
Українська  мова в інтернет-просторі 

готуємося до іспиту та удосконалюємо знання (подорож друга – 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, студенти зможуть пройти з 13 квітня і до 17 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. 

 

 

Словопедія 

Цей електронний ресурс на сьогодні є одним з найповніших   енциклопедичних 

видань в інтернет-просторі й  пропонує  безкоштовний доступ до численних е-джерел.  

Корисним сайт буде і для науковців, і для правників, і для бухгалтерів. Багато цікавого 

знайдуть тут для себе всі ті,  хто прагне спілкуватися гарною, багатою та досконалою 

мовою.  
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Великий тлумачний словник сучасної української мови, 

укладений  В.Бусолом.,  містить близько 250 тис. слів і 

словосполучень.  Можна переглянути  як загальновживані слова, 

так і основні терміни сучасної науки і техніки, а також слова, що 

визначають явища і реалії виробничого, культурного і побутового 

життя. 

 

Книга  «Як ми гово́римо» Бориса Антоненка-Давидовича 

вперше побачила світ п’ятдесят років тому, однак її актуальність і 

зараз залишається безперечною. Чистота української мови – ось 

про що дбав автор, покликаючись  і на приклади класичної 

літератури, і на приклади з живого народного мовлення  

 

На багатьох електронних ресурсах сьогодні можна зустріти 

численні приклади таблиць, яскравих ілюстрації, де наводяться або 

найчастіші, або найтиповіші помилки української мови. Одним з 

авторитетних джерел  щодо  нормативного слововживання, де 

можна перевірити себе і спокійно обрати  правильні варіанти  слів 

та словосполучень, є довідник Марії Волощак «Неправильно-

правильно».  

 

Це лише три посилання з близько 50 словників та енциклопедій, які допоможуть 

з’ясувати терміни, дібрати синоніми, познайомитися з крилатими висловами, розкрити 

значення іншомовних слів . Можливості для подорожі у світ слова величезні і широкі і 

залежать тільки від вашої зацікавленості та інтелектуальної  наснаженості. 

 

 

 



Довідник цікавих фактів та корисних знань 

Dovidka.biz.ua   

Матеріал, 

пропонований на 

сайті, носить 

універсальний 

характер. 

Представлено 

різноманітні 

статті з головних  

напрямів 

людського знання. Дізнатися щось нове чи просто освіжити свої теоретичні знання та 

практичні навички можна не лише з української мови, а й з історії, астрономії, 

мистецтва, медицини. Якими б не були ваші смаки щодо інформаційної  поживи для 

розуму, цікаві та корисні знахідки чекатимуть тут на кожного.  

 

Сайт Олександра Авраменка 

Ім’я Олександра Авраменка, доцента Київського університету імені Бориса 

Грінченка, завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Технічного ліцею НТУУ 

"КПІ", давно  стало відомим не тільки школярам, а й широкій громаді. Автор цілої 

низки сучасних шкільних підручників та посібників з української мови та літератури, 

знаний популяризатор 

мови пропонує на  своєму 

сайті   теле- й радіоуроки.  

Ранкові експрес-уроки  

Олександра Авраменка, які 

з  2015 року з’явилися на 

телеканалі "1+1", багатьом 

припали до душі і стали 

корисними порадами на 

щодень.  Наприклад, 

правильно буде: «дайте 

мені спокій», а не «залиште мене у спокої», не «біжучий рядок», а «рухомий». Уроки 

стали цікавими навіть для наймолодших після того, як на заняттях з’явилася Фрося –   
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досить юна, проте вже достатньо відома акторка. Хоча учениця лише одна, та 

непогамовність і допитливість Фросі допомагає добре розібратися у вживанні тих чи 

інших виразів і запам’ятати правильні форми. 

Додамо також, що на саті розміщено 45 аудіодиктантів, тож перевірити свій 

рівень мовної вправності можна легко і просто в будь-який зручний час.   

 

 

 


