СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА
Тип

Дисципліна професійної та практичної
підготовки
Код
К-8
Семестр
1
Загальна кількість кредитів/годин 4 кредити / 120 годин
Форма контролю
Іспит
Викладач
Старший викладач Митько Н.А.
Необхідні обов’язкові попередні і
супутні навчальні дисципліни:
«Лексикологія», «Правописний
лінгвокомп’ютерний практикум»,
«Морфологія»,
«Вступ до мовознавства»

Місце в структурно-логічній схемі: К-8 «Сучасна українська мова»
вивчають на першому році навчання
Форми навчання:
Лекції, практичні заняття, самостійна
робота
Критерії оцінювання:
поточний контроль – 70 б.,
підсумковий контроль (іспит) – 30 б.
Мова викладання:

українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦІПЛІНИ
Фонетика як наука про звукову сторону мови. Звук як одиниця фонетики.
Фонетична транскрипція, її принципи. Фонема як одиниця мови. Голосні
фонеми, їх склад. Приголосні фонеми, їх склад. Видозміни фонем у
мовленнєвому потоці. Історичні чергування фонем української мови. Склад
як одиниця фонетики. Наголос як одиниця фонетики. Інтонація як одиниця
фонетики. Українська орфоепія. Графіка та орфографія української мови.
Принципи української орфографії.

Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі:
ПРН-К-1. Використовувати українську мову як державну в усіх сферах
суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні.

ПРН-К-5. Створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів
державною та іноземною мовами.
ПРН-У-1. Застосовувати лінгвістичні знання для розв’язання
професійних завдань.
ПРН-У-2. Використовувати інформаційні технології для вирішення
стандартних завдань професійної діяльності.
ПРН-У-3. Аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та
характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
ПРН-У-4. Здійснювати лінгвістичний аналіз текстів різних стилів і
жанрів.
ПРН-У-5. Застосовувати норми літературної мови у практичній
діяльності.
ПРН-У-6. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну
інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її,
впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
ПРН-У-7. Розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх
взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці
міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значущість даних.
ПРН-З-1. Виділяти напрями лінгвістики й характеризувати їх основні
проблеми.
ПРН-З-3. Знати систему мов, що вивчаються.
ПРН-З-4. Знати історію мов, що вивчаються.
ПРН-З-5. Знати норми літературної мови.
ПРН-В-1. Планувати і здійснювати дослідження в галузі лінгвістики та
інформаційних технологій на належному рівні

