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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Одним з основних завдань викладання української мови у вищих 

навчальних закладах є підвищення мовної культури студентів. Саме на це 

спрямована й навчальна дисципліна “Сучасна українська мова (культура 

мови та практична стилістика)”. 

Курс органічно поєднує два розділи мовознавства — культуру мови як 

галузь знань про комунікативні якості мови, та практичну стилістику. 

Дисципліна не повторює змісту шкільного курсу української мови, а 

розглядає актуальні питання культури мови, загальної і практичної 

стилістики, засвоєння яких допоможе студентам застосовувати здобуті 

знання у конкретних комунікативних ситуаціях. 

Оскільки вчення про культуру мови тісно пов’язано з функціональною 

стилістикою, до курсу включено відповідний розділ, який ознайомлює із 

системою функціональних стилів сучасної української мови. У курсі значна 

увага приділяється поглибленню знань студентів з орфоепії, лексикології, 

морфології, синтаксису, стилістики української мови. Важливим є 

формування у студентів вміння самостійно поповнювати знання з української 

мови. 

Мета вивчення курсу “Сучасна українська мова (культура мови та 

практична стилістика)” полягає в такому: 

• опанувати теоретичні основи вчення про культуру мови, норми 

сучасної української мови, систему функціональних стилів; 

• підвищити культуру усного та писемного мовлення;  

• сформувати навички свідомого відбору лексико-граматичних 

засобів мови; 

• виховати любов до рідної мови, естетичне ставлення до неї, 

почуття особистої відповідальності за власну мовну поведінку. 
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У результаті вивчення курсу студенти повинні знати основні поняття 

культури мови та стилістики, найважливіші лексичні та граматичні норми 

сучасної української літературної мови, основні відомості про словниковий 

склад мови, функціональні стилі. Студенти повинні вміти аналізувати 

мовлення відповідно до літературних норм, удосконалювати написане, 

користуватися лексикографічними джерелами української мови, довідковою 

літературою. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ДИСЦИПЛІНИ 

“СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА  МОВА 

(КУЛЬТУРА МОВИ ТА ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА)” 

 

Назва змістового модуля та теми 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

УКРАЇНСЬКА МОВНА КУЛЬТУРА 

Тема 1 . Роль мови в житті людей і соціальна значущість мовної 

культури 

 

Тема 2. Основи культури мови 

 

Тема 3. Система функціональних стилів сучасної української 

літературної мови 

 

Тема 4. Основні норми української літературної вимови  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Тема 5. Лексична стилістика 

 

Тема 6. Морфологічна стилістика 

 

Тема 7. Синтаксична стилістика 

 

Разом годин: 90 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

“СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА  МОВА 

(КУЛЬТУРА МОВИ ТА ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА)” 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

УКРАЇНСЬКА МОВНА КУЛЬТУРА  

 

Тема 1. Роль мови в житті людей і соціальна значущість мовної 

культури 

Мова як скарбниця національної культури, виразник ментальності 

етносу. Індивідуальні та соціальні аспекти мовної культури як вміння 

користуватися мовою у процесі спілкування. Мова як знаряддя 

самовираження особистості. Видатні представники культури про красу, 

багатство, виразність української мови. Місце української мови в сучасному 

житті. Відповідальність кожного носія мови за збереження і розвиток мови. 

Теоретичні та практичні завдання курсу “Сучасна українська мова 

(культура мови та практична стилістика)”, його проблематика. Навчальні 

посібники з курсу. 

 

Література: 

Основна [1; 3; 23] 

Додаткова [25; 28] 

 

 

Тема 2. Основи культури мови 

Культура мови як лінгвістична дисципліна. Розробка теоретичних і 

практичних питань культури мови в сучасному українському мовознавстві. 

Основні значення терміна “культура мови”: 
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1) дотримання усталених мовних норм усної і писемної літературної 

мови; свідоме використання мовно-виражальних засобів залежно від мети й 

обставин спілкування;  

2) сукупність комунікативних якостей літературної мови, що 

виявляються за різних умов спілкування;  

3) самостійна лінгвістична дисципліна, яка вивчає стан і статус норм 

сучасної української літературної мови, а також рівень мовної компетенції 

носіїв мови. 

Поняття про літературну мову як унормовану мову суспільного 

спілкування, зафіксовану в писемній та усній практиці. Українська 

літературна мова — унормована й відпрацьована форма загальнонародної 

мови. Усна і писемна форми літературної мови. Основні ознаки літературної 

мови: наддіалектний характер, стабільні літературні норми у граматиці, 

лексиці, вимові, функціонально-стильова розгалуженість.  

Поняття мовної норми. Ознаки літературної норми: впорядкована 

структура, стабільність, варіативність, стилістична диференціація, 

кодифікованість. 

Типи мовних норм: орфоепічні, акцентуаційні, лексичні, словотвірні, 

граматичні, орфографічні, стилістичні, пунктуаційні.  

Комунікативні якості мови: правильність, точність, логічність, чистота, 

образність, багатство, різноманітність, доречність, доступність, стислість, 

зрозумілість, емоційність, естетичність, дієвість, виразність. 

Словники і довідкові видання з української мови.  

 

Література 

Основна ] [1–3; 5; 20; 23] 

Додаткова [24; 29] 
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Тема 3. Система функціональних стилів сучасної української 

літературної мови 

Поняття про функціональний стиль мови. 

Науковий стиль мови та його структурно-мовні особливості 

(абстрактність, логічність, доказовість, використання термінів, складних 

синтаксичних конструкцій). 

Офіційно-діловий стиль та його структурно-мовні особливості 

(точність, лаконізм формулювань, нейтральний тон викладу, безособовість, 

стандартизація мови).  

Публіцистичний стиль мови та його структурно-мовні особливості 

(пристрасність, поєднання логічності з образністю, використання суспільно-

політичної лексики, риторичних питань, вигуків, повторів). 

Розмовний стиль та його структурно-мовні особливості 

(невимушеність, вільний добір мовних засобів, використання побутової 

лексики, емоційно забарвлених слів, уставних слів, вигуків, неповних 

речень). 

Художній стиль та його структурно-мовні особливості (образність, 

емоційність, поетичність, експресивність). 

 

Література 

Основна  [4; 14] 

Додаткова  [24; 32] 

 

Тема 4. Основні норми української літературної вимови  

Вимова ненаголошених голосних. Вимова приголосних звуків. Вимова 

слів, у яких відбуваються асимілятивні процеси приголосних звуків. Правила 

чергування префіксів у-, в-. Правила чергування прийменників у — в, з — із 

— зі. Правила чергування сполучників і — й. Використання засобів 

милозвучності української мови. 
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Характеристика наголосу в українській мові. Семантико-граматична 

диференціація лексем за допомогою наголосу. Паралельне наголошування. 

Наголошування прізвищ. Наголошування іменників, що стоять у множині 

(директори, записки, векселі, помилки). Наголос у синтаксичних 

сполученнях іменників з числівниками два, три, чотири (два автори, три 

слюсарі, чотири професори). Порушення акцентуаційних норм. Слова, що 

різняться наголошуванням в українській і російській мовах. 

Робота з орфоепічним словником. 

Література 

Основна  [3; 7; 21; 22] 

Додаткова  [34] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Тема 5. Лексична стилістика 

Слова однозначні та багатозначні. Відтінки значень полісемантичних 

лексем. Пряме і переносне значення слова. Лексика сучасної української 

літературної мови з погляду її походження, експресивного забарвлення, 

сфери використання. Лексичні норми сучасної української літературної мови. 

Смисловий і стилістичний відбір лексичних засобів. Чистота літературної 

мови. Власне українська лексика. Слова іншомовного походження у складі 

української мови, сфера їх уживання. Загальновживана лексика. Нейтральна 

та стилістично знижена лексика. Діалектна лексика. Жаргонізми. 

Канцеляризми і штампи. Термінологічна лексика. Професійна лексика. 

Синоніми. Пароніми.  

Основні види лексико-стилістичних помилок. Уживання слова у 

невластивому йому значенні. Нерозрізнення слів-паронімів. Порушення норм 

сполучуваності слів. Уживання росіянізмів. Калькування російських сталих 

словосполучень. Невиправдане повторення слова. Мовна надмірність: 
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плеоназм (уживання збіжних значень слів), тавтологія (повторення 

спільнокореневих слів). Мовна недостатність. Невідповідність ужитих 

мовних засобів стилю висловлювання. 

 

Література 

Основна [6; 9–11; 16; 18] 

Додаткова  [25; 33] 

 

Тема 6. Морфологічна стилістика 

Складні випадки вживання іменників. Труднощі у вживанні іменників, 

пов’язані з категорією роду та числа. Іменники, що різняться за категорією 

роду та числовою ознакою в українській і російській мовах. Особливості 

вживання назв осіб за професією, званням, посадою тощо. Слова з 

формальними ознаками чоловічого роду (назви професій, посад), які  

називають і осіб жіночої статі. Варіанти відмінкових закінчень іменників. 

Відмінювання прізвищ, імен. Кличний відмінок. 

Складні випадки вживання прикметників. Особливості утворення 

ступенів порівняння прикметників. 

Уживання займенників. Варіантність відмінкових форм займенників. 

Використання пошанної множини займенників. Синонімічні заміни особових 

займенників. 

Труднощі у вживанні числівників, дієслів, дієприкметників, 

дієприслівників, службових частин мови. Складні випадки вживання 

числівників. Уживання збірних числівників. Відмінювання кількісних 

числівників. Особливості сполучення числівників з іменниками. 

Уживання дієслів. Творення деяких форм дієслова. Уживання 

дієприкметників, дієприслівників. Особливості перекладу 

дієприкметникових конструкцій російської мови на українську мову.  

Особливості утворення ступенів порівняння прислівників. 
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Уживання службових частин мови. Уживання прийменників. 

Конструкції з прийменником по. Синонімія прийменникових конструкцій. 

Уживання сполучників. 

Основні види морфологічних помилок. Уживання іменника в 

невідповідній формі роду, числа, відмінка. Ненормативне ступенювання 

прикметників (використання російськомовної граматичної моделі; злиття 

простої і складеної форм ступенів порівняння). Неузгодження форми вищого 

ступеня прикметника, ужитого як присудок, у роді, числі з підметом. 

Неправильне введення в речення форми вищого ступеня прикметника 

(пропускання прийменника або сполучника). Некоректне вживання 

особового займенника, співвідносного за контекстом із різними іменниками, 

що спричиняє  двозначність. Неузгодженість особового займенника із 

замінюваним словом (у роді, числі). Хибна граматична форма іменника у 

складі кількісно-іменних сполучень. Уживання повнозначного дієслова 

являтися замість дієслова-зв’язки (є, був, була, було, були).  

Уживання ненормативної форми дієприкметника. Уживання 

ненормативної форми дієприслівника. Неправильний вибір видової форми 

дієприслівника. Злиття простої і складеної форм ступенювання прислівників. 

Уживання невідповідного прийменника. Уживання невідповідного 

сполучника чи сполучного слова. Контамінація парних сполучників. 

Контактне вживання сполучників, які передають один тип смислових 

відношень. 

Література  

Основна [8; 9; 16; 18] 

Додаткова  [33] 

 

Тема 7. Синтаксична стилістика 

Складні випадки керування іменників, прикметників, дієслів. 

Просте речення. Смислові зв’язки і порядок слів у простому реченні. 

Узгодження присудка з підметом, вираженим складним словом, збірними 
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словами, числівником, з однорідними підметами. Уживання однорідних 

членів речення. Складне речення. Паралельні синтаксичні конструкції. 

Основні види синтаксичних помилок. Порушення норм керування: 

неправильна відмінкова форма керованого іменника; уживання 

прийменникової конструкції замість безприйменникової чи навпаки. 

Контактне розміщення кількох слів в одній відмінковій формі. Неправильний 

порядок слів. Збіг двох прийменників. Неправильне введення дієприслівника 

в речення.  

Порушення порядку слів (однорідних членів речення) при парних 

сполучниках. Неправильне використання однорідних членів речення: 

сполучення як однорідних членів частково збіжних (у тому числі видових і 

родових) понять, а також непорівнянних понять; порушення граматичної 

форми керованих слів; неузгодженість обставини з одним або кількома 

однорідними членами речення; невмотивоване пропускання прийменників 

при однорідних членах речення; поєднання як однорідних синтаксичних 

конструкцій різного ґатунку; неправильна рубрикація. 

Неправильна побудова складного речення: зміщення синтаксичної 

конструкції; нагромадження підрядних речень; неправильне використання 

сполучникових зв’язків; поєднання підрядного речення і члена речення як 

однорідних. Граматична невідповідність між узагальнюючим 

словом(словосполученням) і членами однорідного ряду. Контамінація прямої 

і непрямої мови. 

 

Література 

Основна [9; 16; 18; 26] 

Додаткова [33] 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Мова як скарбниця національної культури. 

2. Видатні представники культури про красу, багатство, виразність 

української мови. 

3. Місце української мови в сучасному житті. 

4. Культура мови. 

5. Літературна мова та її ознаки. 

6. Поняття мовної норми. Типи мовних норм. 

7. Комунікативні якості мови. 

8. Словники і довідкові видання з української мови. Енциклопедичні та 

філологічні словники. 

9. Тлумачні словники, принципи їх побудови. 

10.Поняття про функціональний стиль мови. 

11.Науковий стиль та його структурно-мовні особливості. 

12.Офіційно-діловий стиль та його структурно-мовні особливості . 

13.Публіцистичний стиль та його структурно-мовні особливості. 

14.Розмовний стиль та його структурно-мовні особливості. 

15.Художній стиль та його структурно-мовні особливості. 

16.Основні норми української літературної вимови. 

17.Правила чергування прийменників у — в. 

18.Правила чергування прийменників з — із — зі.  

19.Правила чергування сполучників і — й.  

20.Характеристика наголосу в українській мові.  

21.Лексика сучасної української мови як система. 

22.Слово і його значення. 

23.Лексика сучасної української літературної мови з погляду її 

походження. 

24.Лексика сучасної української літературної мови з погляду 

експресивного забарвлення. Нейтральна та стилістично знижена лексика.  
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25.Лексика сучасної української літературної мови з погляду сфери 

використання. 

26.Чистота літературної мови.  

27.Слова іншомовного походження у складі української мови, сфера їх 

уживання. 

28.Типи синонімів в українській мові. 

29.Пароніми в українській мові. 

30.Канцеляризми і штампи.  

31.Мовна надмірність та недостатність. 

32.Рід відмінюваних іменників. 

33.Рід невідмінюваних іменників. 

34.Утворення кличного відмінка. Звертання, що складаються з кількох 

назв. 

35.Особливості вживання назв осіб за професією, званням,  посадою 

тощо. 

36.Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників. 

37.Варіанти відмінкових форм іменників. 

38.Родовий відмінок однини іменників чоловічого роду ІІ відміни. 

39.Давальний і місцевий відмінки однини іменників чоловічого роду ІІ 

відміни.  

40.Відмінювання імен по батькові. 

41.Відмінювання прізвищ. 

42.Творення ступенів порівняння прикметників. 

43.Уживання особових займенників. Синонімічні заміни займенників. 

44.Уживання зворотного і присвійних займенників. 

45.Уживання означальних займенників. 

46.Уживання вказівних, неозначених, відносно-питальних займенників. 

47.Відмінювання кількісних і порядкових числівників. 

48.Синонімія числівників. 

49.Сполучення числівників з іменниками. 
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50.Творення і вживання форм дієслова. 

51.Творення і вживання дієприкметників. 

52.Уживання прийменників. Синонімія прийменників. 

53.Конструкції з прийменником по. 

54.Уживання сполучників. 

55.Складні випадки керування. Керування при однорідних членах 

речення. 

56. Синтаксичне і стилістичне значення порядку слів у реченні. 

57.Узгодження присудка з підметом. 

58.Уживання однорідних членів речення. 

59.Паралельні синтаксичні конструкції. 

60.Складне речення. 
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