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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

У педагогічному закладі вищої освіти професійну компетентність 

майбутнього вчителя-словесника формують у ході вивчення мовознавчих, 

літературознавчих, лігводидактичних та інших дисциплін. 

Програма комплексного випускного екзамену з української мови і 

літератури з методиками їх навчання передбачає встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь та інших 

компетентностей вимогам освітньої програми Середня освіта (Українська 

мова і література). 

На комплексному випускному екзамені з української мови і літератури з 

методиками їх навчання здобувачі вищої освіти повинні продемонструвати 

знання сучасних теорій мови, проблематики й завдань  лінгвістичних учень і 

функціонального спрямування їх, знання методології гуманітарних наук, 

загальних та спеціальних методів, принципів організації та інформаційного 

забезпечення наукових досліджень; знання інноваційні системи, технології 

навчання та виховання; уміння диференціювати ознаки різних типів 

лінгвістичних одиниць; уміння визначати особливості мовної системи 

української мови на тлі інших східнослов’янських мов, надавати історичний 

коментар до мовних явищ;   уміння здійснювати ґрунтовний аналіз різних за 

жанром творів, опиратись на текст,  теорію, критерії досконалості змісту й 

форми художнього твору; уміння самостійно опрацьовувати спеціальну і 

додаткову літературу, підвищуючи рівень своєї кваліфікації; уміння творчо 

підходити до вирішення певного завдання, відстоювати власну думку,   

моделювати, конструювати й організовувати класну та позакласну роботу у 

школі з опорою на знання фактів, термінології, методів навчання, принципів, 

закономірностей i тенденцій розвитку сучасної методичної науки; ефективно 

здійснювати педагогічну взаємодію, забезпечувати фізичний, психічний, 

соціальний і духовний розвиток школярів; знання найважливіших завдань 

освіти в Україні, чинних програм з української мови і літератури, методів і 

прийомів успішного навчання української мови і літератури. 

Критерії оцінювання відповіді містять коротко сформульовані 

визначення знань, умінь, навичок, які повинні продемонструвати здобувачі 

вищої освіти ОС «магістр» під час атестації.  

 Програму складено на ocнoвi чинних робочих програм педагогічних 

закладів для спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і 

література). 

Програма атестації випускників має розділи:  

1. Українська мова. 

2. Українська література. 

3. Методика навчання української мови. 

4. Методика навчання української літератури. 

5. Педагогіка. 

6. Література. 

5. Критерії оцінювання відповідей здобувачів вищої освіти. 



І. 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. 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Лінгвометодологія. Характеристика головних наукових парадигм 

лінгвістики. Загальні і лінгвістичні методи дослідження. 

Семасіологія як галузь лінгвістичної семантики. Історія становлення, 

предмет, об’єкт, методи і завдання. Семантична структура слова. Проблема 

семантичної валентності та сполучуваності. Семантичне узгодження. 

Проблема метафори, метонімії в лінгвістиці.  

Лінгвосеміотика: об’єкт, предмет, становлення. Мовний знак, його 

природа й типологія. Ономасіологія: об’єкт, предмет, головні напрями. 

Принципи когнітивно-ономасіологічного аналізу номінативних одиниць.  

Психолінгвістика: витоки, об’єкт, предмет, становлення. Проблема 

онтогенезу мовлення. Проблема ментального лексикону. Внутрішня 

структура психолінгвістики й міждисциплінарні зв’язки. 

Проблема об’єкта та предмета етнолінгвістики. Витоки 

етнопсихолінгвістики й лінгвокультурології, їх  становлення. Проблема 

співвідношення мови і культури. Етнокультурна компетенція та її складники.  

Соціолінгвістика: предмет, об’єкт, витоки. Напрями сучасних 

соціолінгвістичних досліджень.  

Форми існування, соціальні різновиди мови. Проблема мовної ситуації. 

Мовні контакти. Проблема мовної норми та варіативності. Мовна політика. 

Міжнародні мови. Методи соціолінгвістичних досліджень. 

Когнітивна лінгвістика: предмет, об’єкт і витоки. Завдання, основні 

принципи й напрями. Проблема категоризації структур, репрезентації знань. 

Когнітивне моделювання. Лінгвоконцептологія: завдання та головні поняття. 

Проблема концепту в сучасній лінгвістиці. Методика концептуального 

аналізу. 

Морфологія як розділ граматики, напрями та проблеми. Проблема 

частиномовної класифікації. Функціональна граматика. Синтаксис як розділ 

граматики, головні напрями. 

Лінгвістика тексту: предмет, об’єкт, становлення й напрями. Типологія 

текстових категорій. Герменевтика. Методи дослідження тексту. 

Комунікативна лінгвістики: об’єкт, предмет і становлення. Теорія 



мовленнєвих актів. Комунікативна ситуація, комунікативний акт, дискурс. 

Паралінгвістика. Дискурсологія: напрями розвитку й суміжні дисципліни. 

Прикладна лінгвістики та напрями її дослідження. Комп’ютерна 

лексикографія. Прикладний аспект термінознавства. Корпусна лінгвістика.  

ФУНКЦІОНАЛЬНА ЛІНГВІСТИКА 

Функціоналізм як лінгвістична парадигма. Поняття наукової 

парадигми. Поліпарадигматичність сучасної лінгвістики: експансіонізм, 

антропоцентризм, функціоналізм, експланаторність як відмінні риси. 

Функціональний підхід у сучасній лінгвістиці: проблеми, завдання, 

вихідні поняття, методологія та методи досліджень. Основні риси 

функціональної лінгвістики: телеологічна, системно-структурна та 

комунікативна орієнтованість досліджень. Функціоналізм та інші 

лінгвістичні напрями досліджень.  

Поняття «функції» у становленні функціонального підходу до вивчення 

мови. Поняття функції і функціонування мови. Співвідношення понять 

«функція», «значення (семантика)», «вживання». Функція в потенційному та 

результативному аспекті. Функції мовної одиниці. Функції мови і мовлення, 

принципи їх розмежування. Типологія мовних функцій (номінативна, 

магічна, індексальна, експресивна, асоціативна, прагматична, стилістична, 

етологічна, когнітивна, креативна, конститутивна, інтерлінгвістична). 

Функціональна класифікація мов. Світові мови, їхні види й ознаки. 

Аспекти й типологія функціональних досліджень. 

Функціональна лексикологія як складова функціонально-

комунікативної теорії слова (Ф. С.  Бацевич, Т. А. Космеда). Основні напрями 

функціонально-граматичних досліджень. Функціональна граматика як  

вчення про універсальні категорії мови: принципи, витоки, методологія, 

понятійний апарат, модельна платформа. 

Функціональна морфологія. Санкт-Петербурзька школа 

функціональної граматики О.В. Бондарка. Функціонально-семантичні 

категорії. Функціонально-семантичне поле в теорії О.В. Бондарка: центр і 

периферія,  групи  та структурні типи. 

Празька школа функціональної лінгвістики: концепція, науковий 

доробок,основоположники й представники празького лінгвістичного гуртка 

(В. Матезиус, Б. Гавранек, Я. Мукаржовский та ін.).  

ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

Зміст і завдання лінгвістичного аналізу художнього тексту. Витоки, 

становлення і розвиток лінгвістичного аналізу тексту як науки та навчальної 

дисципліни. 



Художній текст як об’єкт лінгвістичного аналізу. Своєрідність 

художнього тексту: загальні тенденції слововживання; модель 

конструювання; окремі елементи (слова-символи, концепти) й поняття. 

Основні принципи, методи і прийоми лінгвістичного дослідження 

тексту. Різновиди  й техніка виконання лінгвістичного аналізу художнього 

тексту. 

 Фонографічні, лексико-фразеологічні, морфемно-словотвірні та 

морфологічні, синтаксичні особливості мови художнього твору: специфіка  

аналізу.  

Алгоритм схеми фрагментарного типу аналізу художнього тексту. 

Комплексний лінгвоаналіз художнього тексту. 

Літературно-художній твір як естетичний феномен. Врахування 

жанрових особливостей літературного твору: поетичне мовлення.  

Лінгвоаналіз епічного тексту. Закономірності аналізу епічних творів, їх 

структурні особливості. 

Лінгвоаналіз драматичного тексту / тексту комбінованого типу. 

Природа драматичного тексту. Закономірності аналізу драматичних творів 

(творів комбінованого типу), їх структурні особливості. 

Етапи проведення лінгвістичного аналізу художнього тексту 

різножанрової приналежності (за алгоритмом повного лінгвоаналізу). 

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. 

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. 

ПОРІВНЯЛЬНА ГРАМАТИКА СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ 



Порівняльно-історичний метод у мовознавстві. Типологічна і 

генетична спорідненість східнослов’янських мов. 

Фонетичні системи східнослов’янських мов. Порівняльна 

характеристика фонем. Позиційні зміни голосних. Асиміляція та дисиміляція 

приголосних. Спрощення в групах приголосних. Особливості графіки та 

орфографії. 

Лексика і фразеологія східнослов’янських мов: порівняльний склад 

лексики за походженням. Спільна східнослов’янська лексика. Специфічна 

лексика окремих східнослов’янських мов. Лексичні запозичення. 

Морфеміка і словотвір східнослов’янських мов: порівняльний огляд 

морфеміки та способів словотворення. 

Морфологія східнослов’янських мов. Творення іменників. Категорія 

роду. Відміни іменників. Категорія відмінка. Категорія числа. Перерозподіл 

відмін іменників. Розряди займенників. Творення займенників. Відмінювання 

займенників. Групи прикметників за значенням. Творення прикметників. 

Нечленні, членні прикметники. Ступені порівняння прикметників. Групи 

числівників. Творення числівників. Відмінювання числівників. 

Дієслівна система східнослов’янських мов. Прислівник та службові 

слова. 

Граматичні категорії дієслів. Творення дієслів. Продуктивні і 

непродуктивні класи дієслів. Дієвідмінювання. Способи дієслів. Атематичні 

дієслова. Інфінітив. Зворотні дієслова. Дієприкметник. Дієприслівник. 

Особливості прислівників у східнослов’янських мовах. Прийменник. 

Сполучник. Частка. Вигук. 

Синтаксичні особливості східнослов’янських мов. 

Спільність синтаксичної будови. Способи вираження синтаксичних 

відношень. Словосполучення. Типи простих речень. Головні та другорядні 

члени речення. Ускладнені речення. Складні сполучникові речення. Складні 

безсполучникові речення. 

 

УКРАЇНСЬКЕ МОВОЗНАВСТВО 

Предмет і завдання історії українського мовознавства. Хронологізація 

українського мовознавства. 

Староукраїнське мовознавство (І етап) 

Історіографія досліджень ІІ періоду розвитку мовознавства. Передумови 

виникнення лінгвістичних праць. Граматичні трактати на українських землях у 

XIV – XVI ст. Граматична теорія і практика в Україні у XVI – XVII ст. 

Мовознавчі трактати Максима Грека. Філологічні видання Івана Федорова.  

Староукраїнське мовознавство (ІІ етап). 



Загальні тенденції розвитку староукраїнського мовознавства. 

Лаврентій Зизаній, Мелетій Смотрицький, Памва Беринда, Іван Ужевич та 

їхній науковий доробок. 

Вітчизняне мовознавство періоду перебування України у складі 

Російської імперії (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.) 

Передумови розвитку наукової думки. Найвидатніші праці 

О. П. Павловського, Я. Головацького, М. Осадци, С. Смаль-Стоцького, 

Г. Гартнера, І. Нечуя-Левицького, А. Кримського,  П. Білецького-Носенка, 

М. Уманця і А. Спілки, Є. Желехівського та О. Недільського, О. О. Потебні, 

Б. Грінченка. 

Українське мовознавство радянського часу (1917–1991 рр.). 

Умови розвитку та основні проблеми лінгвістичної науки. Вивчення 

української лексики і фразеології у ХХ ст. 

Історія українського правопису (від ХІV ст. до к. ХVIIІ ст.). Боротьба 

між історико-етимологічними та фонетичними засадами правопису в ХІХ ст. 

Історія укладання та видання «Найголовніших правил українського 

правопису» (1921 р.), «Українського правопису» (1928 р.), правописів 1933, 

1946, 1960 років. Головні зміни в українському правописі 1990 року. 

Найважливіші зміни в проекті українського  правопису 1999 (за ред. 

В. В. Німчука) та правописі 2003 (за ред. В. М. Русанівського).  

Мовознавство в незалежній Україні. Найважливіші українські 

лінгвістичні праці. Сучасна мовна ситуація в Україні. Основні напрями 

наукової діяльності Інституту української мови НАН України. Роль В. В. 

Німчука в історії українського мовознавства. Концептуальні засади 

теоретичної граматики І. Р. Вихованця, К. Г. Городенської. 

МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Сутність поняття «лінгвометодологія».  Парадигмальний простір сучасної 

лінгвістики. 

Поняття методу, методики в лінгвістиці. Основні та часткові методи 

мовознавчого дослідження. Конкретно-практичні методи лінгвістичного 

дослідження. 

Новітні напрями дослідження у сучасній лінгвістиці.  Комунікативна 

лінгвістика, когнітивна лінгвістика, гендерна лінгвістика: новітні здобутки. 

Технологія системної лінгвістичної методології: процес мовознавчої 

розвідки та її стадії. Основні етапи проведення дослідницької 

лінгводіяльності. Розробка концептуальних положень науково-дослідного 

процесу. Написання основних розділів наукової роботи. 

Основні види студентських наукових лінгвістичних досліджень. Загальні 

вимоги до змісту, оформлення та захисту курсової, кваліфікаційної, 



магістерської робіт. Типові помилки в написанні та оформленні студентських 

навчально-дослідних робіт із мовознавства. Процедура захисту 

лінгвістичного дослідження. Правила публічного виступу на захисті наукової 

роботи. 

 Науковий текст і вимоги до нього.  Мовностилістичні особливості 

наукового стилю. Методичні прийоми викладу наукового матеріалу, техніка 

написання тексту. Форми висвітлення підсумків наукової роботи. Типові 

помилки при їх підготовці та способи уникнення. 

 

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 синтаксичною 

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 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ НА ПОЧАТКУ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. 

Політична відлига в радянському суспільстві в кінці 50-х – поч.60-х рр. 

Стан розвитку драматургії. Окремі постаті «старших» письменників.  

«Диво» від П. Загребельного (мандрівка лабіринтами творчості). Аналіз 

роману «Диво».  

Анатолій Дімаров. Юрій Мушкетик. Нью-Йоркська група. 

«ШІСТДЕСЯТНИЦТВО» ЯК ЯВИЩЕ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Передумови з’яви нового покоління в українському мистецтві. 

Поневіряння і основні риси «шістдесятництва» як феномену.  

Представники «шістдесятництва» в літературі та мистецтві. 

ОКРЕМІ ПОСТАТІ ПОЕТІВ «ШІСТДЕСЯТНИКІВ» 

«Цариця в поезії» Ліна Костенко. Загальна характеристика життєвого і 

творчого шляху в контексті «шістдесятництва». Світоглядна і громадянська 

позиція поетеси. Особливості поетичного світу Л. Костенко. Філософський 

самоаналіз, моральне, естетичне самовираження цілісної особистості 

художниці. Роман Л. Костенко «Маруся Чурай».  

Життя і творчість Івана Драча. Життєвий шлях митця. Три періоди 

творчості поета. Особливості творчої манери. Новаторський характер поеми 

«Ніж у сонці». Новаторство в жанрі балади. Поема «Чорнобильська 

мадонна»: проблематика, жанрово-композиційна специфіка, образна система. 

Василь Стус. Життєвий шлях митця. Поезія як «Дорога болю». 

Особливості творчої манери. Екзистенційна, історіософська проблематика 

поезії В. Стуса. Інтимна лірика. 

Василь Симоненко, Дмитро Павличко, Борис Олійник у контексті 

«шістдесятництва». Традиційність громадянської та інтимної лірики Василя 

Симоненка. Громадянські мотиви і національна проблематика поезії 

раннього Д. Павличка. Стихія інтимного чуття, філософія зрілої творчості 

поета. Фольклорні мотиви та неонародництво лірики Бориса Олійника. 

Ігор Калинець, Ірина Жиленко, Микола Вінграновський у контексті 

«шістдесятництва». Доля поета Ігоря Калинця в тоталітарну епоху. Поезія 

Ігоря Калинця. Поетична «країна радостей і чудес» Ірини Жиленко. Поезія 



Миколи Вінграновського: вселюдські мотиви крізь призму «інтимного 

самозосередження». Інтимна поезія М. Вінграновського. 

Проза 60-х років. Молоді прозаїки 60-х: загальна характеристика. 

Гостросюжетність, драматизм і актуальність творчості Романа Іваничука. 

Осмислення місця людини в світі у творчому доробку Євгена Гуцала. Проза 

Володимира Дрозда: проблема людини в суспільстві, особистості й натовпу, 

свободи і неволі. Проза Володимира Яворівського. Тематика й основні 

мотиви творчості Григора Тютюнника. 

ХИМЕРНА ТЕЧІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Основні риси «химерного роману» в українській літературі. 

Химерність у романах П. Загребельного. Євген Гуцало та химерний роман. 

Валерій Шевчук як представник химерної прози. Химерність в романах «Дім 

на горі» та «Срібне молоко» В. Шевчука. Значення і роль химерного роману 

в розвитку літератури. 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 70-Х РОКІВ. КИЇВСЬКА ШКОЛА 

Українська поезія 70-х рр. Київська школа. В. Голобородько і верлібр 

як універсальна поетична форма. Домінанти поезії Василя Голобородька. 

Інші представники Київської школи: В. Кордун, В. Ілля, І. Семененко, М. 

Григорів, Н. Кир’ян тощо. 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 80-Х – ПОЧ. 90-Х РОКІВ 

Типи дискурсів у сучасній українській літературі. Постмодернізм. 

Новий етап у розвитку художньої свідомості (80-ті роки). Літературні «80-

ки». Перші літературні гурти. 

Українська проза 80-90-х років. Загальна характеристика: тенденції, 

імена. Психологічні тенденції української прози 80 – 90-х рр. ХХ ст. Юрій 

Андрухович як один із найпомітніших творців-постмодерністів. 

«Московіада» й «Рекреації» Ю. Андруховича. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

Суспільно-історичні умови літературного процесу останнього 

десятиріччя ХХ ст. – поч. ХХІст. Основні тенденції. Основні стильові 

спрямування. Літературні угруповання. Український постмодернізм: пошуки 

самоідентичності. 

УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ І ПРОЗА НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

Сучасна молода поезія: загальна характеристика. Поетичне тло: 

визначніші імена та постаті. Драматизм життєвої дороги В. Слапчука. Василь 

Слапчук як «долею дарований нам поет» (за М. Жулинським). 

Стильові пошуки сучасної української прози. Загальна картина стану 

сучасної української прози. Поділ на школи. Що таке український бестселер? 



Позиція персонажа в українській постмодерній прозі. Найяскравіші 

представники сучасної української прози. Марія Матіос. Юрій Винничук. 

Євгенія Кононенко. Оксана Забужко.  

Покоління «2000-чників»: реальність чи «піар»? Літературні 

угроповання в інтернет-мережі. Художні шукання Любка Дереша, Ірени 

Карпи, Тетяни Малярчук та інших. 

УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ 90-Х РР. ХХ СТ. — ПОЧ. ХХІ СТ.: 

ПОШУКИ ВИХОДУ. ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА 

Загальна характеристика стану в драматургії. Визначні імена і постаті. 

«Нові» риси й тенденції в розвитку сучасної української драми. 

Українська література початку ХХІ століття: відображення у фаховій 

періодиці. Загальна характеристика української періодики починаючи з 2001 

року. 

Стан сучасної літературної критики. 

 

 

ІІІ. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Українська мова як навчальна дисципліна для профільного навчання 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Особливості організації 

профільного навчання за філологічним напрямом, профіль – українська 

філологія. 

Систематизація методики навчання фонетики, орфоепії та графіки у 

профільній школі. Вироблення умінь і навичок правильно артикулювати 

звуки; розвиток мовного слуху учнів, мовної та слухової пам’яті учнів. 

Формування орфоепічних навичок, удосконалення дикції, розвиток умінь 

володіти голосом майбутніх учителів філологів. Роль орфоепічних словників. 

Значення, місце і принципи вивчення лексикології, фразеології, будови 

слова та словотвору у шкільному курсі української мови профільної школи. 

Подолання труднощів у засвоєнні учнями лексичних понять, лексичних 

категорій передбачених шкільними програмами. Лексичний аналіз тексту. 

Лексична робота у системі занять із розвитку мовлення. Робота з тлумачними 

словниками, словниками синонімів, фразеологізмів, іншомовних слів тощо. 

Ознайомлення учнів із способами словотвору, труднощі у засвоєнні 

словотвірних понять. 

Пізнавальне й практичне значення граматики у шкільному курсі 

української мови профільної школи. Особливості вивчення іменних частин 

мови. Актуальні проблеми методики вивчення службових частин мови. 

Лінгвістичні основи методики вивчення словосполучення і речення в 

школі. Методика вивчення складносурядного речення та складнопідрядного 



речень. Методика вивчення безсполучникового речення. Робота з розвитку 

зв’язного мовлення учнів на різних етапах засвоєння синтаксичної теорії. 

Узагальнення методики навчання орфографії та пунктуації у шкільному 

курсі української мови профільної школи. Роль граматики, орфографічних 

правил, читання під час вивчення орфографії. Принципи українського 

правопису, залежність від них навчання орфографії. Поняття про орфограму. 

Основні правописні терміни. Наочність на уроках орфографії.  

Робота над формуванням орфографічних навичок. Подолання помилок 

інтерферентного характеру. Місце диктанту як прийому організації 

навчальної діяльності у засвоєнні орфографії. Критерії класифікації 

диктантів. Основні види диктантів. Методика проведення різних видів 

диктантів та робота над орфографічними помилками. 

Місце і значення розділу «Пунктуація» в шкільному курсі мови. 

Завдання пунктуації відповідно до вимог чинних програм. Принципи 

навчання пунктуації. Методичні прийоми навчання пунктуації. Види 

тренувальних вправ з пунктуації. 

Особливості методики навчання із стилістики у профільній школі. 

Функціонально-стилістичний підхід до навчання української мови. Поняття 

стилю мовлення. Норма літературної мови. 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.  

Елементи риторики на уроках мови в 5 – 9 класах. Уроки риторики в 10 

– 11 класах. Методи і прийоми формування ораторської майстерності в учнів 

5 – 11 класів. Зв’язок риторики зі стилістикою. 

Стилістичний аналіз як методичне поняття. Вправи на аналіз текстів 

різних стилів. Мовленнєвий розвиток учнів. Текст як лінгводидактичне 

поняття. Роль тексту у формуванні комунікативної компетенції учнів. 

Методика роботи над текстом. Зв'язок лінгвістики тексту з когнітивною та 

комунікативною методикою, психолінгвістикою, риторикою і культурою 

мовлення. 

Методика формування комунікативних умінь і навичок учнів (10 – 11 

класів профільного рівня). Значення і завдання роботи з розвитку вмінь і 

навичок усного та писемного мовлення. Основні напрями і принципи 

методики розвитку мовлення. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, 

читання, створення власного мовлення (говоріння), письмо. Методика 

удосконалення комунікативної компетентності учнів 10 – 11 класів. Робота 

над продуктивними видами мовленнєвої діяльності. Розвиток діалогічного й 

монологічного усного мовлення учнів. 



Методика роботи над переказами, творами та перевірка творчих робіт 

учнів 10 – 11 класів. Аналіз творів і робота над піднесенням стилістичної, 

орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів. 

Індивідуальна робота з учнями над повторенням поглибленням знань з 

української мови. Методика вивчення загальних відомостей про мову. 

Особливості вивчення загальних відомостей про мову в шкільному курсі. 

Теоретична основа вступних уроків, використання дидактичного матеріалу, 

внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків. Зміст і структура 

вступних уроків в основній школі; ознайомлення учнів із суспільним 

значенням мови, її походження, історичним розвитком. Особливості 

технології вступних уроків. Українська мова в Інтернет-джерелах. 

Українська мова – мова професії. 

Формування ключових компетентностей в учнів профільної школи. 

Поняття ключових компетентностей та компонентів у навчанні української 

мови. Особливості наскрізних ліній навчання у профільній школі. Принципи 

навчання української мови у профільній школі. Рівні оцінювання навчально-

пізнавальної діяльності учнів 10 – 11 класів. Рівні володіння усним 

мовленням (шкала самооцінювання). Якісні аспекти мовлення школярів. 

Форми і методи роботи на заняттях з української мови в профільній школі. 

Вимоги до рівня підготовки випускників. 

 

4. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Методика навчання української літератури у профільній школі як 

навчальна дисципліна. 

 Навчання української літератури в умовах реформування освіти. 

Запровадження профільності в старшій школі. Школи вищого рівня (нового 

типу). Зміст і завдання курсу «Методика навчання української літератури у 

старшій профільній школі». 

 Навчання української літератури як профільної дисципліни. 

Основні завдання профільного вивчення літератури. Значення 

допрофільної підготовки школярів, його основні компоненти. Вивчення 

української літератури в класах філологічного профілю старшої школи. 

Концепція літературної освіти школярів у системі профільної освіти (проект). 

Концепція літературної освіти школярів для 11-річної школи про викладання 

у філологічних класах. 

Основні форми і методи вивчення  української літератури у  профільній 

школі. 

Специфіка  форм і методів навчання в системі профільної диференціації. 

Урок-лекція з літератури як форма навчального заняття. Урок-семінар з 



літератури як особлива групова форма навчального заняття. Лабораторне 

заняття як один із видів самостійної наукової, дослідно-пошукової або 

творчої роботи учня. 

Значення евристичної бесіди для старшої профільної школи. Самостійна 

робота старшокласників. Основні методичні прийоми навчання української 

літератури в школах вищого рівня. 

Чинні шкільні програми з української літератури для 10 – 11 класів. 

Зміст і структура програм. Порівняльний аналіз програм з української 

літератури для 10 – 11 класів академічного(стандарту) і профільного рівнів. 

Проблема типології уроків у профільній школі. 

Проблеми типології уроків літератури: система наукових класифікацій. 

Нестандартні уроки. Методичні рекомендації МОН щодо типів уроків в 

старшій профільній школі. Моделі уроків української літератури - 

філософського, психологічного, історичного досліджень (Г. Токмань). 

Письмові роботи з української літератури в профільній школі. 

Класифікація письмових робіт. Класифікація творчих робіт. Рецензії, 

анотації. Реферати, доповіді. Критерії оцінювання письмових робіт у 10 – 11 

класах. 

Моделі комплексної взаємодії мистецтв на уроках української 

літератури у профільній школі. 

Основні напрями використання образотворчого мистецтва (живопису, 

графіки, архітектури), музики, кіно у процесі вивчення української 

літератури. Ефективні організаційні форми навчання української літератури у 

взаємозв’язках із різними видами мистецтва. 

 Факультативні та спеціальні курси з української літератури. 

Значення курсів за вибором у концепції профільного навчання. 

Факультативні курси з української літератури для профільних класів. 

Спеціальні курси з української літератури для старшокласників. 

 Сучасні інформаційні технології на уроках української літератури. 

 Коректне використання Інтернет-ресурсів старшокласниками на уроках 

української літератури. Електронні фонди бібліотек. Віртуальна 

бібліографічна довідка. Літературознавчі та методичні матеріали на сайтах 

періодичних видань. Сайти літературно-меморіальних музеїв України. 

Звернення до сайтів художніх та історичних музеїв на уроках української 

літератури. 

Методика організації роботи з обдарованими учнями в старшій 

профільній школі. 



Робота з обдарованими старшокласниками на уроках української 

літератури. Самостійна робота обдарованих учнів. Організація позакласної 

роботи з української літератури в старшій профільній школі. 

Творчі наукові роботи старшокласників з української літературну 

системі Малої академії наук України. 

 Історія розвитку МАН. Мета і завдання написання творчих наукових 

робіт. Етапи роботи над дослідженням. Захист наукового дослідження. 

Критерії оцінювання роботи. 

5. ПЕДАГОГІКА 

Сучасні тенденції розвитку загальноосвітньої школи. Законодавство 

України про реформування вітчизняної школи. Концептуальні основи нової 

української школи. Структура сучасної школи. Старша школа як профільний 

навчальний заклад. Компетентнісний та особистіно орієнтований підхід як 

основа розвитку сучасної школи. Сучасні підходи до визначення змісту 

загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід та його роль у визначенні 

змісту освіти. Поняття «компетентність» і «компетенція». Види 

компетентностей. Особистісно орієнтований підхід та його характеристика. 

Старша школа як профільний навчальний заклад. Концепція профільної 

школи. Мета і завдання профільної школи. Види профілів. Шляхи реалізації 

профільної школи. 

Сутність інноваційної педагогічних технології та  діяльності Поняття 

про інноваційну педагогічну діяльність. Сутність інноваційних педагогічних 

технологій. Науково-теоретичні підходи вітчизняних педагогів до розробки 

нових педагогічних технологій Зарубіжний досвід інноваційної педагогічної 

діяльності Сучасні системи навчання в профільній школі Модульно-

розвивальна система навчання. Лекційно-семінарська система. Цикло-

блокова система навчання. Нові педагогічні технології в умовах  профільного 

навчання 

Поняття інтерактивної технології. Умови реалізації інтерактивної технології. 

Характеристика інтерактивних форм і методів навчання.. Інноваційні 

технології особистісно орієнтованого виховного процесу Проблеми 

сучасного виховання. Традиційні технології та методи виховання. Нова 

парадигма виховання. Особистісно орієнтований підхід у вихованні. 

Технологія колективних творчих справ. Проектування виховного процесу. 

Система  проектування виховного процесу. Проектна діяльність у 

позаурочній виховній діяльності. 

Загальні питання управління та керівництва освітою і школою. Поняття 

про управління і керівництво. Принципи та функції управління. Органи 

управління в освіті і школі. Керівництво діяльністю школи. Поняття про 



керівництво школою. Функціональні обов’язки керівників школи. 

Внутрішньо шкільний контроль та його здійснення. Методична робота з 

педагогічними працівниками. Суть та завдання методичної роботи. Форми 

методичної роботи з педагогічними працівниками. Вивчення, узагальнення та 

впровадження передового педагогічного досвіду. Фінансово-господарська 

діяльність в школі. Шкільне документознавство. Фінансування школи. 

Кошторис школи. Заробітна плата вчителів. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

навчального закладу. Вимого до ведення шкільної документації.  



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

І. УКРАЇНСЬКА МОВА 

1. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія 

вивчення української мови. К.  1991.  231 с. 

2. Безкишкіна М. Т. Порівняльна граматика української і російської 

мов : навчальний посібник / М. Т. Безкишкіна, М. І. Степаненко.  1991.  210 с. 

3. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: 

підручник для студентів філологічних факультетів вузів / І. Р. Вихованець.  

К.   1993.   368 с. 

4. Вихованець І.  Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія 

української мови: Академ. граматика укр. мови / за ред. І. Вихованця.   К.      

2004.  400 с. 

5. Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія 

[автори: І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, С. О. Соколова; 

за ред. К. Г. Городенської].   К. 2017.  752 с.  

6.   Мойсієнко А. К. Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика : 

підручник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К. 2013. 340 с. 

7. Німчук В. В. Мовознавство на Україні в ХІV – ХVІІ ст. / К. 1985.  

223 с.  

8.  Плющ М. Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. 

Морфологія : підручник. 2-е видання, доповнене.  К. 2010. 328 с. 

9. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: 

Підручник.   Полтава. К.  2008.  712 с. 

10. Сучасна українська літературна мова : підручник / М. Я. Плющ, 

С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; за ред. М. Я. Плющ.   2-ге вид., перероб. і 

допов.  К., 2000.   430 с. 

11. Сучасна українська літературна мова : підручник  / 

А. П. Грищенко, Л. І. Мацько,  М. Я. Плющ та ін.; за ред. А. П. Грищенка.    

2-ге вид., перероб. і допов.    К. 1997.    493 с. 

12.   Сучасна українська літературна мова. Морфологія / за заг. ред. 

І. К. Білодіда.   К.1969.   583 с. 

13. Сучасна українська літературна мова: Лексика. Фразеологія / за 

заг. ред. І. К. Білодіда.   К. 1973.   439 с. 

14. Сучасна українська мова: Синтаксис: підручник / А. К. Мойсієнко,                   

І. М. Арібжанова, В. В. Коломийцева та ін. / за ред. А. К. Мойсієнка; Київ. 

нац. ун-т ім. Т. Шевченка.   К.   2013.   238 с. 

15.  Сучасна українська мова: Морфологія: підручник / 

Л. А. Алексієнко, О. М. Зубань, І. В. Козленко; за ред. А. К. Мойсієнка; Київ. 



нац. ун-т ім. Т. Шевченка.   К.   2013. 524 с. 

16. Сучасна українська мова: Фонетика / За ред. І. К. Білодіда.   К. 

1973.   435 с. 

 

ІІ. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

1. Андрусів С. Модернізм / постмодернізм: ланки безконечного ланцюга 

історико-культурних епох. Світо-вид, 1997. №1–2. 

2. Андрусяк Іван. Літпроцесія. Донецьк, 2002. 

3. Бедрик Ю. Василь Стус: проблема сприймання. К., 1993. 

4. Брюховецький В. Ліна Костенко. Нарис творчості. К., 1990. 

5. Діалектика художнього пошуку: Літературний процес 60-80-х років. К., 

1989. 98 с. 

6. Жиленко Ірина. Homo feriens. Сучасність. 2002. № 5, 6, 7–8. 

7. Жулинський М. Василь Стус. Із забуття – в безсмертя. К., 1991. 

8. Загребельний П. Неложними устами. К., 1981.  

9. Зубанич Федір. Діалоги серед літа: Літературні бесіди. К., 1982. 

10. Ільницький М. Іван Драч. К., 1986. 

11. Історія української літератури ХХ століття: Кн. 2. Друга половина 

ХХ ст. Підручник / За ред. В.Г. Дончика. К. : Либідь, 1998. 456 с.  

12. Каплюк Галина. Стильові особливості поетів Київської школи. СіЧ, 

2002.  № 2. 

13. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980-

х років. К., 1994. 

14. Ковтун В. Іван Драч. К., 1998. 

15. Коцюбинська М. Василь Стус у контексті сьогоднішньої культурної 

ситуації. Слово і час. 1998. № 6. 

16. Кудрявцев М. Морально-етичні колізії в поетичній драмі Івана 

Драча. Українська мова та література. 2001. № 12. 

17. Кузьменко Оксана. Поет. збірка В. Голобородька. Сучасність. 2003. 

№ 6. 

18. Ліна Костенко. Навчальний посібник-хрестоматія. Кіровоград, 1999.  

19. Ліна Костенко. Вибране. К., 1989. 

20. Мовчан Р. Українська проза ХХ століття в іменах. К., 1997. 346 с.  

21. Моренець В. Поетична епіка Чорнобиля. Літературна панорама. К., 

1988. 

22. Наєнко М. П’ятиліття українського роману: Літ.-крит. Нарис, К., 

1985. 

23. Нартова Л. Василь Стус. Поетична спадщина. Посібник для 11 

класу. Харків, 1999. 



24. Пахльовська Оксана. Українські шістдесятники: філософія бунту. 

Сучасність. 2000. № 4. 

25. П’янов В.Я. Визначні, відомі й «та інші...»: Спогади, есеї, нариси. К., 

2002. 

26. Ткаченко А. Іван Драч. К., 1988. 

27. У дзеркалі слова: есеї про сучасну українську літературу. Львів: 

Каменяр, 2005. 751 с.  

28. Українська література в портретах і довідках. К., 2000. 230 с.  

25. Фащенко В. Павло Загребельний. К., 1984.  

29. Фасоля Анатолій. Зустріч із поетами Н.-Йоркської групи. Урок 

української. 2006. № 5–6. С. 44–50. 

30. Харчук Роксана. Сучасна українська проза: постмодерний період. К. 

: Академія, 2008. 248 с.  

 

ІІІ.   МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

1. Біляєв О. М. Українська мова: Підручник для 10–11 кл. загальноосв. 

навч. закладів з укр. та рос. мовами навчання.   К. 2005.  384 с. 

2. Біляєв О. М., Методика вивчення української мови в школі / 

О. М. Біляєв, Мельничайко В. Я., Пентилюк М. І., Передрій Г. Р., Рожило 

Л. П.  К. 1987.  245 с. 

3. Коваль В. О., Маслюк К. А. Методика навчання української мови : 

навчально-методичний посібник  для студентів філологічних факультетів; 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.  Умань. 

2018.  100 с.  

4. Концепція літературної освіти школярів у системі профільного 

навчання(проект) [Електронний ресурс]. Режим доступу до докум.: 

kristti.com.ua. 

5. Концепція профільного навчання в старшій школі [Електронний 

ресурс] : Затв. рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 

25.09.03 № 10/12-2 / уклад.: Л. Березівська, Н. Бібік, М. Бурда та ін. ; АПН 

України ; Ін-т педагогіки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і 

науки України.  2003.   № 24.  С. 3–15.   Режим доступу до докум. : 

www.osvita.ua. 

6. Методика навчання української мови у школі // О. М. Бєляєв, 

М. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк, Г. Р. Передрій, Л. П. Рожило: посібник 

для учителів.   К.   1987.   246 с. 

7. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах // за 

заг. редакцією М. І. Пентилюк.   К.  2009.  400 с. 

http://www.osvita.ua/


8. Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у 

старшій школі [Електронний ресурс] // Освіта України.  2003. 25 листопада 

(№ 88).   С.4–5.  Режим доступу до докум.:www.osvita.ua. 

ІV. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Богданова І. М. Педагогічна інноватика : навч. посіб. / І. М. 

Богданова. Одеса : ТЕС, 2000. 180 с. 

2. Бондаренко Ю. І. Вивчення української літератури на філософсько- 

історичних засадах : плани-конспекти уроків за творами І. Нечуя-

Левицького, І. Франка, М. Коцюбинського, П. Загребельного, Л. Костенко, В. 

Стуса: посіб. / Ю. І. Бондаренко. Ніжин : Видавництво НДУ, 2007. 139 с. 

3. Брюховецька Л. І. Література і кіно : проблеми взаємин : літ.-критич. 

нарис / Л.І. Брюховецька. К. : Рад. письменник, 1988. 183 с. 

4. Бугайко Т. Майстерність учителя-словесника К. : Рад. школа,1963. 

188 с. 

5. Васьков Ю. В. Педагогічні теорії, технології, досвід (дидактичний 

аспект). Харків : Скорпіон, 2000. 200 с. 

6. Волошина Н. Уроки позакласного читання у старших класах: посіб. 

для вчителя. К. : Рад. школа, 1988. 260 с. 

7.  Волошина Н. Й. Естетичне виховання учнів у процесі вивчення 

літератури : посіб. для вчителів. К. : Рад. школа, 1985. 104 с. 

8. Гузій Н. Основи педагогічного професіоналізму : навч. посіб. К.: 

НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. 156 с. 

9. Галеева И. С. Интернет как инструмент библиографического поиска; 

науч. ред. М. И. Вершинин. СПб.: Профессия, 2007. 248 с. 

10. Глухова Г. А. Позакласна робота як засіб підвищення ефективності 

уроку. К. : Рад. школа, 1983. 119 с. 

11.  Градовський А. В. «І чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь...» : 

методичні аспекти вивчення української літератури у взаємозв’язках із 

зарубіжною. К. : Софія, 1998. 250 с. 

12.  Жила С. Мозаїка мистецтв на уроках української літератури : посіб. 

для вчителя. Харків : ФОП Стеценко, 2010. 281 с. 

13.  Жицький Є. I. Вивчення творчості Панаса Мирного в школі : посіб. 

для вчителів. К. : Рад. школа, 1961. 179 с. 

14.  Золотухін Г. О. Твір з української мови та літератури : посіб. для 

старшокласників та абітурієнтів. К. : Наук. думка, 1996. 190 с. 

15. Інтегровані уроки з української мови та літератури : навч.-метод. 

посіб. / упоряд. : Н. В. Кучерук. Харків : Основа, 2007. 205 с. 

16.  I вічна таїна слова : аналіз великого епічного твору : посіб. для 

вчителя / В. П. Марко, Г. Д. Клочек, В. Є. Панченко та ін. К. : Рад. школа, 

http://www.osvita.ua/


1990. 205 с. 

17.  Клочек Г. Д. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація : посіб. 

для вчителя. К. : Освіта, 1998. 237 с. 

18. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 

середньої освіти. 12-бальна система. К., 2000. 126 с. 

19. Машенко М. М. Джерела гармонійної краси: музика і живопис на 

уроках української радянської літератури. К. : Рад. школа, 1978. 325 с. 

20.  Машталер Г.В. Особливості вивчення української літератури в 

гімназії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.02. К., 2000. 

15 с. 

21. Ми є. Були. I будем ми! : виховання національної самосвідомості 

учнів засобами художньої літератури: навч.-метод. посіб.; За 

ред. Н. Й. Волошиної.  К. : Ленвіт, 2003. 215 с. 

22. Мірошниченко С. А. Як писати твори : поради та приклади 

написання творів з усіх тем 7-11 класів та вступних іспитів. Донецьк : 

Сталкер, 1998. 463 с. 

23.  Нетрадиційні уроки. Українська література. 5-12класи / упоряд. : 

Л. І. Нечволод. Харків : Торсінг плюс, 2007. 252 с. 

24. Нестандартні уроки з української мови та літератури : навч. посіб. / 

упоряд. : О. М. Чхайло. Харків : Основа, 2006. 208 с. 

25.  Нові імена в програмі з української літератури : посіб. для вчителя / 

упоряд. : В. Я. Неділько. К. : Освіта, 1993. 351 с. 

26. Оліфіренко В. В. Вивчення літератури рідного краю в школі: посіб. 

для вчителів і студентів. Донецьк : УКЦ, 1996. 

27. Оліфіренко В. В. Інтернет на уроках української літератури: посіб.-

довід. для вчителів та учнів 9-11класів. К. : Грамота, 2007. 208 с. 

28.  Онищук В. А. Урок в современной школе: пособ. для учителя. М. : 

Просвещение, 1982. 191 с. 

29. Орієнтовний план виховної роботи класних керівників 5-11класів. 

Тернопіль : СМП Астон, 2000. 43 с. 

30. Островерхова Н. Аналіз уроку : концепції, методики, технології. К. : 

Освіта, 2003. 351 с. 

31. Педагогічні технології : навч. посіб. для вузів / О. Падалка,  

М. Нісімчук, I. Смолюк, О. Шпак. К. : Укр. енцикл., 1995. 253 с. 

32. Пасічник Є. А. Літературне краєзнавство в школі: посіб. для 

вчителів. К. : Рад. школа, 1966. 210 с. 

33. Педагогічна практика студентів у загальноосвітніх навчальних 

закладах: освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр», «спеціаліст» : навч. 

посіб. / уклад. : М. I. Соловей та ін. К. : Ленвіт, 2010. 133 с. 



34. Пометун О. Сучасний урок та інтерактивні технології навчання. К. : 

АСК, 2004. 422 с. 

35. Програми спецкурсів для ліцеїв та гімназій гуманітарного профілю. 

Українська мова та література. К. : Освіта, 1996. 215с. 

36.  Прус І. Т. Краєзнавча робота в школі. К. : Рад. школа,1984. 112 с. 

37. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного 

аналізу. К. : Ленвіт, 2000. 190 с. 

38.  Сорока Г. І. Сучасні виховні системи і технології. Харків : Основа, 

2002. 122 с. 

39. Старкова 3. С. Литература и живопись : книга для учащихся. М. : 

Просвещение, 1985. 112 с. 

40.  Степанишин Б. І. Література – вчитель – учень : самостійне 

вивчення учнями літератури : посіб. для вчителя. К. : Освіта, 1993. 239 с. 

41.  Степанишин Б. І. Стратегія і тактика в літературній освіті учнів. К.: 

Веселка, 2003. 191 с. 

42.  Федоренко В. Л. Авторські ігрові проекти: навч.-метод. посіб. К. : 

СПД Богданова А. Д., 2007. 237 с. 

43.  Цимбалюк В. І. Учнівський твір у середній школі : книга для 

вчителя. К. : Освіта, 1997. 207 с. 

V. ПЕДАГОГІКА 

 

1. Активні та інтерактивні методи навчання / Укладач Кравчина О.С.   

К. 2003.  32 с. 

2. Бондар В. І. Дидактика. К. 2005.  321 с.  

3. Виховання особистості : у 2 кн. Кн.1 : Особистісно орієнтований підхід: 

теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех.  К.  2003.  210 с. 

4. Гриньова М., Коберник О., Малаканова Л., Сорокіна Г. Основи 

сучасного виховання. Текст : навчальний посібник.  Полтава. 2015.   345 с.  

5. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний 

посібник. К. 2004.   352 с. 

6. Концепція профільного навчання в старшій школі [Електронний 

ресурс]. Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37784/ 

7. Лернер П. Профільна освіта старшокласників: якою її бути? / 

П. Лернер // Завуч. 2003.  № 14.   С. 6-7. 

8.   Педагогіка профільної школи : навч. посібн. / за заг. ред. 

О. М. Коберник.  Умань. 2016. 284 с.  

 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37784/


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ  

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «МАГІСТР» 

 

Підсумковий контроль здійснюється у формі комплексного 

кваліфікаційного екзамену. Оцінювання результатів та захисту випускних 

кваліфікаційних робіт здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в 

Університету системою контролю знань:  

– За національною (4-бальною) шкалою: 

відмінно; 

добре; 

задовільно; 

незадовільно. 

– За 100-бальною шкалою і такими критеріями:  

90 – 100 балів – відмінно(А).  Студент має вільно володіти навчальним 

матеріалом із дисциплін, із яких відбувається комплексний кваліфікаційний 

екзамен, виявляти всебічні, систематичні та глибокі знання і вміння 

впроваджувати їх у педагогічну практику; може вільно висловлювати свої 

думки, робити аргументовані висновки; самостійно знаходити додаткову 

інформацію та використовувати її для реалізації поставлених перед ним 

завдань; вільно застосовувати нові навчальні та інформаційні технології; 

творчо підходити до виконання кваліфікаційного завдання. 

82 – 89 балів – добре (В) Оцінка «добре» передбачає повне розуміння 

студентом змісту навчальних курсів, вміння загалом дотримуватися логіки і 

послідовності викладу, виявляти елементи творчого підходу до висвітлення 

мовознавчих, літературознавчих та методичних проблем, кваліфікаційного 

завдання. Студент має вільно володіти навчальним матеріалом; 

застосовувати знання на практиці; узагальнювати і систематизувати 

навчальну інформацію; опрацювати основну та рекомендовану навчальною 

програмою літературу з дисциплін, з яких відбувається державна атестація; 

засвідчувати системний характер знань ,але може допускатися незначних 

огріхів у подачі навчального матеріалу. 

75 – 81 бали – добре (С). Оцінка «добре» передбачає повне розуміння 

студентом змісту курсів, вміння загалом дотримуватися логіки і 

послідовності викладу, виявляти елементи творчого підходу до виконання 

кваліфікаційного завдання. Студент має вільно володіти навчальним 

матеріалом та застосовувати знання на практиці; уміти узагальнювати та 

систематизувати навчальну інформацію, але допускає огріхи у трактуванні 

тих чи тих явищ, формулюванні літературознавчих та методичних понять. 



69 – 74 бали – задовільно (D). Оцінка «задовільно» ставиться у разі, 

коли студент недостатньо повно висвітлює специфіку проблем курсів, не 

досить чітко орієнтується у фактичному матеріалі, допускає помилки у 

процесі характеристики проблем загального мовознавства та 

літературознавства, виявляє здатність до репродуктивного підходу щодо 

висвітлення знань та виконання завдань. Студент має вільно володіти 

навчальним матеріалом та застосовувати знання на практиці; уміти 

узагальнювати та систематизувати навчальну інформацію, але допускає 

незначні огріхи під час аналізу літературознавчих та методичних явищ, 

представленні кваліфікаційного завдання, формулюванні відповідних понять. 

60 – 68 бали – задовільно (Е). Оцінка «задовільно» ставиться у разі, 

коли студент недостатньо повно висвітлює специфіку проблем із курсів, не 

досить чітко орієнтується у фактичному матеріалі, допускає помилки у 

процесі аналізу мовознавчих, літературознавчих і методичних  проблем, не 

вміє логічно й послідовно викладати матеріал, виявляє здатність до 

репродуктивного підходу щодо висвітлення знань та виконання 

кваліфікаційного завдання. Студент володіє навчальним матеріалом на рівні 

запам’ятовування (більше половини), поверхово та фрагментарно відтворює 

його частину; ознайомлений з основними поняттями навчального матеріалу, 

але допускає значні огріхи та помилки в застосування теоретичних знань на 

практиці. 

Менше 60 балів – незадовільно(FX). 

 

 

 


