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1 ПАСПОРТ  РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ УЧБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ   

«Українська мова» 

 

1.1 Програма навчальної  дисципліни «Українська  мова» є  частиною  

основної  професіональної освітньої програми відповідно до ДОС за 

спеціальностями 13.02.10 Електричні машини і апарати; 09.02.03 

Програмування в комп'ютерних системах; 22.02.06 Зварювальне виробництво; 

38.02.01 Економіка і бухгалтерський облік (за фахом); 15.02.08 Технологія 

машинобудування. 

Програма навчальної дисципліни може бути використана іншими 

освітніми закладами професійної та додаткової освіти, що реалізують освітню 

програму середньої (повної) загальної освіти.  

 

1.2 Місце дисципліни в структурі основної професійної освітньої 

програми 

Дисципліна ОДПОУ.01 «Українська мова» належить до базових 

дисциплін загальноосвітнього циклу. 

 

1. 2. Мета та завдання навчальної дисципліни: 

Метою вивчення української мови в  освітніх організацій (установ) 

Луганської Народної Республіки з російською мовою навчання з вивченням 

української мови є формування духовно багатої мовної особистості, яка володіє 

вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано використовувати 

засоби української мови - його стилі, форми, жанри у всіх видах мовленнєвої 

діяльності (аудіювання, читання, говоріння і письмо), тобто забезпечення 

належного рівня комунікативної компетентності. 

Подана мета передбачає здійснення навчальної і розвивальної функцій 

освітнього змісту навчального предмета: 

- розвинути комунікативну, мовну, мовленнєву, лінгвістичну, 

компетенції на основі усвідомленого  вивчення  мовної та лінгвістичної теорії; 
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- здійснити корекцію орфографічної і пунктуаційної грамотності старших 

школярів; 

- збагатити словниковий запас старшокласників термінологічною 

лексикою , фразеологізмами; 

- сформувати вміння та  навички  стилістично виправданого 

використання мовних засобів  у  різних життєвих  ситуаціях з  

урахуванням  традицій  українського мовного етикету; 

- формувати  потребу в постійному підвищенні рівня культури мовлення; 

- забезпечити засобами вивчення української мови розвиток логічного і 

образного мислення, інтелектуального та соціокультурного рівня учнів. 

Заплановані результати навчання 

Особистісні результати засвоєння основної освітньої програми з 

української мови:  

 свідоме ставлення до мови як явища культури;  

 осмислення мови як основного засобу спілкування, засобу отримання 

знань в різних сферах людської діяльності; 

 усвідомлення естетичної цінності української мови,  розуміння 

власної ідентичності з східнослов'янською культурою, її причетності з 

культурою російського і білоруського народів; 

 Метапредметні результати засвоєння основної освітньої програми з 

української мови:  

 розвиток готовності і здатності до мовної взаємодії і  

взаєморозуміння,   потреби   в   мовному   самовдосконаленні;  

 оволодіння найважливішими загально навчальними вміннями і 

універсальними навчальними діями (уміння формулювати цілі діяльності, 

планувати її, здійснювати мовний самоконтроль і самокорекцію; проводити 

бібліографічний пошук, відшукувати і обробляти необхідну інформацію з 

лінгвістичних словників різних типів та інших джерел, включаючи ЗМІ та 

Інтернет; здійснювати інформаційну переробку тексту, добирати допоміжні 

слова до ключового, що допомагатимуть визначити його ознаки і властивості, 
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вибудовувати логічний ланцюжок, що складається з ключового слова і 

допоміжних слів; виділяти загальні ознаки двох або декількох предметів 

або явищ і пояснювати їх схожість, будувати міркування різних типів і ін); 

 Предметі результати:  

 засвоєння знань про будову мовної системи та 

закономірності її функціонування, про стилістичні ресурси та основні норми 

української літературної мови;  

 розвиток здатності впізнавати, аналізувати, 

порівнювати, класифікувати й оцінювати мовні факти;  

 оволодіння на цій основі культурою усного і писемного мовлення, 

видами мовленнєвої діяльності, правилами використання мови в різних 

ситуаціях спілкування, нормами  мовленнєвого етикету; 

 збагачення активного і потенційного словникового  запасу; 

 розширення обсягу використовуваних в мовленні граматичних засобів; 

 вдосконалення здатності застосовувати набуті знання, вміння і 

навички в процесі мовного спілкування під час навчальної діяльності та 

повсякденному житті. 

Випускник навчиться: 

 усвідомлювати зв'язок  мови  та історії, культури українського та інших 

східнослов'янських народів; 

 розуміти зміст понять:  мовленнєва ситуація та її  компонента,  

літературне мовлення, мовна норма, культура мовлення; 

 знати основні одиниці і рівні мови, їх ознаки і взаємозв'язок; 

 розуміти орфоепічні, лексичні, граматичні, орфографічні та 

пунктуаційні норми сучасної української літературної мови; норми мовленнєвої 

поведінки в соціально-культурній, навчально-науковій, офіційно-діловій 

сферах спілкування; 

 здійснювати мовний самоконтроль;  оцінювати усні та письмові  

висловлювання з погляду мовленнєвого оформлення, ефективності досягнення 

поставлених комунікативних завдань; 
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 аналізувати мовні одиниці з точки зору правильності, точності і  

доречності їх вживання; 

 проводити лінгвістичний аналіз текстів різних функціональних стилів і 

різновидів мовлення;використовувати основні види читання (ознайомчо-

вивчаюче, ознайомчо-реферативне та ін) в залежності від комунікативного 

завдання; 

 отримувати необхідну інформацію з різних джерел: навчально-наукових 

текстів, довідкової літератури, засобів масової інформації, в тому числі  

представлених в електронному вигляді на різних інформаційних носіях; 

 створювати усні й писемні монологічні та діалогічні висловлювання  

різних типів  і  жанрів  у  навчально-науковій  (на матеріалі  навчальних  

дисциплін), соціально-культурній та діловій сферах спілкування; 

 застосовувати у практиці мовленнєвого спілкування основні орфоепічні, 

лексичні, граматичні норми сучасної української літературної мови; 

 дотримуватися на письмі орфографічних та пунктуаційних норм  

сучасної української літературної мови; 

 дотримуватися  норм мовленнєвої поведінки в різних сферах і ситуаціях 

спілкування, в тому числі під час  обговорення  дискусійних проблем; 

 використовувати основні прийоми інформаційної переробки усного і  

письмового тексту. 

Випускник отримає можливість навчитися (плановані результати, що 

характеризують систему навчальних дій стосовно знань, умінь, 

навичок,розширюють і поглиблюють розуміння опорного навчального 

матеріалу або виступають як пропедевтика для подальшого вивчення 

української мови) використовувати набуті знання і вміння у практичній 

діяльності та повсякденному житті для: 

 усвідомлення мови як духовної, моральної і культурної цінності;  

залучення до цінностей східнослов'янської та світової культури; 

 розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, навичок самостійної 

діяльності;   самореалізації,   самовираження   в   різних   галузях   людської  
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діяльності; 

 збільшення словникового запасу; розширення кола використовуваних 

мовних і мовленнєвих засобів; удосконалення здатності до самооцінки на 

основі спостереження за власним мовленням; 

 удосконалення комунікативних здібностей; розвитку готовності до  

мовленнєвої взаємодії, міжособистісного і міжкультурного спілкування, 

співробітництва; 

 самоосвіти та активної участі у виробничому,  культурному та  

суспільному житті Республіки. 

 

1.4 Кількість  годин на засвоєння  програми  дисципліни: 

максимальне учбове навантаження  84  години, у тому числі: 

обов’язкове аудиторне учбове навантаження  56  годин; 

самостійної роботи  28 годин. 
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2 СТРУКТУРА ТА ПРИБЛИЗНИЙ ЗМІСТ УЧБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

2.1. Об’єм учбової дисципліни  та  види учбової  роботи 

 

Види учбової  роботи Кількість  

годин 

Максимальне  учбове навантаження  (всього) 84 

Обов’язкове  навантаження (всього) 56 

у тому  числі: 36 

     лекції  

     Практичні  заняття 20 

     Контрольні  роботи  

     Лабораторні  роботи  

     курсові роботи (проект)   

Самостійна  робота  (всього) 28 

в тому числі:  

- пошук і вивчення матеріалу з використанням професійної 

літератури і ресурсів мережі;  

- робота зі спеціальною літературою за фахом; 

- складання опорного конспекту; 

- підготовка повідомлень, творів;  

- складання термінологічного словника; 

- опрацювання теоретичного матеріалу. 

 

 

Підсумкова атестація у формі : диференційований залік ( 2 семестр) 

 



10 

 

2.2. Приблизний  тематичний  план та  зміст  навчальної дисципліни «Українська мова» 

 
Назви змістових 

модулів і тем розділів 

и тем 

 
Зміст навчального матеріалу, лабораторні роботи та практичні заняття, 

самостійна робота студентів 

Кількість 

годин 

Рівень 

освоєння 

1  2 3 4 

   

Розділ 1.     

Тема 1.1.  

Культура мовлення 

1. 

 
Практичне заняття 1 

 Перевірочний диктант 

2  

Самостійна робота:підготувати виступ: « Роль мови у формуванні 

особистості. Культура мовлення – важлива доба  загальної  культури  
людини; її соціальне значення. 

4  

Тема 1.2.  

Українська 

літературна мова. 

Правильність 

мовлення 

2. 

3. 

4. 

 

Норми української літературної мови (орфоепічні, лексичні, 
морфологічні, синтаксичні, стилістичні, орфографічні, пунктуаційні) 
(поглиблене повторення й систематизація). 

2  

Вимова ненаголошених голосних; вимова приголосних та їх сполучень; 
вимова звуків у словах іншомовного походження; правильне 
наголошування слів. 
Орфоепічні словники. 

2 2 

Практичне заняття 2  

Виконання вправ за темою: « Складні випадки правопису апострофа» 

2 2 

Самостійна робота2Підготувати картки за темою:Складні випадки 

правопису апострофа. 

4  

Тема 1.3. 

Лексичні норми 

5 

6. 

7. 

 

8. 

 

 

Лексичне значення слів. Слово і контекст; залежність значень слова від 
контексту. 

2  

Вживання слів відповідно до їх лексичного значення, стилю і жанру 
мовлення. 

2  

Тлумачні і двомовні словники. 2  

Практичне заняття3 

Розвиток зв,язного мовлення. Творчий переказ. 

 

2 2 

Самостійна робота: Читати методичні рекомендації6» Як писати 

переказ» 

2  
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Тема 1.4. 

Морфологічні норми 

9. 

10. 

 

11. 

Рід і число іменників. 2  

Правильне вживання паралельніх відмінкових закінчень іменників, 
ників у кличному відмінку при звертанні. 

2  

Практичне заняття 4 

 Ділові папери. Загальні відомості до складання документів. Заява. 

Автобіографія. 

2 2 

Самостійна  робота:Підготувати виступ: « Офіційно - діловий стиль 

мовлення» 

4  

 12. Практична робота 5 

 Написання автобіографії 

2  

 13. Практична робота 6 

 Написання заяви 

2  

  Самостійна робота: Вивчити тему та скласти таблицю: «Неозначена 
форма дієслова. Використання в мовленні дієслів-синонімів. 
Доконаний і недоконаний види дієслова. 
Вживання дієслівних словосполучень, у яких трапляються помилки у 
формі залежного слова 

4  

 14. Ступені порівняння прикметників. Запобігання помилкам у 
використанні форм вищого і найвищого ступенів. 
Прикметники твердої і м’якої груп, 

2  

 15. Числівники кількісні й порядкові. Правильне вживання відмінкових 
форм іменників при кількісних числівниках; правильне вживання 
числівників для позначення дат, часу 

2  

 16. Відмінювання займенників. Вживання займенників для зв’язку речень 
у тексті 

2  

 17. Практична робота7 

 Перевірочний контрольний диктант 

2  

  Самостійна робота: Словники української мова 2  

Розділ 2.  Словотворчі засоби стилістики   

Тема1.2 18. Практичне засвоєння словосполучень, у яких трапляються помилки у 
формі залежного слова; використання в мовленні синонімічних 
словосполучень. 

2  

 19. Практична робота8 

 Основні орфограми в коренях, префіксах, суфіксах 

2  
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  Самостійна робота Розробити дидактичний матеріал за темою: « 

Основні орфограми в коренях,префіксах та  суфіксах 

4  

Розділ3  Сприйняття чужого мовлення. Відтворення готового тексту   

Тема 1.3 20. Сприймання чужого мовлення.   2  

 21. Конспект, як різновид стислого переказу висловлювань 2  

 22. Граматична основа речення. Типи підметів і присудків. Другорядні 
члени речення, способи їх вираження 

2  

Розділ4  Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби   

Тема1.4 23. Стилістичне забарвлення граматичних понять та граматичних форм. 

Поняття роду. Числа. Власні та загальні назви .  

2  

 24. Типи односкладних речень. Повні й неповні, ускладнені й неускладнені 
речення. 

Складне речення, його типи. Розділові знаки в складному реченні. 

2  

 25. Складне речення, його типи. Розділові знаки в складному реченні 2  

 26. Правопис. Написання слів разом окремо, через дефіс; скорочення слів. 2  

 27. Практична робота9 Диференційний   залік. 2  

  Самостійна робота: Робота з тестами на закріплення українського 

правопису. 

6  

 28. Практична робота10. Диференційований залік 2  

  Всего: 84  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1 ВИМОГИ ДО  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Реалізація навчальної  дисципліни вимагає наявність кабінету 

«УКРАЇНСЬКА МОВА» 

 Обладнання  навчального кабінету:  

   місця за  кількістю студентів; 

 робочє  місце  викладача; 

 наглядні посібники (підручники, картки, роздавальний  матеріал, 

комплекти  практичних  рабіт). 

 

 3.2 Інформаційне  забезпечення.  

 

Перелік  рекомендованих підручників, Інтернет-ресурсів,  

Основні джерела: 

1. Базова (Б) 1. Галузинська J1.I.. Науменко II.В.. Колосок В.О. Українська 

мова (за професійним спрямуванням): навч.посіб. - K.: Знаня, 2008  

2. Мацько Л.І., Мацько О.M., Сидоренко О.М. Українська мова: Навч. 

Посібник. - K.: Либідь, 1998.  

3. ІІІевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник / Вид. 2-ге, доп, і 

переробл. - K.: Атіка. 2004. 

Допоміжна:  

1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів, 1990. - С. 5-139. 

2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. - К., 

1999. -С. 5-24. 

3. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. - К., 2002. - С. 5-29. 

4. Ділова українська мова / За ред. О.Д.Горбула. - К, 2002. - С. 7-13.   

 

 

 


