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ПЕРЕДМОВА

Нові соціальні та соціокультурні трансформації суспільства, економічні умови ставлять перед 
вищою школою України низку складних завдань щодо вдосконалення освіти. Означений напрям 
повною мірою стосується і фахової підготовки майбутніх учителів-мовників. Сучасні вимоги 
до мовної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл вимагають нової підготовки і майбутнього 
вчителя-словесника, який повинен не лише здобути необхідні лінгвістичні знання, а й навчитися 
бездоганно володіти ними у власному мовленні, що послужить передусім умовою формування 
мовної особистості. Цим зумовлений пошук шляхів підвищення ефективності навчального про-
цесу, що ґрунтується як на розробленні нових підходів до навчання мови, так і розширенні мож-
ливостей уже відомих, традиційних форм і методів роботи.

Поглибити основні теоретичні знання з усіх розділів мовознавчої науки, набуті при вивченні 
шкільного курсу української мови, навчити користуватися всіма багатствами мовних і мовлен-
нєвих засобів української мови, вільно володіти літературним розмовним мовленням, правильно 
використовувати мовні засоби, що відображають специфіку різних функціональних стилів, умі-
ти користуватися науковими та лексикографічними джерелами, іншою довідковою літературою 
з метою постійного вдосконалення правописних умінь і навичок покликаний пропедевтичний 
курс у лінгвістичній підготовці вчителя-словесника – «Практикум з української мови», перед-
бачений навчальними планами філологічних спеціальностей вищих навчальних  закладів.

Дисципліну «Практикум з української мови» студенти опановують на І курсі упродовж двох 
семестрів, його обсяг – 4 кредити (6 змістових модулів). На дисципліну відводиться : 72 години 
практичних занять (30 год. – у І семестрі, 42 год. – у ІІ семестрі), 72 години становить самостійна 
робота. Загальний обсяг курсу – 144 години.

Пріоритетними сьогодні вважають модульні технології навчання і рейтингові системи конт-
ролю та оцінювання, сутність яких полягає в тому, що студент більш самостійно або повністю 
самостійно може працювати із запропонованою йому індивідуальною навчальною програмою, 
що містить цільову програму дій, банк інформації, методичне керівництво процесом досягнення 
дидактичних цілей. Функції ж педагога при цьому можуть варіювати від інформаційно-конт-
ролюючої до консультативно-контролюючої. Саме тому пропонований курс, структурований з 
урахуванням основних принципів модульного навчання – модульності, структуризації навчан-
ня на окремі елементи, динамічності, оптимальності методів діяльності, гнучкості, усвідомленої 
перспективи, різнобічності методичного консультування, паритетності, – складається з таких 
змістових модулів: «Загальні питання правопису», «Фонетика, графіка, морфеміка, орфографія 
і пунктуація як основні підсистеми українського правопису. Розділові знаки у простому речен-
ні, ускладненому однорідними та відокремленими членами», «Правопис складних слів, власних 
назв та слів іншомовного походження. Розділові знаки в реченнях з відокремленими уточню-
вальними членами та вставними й вставленими конструкціями», «Морфологія і правопис імен-
них частин мови. Розділові знаки у складносурядному та складнопідрядному реченнях», «Право-
пис дієслівних форм та прислівників. Розділові знаки у складному безсполучниковому реченні», 
«Правопис службових частин мови. Розділові знаки в складному багатокомпонентному реченні». 
Структура кожного із змістових модулів підпорядкована меті – допомогти студентам відновити 
й поглибити, закріпити й розширити, узагальнити й систематизувати правописні знання з осно-
вних розділів української мови, виробити практичні вміння й навички вдосконалення власного й 
чужого усного й писемного мовлення; сформувати орфографічну та пунктуаційну грамотність, 
що є основою розвитку комунікативної компетенції особистості майбутнього філолога; розви-
нути науково-дослідницькі здібності та виробити навички контролю й самоконтролю.

Запропоновані завдання і вправи спрямовані не лише на розуміння основних лінгвістичних 
понять, а й орієнтовані на глибоке осмислення та аналіз орфограм і пунктограм, порівняння й зі-
ставлення мовних явищ, розвиток творчих здібностей, уміння міркувати й узагальнювати, адже, 
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щоб бути грамотним, самого лише знання орфографічних і пунктуаційних правил недостатньо, 
потрібна різноманітна й ефективна практика письма, взаємопов’язана з постійним мисленням.

Добір текстів для орфографічного й пунктуаційного аналізу, завдань творчого характеру здій-
снювався з метою реалізувати лінгвістичну, комунікативно-діяльнісну й культурологічну змісто-
ві лінії. Зміст текстів дозволяє поглиблювати знання про український фольклор, виховувати по-
вагу до рідної мови, використовувати її виражальні засоби, опановувати багатства українського 
мовного етикету, розширювати коло знань про видатних діячів української культури, виховувати 
шану й повагу до видатних українців, кращі моральні якості тощо. Крім того, дібраний дидак-
тичний матеріал забезпечує професійно-орієнтований характер мовлення майбутнього фахівця.

До кожного змістового модуля передбачені завдання для здійснення поточного і модульного 
контролю. Тексти диктантів дозволяють студентам-першокурсникам самостійно працювати над 
виробленням практичних умінь і навичок вдосконалення усного й писемного мовлення.

Список літератури, дібраний з урахуванням досягнень сучасного мовознавства, сприятиме 
глибокому ознайомленню студентів із науковими, навчально-методичними й довідковими дже-
релами. Він спонукатиме студентів до подальшого самостійного пошуку літератури, її ретельно-
го вивчення й творчого застосування у майбутній дослідницькій, професійній діяльності.

Функцію довідкового забезпечення виконують додатки (схеми й таблиці), що містять не лише 
теоретичний матеріал, а й ілюстративний, завдяки чому студент матиме можливість правильно 
аналізувати відповідні орфограми й пунктограми, а також термінологічний словник, у якому по-
дано тлумачення основних лінгвістичних термінів і понять.

Маємо надію, що цей навчально-методичний посібник стане вашим надійним помічником у 
підвищенні правописної грамотності.
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