
Назва дисципліни: орфографічний та орфоепічний практикум

для вчителя-предметника

Факультет: філологічний

Кафедра : української мови та літератури

Спеціальність: нефілологічні спеціальності

Освітня програма:      014 Середня освіта (математика), 014 Середня 

освіта (фізика), 016 Спеціальна освіта

Рівень вищої освіти:   усі рівні вищої освіти

Статус дисципліни:     широкого вибору



– ПІБ викладача, науковий ступінь, учене звання: Сушко Оксана Іванівна, кандидат

філологічних наук, доцент

кафедри української мови та

літератури;

– профайл викладача: http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/kafedra-ukrainskoi-movy-ta-

literatury;

– e-mail викладача: super.oksankasushko@ukr.net;

– сторінка курсу в Moodle: http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1865;

– розклад консультацій: щочетверга ІІІ пара

http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/kafedra-ukrainskoi-movy-ta-literatury
mailto:super.oksankasushko@ukr.net
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1865


Анотація до дисципліни

У світлі активного застосування державної мови в освітньому процесі та набуття чинності

Закону України «Про освіту» перед сучасним педагогом постає важливе завдання організації

навчально-виховного процесу (незалежно від його форми : урок, лекція, практичне, семінарське

заняття, гурткова робота тощо) українською мовою. Тому від учителя - предметника очікується

оволодіння мовою роботи навчальних закладів на вивокому рівні. Оскільки студенти

нефілологічних факультетів не вивчають курс сучасної української літературної мови, їм

набагато важче, ніж студентам - філологам, готувати навчальні матеріали до своїх уроків

українською мовою. Пропонована дисципліна спрямована на покращення знань студентів, які

навчаються на нефілогічному факультеті, як з правописних, так і вимовних норм сучасної

української літературної мови.



• метою вивчення дисципліни є активізація, поглиблення та систематизація знань студентів щодо

основних орфоепічних норм сучасної української літературної мови, а також відновлення й закріплення

орфографічних навичок та робота над удосконаленням культури зв’язного усного і писемного мовлення;

• основні завдання:

Загальні компетентності: здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність

учитися й оволодівати сучасними знаннями; здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з

різних джерел;

Спеціальні компетентності: здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати українську мову в

усній та письмовій формі для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах професійної діяльності;

здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів у контексті підготовки до

роботи в освітньому закладі.

• очікувані результати навчання: засвоєння базових орфоепічно - орфографічних норм СУЛМ, уміння

користуватися різними навчальними посібниками, довідниками та словниковою літературою.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

- Українська мова серед інших слов»янських мов.

- Орфоепічні норми сучасної української літературної мови.

- Акцентологічні норми сучасної української літературної мови.

- Милозвучність української мови. Евфонічні чергування в усному та писемному мовленні.

- Українська орфографія. Принципи української орфографії. Новий «Український правопис».

- Чергування голосних і приголосних звуків.

- Правопис апострофа та м»якого знака. Спрощення в групах приголосних.

- Правопис префіксів і суфіксів.

- Правопис складних слів.

- Уживання великої літери.

- Правила переносу слів із рядка в рядок. Графічні скорочення слів.

- Правопис закінчень відмінюваних слів.

- Особливості кличного відмінка в українській мові.

- Правопис власних назв.

- Правопис складних особових імен та прізвищ і похідних від них прикметників.

- Правопис географічних назв.

- Українська пунктуація. Найголовніші правила. 


