
  

Дисципліна  

Вибіркова дисципліна 1 Мовні норми у 

вимірах сьогодення 
       

Рівень ВО   Перший (бакалаврський) рівень  
    

Назва спеціальності / 
035 Філологія / Українська мова та література. 
Світова література 

освітньо-професійної   

програми     
  

 
 

    

     

      

Форма навчання  Денна    
     

Курс, семестр, протяжність  2 курс, 3 семестр   
      

Семестровий контроль  Залік    
   

Обсяг  годин  (усього:  з  них 

5 кредитів – 150 годин (54 год. лекцій, 8 год. 

консультацій, 88 год. самостійної роботи) 

лекції / практичні      
      

Мова викладання  Українська    
    

Кафедра, яка забезпечує Кафедра української мови  

викладання      
    

Автор дисципліни  професор І.А. Мельник  
   

  Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення  Початкові  знання  з  усіх  розділів  сучасної 

   української мови   
   

Що буде вивчатися  Лексичні, граматичні, фонетичні, орфоепічні, 

   орфографічні,  акцентуаційні  та  інші  норми 

   сучасної  української  мови  з  урахуванням 

   новітніх змін.    
  

Чому   це   цікаво   /   треба Курс містить випрацювані нові рекомендації з 

вивчати   уживання    та    залучення    до   активного 

   упровадження  чинних лексичних, 

   фразеологічних, граматичних, орфоепічних та 

   ін. норм, частина яких зазнала вагомих змін 

   за   двоє   останніх   десятиріч   (поповнився 

   словниковий   склад   мови,   з’явилися   нові 

   питомі слова та запозичення, відбулися зміни 

   в  системі  відмінювання,  розширили  сферу 

   функціювання    багато    слів,    cловоформ, 

   синтаксичних конструкцій, змінилося 

   наголошування окремих слів тощо). Поданий 

   вибірковий курс охоплює виважені 
       



     Рекомендації щодо розв’язання низки 

     важливих дискусійних питань, обґрунтованих 

     відповідей  на  неоднозначно  витлумачені  в 

     науковій  і  навчально-популярній  літературі 

     проблеми,   висунуті   українською   мовною 

     практикою початку третього тисячоліття, які 

     будуть корисні всім, хто хоче розібратися в 

     складному  лінгвальному  матеріалі,  пізнати 

     тонкощі українського слова.     

      

Чому можна навчитися Випрацювані рекомендації сприятимуть 

(результати навчання)  послідовному усвідомленню лексичних, 

     граматичних,  фонетичних,  ортоепічних  на 

     інших   правил,   майбутні   фахівці   високої 

     кваліфікації отримають поради щодо 

     цілісного засвоєння й систематизації мовного 

     матеріалу,  самостійного  пошуку  потрібної 

     інформації,  орієнтації  в  новітньому  мовно- 

     інформаційному  просторі.  Отримані  знання 

     знайдуть застосування в майбутній 

     професійній  діяльності  та  в  повсякденній 

     практиці неофіційного  спілкування, 

     слугуватимуть надійним підґрунтям для 

     підвищення комунікативної компетенції всіх, 

     хто прагне до самовдосконалення.   
       

Як можна користуватися Майбутні філологи та вчителі- 

набутими знаннями й словесники, що успішно опанували 

уміннями (компетентності)  запропонований курс, набудуть та закріплять 
 

навички до пошуку, опрацювання, аналізу та      

     систематизації лінгвального матеріалу, 

     отриманого   з   різних   джерел,   навчаться 

     застосовувати  набуті  знання  та  вміння  в 

     практиці успішного засвоєння тонкощами 

     орфоепічних,  лексичних,  граматичних  та  ін. 

     мовних  норм,  демонструватимуть  мовну  й 

     мовленнєву компетентності в процесі фахової 

     комунікації; розвиватимуть  мовно- 

     комунікативну компетентність учнів у 

     майбутній  професійній  діяльності  тощо.  А 

     також  набудуть  здатності орієнтуватися  в 

       



інформаційному просторі, здійснювати 

пошук і критично оцінювати інформацію, 

оперувати нею в професійній діяльності, 

використовувати цифрові технології в 

освітньому процесі, формувати в учнів 

позитивне ставлення до відповідального 

використання інформаційно-комунікаційних і 

цифрових технологій та ін. 
 
 
 
 

Інформаційне забезпечення Підручники, посібники, монографії та наукові 

 студії  та  навчальні  видання  з  відповідної 

 проблематики  сучасних  авторів.  Статті  та 

 навчально-методичні матеріали І. А. Мельник 

 для студентів «Сучасна українська 

 літературна мова», «Фонетика і лексикологія 

 української мови» тощо.  

   

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web»   

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

