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Анотація навчальної дисципліни 

Знання загальних правил української мови, її граматичних особливостей, специфіки 

реалізації функціональних стилів, володіння мовно-професійною компетенцією є 

надзвичайно важливими для  фахівця музикознавчої сфери.  

Мета викладання навчальної дисципліни «Українська мова (за  професійним 

спрямуванням)» - оволодіти нормами літературної мови:   графічними, орфоепічними, 

орфографічними, лексичними, морфологічними, синтаксичними, стилістичними та 

пунктуаційними; вивчити різних видів ділових документів тощо. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» є:  

- сформувати вміння і навички складання, написання та оформлення різноманітної ділової 

документації; 

- забезпечити оволодіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання 

вимог культури усного та писемного спілкування;  

- допомогти у оволодінні комунікативно виправданим використанням мовних засобів у 

різних ситуаціях під час створення документів з дотриманням етикету ділового 

спілкування; 



- виховати повагу до української мови. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

- складні випадки відмінювання іменників, числівників, займенників; 

- особливості використання різних частин мови у різних функціональних 

стилях; 

- особливості української пунктуації.  

вміти : 

- складати найуживаніші професійні документи; 

- перекладати фахові тексти різної складності; 

- використовувати при створенні власних текстів синтаксичні, лексичні, 

граматичні синоніми. 

 

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та 

засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, скайп, вайбер, Zoom.  

 

Перелік тем 

 

Тема 1. Українська мова як основа формування націоцентричного світогляду особистості  

Практичне заняття:  Українська літературна мова як унормована на форма 

загальнонародної мови української нації.  

Тема 2. Орфоепія як чинники культури мови 

Практичні заняття: 1. Основні норми правильної вимови. Фонетика як розділ мовознавчої 

науки про звуковий склад мови. 2. Спрощення, чергування в групах приголосних та 

приголосних. 

Тема 3. Орфографія як чинники культури мови 

Практичні заняття: 1. Поняття орфографії, графіки. 2. Правопис префіксів та суфіксів. 

Складні випадки правопису слів (іншомовних). 

Тема 4. Лексичні та фразеологічні багатства мови  

Практичні заняття: 1. Лексичне значення і його типи. 2 Поняття про фразеологічну 

одиницю.  

Тема 5. Морфологічні складові мовленнєвої культури. Самостійні частини мови  

Практичні заняття: 1. Іменник: рід, число, відмінювання. Невідмінювані іменники в 

українській мові. 2. Прикметник: відмінювання прикметників, ступені  порівняння.   

Тема 6. Вживання прийменників як складова культури мови особистості 

Практичні заняття: 1. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Правопис 

прийменників. 2. Паралельні та синонімічні конструкції. Складні випадки вживання 

прийменників. Безсполучникові конструкції.  

Тема 7. Текст як засіб різностильової комунікації   

Практичні завдання: 1. Поняття тексту. 2. Формування текстів різної стильової 

спрямованості.  

Тема 8. Синтаксис простого та складного речення як складова мовної компетенції 

Практичні заняття: 1. Речення з однорідними членами. 2. Смислові  зв’язки та розділові 

знаки між частинами складносурядного речення. 3. Розділові знаки в безсполучниковому 

складному реченні. 

Тема 9. Пунктуація в реченні з різними типами зв’язку  

Практичні заняття: 1. Складне речення  з  різними  видами  сполучникового  й  

безсполучникового зв’язку як складна синтаксична конструкція. 2. Розділові знаки та їх 

використання в реченні з різними типами зв’язку. 3. Кома, крапка з комою, три, 

двокрапка, їх роль та функції у реченні з різними типами зв’язку. 4. Розділові знаки в 

різних типах речення.   



Тема 10. Вставні конструкції та їх роль у професійному мовленні 

Практичні заняття: 1. Речення зі вставними словами, словосполученнями,  реченнями. 

Розділові знаки у реченнях таких типів. 2. Функціональне та стилістичне значення 

вставних слів, словосполучень,  речень. 3. Структурна роль вставних конструкцій.   

Тема 11. Виражальні засоби мовлення  

Практичні завдання: 1. Виражальність як важлива складова мови та мовлення. Засоби 

емоційнообразної виразності. 2. Використання тропів як засобів виразності й образності. 

Особливі синтаксичні структури. 3. Виразне читання вголос. 4. Особливості виконання 

поетичних творів (громадянської, філософської, пейзажної, інтимної лірики, байок).  

 

 

 

 

Лекції, практичні заняття заняття, диспут, презентація, диктант, написання есе.  

Навчальні ресурси 

 

Усі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали 

надсилаються у відповідну групу МOODLE. 

 

Система оцінювання 

 

№ з/п Контрольний захід оцінювання 
Всього 

% 

1. 
Участь у обговореннях та доповнення на 

семінарах 

20 

2. Реферат за обраною тематикою 10 

3. 
Презентація досліджень за обраною 

тематикою 

5 

4. Відвідування лекцій 5 

5 Модульні  контрольні роботи           20 

6  Залік  40 

 Всього 100 

 

Критерії оцінювання знань студентів 

Оцінка «відмінно»: студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний самостійно 

мислити, може визначати тенденції та протиріччя мовних процесів, робить аргументовані 

висновки, вирішує творчі завдання, має високий рівень грамотності. 

Оцінка «добре»: студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, володіє 

фактами мовного процесу, здатний встановити причинно-наслідкові зв’язки між явищами 

соціально-історичного життя і сферою мови, уміє наводити власні приклади на 

підтвердження власних думок. Під час написання текстів допускає незначні помилки.  

Форми та технології навчання 



Оцінка «задовільно»: студент розуміє основний навчальний матеріал, здатний з 

помилками окреслити головні етапи розвитку мови, має стійкі навички роботи з 

підручником та текстами, може наводити приклади, пише з помилками. 

Оцінка «незадовільно»: студент не розуміє основного навчального матеріалу, не здатний 

відтворити основні етапи і явища мовного процесу, допускає велику кількість помилок. 

Інклюзивне навчання 

Навчальна дисципліна може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми 

потребами. 

 

Позааудиторні заняття 

Передбачається у межах вивчення навчальної дисципліни участь студентів у міжнародних 

та вітчизняних конференціях, конкурсах творчих робіт, круглих столах тощо.  

 

 

 


