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Підсумковий контроль залік 
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ступінь, вчене звання 

Єлдінова Світлана Миколаївна, к. філол. н., 
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Анотація 

Попередня підготовка Студенти вивчали дисципліни «Сучасна 

українська мова», «Українська мова за 

професійним спрямуванням» 

Зміст дисципліни Модуль 1. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. 

Тема1.Предмет і задачі фонетики. Голосні та 

приголосні звуки російської мови. 

Тема 2. Зміна голосних звуків російської мови в 

порівнянні з українською мовою.  

Тема 3. Приголосні звуки російської мови. Їх 

класифікація . 

Тема 4. Приголосні звуки в потоці мовлення.  

Тема 5. Система голосних і приголосних фонем. 

Їх позиційне видозмінення. 

Тема 6. Інтонація. Наголос. Склад. 

Тема 7. Орфоепія. Особливості вимови голосних 

звуків російської мови в порівнянні з 

українською. 

Тема 8. Норми вимови голосних звуків.  

Тема 9. Особливості вимови слів іншомовного 

походження та варіантів слів. 

Модуль 2. Лексикологія, Фразеологія. 

Лексикографія. 

Тема 10. Слово як основна одиниця мови. 

Лексичне значення слова. 

Тема 11. Семантична структура багатозначного 

слова. 

Тема 12. Омонімія та синонімія в лексичній 

системі російської мови. 

Тема 13. Фразеологія російської мови. 



Тема 14. Лексикографія російської мови. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Курс МНОГ «Мовно-літературна» (іншомовна 

освіта) займає важливе місце в підготовці вчителя 

початкових класів. Вивчення курсу допоможе 

оволодіти лексичними, орфоепічними, 

граматичними нормами російської мови, розвине 

вміння будувати монологічне та діалогічне 

мовлення по темі  (уміння говорити). 

Компетентності - формування у студентів загальних та професійно 

орієнтованих комунікативних мовленнєвих 

компетенцій (лінгвістичних, соціолінгвістичних); 

- здатність встановлювати міжпредметні зв’язки з 

дисциплінами, які вивчалися; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями; 

- здатність спілкуватися як державною, так і 

іншими мовами; 

- здатність здійснювати комунікацію, виходячи із 

цілей спілкування та конкретної ситуації; 

- здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; 

- навички використання сучасних інформаційних 

ресурсів та технологій; 

- здатність взаємодіяти із спільнотами (на 

місцевому, регіональному, національному і 

європейському рівні) для розвитку професійних 

знань, використання практичного досвіду й 

мовно-літературного контексту для реалізації 

цілей освітнього процесу; 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вивчення курсу допоможе запобігати типових 

помилок інтерференційного характеру, підвищити 

рівень культури українського та російського 

мовлення молодших школярів. 

Види навчальної 

діяльності 

Лекція, практичне заняття, самостійна робота, 

презентація. 

Критерії оцінювання 1 бал – студенти засвоїли знання у формі окремих 

фактів, елементарних уявлень; 

2 бали – студенти відтворюють частину 

навчального матеріалу у формі понять з 

допомогою викладача, можуть повторити за 

зразком певну дію; 

3 бали – студенти відтворюють основний 

навчальний матеріал з допомогою викладача, 

здатні з помилками й неточностями дати 

визначення понять; 



4 бали – студенти добре володіють вивченим 

матеріалом, вміють робити висновки, виправляти 

помилки. Відповідь правильна, логічна, хоча і 

бракує власних суджень; 

5 балів – студенти мають системні, міцні знання в 

обсязі та в межах вимог програми, усвідомлено 

використовують їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях, виконують творчі 

завдання. 

Web-посилання на 

навчальної дисципліни 

на веб-сайті 

університету 

http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=1168 
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