




ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
 

1.1 Українська мова – державна мова України. Вона неоціненна національна 
святиня, скарбниця духовних надбань народу, запорука його подальшого 
культурного прогресу. Як навчальний предмет українська мова виконує важливі 
освітні функції. Головна функція рідної мови полягає у тому, що вона є засобом 
спілкування, пізнання нагромаджених людством культурних цінностей. Як форма 
вияву національної й особистісної свідомості вона є засобом самопізнання, 
саморозвитку і самореалізації людини. Вільне володіння мовою забезпечує 
реалізацію творчих можливостей абітурієнтів в усіх сферах життя. 

Виходячи із суспільних і освітніх функцій української мови, основна мета її 
вивчення на підготовчих курсах полягає у формуванні національної свідомості, 
духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, 
комунікативно користуватися засобами рідної мови в усіх видах мовленнєвої 
діяльності. 

Оскільки підготовчі курси спрямовані, у першу чергу, на закріплення 
письмових навичок майбутніх студентів, то головним завданням підготовчих 
курсів з української мови є  систематизація й узагальнення базових 
орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних умінь і 
навичок. 

Узагальнення  знань з української мови має бути спрямоване на підвищення 
культури мовлення і рівня грамотності слухачів курсів. Систематизація і 
поглиблення вивченого у школі проводиться вже на вищому рівні узагальнення. 
Заняття передбачають удосконалення основних мовних і мовленнєвих умінь і 
навичок. 

У програмі подано орієнтовний розподіл годин. Викладач має змогу вносити 
у нього свої корективи, не скорочуючи при цьому кількості годин. 
 

Основним завданням підготовчих курсів є формування у слухачів 
ключових компетентностей: 

1 Спілкування державною мовою – готовність (здатність) учнів засобами 
української мови успішно взаємодіяти у процесі розв’язання типових для віку 
життєвих проблем; сформоване ціннісне ставлення до мови свого народу, 
наявність досвіду послуговування державною мовою. 

2 Спілкування іноземними мовами – готовність (здатність) реалізовувати 
різноманітні комунікативні наміри у широкому діапазоні особистісних, 
соціальних і культурних контекстів. 

3  Математична грамотність – спроможність особистості застосовувати 
математичні вміння в реальному житті, працювати з числовою інформацією. 

4  Компетентності у природничих науках і технологіях – здатність 
орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією 
відповідно до потреб, застосовувати ІКТ у навчанні й повсякденному житті, 
знаходити, опрацьовувати і систематизовувати інформацію); здатність бути 



відкритими до інновацій, реалізувати себе в мінливому технологічному, 
життєвому, навчальному й трудовому середовищі. 

5  Інформаційно-комунікаційна компетентність – здатність (готовність) 
розуміти навколишнє інформаційне середовище, самостійно шукати, добирати й 
критично аналізувати необхідну інформацію, трансформувати, зберігати та 
транслювати її й діяти відповідно до своїх цілей і прийнятої в суспільстві 
комунікаційної етики. 

6 Уміння вчитися протягом життя – здатність і внутрішня потреба 
самостійно здобувати знання і формувати вміння відповідно до поставлених цілей 
з метою самовдосконалення й самореалізації. 

7  Соціальна і громадянська компетентності – усвідомлення 
громадянської повинності й відповідальності, здатність до реалізації 
громадянських прав і обов’язків. 

8  Підприємницька компетентність – це інтегрована якість особистості, 
що базується на креативності, творчості, інноваційності, здатності до ризику, 
спроможності планувати, самоорганізовуватися й організовувати підприємницьку 
діяльність, утілювати ідеї у сферу економічного життя, розв’язувати конфліктні 
ситуації, приймати рішення, брати на себе відповідальність, формувати моделі 
поведінки, необхідні для успішного розв’язання нагальних виробничих проблем. 

9 Загальнокультурна – здатність учня усвідомлено сприймати надбання 
культури як цінність, аналізувати й оцінювати досягнення національної та 
світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті 
сучасного суспільства, застосовувати традиційні для культури українського 
народу методи самовиховання. 

10  Екологічна грамотність і здорове життя – здатність розумно й 
раціонально користуватися природними ресурсами,  усвідомлене ставлення до 
ролі довкілля для життя й здоровя людини; готовність виявляти активну життєву 
позицію в питаннях захисту довкілля, дотримуватися здорового способу життя й 
пропагувати його. 

 

2.2 У результаті вивчення предмета слухачі курсів повинні: 
 

знати вміти 
– орфограми в коренях, префіксах і 
суфіксах; 
 

– загальні відомості про просте і 
складне речення, однорідні члени 
речення, речення із вставними 
словами, відомості про 
відокремлені та уточнюючі члени 
речення, пряму мову, розділові 
знаки при прямій мові та діалозі; 

 

– знаходити і виправляти 
орфографічні помилки; 
 

– правильно розставляти  розділові 
знаки в простому та складному  
реченнях й обґрунтовувати їх; 

– обґрунтовувати вживання 
розділових знаків за допомогою 
вивчених правил; 
 
 



– самостійно здобувати знання, 
працювати з навчальною 
літературою; 

– користуватись словниками 
різних типів. 

– застосовувати здобуті знання під 
час виконання практичних 
завдань. 

 
 

 
На підготовчі курси відводиться 75 годин. Після закінчення навчання для 

слухачів проводиться  перевірка засвоєння знань. Основною формою перевірки 
орфографічної та пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант. 
 

 



2. Програма навчальної дисципліни 
 

Вступ 
Тема 1  Українська мова серед інших європейських мов. Розділи науки про 

мову. 
Місце української мови серед інших європейських мов. Поняття літературної 

мови. Розділи науки про мову. 
 

Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з фонетики, 
лексикології, словотвору, правопису 

Тема 2 Правила переносу частин слова 
Загальна характеристика звукового складу мови.  Основні норми української 

літературної вимови. Склад і наголос. Правила переносу слів.  
Тема 3 Правопис голосних. Чергування голосних у дієслівних коренях   
Правопис ненаголошених Е та И.  Правопис О та А. Чергування голосних у 

дієслівних коренях.Чергування О з Е  після шиплячих та Й.  
Тема 4 Чергування у групах приголосних, спрощення 
Спрощення у групах приголосних. Винятки з правил. Уподібнення 

приголосних. Чергування у групах приголосних. Зміни приголосних при 
додаванні суфіксів  -ськ(ий), -ств(о).  

Тема 5 Вживання м’якого знака 
Правила вживання м’якого знака. 
Тема 6 Вживання апострофа 
Правила вживання апострофа. 
Тема 7 Правопис слів іншомовного походження 
Уживання м’якого знака у словах іншомовного походження. Уживання 

апострофа у словах іншомовного походження.Подвоєння у словах іншомовного 
походження.Правопис голосних у словах іншомовного походження. 

Тема 8 Правопис префіксів 
Правопис префіксів З-, С-, ЗІ-,ІЗ-. Правопис префіксів ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-. 
Правопис префіксів, що закінчуються на приголосний. 
Тема 9 Правопис суфіксів 
Правопис літери И, Е,О. 
Тема 10 Вживання великої букви 
Уживання великої літери у власних назвах. 
Тема 11 Подвоєння та подовження приголосних  
Подвоєння букв на позначення подвоєних звуків внаслідок збігу та 

подовження приголосних звуків. 
Тема 12  Правопис складних слів 
Правопис складних іменників.  Правопис складних прикметників. Загальні 

правила правопису складних слів. 
Тема 13 Правопис прислівників 
Правопис прислівників разом.  Правопис прислівників окремо. Правопис 

прислівників через дефіс. 
Тема 14 Правопис службових частин мови 
Правопис прийменників. Правопис сполучників.  Правопис часток. 
Тема 15 Правопис частки не з різними частинами мови 
Правопис частки не разом. Правопис частки не окремо. 



 
Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису 

і пунктуації 
Тема 16 Розділові знаки у простому реченні. Тире між підметом і присудком. 
Поняття про речення. Класифікація речень. Розділові знаки у реченні.  
Тире між підметом і присудком. 
Тема 17 Розділові знаки при однорідних членах речення та 

узагальнювальних словах 
Розділові знаки в реченнях з однорідними членами. Розділові знаки з 

узагальнювальними словами при однорідних членах речення. 
Тема 18 Відокремлені члени речення. Відокремлення додатків. 
Поняття про відокремлення. Відокремлені додатки. 
Тема 19 Відокремлення означень та прикладок 
Правила відокремлення означень. Відокремлення прикладок.  
Тема 20 Відокремлення обставин 
Правила відокремлення обставин. 
Тема 21 Розділові знаки у реченнях з порівняльним зворотом 
Порівняльний зворот. Розділові знаки у реченнях з порівняльним зворотом. 
Тема 22 Звертання. Розділові знаки у реченні зі звертаннями 
Поняття про звертання. Розділові знаки у реченні зі звертаннями. 
Тема 23 Розділові знаки при вставних та вставлених конструкціях 
Розділові знаки у реченнях зі вставними словами.  Розділові знаки у реченнях 

зі вставленими конструкціями. 
Тема 24 Розділові знаки у складних сполучникових реченнях  
Розділові знаки у складносурядних реченнях. Розділові знаки у  

складнопідрядних реченнях. 
Тема 25 Розділові знаки у складних безсполучникових реченнях 
Кома та крапка з комою у складних безсполучникових реченнях. Двокрапка 

у складних безсполучникових реченнях. Тире у складних безсполучникових 
реченнях. 

Тема 26 Пряма мова. Оформлення прямої мови на письмі 
Способи передачі чужої мови. Розділові знаки у реченнях з  прямою мовою. 
Оформлення цитат. Проміжний контроль знань 

Тема 27 Систематизація та узагальнення вивченого. Контрольний диктант 
Систематизація та повторення вивченого. Контрольний диктант 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Структура підготовчих курсів 
 

Назва розділу, теми 

Кількість годин 

У
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ог
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С
ам
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ті
йн
а 

ро
бо
та

  

1 Вступ. Українська мова серед інших європейських мов. 
Розділи науки про мову 

1 1  

Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з фонетики, 
лексикології, словотвору, правопису 

2 Правила переносу частин слова 1 1  
3 Правопис голосних. Чергування голосних у дієслівних 
коренях   

3 2 1 

4Чергування у групах приголосних, спрощення 4 2 2 
5 Вживання м’якого знака 3 2 1 
6 Вживання апострофа 2 2  
7 Правопис слів іншомовного походження 5 4 1 
8 Правопис префіксів 2 2  
9 Правопис суфіксів 2 2  
10 Вживання великої букви 3 2 1 
11 Подвоєння та подовження приголосних  2 2  
12 Правопис складних слів 3 2 1 
13 Правопис прислівників 5 4 1 
14 Правопис службових частин мови 3 2 1 
15 Правопис частки не з різними частинами мови. 
Проміжний контроль знань 

3 2 1 

Усього за розділом 41 31 10 
Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису і 

пунктуації 
16 Розділові знаки у простому реченні. Тире між підметом 
і присудком. 

3 2 1 

17 Розділові знаки при однорідних членах речення та 
узагальнювальних словах 

4 4  

18 Відокремлені члени речення. Відокремлення додатків 3 2 1 
19 Відокремлення означень та прикладок 4 2 2 
20 Відокремлення обставин 2 2  
21 Розділові знаки у реченнях з порівняльним зворотом 2 2  
22 Звертання. Розділові знаки у реченні зі звертаннями 2 2  
23 Розділові знаки при вставних та вставлених 
конструкціях 

2 2  

24 Розділові знаки у складних сполучникових реченнях  2 2  
25 Розділові знаки у складних безсполучникових реченнях 3 2 1 



26 Пряма мова. Оформлення прямої мови на 
письмі.Проміжний контроль знань 

4 4  

Усього за розділом 33 28 5 
27 Систематизація та узагальнення вивченого. 
Контрольний диктант 

2 2  

УСЬОГО 75 60 15 
 

4 Методи навчання 
Лекція, бесіда, проблемний виклад, ілюстрація, імітаційно-ігровий, 

виконання вправ, дослідження, самостійна робота, випереджувальні завдання. 
Поряд із традиційними методами навчання запропоновано інноваційні, які 

передбачають використання в освітньому процесі інформаційно-комунікаційних 
програмних засобів, зокрема:  

– лекція-візуалізація;  
– метод свідомого сприйняття навчальної інформації;  
– метод взаємної відповідальності;  
– метод віртуальної творчості;  
– метод дидактичних асоціацій;  
– спостереження – цілеспрямоване, безпосереднє і організоване сприйняття 
предметів і явищ. 

 
5 Засоби діагностики результатів навчання 

Методи контролю 
 
 Поточний контроль знань слухачів підготовчих курсів з української мови  
має на меті перевірку рівня підготовленості слухача до виконання конкретної 
роботи. Форми поточного контролю – усне, письмове опитування, машинне і 
безмашинне тестування. 

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів:  
- поточного контрою знань;  
- індивідуального завдання;  
- проведення контрольних робіт. 

 Об’єктом оцінювання знань слухачів є програмний матеріал підготовчих 
курсів. 

Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень 
слухачів у оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до 
вимог програми. 

Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його 
основними завданнями є встановлення й оцінювання рівнів розуміння й 
первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв’язків між 
ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь та навичок. 
Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове і фронтальне 
опитування; виконання слухачами різних видів письмових робіт; взаємоконтроль 
слухачів у парах і групах; самоконтроль тощо.  



Для контрольної перевірки використовується написання диктанту. 
Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за зазначену вище роботу студент 
міг одержати від 1 бала (за роботу, яка не дала задовільного результату) до 12 
балів (за бездоганно виконану роботу).  

Підсумковий  контроль  знань – написання диктанту. 
 
Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв: 
 

Бали 
 

Кількість помилок 
 

Бали 
 

Кількість помилок 

1 15—16 і більше 7 4 

2 13—14 8 3 

3 11—12 9 1+1 (негруба) 

4 9—10 10 1 
5 7—8 11 1 (негруба) 
6 5—6 12 — 

 
 

6. Рекомендовані джерела інформації  
 

Базова література 
1 Авраменко О. Українська мова: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл./ 
Олександр Авраменко. – К.: Грамота, 2017. 
2 Заболотний О.В.Українська мова : підручник для 5 кл. загальноосвіт. навч. 
закл.  / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. − К.: Генеза, 2013. 
3 Заболотний О.В.Українська мова : підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. 
закл. / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. − К.: Генеза, 2014. 
4 Заболотний О.В.Українська мова : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. 
закл. : рівень стандарту / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. − К.: Генеза, 
2015. 
5 Заболотний О.В.Українська мова : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. 
закл. / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. − К.: Генеза, 2016. 
6 Заболотний О.В.Українська мова : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. 
закл. / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. − К.: Генеза, 2017 
7  Ющук І.П. Українська мова : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. 
: рівень стандарту / І.П. Ющук. − Тернопіль:Навчальна книга – Богдан, 2015 
8 Ющук І.П. Українська мова : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. 
: рівень стандарту / І.П. Ющук. − Тернопіль:Навчальна книга – Богдан, 2016 
9 Український правопис/ НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; 
Ін-т української мови. – К.: Наук.думка,2015 

 
                                             Інформаційні ресурси 
 
1 https://drive.google.com/file/d/0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k/view 
2 http://pidruchnyk.com.ua/123-ukrayinska-mova-zabolotniy-5-klas.html 

https://drive.google.com/file/d/0B0kHwvQLtSb5b1htQ0lMYzF4V0k/view
http://pidruchnyk.com.ua/123-ukrayinska-mova-zabolotniy-5-klas.html


3 http://pidruchnyk.com.ua/512-ukrayinska-mova-zabolotniy-6-klas.html 
4 http://www.geneza.ua/pdf/7klas/Zabolotny_UM.ua_P_7.ua_(234-13)_S.pdf 
5http://www.geneza.ua/pdf/8klas/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B

B%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%9C.%D1%83%
D0%BA%D1%80_%D0%9F_8.%D1%83%D0%BA%D1%80_(096-15)_S.pdf  

6https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKeEMwOHJYZ2ZVYTA/ view 
7http://www.bohdan-digital.com/userfiles/978-966-10-1236-2-Ukr_mova7% 

20kl+.pdf 
8 https://bohdan-books.com/upload/data_files/tmp_catalog/978-966-10-4474-5.pdf 
9 http://litopys.org.ua/pravopys/pravopys2015.htm 

http://pidruchnyk.com.ua/512-ukrayinska-mova-zabolotniy-6-klas.html
http://www.geneza.ua/pdf/7klas/Zabolotny_UM.ua_P_7.ua_(234-13)_S.pdf
http://www.geneza.ua/pdf/8klas/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKeEMwOHJYZ2ZVYTA/
http://www.bohdan-digital.com/userfiles/978-966-10-1236-2-Ukr_mova7
https://bohdan-books.com/upload/data_files/tmp_catalog/978-966-10-4474-5.pdf
http://litopys.org.ua/pravopys/pravopys2015.htm


Додаток А 
Тематичний план 

№
  з
ан
ят
тя

 
Назва тематичного розділу, 

тема заняття 
Кількість 
годин 

Література, 
інформац. 
джерела 

( № за п. .... , 
стор. ...) 

Примітки 

1 2 3 4 5 

Тематичний розділ 1 
Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з фонетики, 

лексикології, словотвору, правопису 

1 
Вступ. Розділи науки про мову. 
Правила переносу частин 
слова 

2 [1] – с.4-5, [2] ‒ 
с.100-102 

 

2 
Правопис голосних. 
Чергування голосних у 
дієслівних коренях   

2 [2] – §28 
 

2с Чергування О з Е  після 
шиплячих та Й 1 [2] – §28  

3 Чергування у групах 
приголосних, спрощення 2 [2] – § 30,32  

3с Уподібнення приголосних  2 [2] – § 32  
4 Вживання м’якого знака 2 [2] – § 34  

4с Складні випадки вживання 
м’якого знака 1 [2] – § 34  

5 Вживання апострофа 2 [2] – § 36  

6 
Правопис слів іншомовного 
походження 2 [1] – §9,10,  

 

6с 
Уживання м’якого знака у 
словах іншомовного 
походження 

1 [2] – § 39 
 

7 Подвоєння у словах 
іншомовного походження 2 [2] – § 39  

8 Правопис префіксів 2 [2] – § 53  
9 Правопис суфіксів 2 [2] – § 52  

10 Вживання великої букви 2 [1] – §17  

10с Складні випадки вживання 
великої букви 1 [1] – §18  

11 Подвоєння та подовження 
приголосних  2 [2] – § 37,38  

12 Правопис складних слів 2 [3] – § 19, 20  

12с Загальні правила правопису складних слів 1 [3] – § 19, 20 
 

13 Правопис прислівників 2 [4] – § 38  



14 Правопис прислівників 2 [4] – §39  

14с Розрізнення прислівників та співзвучних частин мови 1 [4] – § 40  

15 Правопис службових частин 
мови 2 [4] – §43,47  

15с Розрізнення прийменників та префіксів 1 [4] – § 49  

16 
Правопис частки не з різними 
частинами мови. Проміжний 
контроль знань 

2 [4] – § 50 
 

16с Складні випадки правопису 
часток 1 [4] – § 48  

Усього за тематичним розділом  42   
Тематичний розділ 2 

Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису 
і пунктуації 

 

17 
Розділові знаки у простому 
реченні. Тире між підметом і 
присудком 

2 [5] – §8 
 

17с Поняття про речення. Класифікація речень 1 [5] – §4  

18 Розділові знаки при 
однорідних членах речення  2 [5] – §22, 24  

19 Розділові знаки при 
узагальнювальних словах 2 [5] – §25   

20 Відокремлення додатків 2 [5] – §34  

20с Поняття про відокремлення 1 [5] – §31  

21 Відокремлення означень 2 [5] – §32  

21с Відокремлення прикладок 2 [5] – §33  
22 Відокремлення обставин 2 [5] – §35  

23 Розділові знаки у реченнях з 
порівняльним зворотом 2 [5] – §14  

24 Розділові знаки у реченні зі 
звертаннями 2 [5] – §27,   

25 Розділові знаки при вставних 
та вставлених конструкціях 2 [5] – §28-29  

26  Розділові знаки у складних 
сполучникових реченнях 2 [1] – с.58-59, 94-

95 
 

27 Двокрапка і тире у складних безсполучникових реченнях 2 [1] – с.106-110  

27с 
Кома та крапка з комою у 
складних безсполучникових 
реченнях 

1 [1] ‒ с.102-103 
 



28 Оформлення прямої мови на 
письмі 2 [1] – с.21-22, [6] 

‒  §4 
 

29 Оформлення цитат. Проміжний контроль знань 2 [1] – с. 32-33, 
[6] ‒  §6 

 

30 
Систематизація та 
узагальнення вивченого. 
Контрольний диктант 

2  
 

Усього за тематичним розділом 5 33   

Усього 75   

 


