
Українська  мова в інтернет-просторі 

готуємося до іспиту та удосконалюємо знання (подорож третя – сайти). 

 

Кафедра українознавства, документознавства та інформаційної діяльності 

активно працює над тим, щоб інтернет-ресурси стали частиною навчального процесу і 

допомагали вдосконалювати та поглиблювати знання з гуманітарних дисциплін, 

зокрема з української мови. Мовна вправність, вільне володіння державною мовою – 

це неодмінні риси  сучасного фахівця. 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  інтернет-ресурсів, що можуть стати 

у пригоді для вироблення мовної грамотності та мовленнєвої культури. 

Тренувальне тестування з української мови, яке допоможе пригадати складні 

випадки слововживання, можна пройти  з 21 квітня і до 24 квітня за таким посилання  

OnlineCorrector 

Проєкт OnlineCorrector – це насамперед доповнення до Google документів, яким 

можна скористатися для перевірки на грамотність 

текстів, написаних  українською мовою. Однак 

стане у нагоді і сайт із прикладами помилок – це 

супровідна частина до доповнення, яке генерує 

посилання на сторінки з прикладами конкретних 

ймовірних помилок.  У доповненні зібрано багато 

помилок різного типу: тепер не треба перевіряти за 

словником кожне слово, яке викликає питання. Заощадити час у роботі з текстами   та 

суттєво покращити  мовленнєві навички з OnlineCorrector –  з такими завданнями 

легко впоратися за допомоги сайту . 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GdTF-Fv5KEK68XWxydzoMN06lNj362NEim2ZLx0QnzhUOTVMVVVOSTlGVDZDNjZOQUgxWlNSVjZOVy4u
https://onlinecorrector.com.ua/uk/%D0%B7-%D0%B4%D0%BE/


 

 

 

 

 

 

Моволюбам 

Українська мова: лексика, фразеологія, правопис, синтаксис 

 

Як пише  сама авторка 

блогу Людмила 

Пономаренко, цей блог 

створений для того, щоб 

дати всім охочим 

МОЖЛИВІСТЬ: 

• пірнути в мовні глибини (теоретичні відомості); 

• відчути мову на дотик (практичні аспекти); 

• підвищити свій рівень “мовного IQ”; 

• подискутувати на різні теми; 

• чи просто приємно провести час.  

 

 

 

 

 

 

  

http://l-ponomar.com/


На сайті  «Моволюбам»  можна знайти як теоретичні відомості про мову, 

висвітлення правописних питань та синтаксису української мови, так і мовні 

цікавинки. Корисними будуть також розвідки авторки щодо культури мови, 

лексичних нюансів та тонкощів фразеології.  

Блог проф. Пономарева 

На сайті BBC з 2009 року веде  свій 

блог доктор філологічних наук 

Олександр Пономарів. Архів блогу, 

тобто численні відповіді 

досвідченого науковця на запитання  

читачів, уміщує відповіді щодо  

найрізноманітніших ситуацій: від 

складнощів перекладу до побутових 

курйозів. 

У вигляді коротких, але змістовних і точних порад, автор блогу пояснює складні 

випадки слововживання, дає поради щодо того, яка література найкраще допоможе у 

вивченні української мови. Досить складно іноді буває визначитися з тим  чи іншим 

словом. Науково виважений погляд одного з найавторитетніших учених допоможе 

орієнтуватися легко і чітко, а також дозволить бути впевненим у використанні мовних 

багатств української мови. 

 

 

 

 

  

https://www.bbc.com/ukrainian/blog-olexandr-ponomariv-40287317


Лайфак українською (на ютуб-каналі) 

Загальнонаціональний  телеканал 

UA містить цілу низку 

відеосюжетів, присвячених 

особливостям української мови. 

Дмитро Хоркін пояснює глядачам, 

як правильно звертатися один до 

одного, уживаючи форми кличного 

відмінка, як подякувати і навіть як лаятися українською. Про все це можна дізнатися, 

переглядаючи скетчі, тобто комедійні 

сценки, у яких грають незмінні і 

незрівнянні актори Марічка 

Штирбулова та Олег Коркушко. 

Фразеологізми, наголоси, переклади з 

суржика – кожен знайде для себе 

щось захопливе і корисне під час 

перегляду.  

Лайфхак  українською (на радіо) 
На сайті Українського радіо – радіоплатформі Суспільного мовника України 

Національної суспільної телерадіокомпанії торік було 

облаштовано окрему сторінку , на якій у сучасній формі 

автор програми Дмитро Хоркін розглядає питання 

щоденного мовлення та орієнтує слухачів щодо 

правильного вживання української мови. На жаль, самі 

випуски не мають додаткового опису, проте всі охочі 

можуть послухати цікаві розвідки про історію різних слів і дізнатися, які форми 

словосполук і словосполучень краще обирати для того, щоб ваша мова була і 

красивою, і досконалою водночас. 

Огляд підготувала 

доцент кафедри УДІД 

Богуславська Л.Г. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9aDK_7u4r7c9u1lieLlO9kRAmq7lCDiP
http://www.nrcu.gov.ua/prog.html?id=586

