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1. Пояснювальна записка  

 

В умовах реалізації концепції навчання школярів української мови ставляться 

нові вимоги до підготовки вчителя-словесника, відповідно до яких випускники 

педагогічних закладів повинні оволодіти сучасними теоретичними знаннями, 

здобути ґрунтовні практичні навички, набути творчих якостей і високої професійної 

майстерності.  

Основи професійної майстерності майбутнього вчителя формуються під час 

вивчення фахових дисциплін у вищому навальному закладі, проте провідна роль у 

системі підготовки вчителя української мови належить методиці навчання 

української мови.   

Основу курсу «Методика навчання української мови» складають важливі 

професійно необхідні відомості про загальні питання методики навчання 

української мови, питання методики вивчення основних розділів курсу української 

мови, питання формування мовної культури, умінь і навичок текстотворення та 

інших складників, які забезпечують становлення комунікативної та риторичної 

культури усного й писемного мовлення. 

Мета вступного випробування для вступу в аспірантуру на здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктор філософії: з’ясувати рівень теоретичних знань 

і практичних навичок вступників, яких вони набули під час навчання на освітньому 

ступені магістр та освітньо-кваліфікаційному рівні спеціаліст з метою формування 

рейтингового списку та конкурсного відбору абітурієнтів на навчання за освітньо-

науковим ступенем доктора філософії вказаних спеціальностей у межах 

ліцензованого обсягу. 

Форма фахового випробування – екзамен. 

Програма вступного екзамену до аспірантури покликана: 1) перевірити 

гностичні, проектувальні, конструктивні, комунікативні та організаторські вміння 

й навички (аналізувати методичні системи минулого і сучасності, їх категорії, досвід 

учителів української мови тощо; моделювати, конструювати й організовувати 

класну та позакласну роботу учнів з української мови) з опорою на знання фактів, 

термінології, методів, принципів, закономірностей навчання, освітніх технологій і 

тенденцій розвитку сучасної методичної науки; 2) виявити рівень сформованості 

професійної компетентності. 

Особи, які вступають до аспірантури, мають показати своє розуміння значення 

методики навчання української мови, її зв’язку з мовознавством як наукою, що 

визначає зміст і характер виучуваного матеріалу, зв`язку з педагогікою, зокрема з 

дидактикою, що є теоретичною основою для методики; з основними 

психологічними закономірностями формування і розвитку особистості учня. Вони 

мають продемонструвати розуміння загально-дидактичних та методичних 

принципів і вміння їх застосовувати у вивченні української мови в школі, глибоке 

усвідомлення освітньо-виховної ролі та значення української мови як навчальної 

дисципліни, аналізувати програми і підручники. Знання методів теоретичного 

вивчення української мови і вміння обрати найбільш потрібний метод у кожному 

конкретному випадку, розуміння і володіння всією системою усних і письмових тре-

нувальних вправ та методикою їх проведення необхідні для майбутнього вчителя, 

науковця. 



3 

Особи, які вступають до аспірантури, мають показати обізнаність щодо: 

- реформування змісту мовної освіти, зокрема, Державних стандартів, чинних 

програм і підручників; 

- переорієнтації процесу навчання на розвиток особистості учня; 

- формування компетентностей суб’єктів педагогічного процесу. 

Особи, які вступають до аспірантури, мають чітко усвідомити теоретичне і 

практичне значення й завдання вивчення кожного розділу, кожної теми шкільного 

курсу української мови: фонетики і орфоепії, лексики і фразеології, граматики тощо, 

а це в свою чергу буде запорукою вмілого опрацювання з учнями кожного питання в 

теоретичному й практичному плані. Так, майбутній учитель, науковець повинен 

проявити розуміння пізнавального й практичного значення шкільної граматики, яка 

подає системний опис граматичної будови мови, розуміння того, що її вивчення 

формує логічне мислення, виробляє вміння аналізувати, виділяти родові й видові 

ознаки, встановлювати між ними логічні взаємини, навчає відрізняти граматичні 

значення, форми і категорії. У цьому зв’язку особа, яка вступає до аспірантури, 

виявляє свої знання граматичною розбору і володіння методикою проведення різних 

його видів, обґрунтовує порядок розбору, взаємозв’язок між різними видами тощо. 

Вони мають мати глибокі знання основних принципів методики навчання 

орфографії і пунктуації та всіх аспектів роботи вчителя, які забезпечують високу 

орфографічно-пунктуаційну грамотність. На вступному екзамені до аспірантури 

виявляється і обізнаність тих, хто вступає до аспірантури за означеною 

спеціальністю, з методикою вивчення стилістики, системою тренувальних вправ із 

стилістики та методикою їх проведення, а також усвідомлення необхідності 

стилістичного спрямування роботи з лексикою, фразеологією, граматикою та 

іншими розділами. 

Майбутні науковці мають виявити знання того, що завдяки здійсненню 

внутрішньопредметних зв’язків: лексико-фразеологічний матеріал, граматичні 

засоби, питання мовної культури та стилістики й текстотворчі проблеми, тобто 

складники, які забезпечують становлення риторичної культури, комунікативно-

функціональний підхід до вивчення української мови повинен проводитися через 

увесь шкільний курс, а не лише через уроки розвитку мовлення. Наявність цього 

інноваційного елемента у структурі і змісті навчання української мови сприяє 

мотивації пізнавальної діяльності школярів, оскільки кожен з них пересвідчується в 

тому, що вивчає мовну теорію не лише задля розширення і поглиблення своїх знань, 

але й задля практичної потреби вдосконалення власного мовлення.  

Особи, які вступають до аспірантури, повинні мати чітке й конкретне уявлення 

про місце й значення роботи з розвитку мовлення, про зв’язок цієї роботи з усіма 

іншими розділами шкільного курсу української мови, про види робіт з розвитку 

мовлення та методику їх проведення. 

Формат проведення фахового вступного іспиту. 

Фаховий вступний іспит проводиться дистанційно з використанням платформи 

(програмне забезпечення) для проведення відеоконференцій Zoom. 

У встановлений розкладом час початку фахового вступного іспиту члени 

фахової атестаційної комісії розпочинають відеоконференцію, долучають до неї 

вступників, здійснюють автентифікацію вступників та інформують їх про правила 

проведення вступного іспиту та часові обмеження. 

Автентифікації вступника передбачає: 
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– встановлення аудіо та візуального контакту зі вступником на платформі 

відеоконференцій; 

–  показ документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України у формі 

книжечки або картки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон у тому 

числі Е-паспорт, Е-паспорт для виїзду за кордон, Е-документ). 

На початку фахового вступного іспиту члени фахової атестаційної комісії 

рандомно задають 3 питання з переліку, поданому у програмі. 

Вступник готує відповіді на питання і в режимі відеоконференції відповідає на 

них та на додаткові запитання членів фахової атестаційної комісії. 

Члени фахової атестаційної комісії оцінюють відповіді вступників вищої 

освіти.  

Результати фахового вступного іспиту оголошуються не пізніше наступного 

дня після його проведення шляхом розміщення відповідних відомостей на 

офіційному вебсайті Бердянського державного педагогічного університету 

bdpu.org.ua у вкладці ВСТУПНИКУ. 

У разі повітряної тривоги під час складання фахового вступного іспиту, іспит 

призупиняється, учасники можуть пройти до укриття. Після відбою повітряної 

тривоги, учасники можуть продовжити складання фахового вступного іспиту. 

 

Екзаменаційний білет складається з трьох завдань відкритого типу (двох 

теоретичних питань і практико орієнтованого питання – педагогічної задачі). 

 

Вимоги до відповіді абітурієнта 

 

- творче осмислення набутих теоретичних знань; 

- теоретична аргументація прийнятих рішень; 

- уміння використовувати наукові знання під час виконання практичних завдань. 
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2. Зміст програми 

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ  

     МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 

 

1.1. Методика української мови як наука і навчальна дисципліна 

Предмет і завдання курсу. Значення методики для викладання української мови 

у школі. Концепції мовної освіти та їх роль у її стандартизації. 

Зв’язок методики навчання української мови з суміжними дисциплінами: 

філософією, мовознавством, педагогікою і психологією, етнопедагогікою і 

етнопсихологією. Системний підхід до мовних явищ та відтворення його в методиці. 

Передовий досвід та використання методичної спадщини минулого, дані 

наукових досліджень у галузі методики навчання мови, мовознавства, педагогіки, 

психології. 

Методи наукового дослідження: вивчення літератури з методики викладання 

мови і суміжних дисциплін, спостереження за навчально-виховним процесом, 

вивчення й узагальнення передового досвіду, педагогічний експеримент тощо. 

Застосування статистичних методів обробки одержаних даних. 

Зміст і будова курсу методики навчання української мови. 

Короткий огляд історії розвитку методики навчання української мови. Основна 

література до курсу. 

 

1.2. Українська мова як навчальна дисципліна в загальноосвітній школі 

Значення шкільного курсу української мови і його місце серед інших 

навчальних дисциплін. Освітньо-виховні цілі і завдання вивчення української мови в 

школі. Рідна мова – основа духовного та інтелектуального розвитку особистості. 

Зміст і принципи побудови шкільного курсу «Українська мова». Варіативність 

структури і змісту шкільного курсу мови. Основні аспекти навчання мови. 

Комунікативне спрямування у навчанні мови. 

Розвиток національної самосвідомості учнів, формування в них мовної і 

мовленнєвої компетенції. Значення мови у культурному й мовленнєвому розвитку 

особистості. 

 

1.3. Програми і підручники з української мови 

Короткий огляд програм і підручників з української мови. Причини переходу 

школи на нові навчальні плани і програми. 

Принципи побудови й зміст чинних програм з української мови для 1−4 і 

5−11 класів. Змістові лінії програми, їх суть і принципи реалізації. Особливості 

програм для шкіл нового типу, професійно-технічних училищ, коледжів, ліцеїв 

тощо. 

Принципи побудови підручників з української мови. Посібники з української 

мови. 

Вивчення програмового матеріалу з мови укрупненими частинами (блоками). 

Міжпредметні зв’язки у шкільному курсі української мови. Роль учителя-словесника 

в реалізації мети і завдань шкільного курсу мови. 
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1.4. Психологічні й дидактичні основи навчання української мови 

Психологічна наука про шляхи засвоєння знань, умінь і навичок української 

мови. Мовна особистість та шляхи її розвитку. Психологічні передумови успішного 

засвоєння мовного матеріалу. Інтенсифікація навчального процесу і розвиток 

пізнавальних здібностей учнів у процесі вивчення мови (уваги, пам’яті, мислення, 

дару слова, мовної інтуїції тощо). 

Психолінгвістичні основи мовленнєвої діяльності й формування 

комунікативних умінь. 

Дидактичні основи навчання. Закономірності засвоєння мови. Застосування 

загальнодидактичних принципів у процесі викладання української мови. Питання 

про власне методичні принципи навчання мови і розвитку мовлення. 

Наукові основи й особливості викладання української мови в школах з 

російською (національною) мовою навчання. 

 

1.5. Методи, прийоми і засоби навчання української мови 

Теоретичне осмислення методів і прийомів навчання мови. Різні підходи до 

класифікації методів навчання: за джерелами знань, характером пізнавальної 

діяльності учнів, характером навчального матеріалу тощо. Залежність вибору 

методів і прийомів навчання від специфіки навчального матеріалу, підготовки учнів 

до його сприйняття і засвоєння. 

Характеристика основних методів навчання мови: зв’язного викладу вчителя, 

бесіди, спостереження й аналізу мовних явищ, роботи з підручником, методу вправ. 

Проблемне навчання: способи створення проблемних ситуацій, постановка 

проблемних питань, керування пізнавальною діяльністю учнів. 

Програмування. Алгоритмізація та комп’ютеризація. 

Засоби навчання мови. Дидактичний матеріал для занять з української мови та 

вимоги до нього. Наочність і технічні засоби навчання, їх види й методика 

використання. Методика складання опорних таблиць, схем. 

 

1.6. Типи уроків української мови, їх структура і методика проведення 

Урок як основна форма організації навчання. Основні вимоги до уроку 

української мови на сучасному папі. 

Мета і зміст уроку: правильне співвідношення між теорією і практикою на 

уроці мови, організація навчальної діяльності учнів, значення системи завдань і 

вправ для вироблення комунікативних умінь; виховна спрямованість уроків. 

Проблема типології уроків: загальнодидактична типологія і типи уроків з мови 

з урахуванням специфіки предмета. Типи уроків за метою проведення. 

Структура уроку мови, основні її компоненти. Методичні вимоги до окремих 

компонентів уроків різних типів: повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчальних 

завдань, перевірка вивченого, актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів, вивчення 

нового матеріалу, закріплення вивченого, підбиття підсумків уроку, домашнє завдання. 

Особливості технології основних типів уроків: уроку вивчення нового матеріалу, 

уроку закріплення знань, умінь і навичок; уроку перевірки й обліку набутих знань і вмінь; 

уроку аналізу контрольних робіт; уроку узагальнення і систематизації; уроку повторення 

теми, розділу; уроків розвитку зв'язного мовлення; нестандартні форми проведення уроку. 

Модульна система уроків, її значення для вивчення теми (розділу). Аналіз уроку мови. 

Планування програмового матеріалу з української мови. Види планування. 
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2. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ  

    ШКІЛЬНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

 

2.1. Методика навчання фонетики й орфоепії 

Зміст шкільного курсу фонетики та його значення. Зв’язок занять з фонетики з 

вивченням графіки, орфографії, орфоепії, граматики, із заняттями з розвитку 

мовлення. Ознайомлення із засобами милозвучності української мови. 

Завдання вивчення фонетики: вироблення вмінь і навичок правильно 

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

чітке розмежування звуків і літер; установлення відповідності чи невідповідності 

між вимовою і написанням. Формування орфоепічних навичок, удосконалення 

дикції й розвиток умінь володіти голосом (змінювати його за висотою, силою, 

темпом, тембром). Зіставлення діалектної й літературної вимови. Подолання 

фонетичних діалектизмів. Помилки інтерферуючого характеру та шляхи їх 

попередження і виправлення. 

Методи і прийоми вивчення фонетики й орфоепії: спостереження над звуковим 

складом слів, фонетичний розбір, визначення наголосу в словах, списування з 

фонетичним завданням, правильна літературна вимова звуків і звукосполучень, 

виразне читання текстів, з’ясування співвідношень між написанням і вимовою в 

словах та ін. Особливості вивчення фонетики й орфоепії української мови в школах 

з національною мовою навчання. 

Використання наочності й ТЗН у процесі вивчення фонетики й орфоепії. Роль, 

орфоепічних словників. 

 

2.2. Методика навчання лексики і фразеології 

Зміст шкільного курсу лексикології. Значення, місце й принципи вивчення 

лексики. Труднощі у засвоєнні учнями лексичних понять. Методика засвоєння 

учнями багатозначності, прямого і переносного значення слів та їх уживання, 

синонімів, омонімів, антонімів, архаїзмів та інших лексичних категорій, вивчення 

яких передбачене програмою. Подолання діалектизмів, жаргонізмів та росіянізмів у 

мовленні учнів. 

Методика вивчення фразеології української мови, шляхи її засвоєння. 

Система тренувальних вправ з лексики і фразеології. Вироблення навичок 

користування словниками різних типів. Лексичний аналіз тексту. 

Словникова робота у зв’язку з вивченням інших розділів шкільного курсу мови. 

Лексична робота у системі занять з розвитку мовлення. 

Наочні посібники з лексики і фразеології, методика їх використання. 

Робота з тлумачним словником, словниками синонімів, фразеологізмів, 

іншомовних слів. Особливості вивчення лексики і фразеології у школах з 

російською (національною) мовою навчання. 

 

2.3. Методика вивчення будови слова і словотвору 

Значення і завдання вивчення будови слова. Методика поглиблення знань про 

значущі частини мови (морфеми). Наступність і перспективність у вивченні 

матеріалу, шляхи подолання труднощів у виділенні основи (похідної й непохідної), 

кореня, префікса, суфікса. Розкриття значення морфем; уточнення й збагачення 
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лексичного запасу учнів у процесі вивчення морфологічної будови слова; 

вироблення орфографічних навичок. 

Прийоми вивчення морфемної будови слова: морфемний аналіз, розбір слів з 

однаковими морфемами (коренем, префіксом, суфіксом); добір антонімів і синонімів 

до поданих слів; етимологічний аналіз. 

Використання наочності й ТЗН під час вивчення будови слова. Методика 

словотвору: значення, зміст, завдання і принципи вивчення словотвору в школі. Зв’язок з 

будовою слова, фонетикою, лексикою, морфологією, орфографією. Ознайомлення учнів із 

способами словотвору: труднощі у засвоєнні словотворчих понять; система вправ; 

словотворчий аналіз, методика його проведення. Лексична робота: утворення слів за 

даними моделями, використання словотворчих синонімів; робота із словниками. 

Попередження і виправлення помилок інтерферуючого характеру у мовленні учнів. 

Використання наочності та ТЗН під час вивчення словотвору. 

 

2.4. Загальні питання методики вивчення граматики 

Місце граматики в шкільному курсі української мови. Пізнавальне і практичне 

значення граматики, її роль у формуванні вмінь і навичок (мовленнєво-розумових, 

орфографічних, пунктуаційних), у попередженні та подоланні граматичних 

помилок, збагаченні мовлення. 

Короткий огляд основних напрямків методики викладання граматики. Основи і 

принципи методики викладання граматики в школі: вивчення граматичних значень, 

категорій, форм у тісному зв'язку із значенням слова; свідоме засвоєння 

граматичних понять, визначень, правил і граматичної термінології; взаємозв’язок у 

вивченні морфології й синтаксису, фонетики й морфології, зв’язок вивчення 

граматики з формуванням орфографічних і пунктуаційних навичок, роботою над 

розвитком мовлення, міжпредметні зв’язки при вивченні граматики. 

Методи і прийоми вивчення граматики; спостереження над мовними явищами, 

бесіда, слово вчителя, робота з підручником; граматичний розбір (значення, види і 

прийоми виконання); пояснення граматичної форми за системою питань; заміна 

одних форм і конструкцій іншими, граматичне конструювання: програмування, 

алгоритмізація. 

 

2.5. Методика вивчення частин мови 

Значення, завдання, зміст і принципи вивчення частин мови у шкільному курсі. 

Зв'язок вивчення частин мови з фонетикою, лексикою, словотвором, синтаксисом, 

орфографією і розвитком мовлення. Вивчення частин мови на синтаксичній основі. 

Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових, середніх і 

старших класах. 

Формування поняття про частини мови на основі їх лексичного значення, 

морфологічних ознак, синтаксичної ролі й особливостей словотвору. Вивчення 

системи відмінювання і словотвору частин мови у зв'язку з орфографією та 

розвитком мовлення. 

Методи й прийоми теоретично-практичного вивчення чистин мови: 

морфологічний розбір, утворення різних форм слів і нових слів за допомогою 

словотворчих морфем, установлення пропущених слів у відповідній формі, заміна 

одних форм іншими, складання словосполучень і речень, спостереження над 

уживанням паралельних морфологічних форм, програмування, алгоритмізація. 
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Особливості вивчення морфології у школах з російською (національною) мовою 

навчання. 

Наочність і ТЗН, методика використання їх у процесі вивчення мови. 

 

2.6. Методика вивчення синтаксису 

Значення, завдання, зміст і принципи вивчення синтаксису в школі. Етапи 

вивчення синтаксису: практичне засвоєння синтаксису, поновлення знань з 

синтаксису при опрацюванні морфології; систематичне вивчення синтаксису. 

Зв’язок синтаксису з лексикою, морфологією і розвитком мовлення учнів. 

Методика ознайомлення з поняттями словосполучення і речення, зв’язок слів у 

словосполученні й реченні, типи речень. Методична проблема вивчення складного 

синтаксичного цілого, тексту та його актуального членування. Характер умінь і 

навичок з синтаксису. 

Шляхи подолання труднощів у вивченні головних і другорядних членів 

речення, відокремлених та однорідних членів речення; встановлення зв’язків між 

частинами складного речення і тексту.  

Методи й прийоми теоретично-практичного вивчення синтаксису: аналіз 

словосполучень, синтаксичний розбір речення, заміна одних синтаксичних 

конструкцій іншими, поширення й скорочення речень, складання речень за 

опорними словами, схемами, інтонаційно-смисловий розбір речень і текстів. 

Використання наочності й ТЗН у процесі вивчення синтаксису. Особливості 

вивчення синтаксису в школах з російською (національною) мовою навчання. 

 

2.7. Методика навчання орфографії.  

Значення орфографії та її місце у шкільному курсі української мови. Завдання 

навчання орфографії. Природа орфографічних навичок та психологічні основи їх 

формування. 

Короткий огляд історії й методики навчання орфографії. Основні принципи 

навчання орфографії: зв’язок навчання орфографії з граматикою і розвитком 

мовлення, роль свідомості й автоматизму у навчанні орфографії. Роль правил. 

Поняття про орфограму. Класифікація орфограм. Залежність навчання 

орфографії від принципів українського правопису, характеру орфограм, етапів 

навчання, діалектних особливостей мовлення учнів. 

Методика вивчення орфографічних правил. Основні прийоми навчання 

орфографії. Види орфографічних вправ, методика їх проведення: орфографічний 

розбір, різні види списування, диктанти, запис вивченого напам'ять, робота з 

орфографічним словником, творчі вправи тощо. 

Труднощі у вивченні орфографії, шляхи їх подолання. Система роботи над 

орфографічними помилками. Методика виправлення, обліку й класифікації 

помилок. Норми й критерії оцінювання орфографічних навичок учнів. Аналіз 

орфографічних помилок. Причини виникнення орфографічних помилок, способи їх 

запобігання. Подолання помилок інтерферуючого характеру. 

Наочні й технічні засоби при вивченні орфографії, методика їх використання. 

 

2.8. Методика навчання пунктуації 

Значення пунктуації та її основи. Місце пунктуації у шкільному курсі мови. 

Питання про етапи (рівні) у навчання пунктуації. Завдання пунктуації. 
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Короткий огляд історії методики вивчення пунктуації. 

Найважливіші принципи навчання пунктуації: зв’язок у навчанні пунктуації з 

синтаксисом, розвитком мовлення і мислення учнів, виробленням навичок 

виразного читання. 

Поняття про пунктограму. Пунктуаційні правила, їх класифікація, методика 

вивчення пунктуаційних правил. Залежність навчання пунктуації від основ 

пунктуації, характеру пунктограм, етапів навчання. 

Основні методичні прийоми навчання пунктуації. Види вправ із пунктуації, 

методика їх проведення: пунктуаційний розбір, інтонаційно-смисловий аналіз, 

робота над текстом з пропущеними розділовими знаками, самостійний добір або 

самостійне складання речень, та пунктуаційні правила, видозміна синтаксичних 

конструкцій, що зумовлює заміну розділових знаків, диктанти, творчі вправи, 

складання схем з певними розділовими знаками і складання речень за даними 

схемами, вправи з використанням технічних засобів навчання. Пунктуація 

суцільного тексту. 

Труднощі у вивченні окремих питань пунктуації (розділові знаки при 

відокремлених членах речення, вставних реченнях, у безсполучникових складних 

конструкціях тощо), шляхи їх подолання. 

Типи пунктуаційних помилок. Причини пунктуаційних помилок, їх 

попередження. Методика виправлення, обліку й класифікації пунктуаційних 

помилок. Система роботи над пунктуаційними помилками. 

 

3. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ 

 

Зв’язне мовлення як методичне поняття. Значення і завдання роботи з розвитку 

вмінь і навичок усного та писемного мовлення. Місце занять із розвитку мовлення у 

шкільному курсі мови. 

Питання розвитку мовлення в історії методичної науки. 

Основні принципи методики розвитку мовлення: єдність розвитку мовлення і 

мислення, взаємозв’язок розвитку усного і писемного мовлення, зв’язок розвитку 

мовлення з вивченням граматики, орфографії, пунктуації та української літератури. 

Розвиток усного мовлення учнів. Основні форми роботи, методика їх проведення. 

Формування в учнів навичок різних видів читання у процесі вивчення шкільного 

курсу мови. 

Види робіт з розвитку писемного мовлення, їх значення й методика проведення: 

робота над текстом, тема і основна думка тексту, смислова, граматична, структурна 

та інтонаційна цілість тексту, способи зв’язку речень у тексті (ланцюжковий і 

паралельний), композиційно-структурні особливості тексту, абзац; методика роботи 

над переказами (докладними, стислими, вибірковими, переказами – перекладами, 

творчими); формування комунікативних умінь школярів у процесі роботи над 

творами (уміння визначати головну думку твору, складати план, працювати над 

мовним оформленням твору, редагувати написане); робота над творами різних видів 

і стилів (твори-розповіді, твори-описи, твори-роздуми). 

Перевірка творчих робіт. Прийоми виправлення, обліку і класифікації помилок. 

Критерії й норми оцінювання. Робота над лексичними, стилістичними та іншими 

помилками. Ознайомлення учнів з публіцистичним і діловим мовленням. Методика 

написання замітки-інформації, статті-нарису до газети та різних видів ділових паперів 
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(адреса, лист, оголошення, розписка, доручення, заява, протокол, звіт, автобіографія 

тощо). Наочні й технічні засоби з розвитку мовлення, методика їх застосування. 

 

4. МЕТОДИКА РОБОТИ ЗІ СТИЛІСТИКИ 

 

Завдання, зміст і місце роботи зі стилістики у 5−11-х класах. Ознайомлення учнів з 

функціональними стилями мовлення, стилістичними ресурсами лексики, фразеології, 

морфології, синтаксису. Функційно-стилістичний підхід до вивчення мови. Основні 

стилістичні уміння. Методи і прийоми вивчення стилістики; спостереження над мовою 

взірцевих текстів різних стилів мовлення; стилістичний аналіз; стилістичний експеримент; 

аналіз і характеристика виражальних мовних засобів; редагування текстів; добір 

лексичних, морфологічних і синтаксичних синонімів; конструювання речень і текстів 

різних типів і стилів мовлення. Систематизація й узагальнення знань зі стилістики, 

одержаних у процесі вивчення різних розділів шкільного курсу мови.  

Елементи риторики та методика їх опрацювання. 

 

3. Критерії оцінювання 

 

Екзаменаційний білет складається з трьох завдань відкритого типу (двох 

теоретичних питань і практико орієнтованого питання – педагогічної задачі). 

Максимальна оцінка – 100 балів. 

Виконання завдань оцінюється за такими критеріями: 

1) теоретичні питання: 

- повнота й ґрунтовність викладу; 

- аргументованість тверджень; 

- суб’єктне усвідомлення змісту; 

- творче осмислення набутих теоретичних знань; 

- термінологічна коректність; 

2) практико орієнтоване питання: 

- методична грамотність; 

- обґрунтованість рішень; 

- логічна правильність оформлення думки. 

 

Оцінювання знань вступників до аспірантури за результатами вступного іспиту 

з професійної освіти здійснюється членами комісії на основі отриманих відповідей 

на питання білетів. Оцінювання відбувається за 100-бальною шкалою. Відповіді 

вступників оцінюються окремо за кожним питанням усіма членами комісії. Потім 

визначається середня оцінка за результатами усіх питань. При виникненні дискусій, 

спорів щодо оцінки вирішальне слово має голова екзаменаційної комісії. 

 

Рівень Бали 

Загальні критерії оцінки 

Теоретичне питання 
Практико орієнтоване 

питання 

Низький 0 – 49 

бали 
Відповідь здобувача, що свідчить про низький рівень володіння обсягом і 

змістом понятійного апарату, фрагментарність знань з методики навчання 

української мови. 

Теоретичний матеріал не засвоєно. Методична неграмотність. 
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Аргументація відсутня. Термінологічна 

неграмотність. 

Середній 50–64 

бали 
Здобувач виявив поверхові, фрагментарні знання, недостатнє володіння 

понятійним апаратом, відсутність цілісності знань, знає основні 

літературні джерела, частково обізнаний з додатковою літературою. 

Часткове засвоєння матеріалу, суб’єктне його 

не усвідомлення. Аргументація відсутня. 

Термінологічна неграмотність. 

Наявність значної 

кількості методичних 

помилок. 

Достатній 65 – 89 

бали 
Здобувач продемонстрував належний рівень володіння знаннями з 

кожного екзаменаційного питання, але відповіді не є повними та 

вичерпними, мають місце окремі неточності та огріхи. 

Повне засвоєння матеріалу, але недостатнє 

суб’єктне його усвідомлення. Нечітка 

аргументація тверджень. Часткова 

термінологічна некоректність. 

Наявність незначних 

методичних помилок. 

Рішення обґрунтовано. 

Високий 90 – 100 

балів 
Відповідь виявляє всебічне й глибоке знання матеріалу з кожного 

екзаменаційного питання, у тому числі ґрунтовні знання першоджерел та 

додаткової літератури. Вільна орієнтацію здобувача у професійно-

педагогічній проблематиці, системне бачення шляхів розв’язання 

актуальних проблем методики навчання української мови.  

Відповіді на всі питання білета, додаткові запитання характеризуються 

повнотою, вичерпністю та обґрунтованістю. 

Повне засвоєння та суб’єктне усвідомлення 

матеріалу. Твердження чітко аргументовані. 

Продемонстровано термінологічну 

грамотність. 

Продемонстровано 

методичну грамотність. 

Рішення обґрунтовано. 

 

 Остаточна конкурсна оцінка (КО) за 100-бальною шкалою (від 0 до 100) 

формується за формулою: 

КО =(О1 + О2+ Оn)/n, 

де О1, О2, Оn – бали за відповідь на одне питання; n – кількість питань. 

 

Розроблені критерії дають можливість: 

- адекватно оцінити виконання абітурієнтами завдань; 

- виявити якісний рівень засвоєння теоретичних знань і сформованості вмінь, 

передбачених програмою дисципліни «Методика навчання української мови»; 

- зробити відповідний загальний висновок про рівень сформованості професійної 

компетентності, про їхню готовність творчо здійснювати наукову й фахову 

діяльність.  
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Базова література 

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. Київ: Видавничий 

центр «Академія», 2005. 344 с. 

2. Дороз В. Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах: 
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