
ПРАВОПИСНИЙ ПРАКТИКУМ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
Тип дисципліни Вибіркова 

Рівень вищої освіти Другий  (магістерськаий) 

Мова викладання Українська 

Семестр  
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 4,0 

Форми навчання, для яких викладається 
дисципліна 

Денна/заочна 

 

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

орфографічні, пунктуаційні правила української мови, володіти теоретичним матеріалом з 

орфографії та пунктуації і вміти практично застосовувати їх на письмі; виробляти навички 

самостійних спостережень над різними типами орфограм і пунктограм, характеризувати різні 

типи помилок, аналізувати їх з погляду правил правопису; виконувати орфографічно- 

пунктуаційний аналіз текстів; користуватися орфографічним і тлумачним словниками, мати 

практичні навички аналізу текстів з помилками, впроваджувати правописні норми мови у всі 

сфери життя суспільства; формувати національно свідому мовну особистість, яка володіє 

бездоганною грамотністю на сіх мовних рівнях. 

Зміст навчальної дисципліни. Загальні питання правопису. Фонетика, графіка, морфеміка, 

орфографія і пунктуація як основні підсистеми українського правопису. Фонетика і правописні 

норми. Морфологія і правопис.  Принципи пунктуації української мови. Розділові знаки у 

простому реченні. Розділові знаки у складносурядному та складнопідрядному реченнях. Розділові 

знаки у складному безсполучниковому реченні. Розділові знаки в складному 

багатокомпонентному реченні. Пряма мова і діалог: розділові знаки. 

Запланована аудиторна робота: не менше 1/3 від загального обсягу дисципліни. 

Форми (методи) навчання лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 

практичні заняття (практичні з використанням групової, фронтальної роботи, елементів бесіди); 

самостійна робота (індивідуальні завдання, презентації). 

Форми оцінювання результатів навчання: усне та письмове опитування, тестування, 

індивідуальна робота (проєкт, презентація, повідомлення), робота над різними видами вправ, 

диктанти, самодиктанти, словникові диктанти, контрольна робота. 
 
Вид семестрового контролю: залік . 
 

Навчальні ресурси: 

 

1. Громик Ю. В.Український правопис [текст]: навчальний посібник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2013. – 140 с. https://studfile.net/preview/9787056/  

2. Словники України online (розроблено на основі CD-версії 3.2 (2008р.)) © ULIF, 2001-2022. 

URL: https://lcorp.ulif.org.ua/dictua/  

3. Український правопис  2019 р. URL:  https://slovnyk.ua/pravopys.php  

4. Фурдуй М. Українська мова : практикум : навчальний посібник. Київ: Либідь, 2011. 416 с. 

5. Ющук І.П. Практикум з правопису і граматики української мови. Київ : Освіта, 2012.— 

270 с. 

6. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу . Правописний практикум 

української мови. https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=644 

7. Електронна бібліотека університету. URL: 
http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2016_1e/41%D0%B516/index.pdf 

 

Викладач: старший викладач Терещенко Л. В. 
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