Українська мова в інтернет-просторі:
готуємося до іспиту та удосконалюємо знання (подорож перша – сайти).
Кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності активно
перелаштовується у своїй роботі відповідно до ситуації карантину. Дистанційна форма
навчання стала реаліями сьогодення, тому запорукою якісної підготовки до літньої
сесії та успішного складання заліків та іспитів є вільне орієнтуватися в освітньому
контенті, чіткий вибір зручних форм повторення вивченого та засвоєння нового
матеріалу. Для того щоб зорієнтувати як студентство, так і всіх зацікавлених у
високому рівні володіння мовними нормами започатковуємо короткі огляди інтернетресурсів, що можуть стати у пригоді для вироблення мовної грамотності та
мовленнєвої культури.
Тренувальне тестування з української мови, яке допоможе пригадати складні
випадки слововживання, студенти зможуть пройти з 06 квітня і до 10 квітня за таким
посиланням.
А тепер короткий огляд тих джерел, що містять теоретичний матеріал, сучасну
ілюстративну наповненість та мають найголовніше в опануванні мовними
труднощами – широкий вибір практичних вправ і завдань.
«Офіційний сайт української мови»
Тут можна знайти норми правопису, правила, приклади ділових документів, словник
синонімів, шкільні підручники з української мови. Навіть антисуржик, де тобі
пояснять, що безвихідного становища не буває, є лише безпорадне. Також є рубрика
«Питання і відповіді», де можна поставити власне запитання.
Для найбільш допитливих зазначимо, що на цьому сайті розміщено чинний правопис з
усіма правилами української мови(звернемо увагу, що зазначено мовні норми, чинні
на 2016 рік, тож зміни до правопису можна переглянути на інших сайтах) , а також
так званий класичний правопис, або, як ще його називають, харківський
(скрипниківський).
Тренажер з правопису української мови
Онлайн-вправи з усіх
розділів мовознавства:
від
фонетики
до
культури мови. Перед
завданнями
можна
ознайомитися
з
коротким конспектом
правил. До речі, тестів
немає. Ти самостійно
повинен
вставити,
наприклад, потрібні розділові знаки у речення чи дефіс або апостроф у слово. Тому
вгадати не вдасться.

«Мовомарафон»
Проєкт спрямований на
популяризацію
української мови та
пропонує челендж: 25
днів
розмовляти
державною
та
виконувати
різні
завдання онлайн чи
офлайн.
Він
приурочений до Дня
Незалежності,
але
долучатися можна будьколи.
Випробуй себе: чи зможеш відмовитися від суржику, вітатися та лаятися українською,
зняти відео з уживанням діалектизмів, поширених у твоєму місті чи селі?
Також на сайті є добірка прози та поезії українською, корисні посилання.

«Мova»
Освітній проєкт для охочих
удосконалити
українську.
Складні
правила
слововживання
пояснює
доступно і з картинками
відомий герой Лепетун. От ти
знав,
що
українською
правильно цілушка хліба, а не
«горбушка», домашній сир, а
не «творог»? А ще тут є
диктанти, вправи-онлайн і
можливість перевірити текст
на помилки, а також 11
мультфільмів.

