
 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин – 

120 год. 

Спеціальності:  

081 право 

061 журналістика 

231 соціальна робота 

231 соціальна 

робота/соціальна педагогіка 

242 туризм 

017 фізична культура і спорт 

072 фінанси, банківська 

справа та страхування 

071 облік і оподаткування 

073 менеджмент 

121 інженерія програмного 

забезпечення 

 

 

Денна форма навчання 

Тижневих аудиторних годин 

– __4_ год 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

нормативна 

  практичні заняття 

  Вид контролю: екзамен 

(диктант) 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни              

Основною метою в процесі навчання абітурієнтів є оволодіння 

українською  мовою, засвоєння орфографічних та пунктуаційних норм та 

правил сучасної літературної мови та вміння застосовувати їх на практиці. 

Головними завданнями курсу української мови є: 

- виховання потреби вивчати рідну мову; 

- систематизація й узагальнення базових орфографічних та 

пунктуаційних умінь і навичок. 

Відповідно до цих завдань було розроблено пропоновану робочу 

програму, в основу якої покладено такі принципи: урахування системних 

зв’язків у мові; урахування взаємозв’язку між мисленням і мовленням; 

урахування взаємозв’язку між теорією й практикою. 

 



 

За підсумками вивчення курсу студенти повинні 

знати: 

 основні відомості з української орфографії та пунктуації;  

 фонетичні особливості української мови та правила написання слів, 

словосполучень, речень. 

вміти: 

 правильно писати слова на вивчені орфографічні правила і словникові 

слова, визначені для запам’ятовування; 

 ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; 

 належним чином оформляти роботу. 

 всебічно аналізувати мовні засоби, вибирати  з-поміж них оптимальні й 

доцільно використовувати їх. 

Міждисциплінарні зв’язки курсу: 

 Українська література 

 Історія України 

 Світова література 

 Іноземні мови 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Орфографія. Принципи українського правопису     (66 год.) 

Ненаголошені голосні. Чергування голосних та приголосних звуків. 

Правопис приголосних (спрощення, подвоєння і подовження). Апостроф. 

М’який знак. Складні слова. Правопис самостійних та службових частин 

мови. Власні назви. Слова іншомовного походження. 

Розділ 2. Пунктуація.      (54 год.) 

Просте речення. Розділові знаки у простому реченні. Просте 

ускладнене речення. Складне речення. Складносурядне речення. 



Складнопідрядне речення. Безсполучникове складне речення. Складні 

синтаксичні конструкції. Пряма мова. Цитати. 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

№ Тема К-ть 

годин 

 Розділ 1. Орфографія. Принципи українського правопису      66 год 

1 Правопис голосних. Правопис ненаголошених голосних у 

коренях слів 

2 

2 Правопис приголосних.  Правопис подвоєних і 

подовжених приголосних 

2 

3 Спрощення в групах приголосних 4 

4 Особливості вживання апострофа 4 

5 Особливості вживання м`якого знака 4 

6 Правопис слів іншомовного походження 4 

7 Правопис префіксів 4 

8 Орфограми в суфіксах іменників 4 

9 Написання прикметникових суфіксів 4 

10 Особливості написання складних слів 6 

11 Правопис числівників. Написання заперечних та 

неозначених займенників 

4 

12 Голосні у закінченнях дієслів 4 

13 Правопис прислівників 6 

14 Правила написання складних та складених прийменників 4 

15 Написання складних сполучників 4 

16 Правопис часток. Написання частки НЕ з різними 

частинами мови 

2 

17 Вживання великої літери 4 

 Розділ 2. Синтаксис і пунктуація                                                   54 год 

18 Просте речення.Тире між підметом і присудком. 4 

19 Розділові знаки в реченнях з однорідними членами 4 

20 Розділові знаки в реченнях з відокремленими членами 4 

21 Відокремлені уточнювальні члени речення 6 

22 Вставні і вставлені конструкції 4 

23 Звертання, вигуки, стверджувальні та заперечні слова 4 

24 Складне речення. Розділові знаки у складносурядних 

реченнях 

6 

25 Розділові знаки у складнопідрядних реченнях 6 

26 Розділові знаки у складних безсполучникових реченнях 6 

27 Складні речення з різними видами зв `язку. 6 

28 Пряма мова, цитати, розділові знаки 4 

Усього годин 120 

 



 

 

5. Критерії оцінювання 

Диктант як вид контролю 

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної 

грамотності абітурієнтів є текстовий диктант. 

Перевірка диктантів здійснюється за традиційною методикою: 

 для диктанту використовується текст, доступний для розуміння 

абітурієнтів (14-15-річних підлітків). Обсяг текстів диктантів становить 

160-175 слів з урахуванням самостійних і службових частин мови.  Для 

диктантів використовуються тексти, у яких опрацьовані правила орфографії 

та (або) пунктуації української мови представлено 3-5 прикладами; 

 одиниця контролю: текст, записаний абітурієнтом  з голосу викладача. 

 диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв: 

 орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 

 виправляються, але не враховуються такі орфографічні та пунктуаційні 

помилки: на правила, які не внесено до шкільної програми; у відтворенні 

так званої авторської пунктуації; 

 повторювані помилки (у слові, яке повторюється в диктанті кілька 

разів) вважаються однією помилкою; однотипні (помилки на те саме 

правило, але в різних словах) вважаються кількома помилками; 

 розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до негрубих належать 

такі: 

1) у винятках з усіх правил; 

2) у написанні великої літери в складних власних найменуваннях; 

3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, 

утворених від іменників з прийменниками; 

4) у випадках, коли замість одного розділового знака поставлено інший і 

якщо можлива інша інтонація; 



5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто 

інший, як...; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...)\ 

6) пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушення їх 

послідовності; 

7) заміна українських літер російськими; 

 п’ять виправлень неправильного написання на правильне 

прирівнюються до однієї помилки; 

 орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила 

виправляються, але не враховуються. 

 

 Критерії оцінювання диктанту: 

Бали К-ть помилок 

12 - 

11 1 (негруба) 

10 1 

9 2 

8 3 

7 4 

6 5-6 

5 7-8 

4 9-10 

3 11-12 

2 13-14 

1          15-16 і більше 

 

 

6. Рекомендована література 

Основна: 

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

українська мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія, лексикологія, 

лексикографія. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 367 с. 

2. Глазова О.М. Українська пунктуація: Навчальний посібник. – Харків: 

Ранок, 2004. – 352с. 



3. Дудик П.С., Литовченко В.М., Сучасна українська мова: Завдання і 

вправи. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 264 с. 

4. Козачук Г.О. Українська мова – для абітурієнтів. Навч. посібник. – К.: 

Вища школа, 1995. – 272 с. 

5. Сучасна українська літературна мова: Підручник / М.Я. Плющ,  

С.П. Бевзенко та ін. – К.: Наукова думка, 2000. – 348 с. 

6. Сучасна українська мова: Довідник  / Л.Ю. Шевченко, В.В. Різун,  

Ю.В. Лисенко.– К.: Либідь, 1993. – С. 26 – 70. 

7. Українська мова: Практикум: Навч. посібник / О.М. Пазяк ,  

    О.А. Сербенська, М.І. Фурдуй, Л.Ю. Шевченко. – К.: Либідь, 2001. – 384 с. 

8. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні;  

     Ін-т української мови . – К.: Наук. думка, 2002 – 240 с. 

9. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: навчальний 

    посібник. – К.: Либідь, 2005. – 272 с. 

10. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – 640 с. 

11. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2006. –  

     254 с. 

Додаткова: 

1. Авраменко О.М., Коваленко Л.Т.Українська мова та література. Довідник. 

– К.: Грамота, 2009. – 480 с.  

2. Бевзенко С.П. та ін.. Сучасна українська мова. Синтаксис: Навчальний 

    посібник. – К.: Вища школа, 2005. – 270 с. 

3. Ващенко О.П. Речення з однорідними членами // Вивчаємо українську 

мову та літературу. – 2007. – № 2. – С. 15 – 21. 

4. Горпинич В.О. Українська морфологія. – Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. – 

143 с. 

5. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови:  

 Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1992. – 400 с. 



6. Плющ М.Я.  Граматика української мови: У 2 ч. – Ч.1: Морфеміка. 

  Словотвір. Морфологія: Підручник. – К.: Вища школа, 2005. – 250 с. 

7. Плющ М.Я.  Граматика української мови: У 2 ч. – Ч.2: Синтаксис:  

Підручник. – К.: Вища школа, 2005. – 186 с. 

8. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А.П. Грищенко,  

Л.І. Мацько та ін. – К.: Наукова думка, 1997. – 368 с. 

9. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / Тихоша В.І., Олексенко 

  В.П. та ін. – Харків: Українське товариство, 2009. – 287 с. 

10. Українська практична морфологія: Навчальний посібник для самостійної 

    роботи / А.П.Загнітко, О.Г.Важеніна, З.Л. Омельченко, О.С.Шевчук. –  

   Донецьк: ТОВ ВКФ «Бао», 2006. – 176 с. 

Інформаційні ресурси: 

 

1. http://www.pravopys.net/ (Український правопис) 

2. http://litopys.org.ua/pdf/pravopys2015.pdf  (Український правопис. К.,  

    Наукова думка, 2015) 

3. https://ukr.ed-era.com/7/pravopis_chislivnikiv.html (Правопис числівників) 

4. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. Режим доступу: 

     http://ebooks.znu.edu.ua 

 

 

 


