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ПЕРЕДМОВА
В умовах розбудови української держави все більшого значен-

ня набувають проблеми духовної культури нації. Істотним еле-
ментом її є мова – акумулятор знань і соціального досвіду, один 
із найголовніших засобів самовираження особистості. Розвій ду-
ховної культури соціуму визначається насамперед станом функ-
ціювання мови в усіх сферах суспільної діяльності й особливо 
– мовною культурою індивідуумів. Ця проблема невіддільна від 
осмислення національного й соціокультурного феномена мовної 
особистості загалом і мовної особистості філолога зокрема.

Готувати висококваліфікованих фахівців, які бездоганно во-
лодіють державною мовою, – завдання вищої школи. Курс сучас-
ної української літературної мови у ВНЗ продовжує формування 
національно-мовної особистості, розширює мовну компетенцію 
майбутнього спеціаліста у професійній сфері.

Сучасна українська літературна мова (за професійним спря-
муванням) охоплює теоретичні відомості про українську мову 
і спрямована на практичне засвоєння структурних рівнів мо-
вознавчої науки, що становлять структуру сучасної української 
мови: фонетичний рівень, на якому виявляється звукова природа 
мови, що є основою акустичного й графічного образів україн-
ської мови; морфемний рівень, що відображає зародження знако-
вості мови: морфеми – значущі одиниці мови, які виформовують, 
доповнюють чи змінюють значення слова; лексичний рівень, на 
якому формується універсальна й унікальна за своєю сутністю 
вища одиниця мови – слово, що має лексичне значення; грама-
тичний рівень: підпорядковуючи собі мовні одиниці інших рівнів, 
зокрема лексичного, за їх співвіднесеністю з реаліями дійсності 
встановлює правила й порядки групування слів за граматичним 
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значенням на класи, розряди, частини мови; диктує граматичні 
закони та моделі основної комунікативної одиниці – речення.

Курс сучасної української мови спрямований на те, щоб на-
вчити студентів користуватися нормами літературної мови в різ-
номанітних практичних мовленнєвих сферах, видах мовленнєвої 
діяльності; спонукає до мовленнєвої довершеності, яка виявля-
ється в логічності, точності, чистоті, багатстві, виразності ви-
словлювань, прагненні оволодіти мовою, її зображувальними, 
термінологічними, емоційно-експресивними багатствами.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1
ТЕМА: Логічність мови

Контрольні питання:
1. Логічність як ознака культури мовлення.
2. Ознаки логічного мовлення.
3. Причини логічних недоладностей.
4.Аналіз рольової гри «Високий рівень культури мовлення – 

важливий показник професійної підготовки філолога». 

Література:
Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. Львів: Світ, 1990. 

С. 105–110.
Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: 

навч. посібник. Львів: Світ, 2003. С. 290–295.
Культура мови: від теорії до практики: монографія / за ред. 

Л. В. Струганець. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. 
216 с.

Культура фахового мовлення: навч. посібник / за ред. 
Н. Д. Бабич. Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. 528 с.

Левчук І., Матящук Л. Основи культури мовлення: особли-
вості, поради, роздуми: навч. довідник. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. 
164 с.

Мацько Л. І., Мацько О. М., Сидоренко О. М. Українська мова. 
Сучасний довідник. Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного 
дозвілля», 2012. С. 611–612.

Хом’як І. М. Українська мова – державна мова України. 
 Історія української державності: зб. виступів учасників Всеукра-
їнської науково-практичної конференції. Рівне: МЕГУ ім. акад. 
С. Дем’янчука, 2016. С. 21–23.
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