Sinon. H., aoq. llla6yniHa B. B.

3 arnepAxeHo Ha gac iAaHHi ra$e4pra ri HrnoAraAaKrr4Krr ra )KypHaricrur<u

nil < h0 >> 0( 2022poKy J\b /

fGu,exrtrcW

@ KpHV ina. M. OcrporpaAcbKoro, 2022

@ llla6yHina B. 8.,2022 pix

-

plK

flporoxon sir, ,, fu, " W. 2022 poKy t\lb I
3aei4ynav xa eAP H n 1 H f B OAr,rAaKTr4Kr4 Ta )Kyp H aJr l CTr4KI4

(Ciaona K. n.)

" '4 " a{ . , zo22 poKy

flpororon

forona

Cxnaleso MeroAnr{Horo rorraiciero KpHV sa cueqiamsicto 014 <CepeAH.l ocnira (sa

npeAMerHHMrr cneqiamHocrrvz)>. flpe4vrerHa cueqianrsicrr: 014.01 <Cepegnx
oceira (yrpaiucrKa MoBa i ,rireparypa)>; Apyra rrpeAMerHa cneuiarusicrr: 014.02
<Cepe4Hr ocsira (aHrnifrcrKa MoBa i ,rireparypa)>



3 
 
 

  

 

Силабус 
з обов’язкової навчальної дисципліни 

«Практичний курс української мови» 
Рівень вищої освіти: 
перший (бакалаврський) рівень 
Освітня програма: «Середня освіта (українська мова і 
література; англійська мова і література)» 
Рік навчання 1-2, семестр 2-3 
Кількість кредитів 8, Мова викладання: українська 
Звітність: диф. залік, іспит 

 
Викладач: 

Прізвище, ім’я по 
батькові 

к. філол. н., доц. Шабуніна Вікторія Валентинівна 

Профайл викладача https://orcid.org/0000-0001-7957-3378 
https://scholar.google.com/citations?hl=      
uk&user=Z7PLqBcAAAAJ&authuser=1 
https://publons.com/researcher/3104607/viktoriia-
shabunina/publications/ 
Scopus Author ID: 57220200817 

Контактна інформація Ел. адреса: shabuninaviktoria@gmail.com 
Телефони: +38(05366)31012; +38(050)7865344 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?type=0 
Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/time-table/teacher?type=0 

 
Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Курс складається з практичних занять та 
самостійної роботи. Навчання здійснюється з урахуванням послідовності 
викладу матеріалу. Систематизація та повторення матеріалу здійснюється з 
дотриманням одного з основних методичних принципів: від простого до 
складного з поступовим наростанням складності. Дисципліна «Практичний 
курс української мови» формує у студентів базові навички практичного 
застосування норм сучасної української літературної мови у професійній і 
науковій діяльності. 

Метою навчальної дисципліни «Практичний курс української мови» є 
формування високого рівня мовної компетентності у професійній і науковій 
сферах комунікації; вироблення навичок і вміння спостерігати, аналізувати і 
класифікувати мовні явища, користуватися лексичним багатством мови; 
забезпечення глибокого практичного оволодіння орфоепічними, правописними 
та пунктуаційними нормами сучасної української літературної мови; 
підвищення загальнокультурного та інтелектуального рівнів особистості.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Практичний курс 
української мови» є надання основних відомостей про фонетичну систему, 

https://orcid.org/0000-0001-7957-3378
https://scholar.google.com/citations?hl=%20%20%20%20%20%20uk&user=Z7PLqBcAAAAJ&authuser=1
https://scholar.google.com/citations?hl=%20%20%20%20%20%20uk&user=Z7PLqBcAAAAJ&authuser=1
https://publons.com/researcher/3104607/viktoriia-shabunina/publications/
https://publons.com/researcher/3104607/viktoriia-shabunina/publications/
http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57220200817&partnerID=MN8TOARS
mailto:shabuninaviktoria@gmail.com
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лексичний склад і граматичну будову української мови; ознайомлення з 
можливостями української мови в різних структурно-функціональних стилях на 
лексичному, морфологічному та синтаксичному рівнях; забезпечення 
опанування літературних норм української мови; сприяння постійному 
збагаченню словникового запасу; зміцнення навичок мовних розборів, що 
сприяє підвищенню загального мовного рівня студентів, допомагає поєднанню 
знань теоретичного матеріалу з практичним володінням мовою; формування 
мовної культури студента. 

Компетентності та програмні результати навчання 
Вивчення дисципліни «Практичний курс української мови» дає можливість 

здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності: 
ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 

середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії.  
ЗК3. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з 

представниками інших професійних груп різного рівня. 
СК1. Здатність забезпечувати навчання учнів української мови.  
Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує досягнення таких 

програмних результатів: 
ПРН3. Організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми 

спілкування зі школярами, іншими учасниками освітнього процесу, 
представниками громади, поважаючи права людини та суспільні цінності.  

ПРН11. Застосовувати в освітньому процесі прийоми розвитку і збагачення 
усного й писемного мовлення школярів українською мовою. 

 
Структура курсу 

К-сть год. 
денна/заочна 

ф.н. Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З 

С
Р 

Змістовий модуль 1. Фонетика, фонологія, орфоепія 

– 2 4 

1. Предмет і завдання 
дисципліни «Практичний 
курс української мови», 
наукові основи курсу 
Походження і розвиток 
української мови. Становлення 
української літературної мови 
як державної. Мовна норма та її 
соціальне значення. Основні 
стилі сучасної української 
літературної мови. Розділи 
науки про мову. 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 
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збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 

4 8 

2. Фонетика 
Предмет і завдання фонетики. 
Фонетичне членування потоку 
мовлення. Аспекти вивчення 
мовних звуків. Склад як частина 
фразового такту. Закономірності 
виділення складів в українській 
мові. Наголос. Загальна 
характеристика та класифікація 
мовних звуків. Голосні звуки 
сучасної української 
літературної мови. 
Артикуляційна класифікація 
голосних звуків. Зміни голосних 
у потоці мовлення. Приголосні 
звуки. Артикуляційно-
акустична класифікація 
приголосних звуків. 
Палаталізація приголосних 
звуків. Асиміляція  і 
дисиміляція приголосних у 
потоці мовлення. Фонетична 
транскрипція. 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 

 

 

 

 

 

– 
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3. Фонологія 

Поняття про фонему. Фонеми і 
варіанти фонем. Фонематична 
транскрипція. Поняття про 
чергування, його різновиди. 
Найдавніші чергування 
голосних фонем. Чергування /о/, 
/е/ з нулем фонеми. Чергування 
/о/, /е/ з /і/. Чергування /е/, /о/ 
після шиплячих та /й/. 
Звукосполучення [ри], [ли] – 
[ро], [ло] – [р’і], [л’і]. 
Чергування /і/ – /й/ та /у/ – /в/. 
Чергування приголосних фонем. 
Чергування задньоязикових /к/, 
/х/ і глоткового /г/ із шиплячими 
/ч/, /ш/, /ж/. Чергування /к/, /х/, 
/г/ із /ц'/, /с'/, /з'/. чергування 
твердих і м’яких 
передньоязикових 
відповідників. Чергування 
приголосних передньоязикових 
зубних із шиплячими. 
Чергування однієї приголосної 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 
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фонеми із звукосполученням з 
двох приголосних. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 4 

4. Орфоепія. Основні риси 
української вимови 
Випадки порушення 
орфоепічних норм. 
Уподібнювальна палаталізація 
передньоязикових приголосних 
у звукосполученнях. Деякі 
особливості вимови слів 
іншомовного походження 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

Змістовий модуль 2. Графіка і орфографія. Лексикологія. Фразеологія 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 2 4 

5. Поняття графіки 
Поняття графеми. Український 
алфавіт. Співвідношення між 
буквами українського алфавіту і 
звуками української 
літературної мови.  

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 
 
 
 
– 

6 12 

6. Основні принципи 
української орфографії 
Позначення м’якості 
приголосних. Вживання м’якого 
знака. Вживання апострофа. 
Подовження та подвоєння 
приголосних. Спрощення в 
групах приголосних.  
Написання слів разом, окремо, 
через дефіс. Правопис великої 
літери. Правопис прізвищ і 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 
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географічних назв. Вимова і 
правопис ненаголошених 
голосних. Правопис префіксів. 
Правопис суфіксів. Правопис 
часток. Правила переносу слів з 
рядка в рядок.  

суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 6 12 

7. Предмет і завдання 
лексикології 
Слово як мовна одиниця. 
Функції слів. Лексичне 
значення слова. Слова з 
конкретним та абстрактним 
значенням. Повнозначні та 
неповнозначні слова. 
Багатозначність слів. Пряме і 
переносне значення слова. Види 
переносних значень слів. 
Омоніми. Пароніми. Синоніми. 
Евфемізми. Антоніми. Склад 
лексики сучасної української 
літературної мови з погляду 
походження її. Склад лексики 
сучасної української 
літературної мови з погляду 
стилістичного вживання її. 
Зміни у словниковому складі 
мови. Активна й пасивна 
лексика. 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 2 4 

8. Предмет фразеології 
Поняття про фразеологічну 
одиницю. Основні типологічні 
ознаки фразеологізмів. 
Класифікація фразеологізмів. 
Джерела української фразеології 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

Змістовий модуль 3. Лексикографія. Морфеміка та словотвір. Граматика 
 
– 2 4 

9. Із історії української 
лексикографії 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
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Основні типи словників. 
Перекладні словники. Тлумачні 
словники. Етимологічні 
словники. Словники синонімів, 
антонімів, паронімів. 
Орфографічні, орфоепічні та ін. 
словники правильності мови. 
Фразеологічні словники. 

діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 2 4 

10. Морфеміка 
Поняття морфеми. Корінь слова. 
Спільнокореневі слова. Афікси. 
Типи афіксальних морфем. 
Словотворчі і граматичні 
афікси. Слова змінні і незмінні. 
Основа і закінчення. Зміни в 
будові слова. Морфемний аналіз 
слова.  

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 
 
 
 
 
 
 
– 

2 4 

11. Поняття про словотвір 
Словотвірна структура слова в 
українській мові. Похідні й 
твірні слова. Твірна основа. 
Словотвірний формант (засіб). 
Словотвірне значення. 
Словотвірний тип. Способи 
словотвору. Творення 
іменників, прикметників, 
дієслів, прислівників. 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 
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школярів українською 
мовою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 2 4 

12. Предмет граматики 
Граматичне значення. 
Граматична форма. Граматична 
категорія. Основні способи 
вираження граматичних значень 
слова в українській мові. 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 
Змістовий модуль 4. Морфологія 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 2 4 

13. Предмет морфології 
Частини мови і принципи їх 
класифікації. Перехід слів з 
однієї частини мови в іншу. 

 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 
 
 
 
– 4 8 

14. Іменник 
Значення іменника, граматичні 
ознаки, синтаксична роль. 
Лексико-граматичні групи 
іменників (назви істот і неістот, 
власні і загальні назви, збірні і 
одиничні іменники, іменники з 
речовинним значенням, 
іменники з конкретним і 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 
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абстрактним значенням). 
Категорія роду. Категорія числа. 
Категорія відмінка. Поділ 
іменників на відміни. 
Відмінювання іменників І, ІІ, 
ІІІ, IV відмін. Відмінювання 
множинних іменників. 
Невідмінювані іменники та 
абревіатури. 

громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 2 4 

15.  Прикметник 
Значення прикметника, 
граматичні категорії, 
синтаксичні функції. Розряди 
прикметників за значенням та 
мовними властивостями (якісні, 
якісно-присвійні, відносні, 
відносно-якісні, присвійні, 
присвійно-відносні). 
Словотворення  прикметників. 
Субстантивація. Ступені 
порівняння якісних 
прикметників. Відмінювання 
прикметників. 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 4 8 

16. Числівник 
Значення числівника і його 
граматичні ознаки. Розряди 
числівників за значенням і 
граматичними ознаками. 
Кількісні числівники (власне 
кількісні числівники, 
неозначено-кількісні 
числівники, дробові та збірні 
числівники). Порядкові 
числівники. Групи числівників 
за будовою. Відмінювання 
числівників. Синтаксичні 
зв’язки числівників з 
іменниками. 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 
– 2 4 

17. Займенник 
Значення займенників. Поділ 
займенників за значенням та 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
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граматичними ознаками. 
Співвіднесеність займенників з 
іншими частинами мови. 
Відмінювання займенників. 
Відмінювання займенників, 
співвідносних з іменниками, 
прикметниками. Перехід 
займенників в інші частини 
мови. Прономіналізація. 

полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 4 8 

18. Дієслово та його форми 
Значення, граматичні ознаки 
дієслова. Система дієслівних 
форм. Категорія виду. Категорія 
перехідності / неперехідності. 
Категорія стану. Категорія 
особи і числа. Безособові 
дієслова. Категорія часу, 
способу. Дієвідміни. 
Дієприкметник. Перехід 
дієприкметників у прикметники 
та іменники. Предикативні 
форми на -но, -то. 
Дієприслівник. 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
– 2 4 

19. Прислівник 
Значення прислівника, його 
граматичні ознаки. Розряди 
прислівників за походженням і 
способом творення. Розряди 
прислівників за значенням. 
Ступені порівняння якісних 
прислівників. Творення 
прислівників. Перехід інших 
частин мови у прислівники. 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 
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писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 4 8 

20. Службові частини мови. 
Прийменник. Сполучники. 
Частки. Вигуки 
Склад прийменників за 
походженням. Морфологічні 
групи прийменників. Перехід у 
прийменники інших частин 
мови. Особливості вживання 
прийменників. Синонімія 
прийменникових конструкцій. 
Поділ сполучників за будовою, 
походженням, способом 
уживання. Сполучники 
сурядності і підрядності. 
Синтаксичні функції 
сполучників. Синоніміка 
сполучників.  
Розряди часток. Значення і 
вживання часток не і ні. 
Словотворчі та формотворчі 
частки. 
Групи вигуків за значенням. 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 
Змістовий модуль 5. Синтаксис і пунктуація 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 2 4 

21. Предмет синтаксису. 
Словосполучення 
Типи словосполучень за 
морфологічним вираженням 
головного слова. Типи 
словосполучень за смисловим 
відношенням між головним і 
залежним словами. Граматичні 
зв’язки слів у словосполученні.   

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 
 
– 4 8 

22. Речення 
Речення як основна синтаксична 
одиниця. Типи речень. Порядок 
слів у реченні. Просте речення.  
Двоскладне речення. Головні 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
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члени речення. Зв’язок 
присудка з підметом. Тире між 
підметом і присудком. 
Другорядні члени речення. 
Додаток. Прямий додаток. 
Непрямий додаток. Означення. 
Узгоджене і неузгоджене 
означення. Обставина. Поділ 
обставин за значенням.  
Односкладне речення в системі 
простого речення. Види 
односкладних речень 
(номінативні, означено-особові, 
неозначено-особові, 
узагальнено-особові, безособові, 
інфінітивні). Нечленовані 
речення. Неповні двоскладні й 
односкладні речення. 

школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 4 8 

23. Просте ускладнене 
речення 
Речення з однорідними 
членами. Узагальнювальні 
слова при однорідних членах 
речення. Однорідні і 
неоднорідні означення. 
Узгодження присудка з 
однорідними підметами. 
Речення з відокремленими 
членами. Відокремлення 
додатків. Відокремлення 
означень. Відокремлення 
прикладок. Відокремлення 
обставин. Відокремлення 
уточнювальних членів речення. 
Речення із звертаннями, 
вставними і вставленими 
конструкціями. Звертання як 
синтаксична категорія. Вставні 
слова, словосполучення і 
речення. Вставлені компоненти. 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 
 
 
 
 
– 6 12 

24. Складне речення 
Складне речення як 
синтаксична одиниця. Засоби 
зв’язку частин складного 
речення. Типи складних речень. 
Складносурядні речення. 
Складнопідрядні речення. 
Складнопідрядні речення 
нерозчленованої структури. 
Складнопідрядні речення 
розчленованої структури. 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 
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Безсполучникові складні 
речення. Розділові знаки у 
складному реченні. 
Багатокомпонентні складні 
речення. Типи 
багатокомпонентних складних 
речень. Період.  
Способи відтворення чужого 
мовлення. Пряма мова. Непряма 
мова. Діалог. Цитата.  
Складне синтаксичне ціле 
(текст). 
Принципи української 
пунктуації. Система розділових 
знаків 

суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

 
Змістовий модуль 6. Практична стилістика. Культура мовлення 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 4 8 

25. Основні поняття 
стилістики 
Стилі мовлення. Фонетичні 
засоби стилістики. 
Милозвучність мови. Лексична 
стилістика. Морфологічні 
засоби виразності мови. 
Синтаксичні засоби стилістики. 
Тропи і стилістичні фігури. 
Поняття про культуру 
мовлення. Усна і писемна 
форма літературної мови. 
Норми літературної мови. 
Ознаки культури мови. 
Орфоепічна правильність 
мовлення. Акцентологічні 
норми. 
Граматична правильність 
мовлення. Точність і логічність 
мовлення. Багатство і 
різноманітність мовлення. 
Чистота, доречність, виразність. 
Мовні штампи і канцеляризми. 
Вислови мовленнєвого етикету. 
Культура діалогу. Мовні 
помилки. 

ПРН3. Організовувати 
монологічну, 
діалогічну та 
полілогічну форми 
спілкування зі 
школярами, іншими 
учасниками освітнього 
процесу, 
представниками 
громади, поважаючи 
права людини та 
суспільні цінності.  
ПРН11. Застосовувати 
в освітньому процесі 
прийоми розвитку і 
збагачення усного й 
писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 

Повторення 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

– 80 160    
 
 
 
 



15 
 
 

  

Політика оцінювання 
                                Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
 

№ 
з/
п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до 
практичних 
 занять 

Щотижня, згідно з 
розкладом: 
http://193.189.127.179:5
010/time-
table/teacher?type=0 

Самостійність, точність, 
вчасність виконання 
завдань 

2 Повторення 
теоретичних  питань 
 

Щотижня, згідно з 
розкладом: 
http://193.189.127.179:5
010/time-
table/teacher?type=0 

Правильність, логічність, 
відповідність темі, 
оригінальність та 
комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці   
теми 

Правильність, вчасність    
виконання завдань 

4 Модуль 1, 2 
(письмова 
робота) 

Наприкінці 
модуля 1, 2 

Самостійність, 
правильність   
виконання завдань 

 

 
При оцінюванні здобувача враховується наступне: 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/kryteriyi-ocinyuvannya-znan-studentiv 
1. Відвідування практичних занять. 
2. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях (додаткові бали за 

роботу у команді, творчий підхід). 
3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 
4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму 
презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних заходах). 

5. Виконання тестових завдань. 
 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/kryteriyi-ocinyuvannya-znan-studentiv
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Політика курсу 
1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.). Пропущені заняття 

необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має виконати індивідуальні 
завдання за пропущеними темами: 

http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/metododichna-robota/ 
2. Поведінка в аудиторії. Усі учасники освітнього процесу мають 

дотримуватися етичних норм. Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та 
сумлінно навчатися протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен 
підтримувати інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої 
обов’язки. Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне 
ставлення до здобувачів вищої освіти. 

3. Академічна доброчесність 
У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 
про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 
робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 
перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 
використанням програмно-технічних засобів» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 
письмових робіт. Перевірка випускних кваліфікаційних робіт здійснюється з 
використанням онлайн-сервісу Unicheck за допомогою електронного репозитарію 
КрНУ, який накопичує, зберігає та надає доступ до електронних версій. 

Ступінь унікальності індивідуальних завдань (у т. ч. тези доповідей, наукові 
роботи, курсові та контрольні роботи) також перевіряється за допомогою онлайн-
сервісів із вільним доступом. 

За критерій оригінальності творів приймається показник рівня унікальності 
тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних засобів 
перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних запозичень. Результат 
перевірки оформлюється відповідним протоколом, де зазначається коректність 
посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 
та здобутих в інших ЗВО, у т.ч. за кордоном, відбувається на основі: 
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.doc 

 
Методичне забезпечення 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=014.01  
 

Рекомендована література 
Базова 

1. Бевзенко С. П., Литвин Л. П., Семеренко Г. В. Сучасна українська мова: 
Синтаксис: навч. посіб. К.: Вища шк., 2005. 270 с. 

2. Бондар О.І. Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. 
Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія: навч. посіб. / 

http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/metododichna-robota/
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.doc
http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=014.01
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О.І. Бондар, Ю.О. Карпенко, М.Л. Микитин-Дружинець. К.: ВЦ «Академія», 
2006. 368 с. 

3. Караман С. О. Сучасна українська літературна мова: навч. посіб. К.: Літера: 
ЛТД, 2011. 560 с. 

4. Сучасна українська літературна мова: підруч. для студ. філол. спец. вищ. 
навч. закл. / [М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін.]; за ред. 
М.Я. Плющ. 7-ме вид., стер. К.: Вища шк., 2009. 414 с. 

5. Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / 
А.К. Мойсієнко, О.В. Бас-Кононенко, В.В. Берковець та ін.; за ред. 
А.К. Мойсієнка; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К.: Знання, 2013. 340 с.  

6. Сучасна українська мова: Морфологія: підручник / А.К. Мойсієнко, 
Л.А. Алексієнко, О.М. Зубань, І.В. Козленко; за ред. А.К. Мойсієнка; Київ. 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К.: Знання, 2013. 524 с.  

7. Сучасна українська мова: підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, 
Л. Ю. Шевченко та ін.; за ред. О. Д. Пономарева. 2-ге вид., перероб. К.: 
Либідь, 2001. 400 с. 

8. Українська мова: Енциклопедія. К.: Видавництво «Українська 
енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. 

9. Український правопис. К.: Наукова думка, 2019.  
10. Шевчук С. В., Кабиш О. О., Клименко І. В.  Українська мова. Комплексна 

підготовка до тестування: навч. посіб. / С. В. Шевчук. К.: Арій, 2008. 640 с. 
11. Шевчук С. В., Лобода Т. М. Практикум з української мови. Модульний 

курс: навч. посіб. К.: Алєрта, 2009. 326 с. 
12. Ющук І. П. Українська мова: підручник для студентів філол. спец. вищих 

навч. закладів. К.: Либідь, 2003. 640 с. 
 

Допоміжна 
1. Алексеєнко  Н. М., Бутко Л. В., Сізова К. Л., Шабуніна В. В. Лінгвістичний 

аналіз тексту: практикум: навчальний посібник Кременчук: КрНУ імені 
Михайла Остроградського, 2019. 242 с. 

2. Волкотруб Г. Й. Практична стилістика української мови: навч. посіб. 
Тернопіль, 2004. 256 с. 

3. Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення: навч. посіб. К.: 
Центр навчальної літератури, 2003. 536 с. 

4. Дудик П. С. Стилістика української мови: навч. посіб. К.: Видавничий центр 
«Академія», 2005. 368 с. 

5. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови: 
підручник. К.: Вища школа, 2003. 462 c. 

6. Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. Українське термінознавство: 
підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. Львів: Світ, 1994. 
216 с. 

7. Шабуніна В. В. Експлікація як один із прийомів авторського перетворення 
фразеологізмів у публіцистичній спадщині Михайла Грушевського. 
Науковий журнал «Молодий вчений». 2016. №12 (39). С.385–388. 
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8. Шабуніна В. В. Інформаційні бар’єри в документальній комунікаційній 
системі. Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, 
проблеми і перспективи: матеріали І Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет-
конф., м. Полтава, 3 грудня 2015 р. / редкол.: І.Г. Передерій, А.А. Соляник 
та ін. Полтава: ПолтНТУ, 2016. С.175–178. 

9. Шабуніна В. В. Комунікативно-прагматична інтерпретація в науково-
навчальному тексті. Virtus: Scientific Journal. March №12, 2017. C.196–198. 

10. Шабуніна В. В. Лексико-семантичне підґрунтя діалогічної структури 
технічних науково-навчальних текстів. Лінгвістика: Збірник наукових праць 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. № 2 (20). 
Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. С.227–232. 

11. Шабуніна В. В. Лінгвістичні бар’єри глобалізаційних процесів. Ідеї 
академіка Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку 
освіти і науки: Матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної 
конференції. Кременчук: КрНУ, 2018. С.76–77. 

12. Шабуніна В. В. Мовні домінанти діалогічної організації писемних науково-
навчальних текстів. Вісник Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2015. Вип.73. С.86–89. 

13. Шабуніна В. В. Морфологічні засоби підтримання комунікативного 
контакту між автором і адресатом науково-навчального тексту. Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. № 910. Серія 
«Філологія». Вип.60. Ч.1. С.428–433. 

14. Шабуніна В. В. Науково-професійна термінологія як основа формування 
мовленнєвої фахової компетенції. Актуальні проблеми життєдіяльності 
суспільства: Матеріали конференції. Кременчук: КрНУ, 2015. С. 332–333. 

15. Шабуніна В. В. Особливості індивідуально-авторського перетворення 
фразеологізмів Грушевського-публіциста. Virtus: Scientific Journal / Editor-
in-Chief M.A. Zhurba. September, № 26, 2018. C.192–195. 

16. Шабуніна В. В. Синтаксичні ресурси діалогічної організації науково-
навчальних текстів. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького 
державного педагогічного університету: Збірник наукових праць; за заг. 
ред. Ж. В. Колоїз. Кривий Ріг: КДПУ, 2011. Вип. 6. С.503–512. 

17. Шабуніна В. В. Специфіка діалогічної організації жанрів у писемній формі 
існування навчальних текстів. Науковий вісник Херсонського державного 
університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск ХХI. 
Херсон: Видавництво ХДУ, 2014. С.152–156.  

18. Шабуніна В. В. Спір як невід’ємна риса ділової комунікації. Історичні, 
культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку. 
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