
Сучасна українська літературна мова 

 Опис дисципліни  

Тип дисципліни  Обов’язкова 

Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр ІІ 

Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 

Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: 

вміло застосовувати норми сучасної української літературної мови у практиці мовленнєвої діяльності; 

володіти термінологією та основними поняттями з фонетики, орфоепії, лексики, фразеології, 

морфеміки, словотвору, морфології, синтаксису, пунктуації та стилістики української мови; 

виконувати лексикологічний,  фразеологічний аналіз, а також фонетичний, морфемний, 

словотвірний і морфологічний аналіз слів, синтаксичний аналіз основних синтаксичних одиниць; 

ставити й обґрунтовувати розділові знаки; дотримуватися норм культури усного і писемного 

мовлення. 

Зміст навчальної дисципліни. Фонетика. Орфоепія. Фонологія. Письмо. Графіка та 

орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. 

Синтаксис. Стилістика української мови. 

Пререквізити – базові знання з української мови, одержані за час навчання в загальноосвітній 

школі; вступ до мовознавства. 

Запланована навчальна діяльність: лекції – 18 год., практичні заняття – 36 год., самостійна 

робота – 66 год., разом – 120 год. 

Форми (методи) навчання: лекції (зокрема з використанням мультимедійних засобів); 

практичні заняття (з використанням тренінгів, практикумів), самостійна робота (індивідуальні 

завдання). 

Форми оцінювання результатів навчання: усне та письмове опитування, тестовий контроль, 

робота з вправами, контрольна робота.  

Вид семестрового контролю: залік – 2 семестр. 

Навчальні ресурси: 

1. Бевзенко С.П.,  Литвин Л.П., Г.В. Семеренко. Сучасна українська мова. Синтаксис : навч. посіб. 

К., 2005. 270 с.  

2. Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір. Тернопіль, 2004. 184 с.  

3. Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Загнітко А. П., Соколова С. О. Граматика сучасної 

української літературної мови. Морфологія. Київ, 2017. 752 с.  

4. Плющ М. Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: підручник. Київ, 

2010. 328 с. 

5. Український правопис 2019 року. Режим доступу  https://2019.pravopys.net/ 

6. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови: Підручник. К., 2004.  408 с. 

7. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: 

http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.  

8. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: 

http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

 

Викладач: кандидат філологічних наук, старший викладач Ющишина О. М. 

https://2019.pravopys.net/
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php

	Викладач: кандидат філологічних наук, старший викладач Ющишина О. М.

