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ОФІЦІЙНО

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У 2013–2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
У 2013–2014 навчальному роцi вивчення
української мови у 5 класi здiйснюватиметься за
новою програмою для 5–9 класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв, розробленою на
основi нового Державного стандарту базової i
повної загальної середньої освiти (постанова
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.11.2011 р.
№ 1392) i затвердженою наказом Мiнiстерства
вiд 06.06.2012 р. № 664.
Прiоритетним завданням для укладачiв нової
програми стала пiдготовка школярiв до активної
життєдiяльностi в умовах сьогодення, що потребувало переосмислення усталеної органiзацiї
процесу навчання української мови вiдповiдно
до запитiв суспiльства, напрямiв розвитку мовної освiти й Загальноєвропейських рекомендацiй з питань стратегiй i тактик формування
мовної особистостi.
Оскiльки українська мова як навчальний
предмет є не лише об’єктом вивчення, а й засобом
навчання, у сучасних умовах є потреба переорiєнтувати процес опанування учнями знань про
мову й формування мовних, мовленнєвих умiнь i
навичок, цiнностей, способiв дiяльностi на повноцiнне засвоєння всiх лiнiй змiсту мовної освiти, визначених Державним стандартом, – мовленнєвої, мовної, соцiокультурної i дiяльнiсної
(стратегiчної). Вiдповiдно до цього в 5–9-х класах передбачається формування мовної, мовленнєвої, соцiокультурної й дiяльнiсної компетентностей як складникiв комунiкативної компетентностi. Адже компетентнiсть – це особливим
чином структурованi, взаємопов’язанi елементи:
знання, умiння, навички, сповiдуванi людиною
цiнностi, її досвiд, ставлення, якi вона вмiє застосовувати в конкретних життєвих або навчальних
ситуацiях, це здатнiсть людини швидко й самостiйно використовувати тi чи iншi знання.
Визначальною ознакою вивчення української
мови за новою навчальною програмою i є
змiщення акцентiв на готовнiсть учня застосовувати здобутi знання й набутi вмiння та навички,
досвiд, цiннiснi орiєнтацiї для розв’язання проблем, що виникають у реальному життi. Володiння українською мовою, умiння спiлкуватися, добиватися успiхiв у процесi комунiкацiї є тими характеристиками особистостi, якi здебiльшого визначають досягнення людини практично
в усiх галузях життя, сприяють її успiшнiй адаптацiї до мiнливих умов сучасного свiту.
Основним змiстом мовної освiти стають дiї,
операцiї, що спiввiдносяться з проблемою, яку
потрiбно розв’язати. Важлива особливiсть дiяль–2–

нiсного навчання як основи компетентнiсного
пiдходу в тому, що здiбностi особистостi розвиваються в дiяльностi, якою вона займається i результатом якої є особистiсний розвиток. Учень
стає активнiшим, соцiально й особистiсно вiдповiдальнiшим за власнi досягнення, може свiдомо
застосовувати свої знання. Таке навчання потребує трансформацiї змiсту освiти, перетворення
його з моделi, яка iснує об’єктивно для всiх, на
суб’єктивнi надбання одного, конкретного учня,
надбання, що їх можна вимiряти. Тому в новiй
навчальнiй програмi з української мови дiяльнiсний змiст освiти подано з акцентом на способах дiяльностi, цiнностях, умiннях i навичках,
якi потрiбно сформувати, на досвiдi дiяльностi,
який учнi повиннi нагромаджувати й усвiдомлювати, i на навчальних досягненнях, якi учнi
повиннi продемонструвати.
Вимоги до освiтнiх результатiв у програмi
сформульованi в термiнах предметної компетентностi, якi вiдображають пiзнавальну дiяльнiсть
учнiв на рiзних рiвнях, а саме: учень називає, наводить приклади, описує тощо (початковий
рiвень; розпiзнавання), учень розрiзняє, iлюструє,
формулює правила, визначення тощо (середнiй
рiвень; розумiння), учень пояснює, характеризує,
класифiкує, використовує, робить висновки тощо
(достатнiй рiвень; умiння й навички), учень
об<рунтовує, аналiзує, прогнозує, встановлює
зв’язки, висловлює судження, оцiнює тощо (високий рiвень; перенесення знань). За компетентнiсного пiдходу домiнувальними результатами навчання є суб’єктивнiсть учiння, цiнностi,
знання, умiння й навички, способи дiяльностi,
ставлення.
Змiст мовленнєвої змiстової лiнiї за новою
навчальною програмою для 5–9 класiв викладається за принципом структурної систематичностi, що передбачає поступове ускладнення й
поглиблення мовленнєвознавчих понять i формування вмiнь та навичок у всiх видах мовленнєвої дiяльностi (аудiювання, читання, говорiння,
письмо).
Змiст мовної змiстової лiнiї подається за
лiнiйним принципом, що доповнюється реалiзацiєю системи мiжпредметних i внутрiшньопредметних зв’язкiв, якi зумовлюють систематичне й рiзнобiчне збагачення словникового запасу та граматичної будови мовлення учнiв лексико-фразеологiчними, граматичними, стилiстичними засобами, удосконалення мовних i мовленнєвих умiнь i навичок, умiнь користуватися
рiзними лiнгвiстичними словниками.
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Мовленнєва й мовна змiстовi лiнiї є основними,
якi визначають безпосереднiй предмет навчання,
його структуру, супроводяться вимогами до рiвня
мовленнєвої й мовної компетентностей учнiв,
кiлькiстю годин, що видiляються на засвоєння їх, а
двi iншi – соцiокультурна й дiяльнiсна (стратегiчна) є засобом досягнення основної освiтньої
мети навчання української мови в основнiй школi –
формування дiяльної компетентної особистостi. Реалiзацiя цих змiстових лiнiй забезпечує формування мотивацiї навчання, вироблення здатностi органiзовувати свою працю для досягнення результату,
дає змогу вибудувати цiлеспрямовану лiнiю поведiнки учня для успiшного виконання певного
завдання, сприяє формуванню емоцiйно-цiннiсного
ставлення до свiту тощо.
Зупинимося на особливостях змiсту навчального матерiалу i вимогах до рiвня навчальних досягнень учнiв у 5 класi.
Мовленнєва змiстова лiнiя
Роздiл «Поняття про текст» знято у мовнiй
змiстовiй лiнiї, тому в мовленнєвiй лiнiї розширено
вiдомостi про мовлення поняттям про текст, змiстову
й композицiйну єднiсть, структуру тексту, ключовi
слова й вiдповiдно внесено змiни у вимоги до рiвня
мовленнєвої компетентностi, уточнено види робiт.
З огляду на те, що у формуваннi мовленнєвої
компетентностi учнiв у процесi сприймання усних i
письмових текстiв чiльне мiсце займає аудiювання
й читання мовчки, успiшне оволодiння ними передбачає регулярне виконання спецiально пiдготовлених, цiлеспрямованих завдань iз розвитку вмiнь
слухати, читати й розумiти, аналiзувати й оцiнювати усне та письмове висловлення (його змiст, особливостi побудови й мовне оформлення тощо), добiр
iз сприйнятої iнформацiї тих її елементiв, якi
потрiбнi для розв’язання комунiкативних завдань.
У новiй програмi в кожному класi на формування
життєво необхiдної мовленнєвої компетентностi у
процесi сприймання усних i письмових текстiв
видiляються окремi години, зокрема в 5 класi на
аудiювання й читання мовчки – по 2 години на рiк.
Мовна змiстова лiнiя
У новiй програмi уточнено i змiнено вступнi уроки. Оскiльки роздiл про текст знято, то збiльшено
кiлькiсть годин на повторення вивченого в початкових класах (9/10) (тут i далi: у чисельнику подано
стару кiлькiсть годин, а в знаменнику нову) i в кiнцi
року (3/6); також збiльшено кiлькiсть годин на вивчення вiдомостей iз синтаксису й пунктуацiї
(20/23), зокрема на другоряднi члени (3/5), речення з однорiдними членами (7/8). Збiльшено
кiлькiсть годин на вивчення роздiлу «Фонетика.
Графiка. Орфоепiя» (23/27). Знято в 5 класi з
роздiлу «Лексикологiя» матерiал про фразеологiю
й перенесено в 6 клас, оскiльки п’ятикласники у
зв’язку з їхнiми вiковими особливостями важко
опановують це мовне явище. Внесено деякi змiни у
змiст роздiлу «Будова слова. Орфографiя».

За новою програмою з української мови
кiлькiсть годин розподiлено таким чином (зауважимо, що загальна кiлькiсть годин не змiнилася, їх перерозподiлено мiж 6 i 7 класами):
5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

3,5
(122 год,
10 год –
резерв
годин
для використання
на розсуд
учителя)

3,5
(122 год,
6 год –
резерв
годин
для використання
на розсуд
учителя)

2,5
(88 год,
3 год –
резерв
годин
для використання
на розсуд
учителя)

2
(70 год,
4 год –
резерв
годин
для використання
на розсуд
учителя)

2
(70 год,
4 год –
резерв
для використання
на розсуд
учителя)

Вiдповiдно до визначеної кiлькостi годин у
5 класi (122 год на рiк; 3,5 год на тиждень) кiлькiсть
фронтальних та iндивiдуальних видiв контрольних
робiт з української мови в загальноосвiтнiх навчальних закладах з українською мовою навчання
залишається незмiнною.
Фронтальнi види контрольних робiт
Норми контролю

5
І

ІІ

Перевiрка мовної теми*

4

4

Письмо:
переказ

1

1

–

1

Правопис:
диктант**

1

1

Аудiювання*

–

1

Читання мовчки*

1

–

твiр

* Основною формою перевiрки мовної теми, аудiювання i читання мовчки є тестовi завдання.
** Основною формою перевiрки орфографiчної й пунктуацiйної грамотностi є контрольний текстовий
диктант.

Вивчення української мови у 6–9 класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв здiйснюватиметься
за програмою, затвердженою Мiнiстерством (лист
№1/11-6611 вiд 23.12.2004 р.):
 Українська мова. 5–12 класи: Програма для загальноосвiтнiх навчальних закладiв / укладачi:
Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук,
В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф; за ред. Л.В.Скуратiвського. – К.; Ірпiнь: Перун, 2005. – 176 с.
Вивчення української мови як профiльного
предмета у 10–11 класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв i представленiсть її як окремого навчального предмета у профiлях рiзних спецiалiзацiй урегульовано за рахунок наявностi програм
рiзних рiвнiв (стандарту, академiчного, профiльно-

–3–
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го). Цi програми затвердженi наказом Мiнiстерства терiалом, який привертає увагу до iнформацiйної
вiд 28.10.2010 р. № 1021:
глибини, iнтелектуальних та естетично-емоцiйних
 Українська мова. 10–11 класи: Програма для можливостей української мови; використання цiкапрофiльного навчання учнiв загальноосвiтнiх вих рубрик як основи творення сучасного пiдручнинавчальних закладiв. Технологiчний, природни- кового тексту, в якому стислiсть, лаконiчнiсть
чо-математичний, спортивний напрями, су- поєднуються iз простим викладом навчального маспiльно-гуманiтарний напрям (економiчний терiалу, що забезпечує легкiсть його сприймання та
профiль). Рiвень стандарту / укладачi: М.І.Пен- засвоєння учнями.
У пiдручнику застосовано принцип оптимальнотилюк, О.М.Горошкiна, А.В.Нiкiтiна. – К.: Граго
поєднання
текстоцентричного пiдходу до добимота, 2011.
рання
вправ
iз
цiлеспрямованим
уживанням мовних
 Українська мова. 10–11 класи: Програма для
структур,
обов’язкових
для
засвоєння.
Такий пiдхiд
профiльного навчання учнiв загальноосвiтнiх
забезпечує
вивчення
не
окремих
мовних
форм, а занавчальних закладiв. Суспiльно-гуманiтарний
стосування
їх
у
конкретних
iнформативних
висловнапрям (iсторичний, правовий, фiлософський
леннях, художнiх текстах, що мають не лише мовнопрофiлi); фiлологiчний напрям (профiль – iноосвiтнє, а й загальнокультурне значення.
земна фiлологiя); художньо-естетичний напрям.
Пiдручник пропонує рiзнорiвневi завдання.
Академiчний рiвень / укладачi: Г.Т.Шелехова,
Вправи дiбрано вiдповiдно до завдань репродуктивВ.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. – К.: Грамота, 2011.
ного, пошукового, проблемного, практичного хара Українська мова. 10–11 класи: Програма для ктеру. Рiзнi види завдань передбачають урiзнопрофiльного навчання учнiв загальноосвiтнiх манiтнення процесу навчання через використання
навчальних закладiв. Фiлологiчний напрям, iнформацiї, поданої в рiзних рубриках. Це, зокрема,
профiль – українська фiлологiя. Профiльний рубрики «Вчимося культури мови», «Це цiкаво»,
рiвень / укладачi: Л.І.Мацько, О.М.Семеног. – «Із бабусиної скринi», «І пензлем, i словом».
К.: Грамота, 2011.
Завдання й запитання рiзного рiвня складностi,
Головним у навчальному процесi стає пере- запропонованi в пiдручнику, сприятимуть формуорiєнтування з пасивних форм навчання на активну ванню й розвитковi таких важливих якостей особитворчу працю. Основною характеристикою актив- стостi, як рефлективнiсть, спонтаннiсть, криних методiв навчання є суб’єкт-суб’єктна творча тичнiсть мислення, умiння працювати з iнфорвзаємодiя вчителя та учнiв.
мацiєю, активно спiлкуватися.
Важливою ознакою сучасного уроку як в основВ основу концепцiї пiдручника Глазової О.П.
нiй, так i в старшiй школi є використання здоров’я- покладено принцип формування мовної особизбережувальних технологiй. Дбаючи про здоров’я стостi учня в контекстi розвитку навичок, актуальучнiв, необхiдно урiзноманiтнювати форми органi- них у XXI столiттi: спроможнiсть сприймати iнфорзацiї навчального процесу, щоб дiти мали мож- мацiю не механiчно, а усвiдомлено, особистiсно, саливiсть бiльше рухатися, а не перебували в статич- мостiйно iнтерпретувати й оцiнювати її залежно вiд
ному положеннi.
власної картини свiту, рiвня культурного розвитку,
Вивчення української мови у 5 класi загально- вiку й статi; здатнiсть на належному рiвнi мовної й
освiтнiх навчальних закладiв у 2013–2014 навчаль- комунiкативної культури пiдтримувати мiжосоному роцi здiйснюватиметься за пiдручниками, ре- бистiснi стосунки.
комендованими Мiнiстерством:
З метою оптимального мовно-мовленнєвого роз Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова: витку школярiв змiст пiдручника структуровано за
Пiдручник для 5 класу загальноосвiтнiх на- наскрiзним тематичним принципом i з урахуванвчальних закладiв. – К.: Грамота, 2013.
ням принципу варiативностi конструктивних i
 Глазова О.П. Українська мова: Пiдручник для творчих завдань («Вчимося спiлкуватися»; «Здобу5 класу загальноосвiтнiх навчальних закладiв. – ваємо й опрацьовуємо нову iнформацiю»; «ВчимоК.: Видавничий дiм «Освiта», 2013.
ся працювати разом (у парах i групах)»; «Вчимося
 Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська бачити i розумiти красу»; «Розвиваємо фантазiю та
мова: Пiдручник для 5 класу загальноосвiтнiх уяву»), якi учень самостiйно вибирає з кiлькох занавчальних закладiв. – К.: Генеза, 2013.
пропонованих варiантiв. Для обдарованих шкоУсi зазначенi пiдручники вiдповiдають вимогам лярiв передбачено рубрику «Прагнемо знати
нової програми з української мови для 5 класу за- бiльше: завдання пiдвищеної складностi». Усе це
гальноосвiтнiх навчальних закладiв, водночас ко- дає змогу втiлити особистiсно-розвивальну паражен iз них має свої особливостi.
дигму освiти.
Концептуальними положеннями пiдручника
Для творчих робiт усiх жанрiв запропоновано
Єрмоленко С.Я., Сичової В.Т. є доступне, пристосо- сучаснi теми, переважно дискусiйного характеру,
ване до загального сприймання учнями вiдповiдного що привчає школярiв як до формування i грамотновiку формулювання правил; оперування цiкавим що- го висловлювання власної позицiї, так i до толедо змiсту, стильово рiзноманiтним текстовим ма- рантного ставлення до думок опонентiв.
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Загальне художнє оформлення пiдручника пiд- змiсту базових програм з української мови для
порядковане метi посилити наочнi засоби впливу на учнiв 8–9 класiв.
учня вiдповiдно до закладеної в дидактичному маПоглиблене вивчення української мови у 8–9 клатерiалi виховної мети уроку. Це не тiльки слугує до- сах може здiйснюватися за пiдручниками, рекомендатковою наочною iнформацiєю, а й допомагає уч- дованими Мiнiстерством:
ням позитивно емоцiйно налаштуватися на роботу.  Тихоша В.І., Караман С.О., Мартос С.А. УкраїнНавчальний матерiал пiдручника авторiв Забоська мова: Пiдручник для 8 класу загальнолотного О.В., Заболотного В.В. спрямовано на
освiтнiх навчальних закладiв (класiв) iз поглиброзвиток творчих здiбностей, навичок самоосвiти,
леним вивченням української мови. – К.: Видавiнтересу школярiв до предмета.
ничий дiм «Освiта», 2012.
У будовi параграфiв простежується чiтка послi-  Тихоша В.І., Караман С.О., Мартос С.А. Украдовнiсть етапiв роботи. Теоретичний матерiал струкїнська мова: Пiдручник для 9 класу загальнотуровано на окремi пiдроздiли iз зазначенням ключоосвiтнiх навчальних закладiв (класiв) iз поглибвих понять, а деякi вiдомостi оформлено у виглядi
леним вивченням української мови. – К.: Видавтаблиць i схем, що значно полегшуватиме сприйнятничий дiм «Освiта», 2013.
тя, опрацювання й запам’ятовування iнформацiї.
У вечiрнiх (змiнних) загальноосвiтнiх навчальРеалiзацiї принципу особистiсної зорiєнтованих закладах українська мова вивчатиметься за
ностi навчання сприяють такi види i форми роботи,
як дослiдження, робота в групах, самооцiнювання. програмами:
Значна увага придiляється завданням на доведення,  У 5 класi: Українська мова. Українська лiтература. 5–9 класи: Навчальнi програми для учнiв заспостереження, об<рунтування думки, порiвняння.
гальноосвiтнiх навчальних закладiв iз навчанІнтерактивнi завдання, а також тематичнi рубрики
ням українською мовою / укладачi: Г.Т.Шелехо«Культура мовлення», «Моя сторiнка» (цiкаве мова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнатковознавство), «Для вас, допитливi» збагачують й
вич, К.В.Таранiк-Ткачук, Н.Б.Коржова. – К.: Виурiзноманiтнюють змiст пiдручника, що стимулює
давничий дiм «Освiта», 2013.
iнтерес учнiв до предмета, активiзує навчальну
 У 6–9 класах: Українська мова. 5–12 класи:
дiяльнiсть.
Програма для загальноосвiтнiх навчальних заПропонуються завдання, якi спонукають учнiв
висловлюватися на теми, пов’язанi з життєвим
кладiв / укладачi: Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша,
досвiдом, а також завдання, що передбачають
А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф; за
розв’язання реальних життєвих ситуацiй. Окремi
ред. Л.В.Скуратiвського. – К.; Ірпiнь: Перун,
вправи дають п’ятикласникам можливiсть вибору
2005.
того чи iншого варiанта, способу виконання, мов-  У 10–11 класах: Українська мова. 10–11 класи:
них одиниць, теми висловлення залежно вiд своїх
Програма для профiльного навчання учнiв заздiбностей та уподобань.
гальноосвiтнiх навчальних закладiв. ТехнолоПiдручник цього авторського колективу забезгiчний, природничо-математичний, спортивний
печує вчителевi простiр для реалiзацiї власних
напрями, суспiльно-гуманiтарний напрям (екопiдходiв до розв’язання навчальних завдань, а таномiчний профiль). Рiвень стандарту / укладачi:
кож вiдкриває можливостi для самовираження, саМ.І.Пентилюк, О.М.Горошкiна, А.В.Нiкiтiна. –
морозвитку й пiзнання учнiв.
К.: Грамота, 2011.
Згiдно з наказом вiд 18.02.2008 р. № 99 «Про Ти У 10–12 класах: Українська мова. 10–12 класи:
повi навчальнi плани загальноосвiтнiх навчальних
Програма для профiльного навчання учнiв зазакладiв з поглибленим вивченням окремих предгальноосвiтнiх навчальних закладiв. Технологiчметiв» розроблено навчальну програму з українний, природничо-математичний, спортивний наської мови:
прями, суспiльно-гуманiтарний напрям (еко Програма для загальноосвiтнiх навчальних заномiчний профiль). Рiвень стандарту / укладачi:
кладiв (класiв) з поглибленим вивченням украМ.І.Пентилюк, О.М.Горошкiна, А.В.Нiкiтiна. –
їнської мови. 8–9 класи / Програму пiдготували
К.: Грамота, 2009.
С.О.Караман, О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.ТиУ старшiй школi дуже важливо взяти до уваги
хоша; за ред. С.О.Карамана. – К.: Грамота, 2009.
нахили,
здiбностi учнiв i створювати умови для наУ цiй програмi взято до уваги виразнi iнтегравчання
за
обраним профiлем. Здiйснюється така
тивнi функцiї української мови як навчального
пiдготовка
у формi реалiзацiї курсiв за вибором i
предмета, здатнiсть справляти рiзнобiчний навчальфакультативiв.
ний, розвивальний i виховний вплив на учнiв, сприПрограми курсiв за вибором i факультативiв,
яння формуванню особистостi, готової до активної,
схвалених
Мiнiстерством, умiщено в збiрнику:
творчої дiяльностi в рiзноманiтних сферах життя
суспiльства, сучаснi iнновацiйнi форми, методи й  Збiрник курсiв за вибором i факультативiв з
української мови / за заг. ред. К.В.Таранiк-Ткатехнологiї навчання української мови, практичну
чук. – К.: Грамота, 2011.
спрямованiсть навчання, що покладено в основу
–5–

7–8’ 2013

Курси за вибором i факультативи у старших класах мають забезпечити iндивiдуальнi iнтереси кожного учня: поглиблене й розширене вивчення
профiльних предметiв, формування iндивiдуальної
освiтньої траєкторiї школярiв, орiєнтацiю на усвiдомлений i вiдповiдальний вибiр майбутньої професiї.
Водночас вони можуть сприяти вивченню непрофiльних предметiв i бути зорiєнтованi на певний вид дiяльностi поза профiлем навчання.
Органiзацiйнi аспекти щодо використання програм курсiв за вибором i факультативiв висвiтлено
в iнструктивно-методичних рекомендацiях щодо
вивчення української мови в загальноосвiтнiх навчальних закладах у 2012–2013 навчальному роцi
(лист Мiнiстерства вiд 01.06.2012 р. № 1/9-426).
Деякi програми курсiв за вибором i факультативiв мають методичне забезпечення й надрукованi
разом iз розробками занять в одному навчальному
посiбнику. Наприклад:
 Авраменко О.М., Чукiна В.Ф. Стилiстика сучасної української мови: Програма факультативного курсу. 10–11 кл. – К.: Грамота, 2008.
 Цимбалюк В.І. Мова як генетичний код народу:
Навчальний посiбник для факультативних занять. – Тернопiль: Мандрiвець, 2009.
 Марущак В.І. Школа журналiста: Навчальний
посiбник. – Тернопiль: Мандрiвець, 2009.
Упровадження системи зовнiшнього незалежного оцiнювання навчальних досягнень учнiв з
української мови спонукало вчителiв-словесникiв
до вiдпрацювання у школярiв навичок виконання
тестових завдань рiзної форми й рiзного ступеня
складностi з метою забезпечити поетапне рiзнобiчне та об’єктивне оцiнювання навчальних досягнень
учнiв у процесi засвоєння ними курсу української
мови, насамперед її мовної змiстової лiнiї.
Для ефективного використання в навчальному
процесi пропонуються схваленi Мiнiстерством та
Українським центром оцiнювання якостi освiти
збiрники, за якими готують учнiв до зовнiшнього
незалежного оцiнювання, а також новi посiбники
(комплекснi зошити) для самостiйної пiдготовки
учнiв на основi загальних теоретичних вiдомостей з
курсу української мови:
 Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова
та лiтература: Довiдник. Завдання в тестовiй
формi. І частина. ЗНО 2013. – К.: Грамота, 2013.
 Авраменко О.М. Українська мова та лiтература:
Збiрник завдань у тестовiй формi. ІІ частина.
ЗНО 2013. – К.: Грамота, 2013.
 Авраменко О.М., Дiдух Т.І., Чукiна В.Ф. Українська мова та лiтература. Власнi висловлення: рекомендацiї, критерiї, зразки. – К.: Грамота, 2013.
Звертаємо особливу увагу на те, що вiдповiдно до
наказу Мiнiстерства вiд 02.08.2012 р. № 882 «Про використання навчально-методичної лiтератури у загальноосвiтнiх навчальних закладах» загальноосвiтнi
навчальнi заклади мають право використовувати в

органiзацiї навчально-виховного процесу лише навчально-методичну лiтературу, що має вiдповiдний
гриф Мiнiстерства, схвалення для використання у
загальноосвiтнiх навчальних закладах.
Навчально-методична лiтература, яка має гриф
Мiнiстерства i схвалена до використання в ЗНЗ,
щороку зазначається в Перелiку програм, пiдручникiв i навчально-методичних посiбникiв, рекомендованих Мiнiстерством для використання в загальноосвiтнiх навчальних закладах iз навчанням українською мовою, i друкується на початку навчального року в «Інформацiйному збiрнику».
Оцiнювання результатiв навчальної дiяльностi
учнiв з української мови здiйснюється на основi
функцiонального пiдходу до мовної освiти. Тобто
робота над мовною теорiєю, формуванням знань
про мову пiдпорядковується iнтересам розвитку
мовлення учнiв.
При цьому результати мовленнєвої дiяльностi
оцiнюються за такими показниками: аудiювання
(слухання й розумiння прослуханого), говорiння й
письмо (дiалогiчне i монологiчне мовлення), читання вголос та мовчки, мовнi знання i вмiння, правописнi (орфографiчнi й пунктуацiйнi) вмiння учнiв.
І. Аудiювання (слухання-розумiння)
Перевiрка вмiнь учнiв з аудiювання здiйснюється фронтально за допомогою тестових завдань. Перевiряється здатнiсть учня сприймати на
слух незнайоме за змiстом висловлення з одного
прослуховування, а саме:
а) розумiти мету висловлення, фактичний змiст,
причиново-наслiдковi зв’язки, тему й основну думку висловлення, виражально-зображувальнi засоби
прослуханого тексту;
б) давати оцiнку прослуханому.
Щоб результати тестування були вiрогiднi, на
кожне тестове завдання має бути щонайменше чотири варiанти вiдповiдей. Запитання мають стосуватися всiх зазначених вище характеристик висловлення
й розташовуватися в порядку наростання складностi.
У 5 класi учням пропонуються шiсть запитань з
чотирма варiантами вiдповiдей, у 6–9 класах –
12 запитань з чотирма варiантами вiдповiдей.
Матерiалом для контрольного завдання є зв’язне
висловлення (текст), що добирається вiдповiдно до
вимог програми для кожного класу.
Орiєнтовний обсяг тексту для аудiювання
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Клас

Текст
художнього стилю

iнших стилiв

5-й

400–500 слiв

300–400 слiв

6-й

500–600

400–500

7-й

600–700

500–600

8-й

700–800

600–700

9-й

800–900

700–800

10-й

900–1000

800–900

11-й

1000–1100

900–1000
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Правильна вiдповiдь на кожне з шести запитань
оцiнюється двома балами, на кожне iз 12 запитань –
одним балом. Треба мати на увазi, що за цей вид
дiяльностi учень може одержати вiд 1 бала (за роботу, яка ще не дала належного результату) до
12 балiв (за бездоганно виконану роботу).
II. Говорiння й письмо
(дiалогiчне й монологiчне мовлення)
Дiалогiчне мовлення
Пiд час оцiнювання дiалогу перевiряється
здатнiсть учня:
а) виявляти певний рiвень обiзнаностi з обговорюваної теми;
б) демонструвати вмiння:
- складати дiалог вiдповiдно до запропонованої
ситуацiї й мети спiлкування;
- самостiйно досягати комунiкативної мети;
- використовувати реплiки для стимулювання,
пiдтримання дiалогу, формули мовленнєвого етикету;
- додержувати теми та правил спiлкування;
- додержувати норм лiтературної мови;
- демонструвати певний рiвень вправностi у
процесi ведення дiалогу (стислiсть, логiчнiсть, виразнiсть, доречнiсть, винахiдливiсть тощо);
в) висловлювати особисту позицiю щодо обговорюваної теми;
г) аргументувати висловленi тези, ввiчливо
спростовувати помилковi висловлення спiврозмовника.
Зазначенi характеристики дiалогу є основними
критерiями пiд час його оцiнювання.
Матерiал для контрольних завдань добирається
з урахуванням тематики соцiокультурної змiстової
лiнiї чинної програми, рiвня пiдготовленостi, вiкових особливостей i пiзнавальних iнтересiв учнiв.
Орiєнтовна кiлькiсть реплiк зазначена в мовленнєвiй змiстовiй лiнiї чинної програми з української мови в державних вимогах до рiвня мовленнєвої компетентностi учнiв кожного класу.
Пiд час оцiнювання дiалогу реплiки потрiбно диференцiювати на розгорнутi (складаються з двох i
бiльше речень) i нерозгорнутi (вираженi одним реченням). Якщо реплiки розгорнутi, то кiлькiсть їх
зменшується. До вказаної кiлькостi не зараховуються слова, що стосуються мовленнєвого етикету
(звертання, привiтання, прощання тощо).
Вимоги до оцiнювання дiалогiчного мовлення
Рiвень

Критерiї оцiнювання

Бали

Початковий Учень бере участь у дiалозi за
1–3
найпростiшою з погляду змiсту
мовленнєвою ситуацiєю, може
не лише вiдповiдати на запитання спiврозмовника, а й формулювати деякi запитання, припускаючись при цьому помилок
рiзного характеру; комунiкативної мети досягає лише частково.

Середнiй

Достатнiй

Високий

Учень успiшно досягає комунiка- 4–6
тивної мети в дiалозi з нескладної
теми, його реплiки загалом змiстовнi, вiдповiдають основним правилам ведення розмови, нормам
етикету, проте йому бракує самостiйностi суджень, аргументацiї
їх, новизни, лаконiзму в досягненнi комунiкативної мети, наявна певна кiлькiсть помилок у мовному оформленнi реплiк тощо.
Учень самостiйно складає дiалог 7–9
iз проблемної теми, демонструючи загалом достатнiй рiвень
вправностi й культури мовлення:
чiтко висловлює думки, виявляє
вмiння сформулювати цiкаве запитання, дати влучну, дотепну
вiдповiдь, у разi незгоди з думкою
спiврозмовника виявляє толерантнiсть, стриманiсть, коректнiсть, але в дiалозi є певнi недолiки: нечiтко виражена особиста позицiя учня як спiврозмовника, аргументацiя не вiдзначається оригiнальнiстю тощо.
Учень складає дiалог, самостiйно 10–12
обравши аспект запропонованої
теми (або ж сам визначає проблему для обговорення), переконливо й оригiнально аргументує
свою позицiю, зiставляє рiзнi погляди на той самий предмет, розумiючи при цьому можливiсть
iнших пiдходiв до обговорюваної
проблеми, виявляє повагу до думки iншого; структура дiалогу,
мовне оформлення реплiк дiалогу
вiдповiдають нормам.

Монологiчне мовлення
Говорiння (уснi переказ i твiр); письмо
(письмовi переказ i твiр)
Пiд час оцiнювання монологiчного мовлення
учнiв основної школи перевiряється їхня здатнiсть:
а) виявляти певний рiвень обiзнаностi з теми, що
розкривається (усно чи письмово);
б) демонструвати вмiння:
- будувати висловлення певного обсягу, добираючи й упорядковуючи потрiбний для реалiзацiї
задуму матерiал (епiзод iз власного життєвого
досвiду, прочитаний або прослуханий текст, епiзод
iз кiнофiльму, сприйнятий (побачений чи почутий)
твiр мистецтва, розповiдь iншої людини тощо);
- ураховувати мету спiлкування, адресата мовлення;
- розкривати тему висловлення;
- виразно вiдображати основну думку висловлення, диференцiюючи матерiал на головний i другорядний;
- викладати матерiал логiчно, послiдовно;
- використовувати мовнi засоби вiдповiдно до
комунiкативного завдання, додержуючи норм лiтературної мови;
- додержувати єдностi стилю;
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5-й

100–150

6-й

150–200

7-й

200–250

8-й

250–300

9-й

300–350

10-й

350–400

11-й

400–450

Обсяг тексту для стислого чи вибiркового переказу має бути в 1,5–2 рази бiльшим за обсяг тексту
для докладного переказу.
Якщо для контрольної роботи використовуються iншi джерела, то матерiал добирається так, щоб
обсяг тексту для переказу мiг бути в межах, пропонованих для певного класу норм. Тривалiсть звучання цього тексту – 3–5 хвилин.
Обсяг творчого завдання
до письмового переказу
Клас
5-й

Кiлькiсть сторiнок
0,3–0,5

Кiлькiсть сторiнок
0,5–1,0
1,0–1,5
1,5–2,0
2,0–2,5
2,5–3,0
3,0–3,5
3,5–4,0

У монологiчному висловленнi оцiнюють його
змiст i форму (мовне оформлення). За усне висловлення (переказ, твiр) ставлять одну оцiнку – за
змiст, а також якiсть мовного оформлення (орiєнтовно, спираючись на досвiд учителя й не пiдраховуючи помилок, - з огляду на технiчнi труднощi
фiксацiї помилок рiзних типiв в усному мовленнi).
Оцiнюючи усне висловлення, ураховують наявнiсть порушень орфоепiчних норм, правильнiсть
iнтонування речень; у письмових висловленнях –
наявнiсть помилок: 1) орфографiчних i пунктуацiйних, якi пiдраховуються сумарно, без диференцiацiї;
2) лексичних, граматичних i стилiстичних.
За письмове мовлення виставляють також одну
оцiнку: на основi пiдрахунку допущених змiстових
огрiхiв i помилок у мовному оформленнi, ураховуючи їхнє спiввiдношення.
Єдину оцiнку за письмову роботу виводять так:
до кiлькостi балiв, набраних за змiст переказу чи
твору, додають кiлькiсть балiв за мовне оформлення i суму дiлять на два. При цьому якщо частка не є
цiлим числом, то враховується динамiка навчальних досягнень учнiв (на користь дитини).
Вимоги до оцiнювання монологiчного мовлення

Критерiї
оцiнювання змiсту
висловлення

Бали

Кiлькiсть слiв

Клас
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й
10-й
11-й

Рiвень

Клас

Твiр
Матерiалом для твору (усного/письмового) можуть бути: тема, сформульована на основi попередньо обговореної проблеми, життєвої ситуацiї, прочитаного i проаналiзованого художнього твору, а також пропонованi для окремих учнiв допомiжнi матерiали (якщо обирається варiант диференцiйованого пiдходу до оцiнювання).
Орiєнтовний обсяг
учнiвського письмового твору

Початковий

в) виражати своє ставлення до предмета висловлення, розумiти можливiсть рiзних тлумачень тiєї
самої проблеми;
г) виявляти певний рiвень творчої дiяльностi,
зокрема:
- трансформувати одержану iнформацiю,
вiдтворюючи її докладно, стисло, вибiрково, своїми
словами, змiнюючи форму викладу, стиль тощо
вiдповiдно до задуму висловлення;
- створювати оригiнальний текст певного стилю;
- аргументувати висловленi думки, переконливо спростовувати помилковi докази;
- викладати матерiал виразно, доречно, економно, вмiло використовувати рiзноманiтнi лексичнi i
граматичнi засоби.
Переказ. Переказ iз творчим завданням
Матерiалом для переказу (усного/письмового)
можуть бути: текст, що його читає вчитель, або попередньо опрацьований текст; самостiйно прочитаний матерiал iз газети, журналу, епiзод кiнофiльму
чи телепередачi, розповiдь iншої людини про певнi
подiї, народнi звичаї тощо. Коли це переказ iз творчим завданням, учням пропонується також написати творчу роботу, обов’язково пов’язану зi змiстом
переказу.
Орiєнтовний обсяг тексту для переказу

Побудованому учнем тексту бракує зв’язностi й
цiлiсностi, урiзноманiтнен1 ня потребує лексичне та
граматичне оформлення
роботи.

6-й
7-й

0,5–0,75

8-й
9-й

0,75–1,0

10-й
11-й

1,0–1,5
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Грамотнiсть
Припус- Припустима
тима кiлькiлькiсть кiсть лекорфогра- сичних,
фiчних i граматичпунктуа- них i стицiйних лiстичних
помилок помилок
15–16
9–10
i бiльше

Достатнiй

2 Побудований учнем текст
(висловлення) хибує на
фрагментарнiсть, думки
викладаються на елементарному рiвнi; лексика i
граматична будова мовлення потребують збагачення й урiзноманiтнення.
3 Висловлення не є завершеним текстом; роботi бракує
послiдовностi й чiткостi у
викладеннi власних думок;
недостатньо сформованi
вмiння додержувати
змiстової й стилiстичної
єдностi; лексика i граматична будова висловлення
потребують збагачення та
урiзноманiтнення.

13–14

4 Висловлення учня за обсягом становить трохи бiльш
як половину вiд норми й
характеризується певною
завершенiстю, зв’язнiстю;
проте тема має бути розкрита повнiше, <рунтовнiше й послiдовнiше;
чiткiше мають розрiзнюватися основна i другорядна
iнформацiя; потребує
урiзноманiтнення словник,
бiльше має використовуватися авторська лексика.

9–10

5 За обсягом робота учня
наближається до норми,
загалом є завершеною; тему значною мiрою розкрито, проте вона потребує
глибшого висвiтлення; має
бути увиразнена основна
думка, посилена єднiсть
стилю, урiзноманiтнене
мовне оформлення.

7–8

6 За обсягом висловлення
учня сягає норми, його тема розкрита, виклад загалом зв’язний, але вмiння
самостiйно формулювати
судження, належно аргументувати їх, точнiше добирати слова i правильно
будувати синтаксичнi
конструкцiї потребує вдосконалення.
7 Учень самостiйно створює
зв’язний, з елементами самостiйних суджень текст
(з урахуванням виду переказу), вдало добирає лексичнi засоби (використовує авторськi засоби виразностi, образностi мовлення), але вмiння чiтко
висвiтлювати тему, послiдовно її викладати, належно аргументувати основну
думку потребує вдосконалення.

5–6

8 Учень самостiйно будує повне
(з урахуванням виду переказу),
осмислене висловлення; загалом <рунтовно висвiтлює тему,
добирає переконливi аргументи на користь власної позицiї,
однак словник, граматичне i
стилiстичне оформлення роботи потребують урiзноманiтнення.

11–12

4

3

9 Учень самостiйно будує по1+1
слiдовний, повний, логiчно ви- (негруба)
кладений текст (з урахуванням
виду переказу); загалом розкриває тему, висловлює основну думку (авторську позицiю);
вдало добирає лексичнi засоби
(використовує авторськi засоби виразностi, образностi мовлення), однак умiння чiтко висловлювати особистiсну позицiю й належно її аргументувати потребує вдосконалення.

7–8

10 Учень самостiйно будує
послiдовний, повний (з урахуванням виду переказу) текст,
ураховує комунiкативне завдання, висловлює власну думку, певним чином аргументує
рiзнi погляди на проблему
(зiставляє свою позицiю з авторською); робота вiдзначається багатством словника,
граматичною правильнiстю,
дотриманням стильової
єдностi й виразностi тексту.

Високий

Середнiй

7–8’ 2013

5–6
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1

3

11 Учень самостiйно будує по1
(негруслiдовний, повний текст
ба)
(з урахуванням виду переказу); дотримується комунiкативного завдання; аргументовано й чiтко висловлює власну думку (бере до уваги авторську позицiю); робота вiдзначається багатством словника, точнiстю слововживання, стилiстичною єднiстю, граматичною рiзноманiтнiстю.

2

12 Учень самостiйно створює яскравий, оригiнальний за думкою
та оформленням текст (з урахуванням виду переказу); вичерпно висвiтлює тему,
аналiзує рiзнi погляди на той
самий предмет, добирає переконливi аргументи на користь
тiєї чи iншої позицiї, використовує здобуту з рiзних джерел
iнформацiю для розв’язання
певних життєвих проблем; робота вiдзначається багатством
словника, точнiстю слововживання, граматичною правильнiстю й рiзноманiтнiстю,
стилiстичною довершенiстю.

1

–

7–8’ 2013

Бали

Характеристика читання

1–3

Учень читає дуже повiльно, структурує
текст i речення, читає i вимовляє слова,
iнтонує речення iз значною кiлькiстю помилок.

4–6

Учень читає зi швидкiстю, що наближається до норми, подiляючи текст на
речення, пов’язуючи слова в реченнi мiж
собою, але читає не досить плавно й виразно, припускаючись помилок в iнтонуваннi, вимовi тощо.
Учень читає плавно, з належною швидкiстю, правильно iнтонує речення й подiляє їх на смисловi вiдрiзки, але припускається певних недолiкiв (вираження авторського задуму, виконання комунiкативного завдання; норм орфоепiї, дикцiї).

Високий

Достатнiй

Середнiй

Початковий

Рiвень

III. Читання
Читання вголос
Перевiрка читання вголос у 5–9 класах
здiйснюється iндивiдуально: учитель дає учневi
текст, опрацьований на попереднiх уроках, деякий
час на пiдготовку й пропонує прочитати цей текст
перед класом.
Матерiалом для контрольного завдання є знайомий учневi текст, дiбраний вiдповiдно до вимог програми для кожного класу; текст добирається з таким
розрахунком, щоб час його озвучення (за нормативною швидкiстю) окремим учнем дорiвнював 1–2 хвилинам (для читання слiд пропонувати невеликi тексти зазначених у програмi стилiв, типiв i жанрiв мовлення, вiдносно завершенi уривки творiв або порiвняно великий текст, роздiлений на частини, якi читають
кiлька учнiв послiдовно).
Одиниця контролю: озвучений учнем текст
(швидкiсть читання у звичайному для усного мовлення темпi – 80–120 слiв за хвилину).
Вимоги до оцiнювання

7–9

10–12 Учень читає плавно, швидко, правильно
iнтонує речення й подiляє їх на смисловi
вiдрiзки; добре вiдтворює авторський задум, стильовi особливостi тексту, розв’язує комунiкативне завдання; читає орфоепiчно правильно, з доброю дикцiєю.

Контрольна перевiрка читання вголос у 10–
11 класах не провадиться.
Читання мовчки
Перевiрка вмiння читати мовчки здiйснюється
фронтально за допомогою тестових завдань.
У 5 класi учням пропонують 6 запитань за текстом
iз чотирма варiантами вiдповiдей, у 6–11 класах –
12 запитань iз чотирма варiантами вiдповiдей.
Запитання мають стосуватися фактичного
змiсту тексту, його причиново-наслiдкових зв’язкiв,
окремих мовних особливостей (переносне значення
слова, виражальнi засоби мови тощо), виведених у
текстi образiв (якщо є), висловлювання оцiнки прочитаного.

Матерiалом для контрольного завдання є незнайомi учням тексти рiзних стилiв, типiв i жанрiв
мовлення, що мiстять монологiчне й дiалогiчне мовлення (вiдповiдно до вимог програми для кожного
класу). Текст добирається таким чином, щоб учнi,
якi мають порiвняно високу швидкiсть читання, витрачали на нього не менш як 1–2 хвилини часу й були нормально завантаженi роботою.
Обсяг текстiв для контрольного завдання
Клас
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й
10-й
11-й

Текст
художнього стилю
360–450 слiв
450–540
540–630
630–720
720–810
810–900
900–990

iнших стилiв
300–360 слiв
360–420
420–480
480–540
540–600
600–660
660–720

Читання мовчки оцiнюють за двома параметрами: розумiння прочитаного i швидкiсть читання.
Розумiння прочитаного визначають за допомогою
тестової перевiрки: за правильну вiдповiдь на кожне iз 6 запитань виставляють два бали, а на кожне iз
12 запитань – один бал (тобто вибiр правильних
вiдповiдей на 12 запитань дає 12 балiв).
Швидкiсть читання мовчки оцiнюється з урахуванням норм, зазначених у державних вимогах до
рiвня мовленнєвої компетентностi у мовленнєвiй
змiстовiй лiнiї програми з української мови для шкiл
з українською мовою навчання для кожного класу.
Швидкiсть читання пiд час виведення бала за цей
вид мовленнєвої дiяльностi враховується таким чином: бали 7–12 може одержати лише той учень,
швидкiсть читання якого не нижча, нiж мiнiмальний
показник у нормативах для вiдповiдного класу. Той,
хто не виконує зазначених норм, одержує на два бали менше. Наприклад: за вибiр 10 правильних
вiдповiдей учень 7 класу повинен одержати 10 балiв;
але якщо вiн читає зi швидкiстю, меншою вiд 120 слiв
за хвилину, то йому виставляється не 10, а 8 балiв.
Загалом оцiнювання здiйснюється з урахуванням того, що за цей вид мовленнєвої дiяльностi
учень може одержати вiд 1 бала (за роботу, яка ще
не дала задовiльного результату) до 12 балiв (за
правильнi вiдповiдi на запитання тестового характеру й належну швидкiсть читання).
Швидкiсть читання мовчки в кожному класi
оцiнюється з урахуванням таких норм:
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Клас
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й
10-й
11-й

Швидкiсть читання мовчки
(слiв за хвилину)
100–150
110–180
120–210
130–240
140–270
150–300
160–330
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ІV. Оцiнювання мовних знань i вмiнь
Види оцiнювання навчальних досягнень учнiв з
української мови: поточне оцiнювання, тематичний
контроль, семестрове та рiчне оцiнювання, державна пiдсумкова атестацiя.
Поточне оцiнювання – це процес установлення
рiвня навчальних досягнень учнiв щодо засвоєння
змiсту предмета й оволодiння вмiннями i навичками вiдповiдно до вимог навчальної програми.
Поточне оцiнювання здiйснюється у процесi поурочного вивчення теми i має на метi визначення й
оцiнювання рiвнiв розумiння та первинного засвоєння окремих елементiв змiсту теми, установлення зв’язкiв мiж ними i засвоєним змiстом попереднiх тем, закрiплення знань, умiнь та навичок.
Формами поточного оцiнювання є: iндивiдуальне,
групове i фронтальне опитування; перевiрка рiзних
видiв письмових робiт; взаємоконтроль учнiв у парах i групах; самоконтроль тощо.
Для контрольної перевiрки мовних знань i вмiнь
використовуються завдання у тестовiй формi, складенi на матерiалi слова, сполучення слiв, речення,
груп пов’язаних мiж собою речень. Одиниця контролю – вибранi учнями правильнi варiанти виконання завдань тестового характеру й самостiйно
дiбранi приклади.
Оцiнювання здiйснюється таким чином, щоб
учень мiг одержати вiд 1 бала (за роботу, яка не дала задовiльного результату) до 12 балiв (за бездоганно виконану роботу).
V. Оцiнювання правописних (орфографiчних i
пунктуацiйних) умiнь учнiв
Основна форма перевiрки орфографiчної й пунктуацiйної грамотностi – контрольний текстовий
диктант. Матерiалом є текст, приступний для
учнiв певного класу. Перевiрка здiйснюється фронтально за традицiйною методикою.
Обсяг диктанту по класах
Клас
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й
10-й
11-й

Кiлькiсть слiв у текстi
90–100
100–110
110–120
120–140
140–160
170–180
180–190

П р и м i т к а. Визначаючи кiлькiсть слiв у диктантi,
враховують як самостiйнi, так i службовi слова.

Для контрольних диктантiв використовуються
тексти, у яких кожне з опрацьованих протягом семестру правил орфографiї та/чи пунктуацiї представлене 3–5 прикладами. Текст учнi записують iз
голосу вчителя.
Диктант оцiнюється однiєю оцiнкою на основi
таких вимог:
 орфографiчнi та пунктуацiйнi помилки оцiнюються однаково; виправляються, але не враховуються такi орфографiчнi й пунктуацiйнi помилки:

1) на правила, що їх не мiстить шкiльна програма;
2) на ще не вивченi правила;
3) у словах iз написаннями, що не перевiряються, над якими не проводилася спецiальна робота;
4) у передачi так званої авторської пунктуацiї;
 повторюванi помилки (у тому самому словi,
яке повторюється в диктантi кiлька разiв) вважаються однiєю помилкою; однотипнi помилки (на те
саме правило), допущенi в рiзних словах, вважаються окремими помилками;
 розрiзняють грубi i негрубi помилки; зокрема,
до негрубих належать такi: 1) у словах, що є винятками з правил; 2) у написаннi великої букви в
складних власних найменуваннях; 3) у написаннi
разом i окремо префiксiв у прислiвниках, утворених
вiд iменникiв з прийменниками; 4) вживання одного роздiлового знака замiсть iншого; 5) сплутування
не i нi (у сполученнях не хто iнший, як...; не що iнше,
як...; нiхто iнший не...; нiщо iнше не...); 6) пропуск одного з роздiлових знакiв при збiговi їх або порушення їхньої послiдовностi; 7) замiна українських букв
росiйськими;
 п’ять виправлень (неправильне написання на
правильне) прирiвнюються до однiєї помилки.
Нормативи оцiнювання в балах
Бали

Кiлькiсть помилок

1

15–16 i бiльше

2

13–14

3

11–12

4

9–10

5

7–8

6

5–6

7

4

8

3

9
10

1+1 (негруба)
1

11

1 (негруба)

12

–

Контрольна перевiрка з української мови
здiйснюється фронтально та iндивiдуально.
Фронтально оцiнюються: аудiювання, читання
мовчки, диктант, письмовий переказ i письмовий
твiр, мовнi знання й умiння.
Індивiдуально оцiнюються: говорiння (дiалог, усний переказ, усний твiр) i читання вголос. Для цих
видiв дiяльностi окремого уроку не вiдводять.
У І семестрi пропонуємо провести оцiнювання двох
видiв мовленнєвої дiяльностi (усний твiр, дiалог),
результати оцiнювання виставити в колонку без дати i врахувати в найближчу тематичну оцiнку.
У ІІ семестрi провести оцiнювання таких видiв мовленнєвої дiяльностi, як усний переказ i читання
вголос. Повторного оцiнювання всiх видiв мовленнєвої дiяльностi не проводять.
Зразок заповнення сторiнки журналу з української мови подано у методичному листi Мiнiстер-
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ства вiд 21.08.2010 р. № 1/9-580. Звертаємо увагу,
що додатковий запис щодо теми над датами в журналi не робиться.
Перевiрка мовних знань i вмiнь здiйснюється за
допомогою завдань тестового характеру з урахуванням специфiки виучуваного матерiалу. Решта часу
контрольного уроку може бути використана на виконання завдань з аудiювання, читання мовчки.
Тематичну оцiнку виставляють на пiдставi поточних оцiнок, ураховуючи контрольну (тестову)
роботу з мовної теми. Оцiнку за семестр виставляють на основi тематичних оцiнок.
Говорiння, читання вголос оцiнюють iндивiдуально, поступово нагромаджуючи оцiнки з тим, щоб
кожний учень одержав мiнiмум одну оцiнку за виконання завдань на побудову дiалогу, усного переказу й усного твору. Для цих видiв робiт не вiдводять окремого уроку, а оцiнки виводять раз на рiк i
виставляють у колонки без дати.
Кiлькiсть фронтальних та iндивiдуальних видiв
контрольних робiт з української мови у 6–9 класах
загальноосвiтнiх навчальних закладiв з українською мовою навчання скориговано у чиннiй програмi з української мови (лист Мiнiстерства вiд
18.05.2009 р. № 1/9-342).
Фронтальнi види контрольних робiт
Клас
Форми
контролю
Перевiрка
мовної теми*
Письмо:
переказ
твiр
Правопис:
диктант**
Аудiювання*
Читання
мовчки*

6

7

8

9

10

11

тецтва слова; розвивати iнтелектуально-креативнi
здiбностi, готувати до адекватного вибору й отримання професiйної гуманiтарної (фiлологiчної) освiти;
поглибити знання про мову як багатофункцiйну знакову систему й суспiльне явище, пiдвести до розумiння основних процесiв, що вiдбуваються в мовi,
ознайомити з мовознавством як наукою та працями
провiдних вiтчизняних лiнгвiстiв тощо; добитися засвоєння норм мовленнєвої поведiнки в рiзних сферах i ситуацiях спiлкування, вдосконалити вмiння i
навички спiлкування в науково-навчальнiй, соцiально-культурнiй, офiцiйно-дiловiй сферах, досягти
оволодiння рiзноманiтними стратегiями й тактиками
ефективної комунiкацiї тощо.
Вiдповiдно говорiння у профiльних класах фiлологiчного напряму (профiль – українська фiлологiя)
оцiнюють iндивiдуально, поступово нагромаджуючи оцiнки з тим, щоб кожний учень одержав мiнiмум
двi оцiнки за виконання завдань на побудову дiалогу, усного переказу й усного твору. Для цих видiв
робiт не вiдводять окремого уроку, а оцiнки виводять двiчi на рiк i виставляють у колонки без дати.
Фронтальнi види контрольних робiт
10 клас

Форми
контролю

11 клас

І
семестр

ІІ
семестр

І
семестр

ІІ
семестр

Перевiрка
мовної теми*

3

3

3

3

Письмо:
переказ

1

1

1

1

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

твiр

1

1

1

1

Правопис:
диктант**

1

1

1

1

Аудiювання*

1

1

1

1

Читання
мовчки*

1

–

1

–

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

–

1

–

1

1

1

1

1

1

–

1

–

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

–

1

–

1

–

1

–

1

–

1

–

1

1

–

1

–

1

–

1

–

1

–

1

–

* Основною формою перевiрки мовної теми, аудiювання i читання мовчки є тестовi завдання.
** Основною формою перевiрки орфографiчної й пунктуацiйної грамотностi є контрольний текстовий диктант.

У таблицi зазначено мiнiмальну кiлькiсть фронтальних видiв контрольних робiт, учитель на власний розсуд має право збiльшувати цю кiлькiсть залежно вiд рiвня пiдготовленостi класу, здiбностей
конкретних учнiв, умов роботи тощо.
Навчання української мови у профiльних класах
фiлологiчного напряму (профiль – українська
фiлологiя) спрямоване на розв’язання комплексу
завдань: сформувати усвiдомлене ставлення до української мови як iнтелектуальної, духовної, моральної
i культурної цiнностi, потребу знати сучасну українську лiтературну мову й досконало володiти нею в
усiх сферах суспiльного життя, прагнення до творчого осягнення вершин української культури й мис-

* Основною формою перевiрки мовної теми, аудiювання i читання мовчки є тестовi завдання.
** Основною формою перевiрки орфографiчної й пунктуацiйної грамотностi є контрольний текстовий диктант.

Ведення зошитiв оцiнюється вiд 1 до 12 балiв
щомiсяця протягом семестру й вважається поточною оцiнкою. Пiд час перевiрки зошитiв ураховується наявнiсть рiзних видiв робiт, грамотнiсть,
охайнiсть, умiння правильно оформити роботи.
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