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    Пояснювальна записка 

Рідна мова єднає сучасні покоління з попередніми і прийдешніми в 

єдине нерозривне ціле. Вона неоціненна національна святиня, скарбниця 

духовних надбань народу, запорука його подальшого культурного процесу. 

Українська мова як навчальний предмет виконує ряд важливих освітніх 

функцій. Основна мета її вивчення  полягає у формуванні національно 

свідомої,  духовно багатої людини, яка володіє вміннями й навиками вільно, 

комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови. 

Головними завданнями на сучасному етапі навчання української мови є: 

- виховання потреби вивчення рідної мови; 

- формування духовного світу студентів, цілісних  світоглядних 

уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів; 

- удосконалення основних мовних і мовленнєвих умінь та навичок; 

- підвищення рівня грамотності. 

 

Програма з української мови орієнтовно розподілена за темами й 

розділами.  

  

Орієнтовний тематичний план 

з дисципліни  УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

№  п о р
 

Зміст теми 

1  2  

1  Відомості про мовлення  

2  
Фонетика і графіка. Орфоепія  

Звуки і літери української мови. Українська абетка. Склад, наголос. 

3  
Найважливіші чергування голосних і приголосних звуків. Спрощення в 

групах приголосних. Подвоєння і подовження приголосних. 

4  
Орфографія   

Написання слів з ненаголошеними е ,и. 

5  Вживання м’якого знака, апострофа, буквосполучень йо, ьо. 

6  Правопис слів іншомовного походження. 

7  Правопис префіксів та найуживаніших суфіксів. 

8  Написання складних слів разом і через дефіс. 

9  Вживання великої літери та лапок. Правила переносу слів. 

10  
Лексика і фразеологія  

Лексичне значення слова. Синонімічне багатство мови. Складні випадки 

слововживання. Фразеологізми, їх групи, використання в мові 

11  

Морфологія  

Система частин мови, спільне і відмінне в них. Особливості відмінювання 

та правопису відмінкових закінчень іменників. 

12  
Прикметник. Особливості відмінювання та правопису відмінкових 

закінчень прикметників. Особливості творення ступенів порівняння. 
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13  
Числівник. Особливості відмінювання та правопису відмінкових 

закінчень числівників 

14  Особливості написання прислівників. 

15  Дієслово. 

16  Дієслівні форми (дієприслівник, дієприкметник). 

17  
Синтаксис  

Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації. 

18  
Прості двоскладні та односкладні речення. Тире між підметом і 

присудком. Розділові знаки при прикладці. 

19  Розділові знаки при однорідних членах речення. 

20  
Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при 

відокремлених додатках, означеннях, прикладках, обставинах. 

21  Звертання, вставні (вставлені) слова і речення, розділові знаки при них. 

22  
Поняття про складні речення, їх типи, розділові знаки в 

складносурядному, і складнопідрядному реченнях.  

23  
Безсполучникові складні речення та складні речення з різними видами 

зв’язків, розділові знаки в них.  

24  
Пряма і непряма мова. Цитати. Діалог. Інтонація і розділові знаки при 

прямій мові, цитатах, діалозі. 

 

Зміст програми 

Тема 1. Відомості про мовлення 

Поняття про спілкування і мовлення. Основні вимоги до мовлення. 

Мовленнєві помилки. Етика спілкування й етикет.  

Поняття про стилі мовлення. 

Тема 2. Фонетика. Графіка. Орфоепія 

Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Ненаголошені голосні, їх вимова 

і позначення на письмі. Вимова приголосних звуків та позначення їх на 

письмі. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. 

Правила вживання апострофа, м’якого знака. Подвоєння букв на позначення 

м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. 

Тема 3. Орфографія 

Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків. Вимова і 

написання префіксів і суфіксів. Правопис складних і складноскорочених слів. 

Тема 4. Лексика і фразеологія  

Лексичне значення слова. Синонімічне багатство мови. Складні випадки 

слововживання. 

Тема 5. Морфологія 

Поняття про самостійні і службові частини мови. Правопис відмінкових 

закінчень іменників. Велика буква у власних назвах. Особливості правопису 

самостійних та службових частин мови. 
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Тема 6. Синтаксис і пунктуація 

Просте речення. Члени речення. Тире між підметом і присудком. 

Розділові знаки при прикладах і порівняльних зворотах Тире в неповних 

реченнях. Однорідні члени речення. Узагальнюючи слова при однорідних 

членах речення. Однорідні і неоднорідні означення. Звертання і вставні слова 

(словосполучення і речення). Розділові знаки при них. Відокремлені 

другорядні члени речення ( в тому числі уточнюючі). Розділові знаки при 

відокремлених членах речення. 

Складне речення. Розділові знаки в складнопідрядному і 

складносурядному реченнях. Безсполучникове складне речення. Розділові 

знаки в безсполучниковому реченні. Складне речення з різними видами 

сполучникового і безсполучникового зв’язку. Розділові знаки в ньому. 

Пряма й непряма мова. Цитати. 
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