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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Атестація випускників є  важливим підсумковим  етапом, який 

здійснюють з метою встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

освітньої програми за спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і 

література). 

У процесі атестації здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр» повинні 

продемонструвати набуті професійні компетенції, зокрема: 

– здатність визначати та характеризувати закономірності фонетичної, 

лексичної, словотвірної, граматичної  систем сучасної української 

літературної мови; 

–  здатність здійснювати фонетичний, лексичний, морфемний, 

словотвірний, морфологічний та синтаксичний аналіз лінгвістичних одиниць; 

– здатність аналізувати, синтезувати, оцінювати мовні явища, виявляти 

помилки і виробляти вміння їх усувати; з 

– датність учитися, а також формувати власні навчальні і дослідницькі 

навички; 

– осмислення мовних явищ в аспектах взаємодії мови і мислення, мови і 

суспільства, мови і культури; 

– здатність застосовувати набуті у професійній та науково-дослідницькій 

діяльності в галузі гуманітарних наук; 

–  уміння уважного прочитання твору та грунтовного його аналізу;   

–  знання критеріїв досконалості змісту й форми художнього твору, 

розрізнення художніх засобів; 

–  знання особливостей аналізу творів різних жанрів і жанрових 

різновидів, особливостей читання і переповідання творів різних жанрів;  

–  уміння відстоювати власну думку, гнучко інтерпретувати ті чи інші 

положення, досконало моделювати, конструювати й організовувати класну та 

позакласну роботу з україн) 

–  здатність здійснювати міжпредметні зв‟язки; 

– прагнення підвищувати рівень своєї кваліфікації та самостійно 

опрацьовувати спеціальну і додаткову літературу. 

–    володіння  основними методами і прийомами дослідницької та 

практичної роботи в галузі сучасної філологічної науки, навичками 

практичного застосування отриманих знань при вирішенні професійних 

завдань; 



– знання найважливіших завдань освіти в Україні, чинних програм з 

української мови і літератури, методів і прийомів успішного навчання 

української мови і літератури 

–  ефективно здійснювати педагогічну взаємодію, забезпечувати 

фізичний, психічний, соціальний і духовний розвиток школярів. 

Програма складена на ocнoвi чинних робочих програм для 

спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

Програма державного екзамену вміщує такі розділи:  

1. Українська мова. 

2. Українська література. 

3. Методика навчання української мови в профільній школі. 

4. Методика навчання української літератури в профільній школі. 

5. Педагогіка. 

6. Література. 

7. Критерії оцінювання відповідей здобувачів вищої освіти. 

 

 

  



1. УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

ФОНЕТИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

Фонетика як розділ мовознавства. Фонологічна система сучасної 

української літературної мови. 

Основні фонетичні одиниці. Аспекти вивчення мовних звуків. 

Поняття про фонему та фонологію. З історії вивчення фонеми. Система 

фонем сучасної української мови. Звукове поле фонеми. Фонологічні школи. 

Класифікація і характеристика голосних і приголосних звуків (фонем). 

Фонетична і фонематична транскрипції: призначення, основні правила 

запису слів, речень, текстів. 

Морфонологія як учення про фонологічні чергування у складі морфем 

при словозміні та словотворенні. Поняття про позиційні та історичні 

чергування. Типи чергувань приголосних фонем (звуків).  

Поняття модифікацій, їх різновиди. Модифікації голосних: редукція, 

гармонійна асиміляція,  акомодація. Модифікації приголосних: позиційні та 

комбінаторні. Асиміляція і   дисиміляція приголосних звуків у потоці 

мовлення. 

Спрощення в групах приголосних. Подовження та подвоєння 

приголосних звуків в українській мові. 

Склад. Наукові теорії складу. Типи складів в українській мові. 

Словесний наголос, його різновиди. Ознаки українського наголосу. Фразовий 

наголос, його різновиди.  Інтонація. 

Повний фонетичний розбір слова та фонетичний аналіз тексту: мета і 

завдання, послідовність виконання.  

Орфоепія як розділ мовознавства. Основні правила української 

літературної вимови. Правила літературної вимови голосних та приголосних 

звуків, звукосполучень. 

Українська графіка. Графема. Принципи української графіки 

(фонематичний і складовий). Український алфавіт. 

Українська орфографія. Орфограма. Принципи орфографії. Передача 

м‟якості приголосних на письмі. Позначення роздільної вимови приголосних 

на письмі. 

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ 

Слово як одиниця мови.  Значення  слова і  поняття. Типи лексичних 

значень слова.  Системні зв‟язки в лексиці. Омонімія. Синонімія. Антонімія. 

Паронімія. 

Формування української лексики. Активна і пасивна лексика. Лексика 

української мови за сферами вживання. Склад української лексики зі 

стилістичного погляду. 

Типи фразеологічних одиниць. Джерела української фразеології.     

Типологія словників. Історія української лексикографії. 

МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР 

Морфема як найменша неподільна значуща частина слова. Типи 

морфем: морфеми кореневі й афіксальні. Типи афіксів за функцією в слові. 



Поняття про основу слова; типи основ. Історичні зміни в морфемній 

структурі слова. 

Словотвір, його місце в системі граматики. Основні словотвірні 

поняття: твірне слово, твірна основа та словотворчий формант. 

Морфологічний спосіб словотвору. Неморфологічні  способи словотвору. 

Словотвір іменників у сучасній українській мові. Творення прикметників, 

дієслів та прислівників. 

МОРФОЛОГІЯ 

Граматичне значення. Граматична форма. Граматична категорія. 

Основні способи вираження граматичних значень в українській мові. 

Частини мови, принципи їх виділення. 

Іменник як частина мови: загальне значення, граматичні категорії та 

синтаксичні функції. Лексико-граматичні категорії іменника. Граматичні 

категорії іменника (рід, число, відмінок). Розвиток граматичних категорій 

іменника. Основні значення відмінків. Поділ іменників на відміни і групи. 

Відмінювання іменників. Словотвір іменників. Субстантивація. 

Прикметник як частина мови: значення, граматичні категорії та 

синтаксичні функції. Розряди прикметників за значенням. Ступені 

порівняння якісних прикметників. Історія творення ступенів порівняння 

прикметників. Повні і короткі форми прикметників. Групи прикметників за 

кінцевим приголосним основи (тверда і м‟яка). Відмінювання прикметників. 

Словотвір прикметників. Ад‟єктивація.  

Числівник як частина мови: значення, граматичні категорії та 

синтаксичні функції. Розряди числівників за значенням і граматичними 

ознаками. Групи числівників за будовою. Відмінювання числівників. 

Словотвір числівників. Нумералізація. 

Займенник як частина мови: значення займенників, граматичні 

категорії та синтаксичні функції. Групи займенників за співвідношенням з 

іншими частинами мови. Розряди займенників за значенням. Відмінювання 

займенників. Прономіналізація. 

Дієслово як частина мови. Значення, граматичні ознаки та синтаксичні 

функції дієслова. Дієслівні форми. Основи дієслова, їх роль в утворенні 

дієслівних форм. Структурні класи дієслів. Категорії виду, 

перехідності/неперехідності, стану, особи, часу, способу дієслів. 

Дієвідмінювання. Словотвір дієслів. Вербалізація.  

Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, граматичні 

категорії, синтаксичні функції. Творення активних та пасивних 

дієприкметників. Субстантивація та ад‟єктивація дієприкметників.  

Дієслівні форми на -но, -то: значення, граматичні ознаки, синтаксична 

роль.  

Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, граматичні 

категорії, синтаксичні функції. Творення дієприслівників.  

Прислівник як частина мови: значення і граматичні ознаки 

прислівника. Розряди прислівників за значенням. Безособово-предикативні та 

модальні прислівники. Словотвір прислівників. Адвербіалізація.  



Прийменник: уживання прийменників із відмінковими формами 

іменників та субстантивованих слів. Групи прийменників за походженням і 

морфологічним складом. 

Сполучник: сполучники сурядності і підрядності. Морфологічний 

склад сполучників. Групи сполучників за способом уживання. 

Частка як службова частина мови: характеристика часток за 

походженням, будовою та місцем у реченні. Функціонально-семантична 

класифікація часток. Партикуляція. 

Вигук:  проблема статусу вигуків у теоретичному мовознавстві. Групи 

вигуків за значенням та походженням. Звуконаслідувальні слова. 

Інтер‟єктивація. 

СИНТАКСИС 

Словосполучення як синтаксична одиниця: типи словосполучень. 

Способи зв'язку слів у словосполученні і реченні. Синтаксичні відношення у 

словосполученні. 

Речення як основна синтаксична одиниця: основні ознаки речення. 

Класифікація речень. Головні члени речення. Другорядні члени речення. 

Односкладні речення. Слова-речення. Неповні речення. Приєднувальні 

конструкції. Порівняльні звороти. 

Просте ускладнене речення. Однорідні члени речення. Відокремлені 

члени речення. Звертання. Вставні та вставлені конструкції. 

Складне речення. Основні типи складних речень. Засоби поєднання 

частин складного речення. 

Складносурядні речення, їх класифікація. Складнопідрядні речення, їх 

класифікація. Складні безсполучникові речення, їх класифікація. 

Складні синтаксичні конструкції. Складнопідрядні багатокомпонентні 

речення. Складні речення із сурядністю і підрядністю. Складні речення із 

сполучниковим і безсполучниковим зв‟язком.  

Конструкції з чужим мовленням. Пряма, непряма, невласне пряма мова. 

Діалог. Цитати.  

Порядок слів у реченні.  

Українська пунктуація. 

ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Палаталізації приголосних в українській мові (історичний аспект). 

Історія носових голосних в українській мові.  

Історія редукованих ъ, ь та наслідки їх занепаду для фонетичної системи 

української мови. 

Історія ѣ в українській мові. 

Історія іменника в українській мові. 

Історія займенникових слів в українській мові. 

Історія прикметника в українській мові. 

Історія числівника в українській мові. 

Історія дієслівних форм в українській мові. 

Історія прислівника в українській мові. 

Засоби вираження головних членів речення в історії української мови. 



Засоби вираження другорядних членів речення в історії української 

мови. 

Історичний розвиток простого речення в українській мові.  

Історичний розвиток складного речення в українській мові. 

 

ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

Джерела вивчення історії української літературної мови. 

Історія становлення і розвитку історії української літературної мови як 

окремої філологічної дисципліни.  

Періодизація історії української літературної мови у зв‟язку з історією 

українського народу. Зміни в змісті поняття «українська літературна мова» 

на різних історичних етапах розвитку.  

Старослов‟янська мова, її роль у розвитку літературної мови. 

Варіанти давньоруської мови, їх характеристика. Термінологічна 

варіативність на позначення літературних мов Київської Русі  

Пам‟ятки писемності києворуського періоду. Оригінальні тексти періоду 

Київської Русі: жанрово-стильова систематика. 

Естетична концепція культури бароко. Бароко розвитку виразових  в 

засобів української мови.  

Формування української літературної мови на народній основі. 

Проблема зв‟язків і спадкоємності між давньою і сучасною українською 

літературною мовами. Проблема діалектної бази при створенні літературних 

мов. Народна основа творів І. П. Котляревського.  

Культурно-історичне тло розвитку української літературної мови у ХVІ 

–ХVІІІ ст. Конфесійна полеміка і її вплив на розвиток української мови.  

Особливості мовної ситуації в Україні у ХVІ –ХVІІІ ст.  

 Функціонування латинської і польської мов. в Україні у ХVІ –ХVІІІ ст.  

Два типи української літературної мови в другій половині ХVІ – першій 

половині ХVІІ ст.: слов‟яноруська і «проста руська» мова. Сфери вживання 

«руської» мови і мови слов‟яноруської.  

Переклади церковних книг «простою» мовою. Пересопницьке 

євангеліє – перший відомий переклад канонічного тексту українською 

мовою. Учительні євангелія писані «простою» мовою.  , 

Міжслов‟янські мовні зв‟язки у ХVІ–ХVІІ ст. Мова полемічних творів. 

Збагачення лексики давньої української літературної мови. Жанрово-писемна 

різноманітність писемних пам‟яток ХVІ–ХVІІ ст.; формування стилів. 

 

УКРАЇНСЬКА ОНОМАСТИКА 

Предмет і завдання, розділи ономастики. Диференційні ознаки онімів. 

Основні критерії систематизації онімної лексики. 

Українська ономастика: історія, сьогодення, перспектива. 

Денотатно-номінативна класифікація власних назв української мови. 

Ономастичні поля. Сектори ономастичного простору. Структурні та 

мотиваційні типи вітонімів. Власні назви космічних об‟єктів. 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=51804&displayformat=dictionary
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=51769&displayformat=dictionary
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=51769&displayformat=dictionary
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=51767&displayformat=dictionary
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=51767&displayformat=dictionary
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=51799&displayformat=dictionary


Топоніми. Прагматоніми. Ідеоніми. Ергоніми. Структурні, семантичні 

та мотиваційні особливості українських топонімів. 

Денотатно-квалітативна типологія пропріативів. Мотиваційна 

структура ономастикону. Етимологія власних назв. Походження онімів. 

Особливості творення власних назв. Дериваційна структура онімного 

простору. Будова пропріальних конструкцій. Продуктивність онімних 

словотвірних типів. Семантика пропріальних твірних основ. 

Стилістичні особливості пропріальних одиниць: функції, сфера 

вживання. Емоційно-експресивні ознаки пропріальних одиниць.  

Групування власних назв за їхньою формою. Правопис власних назв. 

Відмінювання онімів. 

 

СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Стилістика: зміст і завдання курсу. Основні поняття і категорії 

стилістики (стиль мови і мовлення, стилістичні норми, стилістичне значення, 

стилістичні засоби тощо). Структура стилістики (аспекти лінгвостилістичних 

досліджень).  

Стиль як основне поняття стилістики. Критерії виділення 

функціональних стилів. Розмовно-побутовий стиль як найдавніший різновид 

літературної мови і мовлення. Стилетвірні особливості науковий стилю. 

Мовленнєва й функціональна специфіка офіційно-ділового стилю. 

Мовностилістична своєрідність художнього стилю. Публіцистичний стиль як 

синтезуюча ланка у стилістичній системі мови. Конфесійний стиль мови і 

мовлення. Епістолярний стиль як окрема функціонально-стильова організація 

мови.  

Проблеми фоностилістики. Евфонія та фоніка як окремі галузі 

фоностилістики. Значення звукової організації мовлення, її основні складові. 

Милозвучність мови. Засоби досягнення милозвучності. Фонетичні синоніми. 

Звукопис в художньому мовленні. Види фонетичних фігур (асонанс, 

алітерація, звукова анафора, епіфора, рима, дисонанс, ономатопея 

(звуконаслідувальні слова), тонема) та їх стилістичні можливості. 

Експресивні властивості звуків.  

Загальна характеристика лексичної стилістики. Особливості 

використання у мовленні синонімів, антонімів, омонімів, паронімів, 

багатозначних слів. Виражальний потенціал полісемії. Троп. Функціонально-

стилістична диференціація лексики. Фразеологічна стилістика та її основні 

завдання. Фразеологічне багатство мови. Різновиди фразеологізмів за 

функціонально-стильовою приналежністю, експресивні якості 

фразеологізмів. Стилістичні функції художньої та розмовної фразеології. 

Стилістичний підхід до питань словотвору Стилістична диференціація 

засобів словотвору. Питання морфологічної стилістики. Частини мови у 

стилістичній сфері. Стилістичні властивості граматичних форм та категорій. 

Стилістичний синтаксис. Стилістичний порядок слів у реченні. Стилістика 

словосполучень. Стилістика простого і складного речення. 

 



СХЕМИ МОВНИХ РОЗБОРІВ 

І. ФОНЕТИЧНИЙ РОЗБІР 

 1. Слово, яке аналізується; кількість букв у ньому. 2. Запис слова 

фонетичною транскрипцією; кількість звуків. 3. Запис слова фонематичною 

транскрипцією; кількість фонем. 4. Визначення наголосу у слові, його 

характеристика. 5. Поділ слова на склади, їх характеристика. 6. 

Характеристика голосних звуків (ряд, піднесення, лабіалізація, вияв фонеми). 

7. Характеристика приголосних звуків (групи за співвідношенням голосу і 

шуму, місцем творення, способом творення, палатальністю, подовженістю; 

вияв фонеми). 8. Пояснення наявних чи можливих змін голосних звуків. 9. 

Пояснення наявних чи можливих змін приголосних звуків. 

10.  Обґрунтування  правильної  вимови  звуків   і   звукосполучень.  11. 

Встановлення принципів правопису орфограм; формулювання відповідних 

правил; 12. Встановлення можливих варіантів переносу слова з рядка в 

рядок. 

II. МОРФЕМНИЙ РОЗБІР 

1. Слово, яке аналізується. 2. Відмінюване чи незмінне. 3. Визначення і 

характеристика закінчення. 4. Встановлення і характеристика основи. 

5. Виділення кореня шляхом добору спільнокореневих слів; визначення 

варіантів кореня. 6. Характеристика афіксів (за функцією і продуктивністю). 

7. Зміни в морфемній будові слова. 

ІІІ. СЛОВОТВОРЧИЙ РОЗБІР 

1. Слово, яке аналізується. 2. Частина мови. 3. Словотвірний ланцюжок. 

4. Твірне (мотивуюче) слово. 5. Твірна основа. 6. Словотворчі засоби. 7. 

Спосіб словотворення, його вид. 8. Морфонологічні зміни.  

IV. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР 

IV. 1. ІМЕННИК 

1. Слово, яке аналізується. 2. Частина мови. 3. Початкова форма. 

4. Лексико-граматичні розряди (власна чи загальна назва; назва істоти чи 

неістоти; абстрактне чи конкретне поняття; збірний, одиничний, матеріально-

речовинний). 5. Рід. 6. Число. 7. Відмінок. 8. Відміна. 9. Група. 10. Морфемна 

будова. 11. Спосіб творення.12. Синтаксична роль.  

ІV. 2. ПРИКМЕТНИК 

1. Аналізована словоформа.  2.  Частина мови.  3.  Початкова  форма.  

4. Лексико-граматичний розряд: якісний, відносний, присвійний, 

відносно-якісний, присвійно-якісний, присвійно-відносний. 5. Ступінь 

порівняння (для якісних). 6. Форма за флексією (повна – 

стягнена  чи  нестягнена;  коротка).  7. Група за кінцевим приголосним 

основи. 8. Граматичні категорії: рід (тільки в однині), число, відмінок. 9. 

Морфемний склад. 10. Спосіб творення. 11. Синтаксична роль. 

ІV. 3. ЧИСЛІВНИК 

1. Аналізована словоформа. 2. Частина мови; початкова форма (Н. 

в.). 3. Розряд і група за значенням. 4. Група за будовою. 5. Рід. 6. Число. 

7. Відмінок. 8. Морфемний аналіз. 9. Спосіб творення. 10. Синтаксична роль. 

ІV. 4. ЗАЙМЕННИК 



1. Аналізована словоформа. 2. Частина мови; початкова форма (Н. 

в.). 3. Група за співвіднесеністю з іменними частинами мови. 4. Розряд за 

значенням. 5. Група за будовою. 6. Рід. 7. Особа. 8.Число. 9. Відмінок. 

10. Морфемний аналіз. 11. Спосіб творення. 12. Синтаксична роль. 

ІV. 5.  ДІЄСЛОВО 

1. Аналізована словоформа. 2. Частина мови, приналежність, початкова 

форма. 3. Особова  чи  родова  форма  дієслова.  4.  Граматичні  категорії: 

а) загальнодієслівні: вид, перехідність, стан; б) категорії особових 

утворень: спосіб, час (для форм дійсного способу), особА (для форм 

теперішнього та майбутнього часу, наказового способу), рід (для форм 

минулого та давньоминулого часів та умовного способу), число. 5. 

Дієвідміна. 

6. Морфемний склад. 7. Спосіб словотворення. 8. Синтаксична роль. 

ІV. 6. ДІЄПРИКМЕТНИК 

1. Аналізована словоформа 2. Частина мови (форма дієслова). 

3. Початкова форма. 4. Вид. 5. Стан. 6. Час. 7. Рід. 8. Число. 9. Відмінок. 

10. Морфемний склад. 11. Спосіб творення. 12. Синтаксична роль. 13. 

Вимова і написання. 

ІV. 7. ДІЄПРИСЛІВНИК 

1. Аналізована словоформа. 2.Частина мови (форма дієслова). 3. 

Вид. 4. Перехідність. 5. Час. 6. Морфемний склад 7. Спосіб творення. 

8. Синтаксична роль. 9. Вимова і написання. 

ІV. 8. ПРИСЛІВНИК 

1. Аналізована словоформа. 2. Частина мови. 3. Розряд і група за 

значенням: означальний (якісно-означальний, способу дії, кількісно-

означальний), обставинний (місця, часу, причини, мети), безособово-

предикативний, модальний. 4. Ступінь порівняння (для якісно-означальних). 

5. Група за походженням: первинний чи вторинний (відіменниковий, 

відприкметниковий, відзайменниковий, відчислівниковий, віддієслівний, 

відприслівниковий). 6. Морфемний склад 7. Спосіб творення. 8. Синтаксична 

роль.  

ІV. 9. ПРИЙМЕННИК 

1. Аналізоване слово. 2. Частина мови. 3. З якою частиною мови 

вживається. 4. Значення в реченні (просторове, часове, причинове тощо).  

5. Група за походженням. 6. Група за морфологічною будовою: простий, 

складний, складений. 7. Значення якого відмінка уточнює в реченні. 

ІV. 10. СПОЛУЧНИК 

1. Аналізоване слово. 2. Частина мови. 3. Групи: а) за с, 

повторюванийинтаксичною функцією: сурядний чи підрядний; б) за 

значенням: єднальний, протиставний, розділовий, приєднувальний, 

градаційний чи з‟ясувальний, часу, причини, мети, умови, порівняльний, 

допустовий, пояснювальний; в) за будовою: простий, складний чи складений; 

г) за походженням: первинний чи вторинний (відзайменниковий, 

відприслівниковий, віддієслівний); ґ) за вживанням: одиничний чи парний. 4. 

Синтаксичні зв‟язки (що сполучає). 



 

 

ІV. 11. ЧАСТКА 

1. Аналізоване слово. 2. Частина мови. 3. Група за місцем і роллю в 

реченні. 3. Група і підгрупа за функціонально-семантичними 

особливостями.     4. Група за походженням. 5. Правопис. 

ІV. 12. ВИГУК 

1. Аналізоване слово. 2. Частина мови. 3. Група за будовою. 4. Група за 

походженням. 5. Розряд за значенням. 6. Група за вживанням. 7. Вимова і 

написання. 

V. СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР 

V. 1. СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

1. Аналізоване слово. 2. Група за ступенем злиття компонентів. 3. Група 

за кількістю компонентів. 4. Група за функціональними особливостями. 5. 

Група за типом синтаксичного зв‟язку. 6. Різновид синтаксичного зв‟язку. 7. 

Різновид семантико-синтаксичних відношень. 8. Тип за характером 

стрижневого слова. 9. Засоби поєднання компонентів. 

V. 2. СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ 
1. Тип за кількістю граматичних основ. 2. Тип за метою висловлювання. 

3. Тип за інтонаційним оформленням. 4. Тип за характером предикативних 

відношень. 5. Тип за структурою граматичної основи. 6. Тип за наявністю 

(відсутністю) другорядних членів речення. 7. Тип за наявністю (відсутністю) 

обов‟язкових членів речення. 8. Тип за наявністю (відсутністю) засобів 

ускладнення. 9. Пунктуація. 10. Аналіз головних і другорядних членів 

речення: а) пояснюване слово; б) запитання; в) аналізоване слово; г) член 

речення, його різновид; ґ) засіб вираження; д) тип синтаксичного зв‟язку. 

V. 3. СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР  СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ 
1. Визначення кількості предикативних одиниць. 2. Встановлення 

засобів поєднання предикативних одиниць. 3. Накреслення графічної схеми 

речення. 4. Визначення типу речення за кількістю граматичних основ та 

засобами поєднання предикативних одиниць. 5. Тип за семантико-

синтаксичними відношеннями. 6. Тип за структурними особливостями 

конструкції. 7. Тип за метою висловлювання. 8. Тип за інтонаційним 

оформленням. 9.  Пунктуація між частинами складносурядного  речення. 10. 

Аналіз предикативних одиниць за схемою розбору простого речення. 

V. 4. СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ 
1. Визначення кількості предикативних одиниць. 2. Встановлення 

засобів поєднання предикативних одиниць. 3. Накреслення графічної схеми 

речення. 4. Визначення типу речення за кількістю граматичних основ та 

засобами поєднання предикативних одиниць. 5. Тип за співвідношенням 

головної і підрядної частин. 6. Тип за семантико-синтаксичними 

відношеннями. 7. Тип за місцем підрядної частини по відношенню до 

головної. 8. Тип за метою висловлювання. 9. Тип за інтонаційним 

оформленням. 10. Пунктуація між частинами складнопідрядного речення. 11. 

Аналіз предикативних одиниць за схемою розбору простого речення. 



V. 5. СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР 

СКЛАДНОГО БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО РЕЧЕННЯ 
1. Визначення кількості предикативних одиниць. 2. Встановлення 

засобів поєднання предикативних одиниць. 3. Накреслення графічної схеми 

речення. 4. Визначення типу речення за кількістю граматичних основ та 

засобами поєднання предикативних одиниць. 5. Тип за семантико-

синтаксичними відношеннями. 6. Тип за структурними особливостями 

конструкції. 7. Тип за метою висловлювання. 8. Тип за інтонаційним 

оформленням. 9. Пунктуація між частинами складного безсполучникового 

речення. 10. Аналіз предикативних одиниць за схемою розбору простого 

речення. 

V. 6. ПОВНИЙ СИНТАКСИЧНИЙ АНАЛІЗ 

СКЛАДНИХ УСКЛАДНЕНИХ РЕЧЕНЬ 

1. Визначення кількості предикативних одиниць. 2. Встановлення 

засобів поєднання предикативних одиниць. 3. Накреслення графічної схеми 

речення. 4. Визначення типу речення за кількістю граматичних основ та 

засобами поєднання предикативних одиниць. 5. Характеристика різновидів 

зв‟язку та семантико-синтаксичних відношень між окремими 

предикативними одиницями. 6. Тип за структурними особливостями 

конструкції. 7. Тип за метою висловлювання, за інтонаційним оформленням. 

8. Пунктуація між частинами складної синтаксичної конструкції. 9. Аналіз 

предикативних одиниць за схемою розбору простого речення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА  

Усна народна творчість 

Жанрове і тематичне розмаїття українського  фольклору.   

Український героїчний епос. Жанровий склад. Періодизація та 

циклізація. Провідні сюжети і теми. 

Українська література  Х – ХVІІІ ст. 

 Література Київської Русі, історичні умови її  виникнення та характерні 

риси. Монументальний історизм як “стиль епохи”.  Розвиток літописання.  

“Слово о полку Ігоревім” як найвидатніша пам‟ятка давньоруського 

письменства. Переклади і переспіви, мотиви і образи цього твору у пізнішій 

літературі. 

Два табори полемістів і основні етапи розвитку. Полемічна література. 

Творчість Івана Вишенського. Оцінка її І. Франком. 

Козацькі літописи Самовидця, Григорія Граб‟янки, Самійла Величка, їх 

тематика, образи, патріотичний пафос, стильові особливості. Характерні риси 

стилю бароко. 

Г. Сковорода як найвидатніший український філософ – просвітитель, 

педагог і письменник XVIII ст.  

Українська література XIX ст. 

Творчість Івана Котляревського.  Жанрові та стильові особливості поеми 

“Енеїда”. Епохальне значення цього твору. 

Поняття про сентименталізм та особливості його розвитку в українській 

літературі. Художня манера Г. Квітки-Основ‟яненка-повістяра (“Маруся”, 

“Козир-дівка”). 

Байка як літературний жанр. Становлення нової української літературної 

байки. Розвиток цього жанру у творчості письменників XIX 

століття (П. Гулака-Артемовського, Євгена Гребінки, Леоніда Глібова та ін.).  

Поняття про романтизм. Розвиток романтизму в українській 

літературі  20–60-х років XIX століття. Роль харківської поетичної школи та 

“Руської трійці” у цьому процесі. 

Розвиток  романтичної прози в українській літературі XIX століття. 

Багатогранність творчої діяльності Т. Шевченка, його  місце в історії 

літератури, у  розвитку суспільно – політичної, філософської та естетичної 

думки.  Періодизація його творчості. 

Рання творчість Т. Шевченка, її романтичний характер. Поема 

“Гайдамаки”, її ідейно-художній аналіз. 

Творчість Т. Шевченка періоду  “Трьох літ” (1843–1847рр.). 

Творчість Т. Шевченка 1847–1857рр. Цикл “В казематі”.  

Політична сатира Т. Шевченка (“Сон”, “Кавказ”, “І мертвим, і 

живим...”), оцінка її І. Франком.  

Творчість Т. Шевченка 1857–1861 рр. 

Світове значення творчості Т. Шевченка. Оцінка доробку Т. Шевченка в 

критиці. 

“Чорна рада”  П. Куліша – перший український 

історичний  роман.  Аналіз цього твору у контексті розвитку історичного 



роману другої половини XIX століття. 

Антикріпосницька  спрямованість творчості Марка Вовчка (“Народні 

оповідання”, “Інститутка”).  

Майстерність Івана Нечуя-Левицького – повістяра. І. Франко про цього 

митця слова.  

Тематичне та жанрове розмаїття прози І. Нечуя-Левицького.  

Творчість Панаса Мирного. Соціально-психологічні романи “Хіба ревуть 

воли, як ясла повні?”, “Повія”, їх історико-літературне значення.  

Тематичне і жанрове багатство доробку  М. Старицького.  

Внесок М. Кропивницького та  І. Карпенка-Карого у  розвиток 

української драматургії. 

Народницька та неонародницька поезія.  Мотиви та образи лірики 

П. Грабовського та Б. Грінченка. 

Ідейно – художній аналіз дилогії Б. Грінченка з селянського 

життя  “Серед темної ночі”, “Під тихими вербами”.  

Жанрове і тематичне розмаїття лірики І. Франка, місце її у світовій 

літературі. 

Поеми І. Франка, їх проблематика, образи, поетика. 

Іван Франко як  критик і літературознавець. 

Жанрове і тематичне розмаїття прози І. Франка.  

Українська література кінця ХІХ -  початку  ХХ століть 

Основні мотиви лірики Лесі Українки.  

Проблематика, образи, художня оригінальність драматичних поем 

Лесі  Українки. Риси символізму у драматичній поемі “Лісова пісня”. 

 Леся Українка як літературний критик. 

Поняття про новелу та її місце в жанровій системі. Художня 

специфіка  малої прози М. Коцюбинського та О. Кобилянської. 

Глибокий психологізм і ліризм новел В. Стефаника. Роль художньої 

деталі. 

Художнє багатство української поезії початку XX століття.    

Модерністські тенденції в ній  (М. Вороний, Олександр Олесь та ін.). 

Художня індивідуальність В. Винниченка.  

Проблема “земля і людина” у повістях М.Коцюбинського “Fata morgana” 

та О. Кобилянської  “Земля”. 

Романтичне забарвлення повісті М.Коцюбинського “Тіні забутих 

предків”. Творчий підхід у використанні фольклору. 

Українська література ХХ століття 

Літературна дискусія 1925–1928 років та  роль М. Хвильового  у ній. 

Організація літературних сил в окремих спілках, гуртках, групах та 

об‟єднаннях у 20–30-х роках XX ст. 

Стильові тенденції  в українській прозі 20-30-х років XX ст. (Микола 

Хвильовий, Григорій Косинка та ін.) 

Своєрідність художнього  осмислення трагізму громадянської війни  у 

творах Миколи  Хвильового. 

Художня своєрідність прозового доробку Ю. Яновського. 



Драматургія Микола Куліша – визначне явище у світовій літературі. 

Неокласики в українській літературі. Основні мотиви і висока 

майстерність поезії М. Рильського. 

Специфіка осмислення історичного минулого в драматургії І.Кочерги. 

Неокласики в українській літературі. Основні мотиви і висока 

майстерність поезії М. Рильського. 

О.Довженко як творець жанру кіноповісті. Основні риси його 

індивідуального стилю. 

Художні здобутки П. Тичини. Еволюція його творчого методу. 

Художні здобутки О. Гончара – романіста (“Людина і зброя”, “Собор” та 

ін.). 

Самобутність індивідуального стилю М. Стельмаха. 

Ідейно-художні особливості поезії І. Драча. 

Тематика, проблематика, художня своєрідність прози 

Григора Тютюнника. 

Тематичний діапазон та художні особливості новелістики О. Гончара. 

Жанрові особливості творчості Ліни Костенко. 

Проблеми мистецтва та образ головної героїні у романі Л. Костенко 

“Маруся Чурай”. 

Особливості поетики Ірини Жиленко. 

Феномен «шістдесятництва» в українській літературі. 

Ідейно-художні здобутки поезії «шістдесятників» (В. Симоненко, 

М. Вінграновський, Д. Павличко та ін.).  

Українська література кінця ХХ початку ХХІ століття 

Притчева проза Валерія Шевчука, риси бароко і «готичності» у ній. 

«Постчорнобильський синдром» в українській літературі («Марія з 

полином у кінці століття» В. Яворівського, «Чорнобиль» Ю. Щербака, 

«Сім» Б. Олійника, «Чорнобильська Мадонна» І. Драча). 

Творча еволюція письменників старших генерацій на межі ХХ – 

ХХІ ст. (П. Загребельного, Ліни Костенко, Д. Павличка та ін.) 

Поетичні здобутки «вісімдесятників» (К. Москальця, В. Герасим`юка, 

І. Римарука, В. Малишко, Н. Білоцерківець та ін.) 

Постмодернізм як мистецько-культурний феномен. Особливості 

українського постмодернізму. 

Українська постмодерна проза. Внесок у її розвиток Ю. Андруховича 

(«Рекреації», «Московіада», «Перверзія», «Дванадцять обручів», 

«Таємниця» та ін.) 

Постмодерні експерименти в українській поезії учасників груп «Бу-

Ба-Бу», «Нова дегенерація», «Пропала грамота», «Лу Го Сад» та ін. 

Художня своєрідність роману Ю. Винничука «Мальва Ланда».  

Жанровий і стильовий діапазон творчості О.Ірванця. 

Художній здобуток М. Матіос (роман «Солодка Даруся», оповідання 

«Не плачте за мною ніколи…» тощо) 

Основні тенденції сучасної української літератури. 

Основні дискурси в сучасній українській літературі. Представники. 



Проблематика і поетика художньої прози О. Забужко («Польові 

дослідження з українського сексу», «Інопланетянка», «Казка про калинову 

сопілку» та ін.). 

Художня своєрідність поезій О. Забужко. 

Поетичний світ Тараса Мельничука. 

Художня своєрідність прози С. Жадана. 

Історія появи, основні риси та імена Київської школи поезії. 

Поетичний світ В. Голобородька. 

Художні здобутки поетів Нью-Йоркської групи. 

Поетика прози Є. Кононенко. 

Жанровий діапазон і поетика творчості Емми Андієвської. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

Роль рідної мови в реалізації концепції національної освіти в Україні 

Шкільна освіта в Україні. Концепція мовної освіти та її роль у 

підготовці вчителя-словесника. Завдання курсу методики навчання 

української мови.  

Зміст  навчання і структура шкільного курсу української мови 

Значення шкільного курсу української мови та його місце серед 

інших навчальних дисциплін. Мета і завдання української мови у шкільній 

освіті. Зміст і принципи побудови шкільного курсу української мови.  

Програми і підручники з української мови 

Зміст і структура шкільної програми з української мови. Принципи 

побудови програми. Наступність і перспективність у навчанні мови від 

початкових до старших класі. Реалізація принципів систематичності й 

доступності. Місце повторення, систематизації й узагальнення вивченого 

матеріалу в програмі. Методичні рекомендації для використання тестових 

технологій у процесі вивчення української мови у ЗНЗ. Основні розділи 

шкільного підручника. Система вправ, особливості комплексних завдань. 

Характер ілюстративного матеріалу, його призначення. Структурні 

компоненти підручника, текстові й позатекстові завдання.  

Лінгвістичні, психологічні та дидактичні основи навчання 

української мови 

Функції мови і мовлення. Мовленнєва діяльність. Літературна мова. 

Усне та писемне мовлення. Основні аспекти навчання рідної мови 

(лінгвістичний, педагогічний, психологічний, моральний, естетичний, 

українознавчий, етнопедагогічний, культурологічний). Комунікативне 

спрямування навчання української мови. Дидактичні та психологічні 

засади навчання української мови.  

Методи, прийоми і засоби навчання української мови 

Класифікація методів навчання мови. Характеристика методів 

навчання. Специфічні прийоми навчання мови. Поняття засобу навчання 

мови. Вимоги до дидактичного матеріалу. Наочність на уроках української 

мови. Технічні засоби навчання (інформаційні технології).  

Типи уроків української мови, їх структура і методика проведення 

Зміст уроку української мови (науковість, оптимальність, виховний 

потенціал). Класифікація уроків української мови. Особливості структури 

кожного типу уроку. Нові технології навчання мови. Текстова основа 

уроків (розвивальний потенціал). Міжпредметні зв‟язки. Нестандартні 

уроки української мови та методика їх проведення. Календарне та 

модульне планування уроків.  

Методика вивчення фонетики, орфоепії та графіки 

Аналіз змісту розділу «Фонетика» у чинних програмах і підручниках 

з української мови. Прийоми формування в учнів орфоепічних норм. 

Шляхи подолання фонетичних діалектизмів у мовленні учнів. Прийоми 

з‟ясування відмінностей між вимовою і написанням слів. Особливості 



роботи над розділом «Графіка» у середніх та старших класах. Зв‟язок 

занять з фонетики з вивченням графіки, орфографії, орфоепії і розвитком 

мовлення. 

Методика вивчення лексикології й фразеології 

Психологічні, лінгвістичні, методичні засади навчання лексикології 

й фразеології. Мета і завдання навчання лексикології та фразеології. Зміст 

шкільного курсу лексикології й фразеології. Принципи методики 

лексикології й фразеології. Лексико-стилістичний аналіз тексту та його 

роль у формуванні мовленнєвих умінь і навичок. 

 Методика вивчення будови слова і словотвору 

Мета і завдання вивчення будови слова і словотворення у школі. 

Аналіз будови слова й словотвору чинних програмах (наступність і 

перспективність). Прийоми вивчення морфемної будови слова. Значення, 

завдання, принципи вивчення словотвору в школі. Використання наочності 

й ТЗН під час вивчення будови слова і словотворення. 

Методика вивчення граматики у школі (частин мови та 

синтаксису) 

Предмет і завдання методики граматики. Лінгводидактичні і власне 

методичні принципи навчання граматики. Методи і прийоми навчання 

граматики. Значення, завдання, зміст і принципи вивчення частин мови у 

шкільному курсі. Вивчення частин мови у зв'язку з іншими розділами 

мовознавства. Методика вивчення повнозначних та службових частин 

мови. Методика вивчення словосполучення і речення. Вивчення типів 

речення за метою висловлювання. Сучасні підходи до вивчення 

односкладних та неповних речень. Особливості вивчення ускладнених 

речень. Методика вивчення складних речень.  

Методика вивчення орфографії та пунктуації 

Методи й прийоми навчання орфографії. Система орфографічних 

вправ і види робіт. Наочність на уроках орфографії. Робота над 

формуванням орфографічних навичок. Подолання помилок 

інтерферентного характеру. Місце диктанту як прийому організації 

навчальної діяльності у засвоєнні орфографії. Класифікація диктантів. 

Методика проведення різних видів диктантів та робота над 

орфографічними помилками. Завдання пунктуації відповідно до вимог 

чинних програм. Принципи навчання пунктуації. Методичні прийоми 

навчання пунктуації. Види тренувальних вправ з пунктуації. 

Методика зв'язного мовлення 

Зв'язне мовлення як методичне поняття. Уміння й навички усного та 

писемного мовлення. Діалогічне мовлення. Монолог. Аудіювання. 

Читання. Говоріння. Письмо. Наукові основи методики роботи з текстом. 

Аналіз тексту на уроках зв'язного мовлення та вивчення лінгвістичних тем. 

Редагування тексту. Моделювання фрагменту уроку аналізу тесту. Види 

переказів. Методика проведення переказу. Виправлення й аналіз помилок 

та норми оцінювання переказів. Методика проведення твору-розповіді, 



твору-опису, твору-міркування або роздуму. Методика перевірки й 

оцінювання творів. 

Методика роботи із стилістики 

Зміст і місце стилів мовлення у шкільній програмі. Особливості 

уроків вивчення стилів мовлення у 5 – 7 класах. Основні стилістичні 

уміння й навички. Система вправ із стилістики. Систематизація і 

узагальнення знань зі стилістики у старших класах. Зв'язок риторики зі 

стилістикою. Методи і прийоми формування ораторської майстерності в 

учнів 5 – 11 класів. Стилістичний аналіз як методичне поняття. Вправи на 

аналіз текстів різних стилів. 

Методика удосконалення мовних умінь і навичок та культури 

мовлення у старших класах 

Вимоги до сучасного уроку мови в старших класах. Нетрадиційний 

урок. Індивідуальна робота з учнями на уроці української мови. Нові 

інформаційні технології на уроках української мови. Лекція, семінар, залік, 

дидактична гра як форми навчання української мови у старших класах.  

Факультативні заняття та позакласна робота з української мови 

Форми і методи навчання на факультативних заняттях з української 

мови. Завдання позакласної роботи та принципи її організації позакласної 

роботи. Елементи дослідницького характеру в позакласній роботі з мови. 

Робота в МАН. 

Основні напрями та принципи роботи над зв’язним писемним 

мовленням. Методика роботи над писемним висловлюванням 

Зв‟язне мовлення як методична проблема. Усне спілкування – 

говоріння, аудіювання. Типи та структура уроків зв‟язного, усного 

літературного мовлення. Письмове спілкування – читання, письмо. Види 

робіт з розвитку писемного мовлення.  

Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови 

Методика формування поняття про типи мовлення і типологічну 

структуру тексту. Мовний аналіз тексту в шкільному курсі української 

мови.  

Основні напрями роботи з риторики у шкільному курсі української 

мови 

Шляхи формування риторичних умінь і навичок. Форми і методи 

навчання риторики. 

Словникова робота на уроках української мови 

Лінгводидактичні основи словникової роботи. Зміст і форми 

словникової роботи. Словникові вправи. Лексична робота на уроках 

граматики. Робота над словом на уроках літератури та інших предметів. 

Робота із словниками. Формування лексичних умінь і навичок. 

 

 

 

 



 

4. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

Освiтньо-виховнi завдання  методики навчання української лiтератури 

Лiтература як вид мистецтва i як шкiльний предмет. Мiсце літератури  

серед iнших шкiльних предметiв. Інтегральний характер завдань викладання: 

формування в учнiв високих моральних якостей, розвиток вiдтворюючої 

уяви, творчих здiбностей, образного i логiчного мислення, усного i 

писемного мовлення. Проблеми пiднесення читацької культури школярiв. 

 

Методика навчання лiтератури як наука 

Методологiчнi засади вивчення лiтератури у школi. Зв‟язок методики 

навчання лiтератури з iншими науками. Методи наукового дослiдження. 

Характеристика основних етапiв розвитку методики навчання української 

лiтератури. 

 

Основнi етапи розвитку методики навчання лiтератури 

Передумови зародження методики навчання лiтератури як науки. 

Боротьба прогресивних сил країни  за право кожного народу навчатися 

рiдною мовою. Стан вивчення української  лiтератури  у школах Австро-

Угорської iмперії. Критика І.Я. Франком викладання  лiтератури у Галичинi. 

Значення його педагогiчних праць для утвердження i збагачення 

прогресивних методичних поглядів. Рiзні  течії  викладання лiтератури 

ХIХ ст.: логiко-стилiстична, етико-естетична. Їх фундатори та послiдовники. 

“Порадник по  вихованню дiтей” (1921р.) як перша спроба визначити обсяг 

знань учнiв з лiтератури. Критика “комплексної системи навчання”. Метод 

проектiв, Дальтон-план та iншi нововведення. 

Методичнi пошуки 30-х рокiв. Питання вивчення художнiх творiв 

учнями у працях А.П. Машкiна i О.І. Бiлецького. Першi стабiльні  

пiдручники з лiтератури. Удосконалення змiсту i структури лiтературної 

освіти школярiв. Першi спроби систематизації курсу методики навчання 

лiтератури. Пошуки нових методiв, форм i методичних прийомiв викладання 

лiтератури  в роки Великої  Вiтчизняної вiйни. Активізацiя методичної думки 

у пiслявоєнний  перiод. Характеристика фундаментальних праць українських  

методистiв цього перiоду. Внесок у викладання лiтератури Т.Ф. Бугайко, 

В.О. Сухомлинського. Методичні пошуки за останнi десятирiччя. Зростання 

якості наукових дослiджень. Перспективи розвитку методичної науки. 

 

Особливостi сприймання художньої лiтератури 

 Залежність художнього сприймання учня вiд рівня його лiтературного 

розвитку, життєвого досвіду, характеру його відтворюючої уяви, творчих 

здібностей, емоційної вразливості, читацьких інтересів та інших факторів. 

Основні етапи літературного розвитку школярів. Сприймання художньої 

літератури учнями молодшого і старшого шкільного віку. Характер 



сприймання мистецтва в роки ранньої юностi. Закономiрностi формування 

художнiх запитiв, зумовлені соціальними, нацiональними й зональними 

факторами. Особливостi художньої культури учнів мiських i сiльських шкіл. 

 

Методи викладання лiтератури в школi 

Поняття про методи i прийоми викладання. Дискусii з приводу методів  

викладання лiтератури. Визначення методiв на основi джерел знань, логiчних 

форм мислення та iнших критерiїв. Удосконалення i пошуки нових форм i 

методів навчання. Необхiднiсть врахування вiкових особливостей школярiв i 

специфіки літератури. Система класифiкацiї методiв В.В. Голубкова (лекція, 

бесіда, самостiйна робота), Т.Ф. Бугайко і  Ф.Ф. Бугайка (лекція, бесiда, 

коментоване читання, використання найсучасніших засобiв наочностi),            

М.І. Кудряшова (метод творчого читання, репродуктивний, евристичний, 

дослідницький). Багатофункцiональний характер методiв навчання; 

необхiднiсть багатоаспектного пiдходу до їх класифiкацій. Методи навчання i 

проблеми перевантаження учнiв. Творчi завдання як засiб збудження в учнiв 

iнтересу до лiтератури. Удосконалення форм самостiйної роботи. 

Семiнарськi заняття з  лiтератури в старших класах. Основнi методи 

стимулювання i мотивації навчання, методи  контролю i самоконтролю 

ефективностi навчання. Компенсаторні  можливостi методiв, основнi 

фактори, вiд яких залежить їх вибiр. 

 

Проблемнiсть на уроках лiтератури, її науковi основи 

Необхiднiсть розумного поєднання на уроках лiтератури пошукових, 

репродуктивних форм роботи з учнями. Шляхи створення проблемних 

ситуацій. 

Уроки лiтератури, їх типи i специфіка 

Урок як основна форма навчально-виховної  роботи з учнями. 

Своєрiдність урокiв лiтератури: специфiчнiсть художньої iнформації,  яка 

засвоюється учнями, тональнiсть урокiв, необхiднiсть створення на них 

атмосфери мистецтва,  внутрiшньої схвильованостi  учнiв від художнiх 

вражень, естетичних переживань. Критерії  ефективностi сучасних урокiв 

літератури. Забезпечення єдностi навчання, виховання й лiтературного 

розвитку школярiв. Взаємозв‟язок на уроках фронтальних (колективних), 

групових та індивідуальних  форм навчальної роботи. Диференціація та 

індивідуалізація завдань. Внутрішня цілісність уроку як одна з необхідних 

умов його ефективності. Навчальні ситуації  та їх логічна вмотивованість.  

Характеристика основних елементів уроку, які продиктовані логікою 

навчального процесу. Формування узагальнених знань як одна з необхідних 

умов  розумового розвитку школярів. Урок як окрема ланка в загальній 

системі уроків. Системний підхід до оцінки уроків. Врахування комплексу 

психологічних, педагогічних, гігієнічних, етичних вимог.  

Проблема типології  урокiв лiтератури. Класифiкацiя уроків на основi 

характеру дидактичних завдань, форм i методiв роботи, характеру матерiалу, 

що вивчається учнями, рiвнiв пiзнавальної  активностi школярiв. 



Особливостi урокiв з позакласного читання, їх рiзновиди. Уроки-

рекомендацiї книг, уроки-конкурси, уроки-дискусii, уроки-конференції, 

уроки-концерти, уроки-композиції, уроки-вiкторини, їх роль i мiсце у 

загальнiй системі навчальних занять. 

 

Особливостi вивчення лiтератури в середнiх i старших класах 

Художнi твори у програмi 5-11-х класiв. Принципи вiдбору та 

систематизації матерiалу на першому етапi вивчення лiтератури у 5-8 класах.  

Структура iсторико-лiтературного курсу 9-11 класiв. Взаємозв‟язок між  

усiма ланками вивчення лiтератури у  школi. Дискусії з  приводу побудови 

шкiльних програм. Прогнозування розвитку лiтературної освiти учнiв на 

найближче  десятирiччя. Робота над художнiм твором як явищем мистецтва 

на перших етапах лiтературної освiти учнiв. Поступове ускладнення завдань 

Ознайомлення учнiв із процесом iсторико-лiтературного розвитку. 

Монографiчнi та оглядовi теми у шкiльному курсi лiтератури, їх 

взаємозв‟язок i специфiка вивчення; вiдображення в них найхарактернiших 

рис епохи. Внутрiшньопредметнi та міжпредметні зв‟язки курсу. З‟ясування 

взаємозв‟язку  української i свiтової лiтератур, їх взаємозбагачення. 

 Вивчення життєвого i творчого шляху письменника як важлива ланка у 

системi шкiльного викладання лiтератури (стислi вiдомостi про митця, огляд 

основних етапiв його життя і творчостi, глибоке  вивчення  життєвого і 

творчого шляху). Основнi завдання, якi ставляться пiд час вивчення бiографiї 

письменника у середнiх i старших класах. Розгляд бiографії митця у тiсному 

взаємозв‟язку  з епохою, в яку вiн жив i творив. Письменник як людина, 

митець, суспiльний і  полiтичний дiяч, широта його iнтересiв, показ  його 

неповторної особистостi. Добiр матерiалу для iлюстрування  бiографiчних 

фактiв. Листи, щоденники, записні книжки, автобiографія письменникiв, 

спогади про митцiв, критичнi статті, монографiї, альбоми,  кiнофiльми, 

дiафiльми, телепередачi та iншi джерела як важливий засіб зацiкавлення 

учнiв особою митця і його творами. 

Форми i методи вивчення бiографii письменникiв. Художня розповiдь, 

лекцiя, розповiдь учителя з використанням рiзноманiтних прийомiв i 

постановок завдань, що активiзують мислення учнiв. Прослуховування  

учнiвських рефератів, повiдомлень про окремi гранi дiяльностi письменника. 

Уроки в музеях, заочні екскурсiї по мiсцях життя i перебування письменника. 

 

Основнi етапи вивчення художнього твору 

Шкільне вивчення твору як процес у рамках одного уроку чи системи 

уроків. Найголовніші етапи цього процесу. Підготовка учнів до сприймання 

твору у середніх і старших класах, її зміст та основні форми: актуалізація 

опорних знань учнів, повідомлення історико-літературних фактів, історичні 

та історико-побутові коментарі, пояснення незрозумiлих слiв, орiєнтовна 

бесiда у старших класах, розгляд картин та iлюстрацій вiдомих художникiв; 

прослуховування музичних творів, самостiйне читання учнями окремих 

роздiлів  пiдручника, перегляд фрагментiв кiнофiльмiв, дiафiльмiв, аналiз 



творчих робiт учнів, малюнків на певну тему; екскурсiя в музей, на рiдну 

природу, до пам‟ятних  мiсць, вiдображених у  художній лiтературi. 

Залежнiсть змiсту i форм пiдготовки вiд характеру твору,  життєвого досвiду 

школярiв i їх вiкових особливостей. 

Читання твору i його види. Професiйнi вимоги до читання вчителя. 

Забезпечення глибини емоцiйного сприймання i колективного 

спiвпереживання -  важлива умова вивчення лiтератури у середнiх i старших 

класах. Читання як праця i творчiсть. Види читання (мовчазне й голосне, 

класне й домашнє, суцiльне і  вибiркове, iндивiдуальне, в особах, колективне, 

читання напам‟ятъ, коментоване). Прослуховування художнiх творiв у 

виконаннi визначних майстрiв сцени. Місце виразного читання у засвоєнні 

змiсту та в аналiзi творiв, у розвитку культури  усного мовлення та 

естетичних смакiв школярiв. Шляхи i прийоми аналiзу. 

Аналiз твору. Роль аналiзу у поглибленнi на основi тексту попередніх 

вражень, знань учнiв про художнiй твiр як iдейно-естетичну цінність. Аналiз 

і лiтературний розвиток  учнiв,  дискусii з приводу методів шкільного 

аналізу. Рiвень i обсяг аналiзу залежно вiд вiкових особливостей учнiв та 

освiтньо- виховних завдань викладання лiтератури, забезпечення в процесi 

аналізу емоцiйно-образного сприймання твору. Аналiз твору вiдповiдно до 

принципів наукового iсторизму, єдностi змiсту i форми, зв‟язку твору з 

життям. Єдність  iсторико-генетичного та iсторико-функцiонального пiдходу 

до твору. 

Складовi частини до аналiзу. Розгляд композиції як засобу вираження 

авторської iдеї. Поступовість ознайомлення учнiв з єднiстю всiх структурних 

компонентів твору, з основними засобами художнього зображення 

(розповiдь, опис та iн.). Загальнi вимоги до аналiзу образiв-персонажiв. 

Типовi помилки в шкiльному аналiзi персонажiв лiтературного твору: 

схематизм вивчення, розгляд образiв без уваги до художнiх засобiв i 

прийомiв їх творення та iн. Методичнi прийоми роботи над образом-

персонажем‚ аналiз вчинкiв, поведiнки, оточення, портретних характеристик, 

мови, самохарактеристик, висловлювань iнших персонажiв тощо.  

Порiвняльна та групова характеристика образiв. 

Вивчення мови художнього твору i стилю письменника. Принципи, 

шляхи, методичнi прийоми роботи над мовою художнього твору в середнiх 

та  старших класах. Усвідомлення учнями функціональної єдності усіх 

засобів художнього вираження. Організацiя практичних спостережень над 

текстом твору. Методи  проведения стилiстичного експерименту. Зiставлення 

рiзних редакцiй твору. Iнші види роботи. 

Розкриття творчої iндивiдуальностi митця, неповторної своєрiдностi 

його поетичної мови. Органiзацiя спостережень над особливостями 

iндивiдуального стилю письменника (улюбленi теми й проблеми 

письменника, найулюбленіші  жанри, особливостi побудови творiв, способи 

творення образiв та інше). Використання прийомiв порiвняння, зiставлення. 

З‟ясування поняття про традицiї та  новаторство в лiтературi. Особливостi 



аналiзу художнiх творiв у системі оглядового вивчення творчостi 

письменника. 

Пiдсумковий етап у процесi вивчення твору. Мета пiдсумковогоетапу, 

його особливостi у середнiх i старших класах. Методичнi форми роботи: 

бесіда  про значення твору письменника, традиції і   новаторство, письмові 

відповіді тощо. 

Шляхи i прийоми аналiзу твору 

Проблема визначення шляхiв аналiзу художнiх творiв у сучасній 

методичній лiтературі. 3‟ясування  особливостей основних шляхів аналiзу (за 

розвитком дії композиційного, прообразного, проблемно-тематичного).  

Основнi фактори,  від яких залежить вибiр шляхiв (характер твору, що 

вивчається учнями, дидактичні завдання, що розв‟язуються на уроцi, вiковi 

можливостi учнiв та iн.). Варiативнiсть шляхiв аналiзу, їх взаємозв‟язок. 

Прийоми аналiзу. Єднiсть  наукових лiтературознавчих та педагогiчних 

(шкільних) прийомiв аналiзу. Зумовленість прийомів специфiкою лiтератури. 

Рiзний пiдхiд до їх класифiкації.  Повторне  перечитування твору як засiб 

глибокого проникнення в його ідейно-художній зміст; прослуховування 

трактувань одного й того ж твору рiзними виконавцями; зiставлення у 

процесi аналiзу: а) елементів художньої структури твору; б) творів одного чи 

рiзних авторiв, близьких за тематикою, сюжетом,  образами, проблемами, 

способами типізації дійсності; в) змісту твору з життєвими фактами, якi 

покладенi в його основу, г) з фактами навколишньої дiйсності; д) з 

сумiжними видами мистецтва; е) з особистим  досвiдом учнiв та iн. 

 

Специфiка вивчення в школi творів різних жанрів 

Врахування генеалогiчноi (жанрової) природи художнього твору – 

неодмiнна  умова ефективності  його аналiзу в єдностi форми i змiсту. 

Аналiз епiчних творiв. Особливостi їх сприймання учнями рiзного вiку. 

Усвiдомлення ними сюжету твору,  його зв‟язку з позасюжетними 

елементами. З‟ясування авторської позицiї. Рiзноманiтнiсть методичних 

форм i прийомiв роботи. Складання плану (простий, складний / цитатний, 

звичайний, комбiнований) як засiб засвоєння змiсту твору,  усвiдомлення 

окремих його компонентiв (сюжетної основи, образiв, композиції, розвитку 

образного i логiчного мислення  та iн.). Переказ твору i його види (усний, 

близький до тексту, докладний, стислий,  iз змiною форми викладу, переказ-

витяг i тi ж види письмового переказу). Урiзноманiтнення прийомів 

навчального аналізу з метою розвитку творчої уяви школярiв, активiзацii їх 

навчальної дiяльностi (усне малювання, складання кiносценарiю, iнсценiзація 

твору чи його окремих епiзодiв).  Органiзацiя  i стимулювання домашнього 

читання великих за  обсягом творiв.  

Специфiка вивчення лiричних творiв. Жанрова своєрiднiсгь лiричних 

творів i особливостi сприймання їх учнями рiзних класiв.  Прийоми аналiзу 

лiричних вiршiв, врахування характеру зображення у них  дiйсностi, 

специфiки поетичної мови. Роль виразного читання. Текстуальне i оглядове 

вивчення лiричної поезiї в старших класах. 



Специфiка вивчення драматичних творiв. Жанровi особливостi 

драматичних творiв, сприймання їх школярами. Органiзацiя читання 

драматичного твору. 

Характер завдань, якi ставляться перед учнями, види роботи, що 

практикуються на уроцi. Детальний  аналiз окремих епiзодiв, що становлять 

основу сюжету, розкривають головний конфлікт твору. Усвідомлення учнями 

внутрішнього змісту поведінки і вчинків персонажів. Застосування прийомів 

розвитку відтворюючої уяви: усний опис уявних декорацій, окремих 

мізансцен та ін.  Перегляд фільмів-спектаклів і театральних вистав під час 

вивчення драматичних творів.  Усні і письмові повідомлення учнів про 

сценічну історію драматичного твору, виконання ролей видатними акторами, 

власні враження від театральної вистави, виконання ролей визначними 

акторами. 

 Особливості  вивчення окремих фольклорних  жанрів. Сприймання 

учнями  народних казок i специфiка їх аналiзу (дослiдження логiки тих 

життєвих подій, що  змальованi в них, вмотивування поведiнки дiаметрально 

протилежних  персонажів та iн.).  Дидактична функцiя усного докладного 

переказу казки учителем і  учнями,  iз збереженням характерних жанрово-

композиційних особливостей (традиційні  зачини і кінцівки, повтори-

ретардації тощо). Конструювання учнями казкових образiв. 

В.О. Сухомлинський про роль казки в дитячому колективi. 

Методика вивчення прислiв‟їв,  приказок, загадок. Зiставлення 

прислiв‟їв з  окремими життєвими епiзодами. Шляхи донесения до учнiв 

думки про втiлення у  прислiв‟ях i приказках народної мудростi i 

практичного досвiду, Використання  уривкiв з художньої лiтератури для 

iлюстрування змiсту прислiв‟їв i приказок.  Спостереження учнiв над 

образнiстю i красою висловiв у прислiв‟ях i приказках.  Учнiвськi письмовi 

роботи на основi прислiв‟їв  та приказок. 

Формування в учнiв уявлень про загадку як поетичний жанр фольклору. 

Способи розкриття художньої структури загадки; бесiда про особливостi 

опису  предметiв i явищ в народних загадках, зiставлення поетичних описiв, 

явищ, предметiв у загадцi з описами їх у наукових статтях та iн. Органiзацiя 

вчителем роботи по складанню загадок дiтьми. 

Специфiка вивчення в школі народних пiсень та дум. Методичнi 

прийоми розкриття їх жанрової своєрiдностi. З„ясування на конкретних 

прикладах  тематичного розмаїття i художньої краси народного пiсенного 

репертуару. Коментоване прослуховування фонозаписiв пiсень i дум або їх 

фрагментiв. 

Вивчення лiтературно-критичних статей 

Мiсце лiтературно-художньої критики в системi навчання лiтератури у  

школi. Розгляд лiтературно-критичних статей на спецiальних уроках та у  

зв‟язку з  вивченням життєвого i творчого шляху письменника, художнього 

твору,  розкриттям явищ лiтературного процесу тощо. Методичнi прийоми 

роботи над  опрацюванням їх змiсту. Врахування жанрової своєрiдностi 

статтi, визначення концепції автора. Складання плану, тез, конспекту статтi. 



Роль коментованого читання та iнших форм роботи. 

Формування в учнiв теоретико-лiтературних понять 

Мiсце елементiв теорiї  лiтератури в шкiльнiй програмi. Формування 

системи теоретико-лiтературних понять в учнiв середнiх i старших класiв. 

Основнi етапи засвоєння: первиннi спостереженями учнями  у процесi 

вивчення художнього  твору окремих закономiрностей лiтературних явищ, 

увага до них пiд час аналiзу iнших творiв, виявлення найсуттєвiших ознак i 

визначення певних закономiрностей  і явищ, теоретичне визначення поняття, 

оперування цими поняттями . 

Роль самостiйних творчих робiт учнiв в опануванні ними знань з теорії 

лiтератури. Взаємозв`язок у формуваннi теоретико-лiтературних понять на 

уроках украiнської i зарубіжної лiтератур та iнших предметiв гуманiтарного 

циклу 

Розвиток усного i писемного мовлення учнiв у процесі шкільного 

вивчення літератури 

Форми мовлення, їх психологiчнi особливостi. Принцип формування 

мовної культури школярів. Розвиток усного мовлення учнів. Основні види 

усних і письмових робіт з літератури, передбачених шкільною програмою. 

Уроки з розвитку мовлення, їх особливості у 5-8, 9-11 класах. 

Освітнє і виховне значення письмових робіт учнів. Система письмових 

творів у середніх і старших класах, її наукове обґрунтування. Дискусії про 

письмові твори. Різний підхід до класифікації письмових робіт. 

Урізноманітнення видів письмових робіт. Основні різновиди творів на 

літературні теми, на основі життєвих вражень. Письмові роботи, що 

ґрунтуються на моделюванні певних художніх  прийомів, форм, стилів тощо. 

Перевірка письмових робіт учителем, їх взаєморецензування учнями. 

Норми оцінювання. Загальноприйнята символіка, якою користуються 

вчителі, позначаючи у зошитах учнівські помилки. Самостійна робота учнів 

над виправленням помилок. 

Наочність на уроках літератури 

Наочність як один з важливих принципів навчання. Види наочності: 

(предметна і образна, словесно-образна, умовно-схематична, динамічна, 

синтетична наочність). Специфіка використання картин, ілюстрацій, 

портретів письменників. Найтиповіші помилки в роботі учителів: недостатнє 

розуміння мови мистецтва, ототожнення художнього образу, створеного 

письменником, та аналогічним образом в інших видах мистецтва. Методика 

використання фонозаписів народних пісень, уривків з творів  чи окремих 

творів письменників, прочитаних майстрами художнього слова, арій з опер 

на тексти і сюжети літературних творів, фрагментів театральних вистав, 

радіокомпозицій тощо. Ефективність використання екранних посібників. 

Навчальні, науково-популярні фільми як джерело нових знань і як засіб 

ілюстрації й конкретизації вивченого учнями матеріалу. 

Фільми-екранізації на уроках літератури. Врахування специфіки 

кіномистецтва. 

Методика використання навчальних телепередач. Статичні екранні 



посібники, діафільми на уроках літератури. Комплексне використання 

засобів наочності в умовах кабінетної системи. Типове обладнання кабінетів 

літератури. Облік і збереження в них відповідних комплексів навчальних 

матеріалів. 

Позакласна робота з літератури 

Роль позакласної роботи  в літературно-естетичному розвитку школярів, 

різні її організаційні форми. Вивчення читацьких інтересів учнів, 

спрямування їх домашнього читання. Пропаганда книг і літературних новин 

серед школярів. Спільна праця вчителя літератури і працівників бібліотек у 

стимулюванні позакласного читання. Індивідуальні доручення. Види 

літературних груп. Шкільні літературні товариства, їх участь у проведенні 

масових, шкільних заходів: літературних вечорів, ранків, читацьких 

конференцій, диспутів. Збирання фольклору, народних спогадів і переказів. 

Вивчення літературної географії краю. Літературні екскурсії і походи. 

Організація літературного музею. Учнівська творчість і шляхи її розвитку. 

Літературна преса в школі. Випуск газет, рукописних журналів, альманахів, 

альбомів тощо. Суспільно-корисна робота учнів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. ПЕДАГОГІКА 

 

Загальні основи педагогіки  

Поняття про народну педагогіку, етнопедагогіку та педагогіку як 
академічну науку. Основні категорії педагогіки: виховання, навчання, освіта 

та розвиток, їх взаємозв‟язок. Методологія педагогічних досліджень Поняття 
про особистість, індивідуальність, індивід. Змістова характеристика понять: 

розвиток, соціалізація, виховання і формування. Психічний, фізичний, 
соціальний і духовний розвиток.  

Теорія виховання 

Проблема мети виховання у педагогіці. Суть процесу виховання. 

Закономірності та принципи виховання. Засоби, форми організації та методи 

виховання. Фізичний розвиток школяра та зміцнення його здоров‟я.  

Інтелектуальний розвиток особистості школяра. Формування основ 

наукового світогляду. Соціальний розвиток особистості школяра. Виховання 

особистості в колективі. Духовний розвиток особистості. Моральне та 

естетичне виховання школярів. Класний керівник як організатор навчально-

виховного процесу з учнями. Співпраця сім‟ї і школи. Позакласна і 

позашкільна виховна робота.  

Теорія освіти і навчання 

Предмет і основні категорії дидактики. Процес навчання, його 

структура. Різні типи навчання. Закономірності і принципи навчання. Зміст 

освіти в сучасній загальноосвітній школі. Методи і засоби навчання та 

активізації пізнавальної діяльності учнів. Організаційні форми навчально-

пізнавальної діяльності учнів. Урок в сучасній школі. Контроль навчальних 

досягнень учнів. 

Школознавство 

Система освіти в Україні. Загальні основи управління. Принципи 

управління освітою і школою. Підвищення кваліфікації і атестація 

педагогічних працівників 

 

Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань 

Практичне завдання з педагогіки включає в себе педагогічну ситуацію і 

кілька завдань до неї, які вимагають актуалізації теоретичних знань з 
педагогіки, необхідних для успішного розв‟язання екзаменаційної ситуації. 

Ситуації відібрані за наступними критеріями:  
- інформативність (за своїм змістом ситуація є такою, яка передбачає 

чітку інформацію по кожному із завдань);  



- рівнозначність (за рівнем складності та обсягом інформації); 
унеможливлюваність відповіді загальними фразами (ситуації передбачають 
недвозначні, конкретні відповіді на поставлені питання);  

- зручність перевірки та оцінювання.  

Вибір саме такої форми практичного завдання обумовлений тим, що 

воно дає можливість, по-перше, оцінити значущість і теоретичних знань з 
педагогіки та їх практичну необхідність; по-друге перевірити рівень 

педагогічного мислення та вмінь студентів використовувати набуті 
теоретичні знання при розв‟язанні педагогічних ситуацій.  

Вибір педагогічної ситуації в якості практичного екзаменаційного 

завдання обумовлюється ще й тим, що професійна тільність вчителя являє 
собою процес розв‟язання численних педагогічних ситуацій, які здебільшого 

виникають непередбачено. Саме тому успіх певною мірою залежить від 
вміння продуктивно розв‟язувати ці ситуації. 

 

Зразок педагогічної задачі 

  

Ознайомтеся із ситуацією і дайте відповіді на подані нижче питання.  
До першого в житті самостійного уроку готуюсь серйозно. Хочу з 

порогу здивувати учнів цікавими фактами. Зразу після дзвінка відчиняю двері 
7-Б – у класі нікого немає. Не вірю своїм очам. Бачу: учні тихенько сидять... 
під партами. 

1. На які принципи виховання будете опиратися при розв‟язанні 

ситуації?  

2. Які методи чи прийоми виховного впливу ви використаєте для 
успішного розв‟язання ситуації?  

3. Обґрунтуйте педагогічну доцільність одного з обраних вами методів 
чи прийомів.  

4. Які способи поведінки вихователя є педагогічно недоцільними при 
розв‟язанні ситуації?  

5. Запропонуйте оптимальний варіант розв‟язання ситуації (ваші 
конкретні подальші дії на місці педагога). 
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доповнене. К. 2001.  608 с. 
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проект // Вища школа.  2013. № 2.  86 с. 

6. Педагогіка : навчальний посібник / Галузяк В.М., Сметанський М.І., 

Шахов В.І. 2-е вид., вип. і доп.  Вінниця. 2003. 416 с. 

7. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології 

навчання : Науково-методичний посібник. К.  2004. 192 с. 

8. Фіцула, М. М. Педагогіка [Текст] : навчальний посібник. К. 2009.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

ВІДПОВІДЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

90 – 100 балів /А/ 

Здобувач вищої освіти ґрунтовно, повно та послідовно викладає 

навчально-науковий матеріал, обізнаний із теоретичними підходами і 

концепціями, вільно володіє професійною термінологією; логічно і 

послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, 

застосовує теоретичні знання для аналізу мовних явищ, наводить точні 

приклади для їх ілюстрації. Демонструє уміння аналізувати, зіставляти, 

узагальнювати. 

82 – 89 балів /В/ 

Здобувач вищої освіти  виявляє глибокі знання і розуміння основних 

положень навчальних дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам 

виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу 

матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Здобувач вищої 

освіти уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні 

висновки. 

75 – 81 бал /С/ 

Здобувач вищої освіти виявляє достатні знання і розуміння основних 

положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам 

виправляє; у відповіді є недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні 

порушення норм літературної мови. Здобувач вищої освіти зіставляє та 

узагальнює вивчене, однак допускає помилки.  

69 – 74 бали /Д/ 

Здобувач вищої освіти виявляє знання і розуміння основних положень 

з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які 

свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє 

матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає 

помилки в мовленнєвому оформленні, у виконанні практичних завдань. 

Здобувач вищої освіти частково розкриває зміст. 

60 – 68 балів /Е/ 

Здобувач вищої освіти виявляє поверхові знання навчальної програми; 

не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і 

невпевнено відповідає на запитання; допускає порушення норм літературної 

мови, не може пояснити мовні правила. 

35 – 59 балів /FX/ 

Здобувач вищої освіти виявляє поверхові знання навчальної програми; 

не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; неправильно відповідає 

на запитання; допускає грубі порушення норм літературної мови, не може 

виконати практичне завдання. 

1 – 34 бали /F/ 

Здобувач вищої освіти не знає основного програмового матеріалу, не 

відповідає на питання, не може навести приклади, не володіє нормами 

літературного мовлення.  



 
 


