
2.1. Сучасна українська мова з практикумом 
Тип дисципліни:  
обов’язкова. 
Семестр:  
Перший-п’ятий. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин –660 (кредитів ЄКТС – 22), аудиторні години: лекції – 80, 
практичні –224, самостійна робота – 356. 
Лектори:  
д. філолог. наук, професор Федурко М.Ю. 
к. філолог. наук, доцент Філь Г.О. 
к. філолог. наук, доцент Гірняк С.П. 
к. філолог. наук, старший викладач Огар А.О. 
Результати навчання:  

- формулювати проблему, яка розглядається; 
- визначати мету і завдання кожної з виучуваних тем; 
- використовувати попередні знання при опануванні нового матеріалу. 

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
– українська мова (за професійним спрямуванням); 
Зміст навчальної дисципліни:  
Вступ. Розділ 1. Фонетика. Розділ 2. Фонологія. Розділ 3. Орфоепія. Розділ 4. Графіка й 

орфографія. Розділ 5. Лексикологія. Розділ 6. Фразеологія. Розділ 7. Лексикографія. 

Розділ 8. Морфеміка та словотвір. Розділ 9. Граматична будова мови. Морфологія. 

Розділ 10. Синтаксис. 
Рекомендована література:  

1. Сучасна українська літературна мова / За ред. А. Грищенка. – 2-ге видання, 

перероблене і доповнене. – К : Вища школа, 1997. – 493 с. 
2. Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Плющ. – К : Вища школа, 1994. –     

414 с. 
3. Сучасна українська мова / За ред. О. Пономарева. –  Видання друге, перероблене. – 

К : Либідь,  2001. – 400 с. 
4. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – К : Освіта,   

2006. – 245 с. 
5. Ющук І. П. Українська мова / І. П. Ющук. – К : Либідь, 2004. – 640 с. 

Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: виконання самостійних та контрольних робіт; 
– підсумковий контроль: залік у першому та третьому семестрах, екзамен – у другому, 

четвертому та п’ятому семестрах. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі. 
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