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Методичнi рекомендацiї щодо вивчення української мови
в загальноосвiтнiх навчальних закладах у 2011–2012 навчальному роцi
(Лист Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України
вiд 09.06.2011 р. № 1/9-454)

У 2011–2012 навчальному роцi вивчення української мови у 5–9 класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв здiйснюватиметься за програмою, затвердженою Мiнiстерством освiти i науки
України (лист №1/11-6611 вiд 23.12.2004 р.): Українська мова. 5–12 класи / уклад. 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 у 10–11 класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв здiйснюватиметься за програмами, затвердженими Мiнiстерством (наказ вiд 28.10.2010 № 1021). Вивчення мови
як профiльного предмета i визначення ступеня її
представленостi як окремого навчального предмета
в профiлях iнших спецiалiзацiй урегульовано за рахунок наявностi програм рiзних рiвнiв (стандарту,
академiчного, профiльного) для загальноосвiтнiх
навчальних закладiв, а саме:
 Українська мова. 10–11 класи. Програма для
профiльного навчання учнiв загальноосвiтнiх
навчальних закладiв. Технологiчний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспiльно-гуманiтарний напрям (економiчний
профiль). Рiвень стандарту / уклад. М.І.Пентилюк, О.М.Горошкiна, А.В.Нiкiтiна. – К. : Грамота, 2011.
 Українська мова. 10–11 класи. Програма для
профiльного навчання учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв. Суспiльно-гуманiтарний напрям (iсторичний, правовий, фiлософський профiлi); фiлологiчний напрям (профiль – iноземна
фiлологiя); художньо-естетичний напрям. Академiчний рiвень / уклад. Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. – К. : Грамота, 2011.
 Українська мова. 10–11 класи. Програма для
профiльного навчання учнiв загальноосвiтнiх
навчальних закладiв. Фiлологiчний напрям
(профiль – українська фiлологiя). Профiльний
рiвень / уклад. Л.І.Мацько, О.М.Семеног. – К. :
Грамота, 2011.
Типовi навчальнi плани старшої школи (лист
Мiнiстерства вiд 27.08.2010 № 1/9-834) реалiзують
змiст освiти залежно вiд обраного профiлю навчання. Кожен з профiлiв передбачає вивчення предметiв на одному iз трьох рiвнiв:
 рiвнi стандарту – навчальнi предмети не є профiльними чи базовими (наприклад, українська
мова у фiзико-математичному профiлi);
 академiчному рiвнi – навчальнi предмети не є
профiльними, але є базовими (наприклад, українська мова в iсторичному профiлi);
 профiльному рiвнi, який передбачає поглиблене вивчення вiдповiдних предметiв, орiєнтацiю
їх змiсту на майбутню професiю (наприклад,
українська мова у фiлологiчному профiлi).

Головним у навчальному процесi стає переорiєнтацiя з пасивних форм навчання на активну творчу
працю. Основною характеристикою активних методiв навчання є вiдповiднiсть природи людського
сприйняття, нацiленiсть на розкриття особистого
«Я» як учня, так i вчителя через їхню творчу
взаємодiю. Серед таких активних методiв видiляються: евристичне спостереження, порiвняння, конструювання, моделювання, смислове бачення, символiчне бачення, метод творчої реалiзацiї тощо.
У сучасних умовах навчання української мови й
мовлення з урахуванням прогресивних пiдходiв
(компетентнiсного, особистiсно орiєнтованого, комунiкативно-дiяльнiсного, соцiокультурного) важливо дбати про структуру урокiв української мови, якими повинно бути передбачено: а) забезпечення мотивацiї (створення проблемної ситуацiї, з’ясування необхiдностi набутих умiнь пiд час виконання завдань
на уроцi для подальшого навчання, майбутньої трудової дiяльностi тощо, активiзацiя опорних знань i вмiнь
учнiв); б) представлення теми й очiкуваних навчальних результатiв; в) презентацiя необхiдної для учнiв
iнформацiї; г) забезпечення виконання системи вправ
i завдань, спрямованої на формування мовних, комунiкативних, соцiокультурних i оргдiяльнiсних
умiнь; F) оцiнювання результатiв уроку, пiдбиття його пiдсумкiв, коригування набутих умiнь i навичок,
визначення нових тем (проблем) для їх розв’язання,
складання плану подальшої роботи тощо.
Дуже важливо формувати в учнiв креативну
компетентнiсть – здатнiсть до розв’язання будьякої навчальної задачi творчо; бажання i вмiння
дiяти не за зразком, а оригiнально, передбачати новизну пiд час розв’язання навчальних завдань тощо;
iнтелектуальну компетентнiсть, яка передбачає
здатнiсть школярiв працювати з рiзноманiтною
iнформацiєю, умiння застосовувати здобутi знання
в нестандартних ситуацiях тощо. Важливу роль у
цьому вiдiграють рiзнорiвневi завдання з комунiкативною метою, якими має бути передбачене диференцiйоване навчання української мови й мовлення, яке сприяє розвитковi iндивiдуальних нахилiв,
здiбностей учнiв, розширенню їхнiх пiзнавальних i
креативних можливостей.
Отже, до важливих завдань навчання української мови учнiв основної й старшої школи на сучасному етапi розвитку мовної освiти вiдносимо:
1) урахування виняткової ролi державної мови в
суспiльному й особистiсному розвитку кожного
громадянина й потреби належною мiрою оволодiти
нею; необхiднiсть збереження й подальшого її розвитку як безцiнного культурного надбання попереднiх поколiнь українського народу i вiдповiдальностi школярiв як громадян України в цiй справi
перед свiтовою спiльнотою;
2) розвиток пiзнавального iнтересу до української мови як до феномену, вироблення в учнiв
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здатностi дiставати естетичне задоволення вiд
сприймання усного українського слова, читання художньої лiтератури українською мовою;
3) формування потреби рiзнобiчного розвитку
власних здiбностей i нахилiв, оволодiння сучасними методами оперування знаннями, умiннями використовувати сучаснi iнформацiйнi й комунiкацiйнi технологiї (iнтернет, дистанцiйнi форми навчання та iн.);
4) забезпечення доступностi знань, розвиток
iнтелектуальних i творчих здiбностей учнiв на основi iндивiдуалiзацiї навчання, iнтенсифiкацiї навчального процесу тощо;
5) вироблення цiлiсного свiтогляду, знаходження сенсу життя як важливих умов удосконалення
власної мовленнєвої здатностi;
6) потреба дотримання загальнолюдських моральних норм як необхiдної передумови уникнення
конфлiктних ситуацiй та оптимального розв’язання
їх у разi назрiвання; розвиток в учнiв умiння вести
дiалог, висловлювати власнi думки й переконливо
аргументувати їх;
7) прилучення учнiв до загальнолюдських цiнностей, яке найпродуктивнiше можна реалiзувати в
процесi iнтегративного вивчення української мови з
використанням засобiв музики й живопису, художньої лiтератури, також спираючись на iсторичнi данi;
8) урахування компетентнiсного пiдходу до навчання української мови, за якого забезпечується результат навчання, а не нарощування обсягу змiсту;
9) забезпечення особистiсної значущостi для
кожного школяра здобутих знань i набутих умiнь та
навичок з української мови, усебiчний розвиток
особистостi, її нахилiв, здiбностей i талантiв;
10) формування в учнiв потреби в удосконаленнi власної мовленнєвої здатностi впродовж
усього життя.
У вечiрнiх (змiнних) загальноосвiтнiх навчальних закладах українська мова вивчатиметься за
програмами:
 У 5–9 класах: Українська мова. 5–12 класи /
уклад. 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.
 У 10–12 класах: Українська мова. 10–12 класи.
Програма для профiльного навчання учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв. Технологiчний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспiльно-гуманiтарний напрям
(економiчний профiль). Рiвень стандарту /
уклад. М.І.Пентилюк, О.М.Горошкiна, А.В.Нiкiтiна. – К. : Грамота, 2009. – 60 с.
Згiдно з наказом вiд 18.02.2008 № 99 «Про Типовi
навчальнi плани загальноосвiтнiх навчальних закладiв з поглибленим вивченням окремих предметiв» розроблено навчальну програму з української
мови:
 Програма для загальноосвiтнiх навчальних закладiв (класiв) з поглибленим вивченням української мови. 8–9 класи / уклад. С.О.Караман,
О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихоша; за ред.
С.О.Карамана. – К. : Грамота, 2009. – 100 с.

У цiй програмi взято до уваги специфiку навчального предмета, що має виразнi iнтегративнi
функцiї, здатнiсть справляти рiзнобiчний навчальний, розвивальний i виховний впливи на учнiв,
сприяти формуванню особистостi, готової до активної, творчої дiяльностi в рiзноманiтних сферах життя суспiльства, сучаснi органiзацiйнi форми, методи
i технологiї навчання української мови, визначено
стратегiчнi напрями (змiстовi лiнiї: мовна, мовленнєва, соцiокультурна, дiяльнiсна) й основоположнi дидактичнi принципи: взаємозв’язку навчання, виховання i розвитку; демократизацiї i гуманiзацiї; особистiсної орiєнтацiї; комунiкативнодiяльнiсний; органiчного поєднання навчання мови
й мовлення; здiйснення полiфункцiональностi української мови у процесi навчання; практичної
спрямованостi навчання, якi покладено в основу побудови змiсту базових програм з української мови
для учнiв 8–9 класiв.
У старшiй школi дуже важливо врахувати нахили, здiбностi учнiв i створювати умови для навчання
за обраним профiлем. Здiйснюється така пiдготовка
у формi реалiзацiї курсiв за вибором i факультативiв, поглибленого вивчення окремих предметiв,
зокрема української мови, на диференцiйованiй
основi, що дає змогу максимально врахувати iндивiдуальнi розумовi особливостi учнiв, виявляти їхнi
iнтереси й нахили до певних предметiв з метою
профорiєнтацiї. Поступова активiзацiя рiзних видiв
диференцiйованого навчання (внутрiшньокласна,
курси за вибором, факультативи, класи з поглибленим вивченням предметiв) забезпечує реалiзацiю
особистiсно зорiєнтованого навчання, усвiдомлення
учнями своїх iнтересiв i пiзнавальних потреб, а також спробу виявити себе в рiзних видах дiяльностi.
Програми курсiв за вибором i факультативiв,
схвалених Мiнiстерством, умiщено у збiрнику:
 Збiрник курсiв за вибором i факультативiв з
української мови / за заг. ред. К.В.Таранiк-Ткачук. – К. : Грамота, 2011.
Курси за вибором у старших класах мають забезпечити iндивiдуальнi iнтереси кожного учня: поглиблене та розширене вивчення профiльних предметiв, формування iндивiдуальної освiтньої траєкторiї школярiв, орiєнтацiя на усвiдомлений та
вiдповiдальний вибiр майбутньої професiї. Водночас вони можуть сприяти вивченню непрофiльних
предметiв i бути зорiєнтованi на певний вид дiяльностi поза профiлем навчання.
Важливим залишається органiзацiйний аспект
щодо використання програм курсiв за вибором або
факультативiв. Насамперед зауважимо щодо кiлькостi годин на рiк для додаткових курсiв: факультативи розрахованi на 9–17 годин опрацювання, мають «статус» необов’язковостi, коли учень може перевiрити власнi нахили, здiбностi й уподобання,
опановуючи факультативний курс. Вiдповiдно до
наказу МОН вiд 20.02.2002 р. № 128 «Про затвердження Нормативiв наповнюваностi груп… загальноосвiтнiх навчальних закладiв усiх типiв та Порядку подiлу класiв на групи при вивченнi окремих
предметiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах»
мiнiмальна наповнюванiсть груп при проведеннi
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факультативних занять у ЗНЗ мiської мiсцевостi
становить 8 учнiв, сiльської мiсцевостi – 4 учнi.
Ураховуючи вимоги Концепцiї профiльної освiти,
вiдвiдувати курси за вибором мають усi учнi класу.
Програма курсу за вибором розрахована на
35 годин на рiк (одна година на тиждень), цi заняття є обов’язковими для вiдвiдування учнями вiд початку навчального року до завершення, робота
учнiв у кiнцi навчального року має бути оцiнена.
Однак, ураховуючи, що органiзацiя профiльного
навчання на етапi допрофiльної (8–9 класи) та
профiльної (10–11 класи) освiти мають свої особливостi, що зумовленi об’єктивними i суб’єктивними причинами, можливим є узгодження обраної
програми з реальною ситуацiєю. Так, обравши курс
за вибором на 35 годин на рiк, учитель має право
скоригувати кiлькiсть годин i ущiльнити матерiал,
якщо згiдно з реальними обставинами може викладати лише факультативний курс на 17 годин на рiк.
Можливим є й зворотний процес, коли факультативний курс може бути використаний як курс за вибором. Кiлькiсть годин на вивчення кожної теми,
збiльшення навчального матерiалу мають бути скоригованими у календарно-тематичному плануваннi
до програми курсу за вибором.
У такому випадку скоригована програма має бути погоджена на засiданнi методичного об’єднання
загальноосвiтнього навчального закладу i затверджена керiвником цього навчального закладу. У пояснювальнiй записцi до програми необхiдно зазначити, на основi якої програми курсу за вибором або
факультативу (за чиїм авторством) розроблено скоригований варiант.
Деякi програми курсiв за вибором i факультативiв мають методичне забезпечення i надрукованi
разом з розробками занять в одному навчальному
посiбнику. Наприклад:
 С т е п а н ю к М. Лексикографiя української мови: навчально-методичний посiбник для факультативних занять. 9 клас / М.Степанюк. – Тернопiль : Мандрiвець, 2008. – 124 с.
 А в р а м е н к о О.М., Ч у к i н а В.Ф. Стилiстика
сучасної української мови: програма факультативного курсу. 10–11 кл. / О.М.Авраменко,
В.Ф.Чукiна. – К. : Грамота, 2008. – 256 с.
 Ц и м б а л ю к В.І. Мова як генетичний код народу: навчальний посiбник для факультативних
занять / В.І.Цимбалюк. – Тернопiль : Мандрiвець, 2009. – 176 с.
 М а р у щ а к В.І. Школа журналiста: навчальний
посiбник / В.І.Марущак. – Тернопiль : Мандрiвець, 2009. – 136 с.

можливостями, передбачаючи рiзноманiтнi завдання
за ступенем складностi й творчим спрямуванням.
Для ефективного використання у навчальному
процесi пропонуються схваленi Мiнiстерством
збiрники тестових завдань, якi готують учнiв до
зовнiшнього незалежного оцiнювання, а також новi
посiбники (експрес-репетитори) для самостiйної
пiдготовки учнiв на основi загальних теоретичних
вiдомостей з курсу української мови й тестових завдань, рiзних за складнiстю й функцiональним призначенням:
 Н о в о с ь о л о в а В.І. Українська мова. Експресрепетитор для пiдготовки до зовнiшнього незалежного оцiнювання: Орфографiя / В.І.Новосьолова. – К. : Генеза, 2010. – 88 с.
 П л е т н ь о в а Л.В., К о в а л е н к о Л.Т. Українська мова. Експрес-репетитор для пiдготовки до
зовнiшнього незалежного оцiнювання: Морфологiя / Л.В.Плетньова, Л.Т.Коваленко. – К. : Генеза, 2010. – 88 с.
 Ш е л е х о в а Г.Т., К у з ь м и ч О.А. Українська
мова. Експрес-репетитор для пiдготовки до
зовнiшнього незалежного оцiнювання: Синтаксис / Г.Т.Шелехова, О.А.Кузьмич. – К. : Генеза,
2010. – 128 с.
 Б о с а к С.П. Українська мова. Експрес-репетитор для пiдготовки до зовнiшнього незалежного
оцiнювання: Пунктуацiя / С.П.Босак. – К. : Генеза, 2010. – 128 с.
 Д а н и л е й к о О.Л. Українська мова. Експресрепетитор для пiдготовки до зовнiшнього незалежного оцiнювання: Лiнгвiстика тексту.
Стилiстика. Розвиток мовлення / О.Л.Данилейко. – К. : Генеза, 2010. – 48 с.
 А в р а м е н к о О.М., Б л а ж к о М.Б. Українська
мова та лiтература. Довiдник. Завдання в тестовiй формi / О.М.Авраменко, М.Б.Блажко. –
К. : Грамота, 2010. – Ч. І. – 496 с.
 А в р а м е н к о О.М. Українська мова та лiтература. Завдання в тестовiй формi / О.М.Авраменко. – К. : Грамота, 2010. – Ч. ІІ. – 136 с.
 Українська лiтература: хрестоматiя для пiдготовки до зовнiшнього незалежного оцiнювання /
упорядкув. О.М.Авраменка. – К. : Грамота, 2010.
– 464 с.
Звертаємо особливу увагу, що вiдповiдно до наказу Мiнiстерства освiти i науки вiд 01.09.2009 р.
№ 806 «Про використання навчально-методичної
лiтератури у загальноосвiтнiх навчальних закладах» загальноосвiтнi навчальнi заклади мають право використовувати в органiзацiї навчально-виховного процесу лише навчальнi програми, пiдручники
та навчально-методичнi посiбники, що мають
вiдповiдний гриф Мiнiстерства, схвалення вiдповiдною комiсiєю Науково-методичної ради з питань освiти Мiнiстерства.
Навчально-методична лiтература, яка має гриф
Мiнiстерства i схвалена до використання у загальноосвiтнiх навчальних закладах, щорiчно зазначається
в Перелiку програм, пiдручникiв i навчально-методичних посiбникiв, рекомендованих Мiнiстерством
для використання в загальноосвiтнiх навчальних закладах з навчанням українською мовою для основної i старшої школи, й друкується на початку навчального року в «Інформацiйному збiрнику».

Упровадження системи зовнiшнього незалежного оцiнювання навчальних досягнень учнiв з
української мови спричинює значну увагу вчителiвсловесникiв до вiдпрацювання у школярiв навичок
виконання тестових завдань рiзної форми й рiзного
ступеня складностi, використання яких вiдбувається з метою забезпечити поетапне рiзнобiчне й
об’єктивне оцiнювання навчальних досягнень учнiв
у процесi засвоєння ними курсу української мови,
насамперед її мовної змiстової лiнiї.
Використання тестiв можливе пiд час здiйснення
як поточного, так i пiдсумкового контролю, тести можуть пропонуватися учням з рiзними навчальними
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СЛОВО
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 оцiнювання результатiв мовленнєвої
дiяльностi вiдбувається за такими показниками:
аудiювання (слухання й розумiння прослуханого),
говорiння й письмо (дiалогiчне i монологiчне мовлення), читання вголос i мовчки, мовнi знання i
вмiння, правописнi (орфографiчнi i пунктуацiйнi)
вмiння учнiв.
Матерiали для перевiрки зазначених вище видiв
дiяльностi добираються вiдповiдно до вимог програми для кожного класу, з урахуванням тематики
соцiокультурної змiстової лiнiї, рiвня пiдготовки,
вiкових особливостей i пiзнавальних iнтересiв учнiв.
Видами оцiнювання навчальних досягнень
учнiв з української мови є поточне, тематичне, семестрове, рiчне оцiнювання та державна пiдсумкова
атестацiя.
Поточне оцiнювання – це процес встановлення
рiвня навчальних досягнень учнiв щодо оволодiння
змiстом предмета, умiннями й навичками вiдповiдно до вимог навчальної програми.
Поточне оцiнювання здiйснюється у процесi поурочного вивчення теми. Його основними завданнями є: встановлення й оцiнювання рiвнiв розумiння й первинного засвоєння окремих елементiв
змiсту теми, установлення зв’язкiв мiж ними i засвоєним змiстом попереднiх тем, закрiплення
знань, умiнь i навичок. Формами поточного оцiнювання є iндивiдуальне, групове i фронтальне опитування; виконання учнями 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. Одиницею контролю є вибранi учнями правильнi варiанти виконання завдань тестового характеру й самостiйно
дiбранi приклади.
Оцiнювання здiйснюється таким чином, щоб за
зазначену вище роботу учень мiг одержати вiд
1 бала (за сумлiнну роботу, яка не дала задовiльного результату) до 12 балiв (за бездоганно
виконану роботу).
Контрольна перевiрка з української мови
здiйснюється фронтально та iндивiдуально.
Фронтально оцiнюються: аудiювання, читання
мовчки, диктант, письмовий переказ i письмовий
твiр, мовнi знання i вмiння.
Індивiдуально оцiнюються: говорiння (дiалог, усний переказ, усний твiр) i читання вголос. Для цих
видiв дiяльностi не вiдводять окремого уроку.
У І семестрi пропонуємо провести оцiнювання 2-х
видiв мовленнєвої дiяльностi (усний твiр, дiалог),
результати оцiнювання виставити в колонку без дати i врахувати в найближчу тематичну. У ІІ семестрi провести оцiнювання таких видiв мовленнєвої дiяльностi, як усний переказ i читання

вголос. Повторне оцiнювання всiх видiв мовленнєвої дiяльностi не проводять.
Зразок заповнення сторiнки журналу з української мови подано у методичному листi Мiнiстерства вiд 21.08.2010 № 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 (на їх виконання вiдводиться 15–20 хвилин уроку) залежно вiд характеру виучуваного матерiалу. Решта часу контрольного уроку може бути використана на
виконання завдань з аудiювання, читання мовчки.
Тематичну оцiнку виставляють на пiдставi поточних оцiнок з урахуванням контрольної (тестової) роботи з мовної теми. Оцiнку за семестр виставляють на основi тематичного оцiнювання.
Оцiнювання говорiння, читання вголос
здiйснюється iндивiдуально шляхом поступового
накопичення оцiнок для того, щоб кожний учень
(учениця) одержав(ла) 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 один раз на
рiк i виставляють у колонки без дати.
Кiлькiсть фронтальних та iндивiдуальних видiв
контрольних робiт з української мови в загальноосвiтнiх навчальних закладах з українською мовою навчання скориговано у програмi з української мови для 5–12 класiв (лист МОН вiд
18.05.2009 № 1/9-342).
Фронтальнi види контрольних робiт
Форми
контролю

Клас
5

6

7

8

9

10

11

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Перевiрка
мовної
теми*

4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

Письмо:
переказ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
твiр

– 1 – 1 – 1 1 1 1 1 1 – 1 –

Правопис: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
диктант**
Аудiювання* – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
Читання
мовчки*

1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 –

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.
* Основною формою перевiрки мовної теми, аудiювання i читання мовчки є тестовi завдання.
** Основною формою перевiрки орфографiчної i пунктуацiйної грамотностi є контрольний текстовий диктант.
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ДИВО
Викладання української мови у профiльних
класах фiлологiчного напряму (профiль – українська фiлологiя) спрямоване на вирiшення комплексу завдань: формування усвiдомленого ставлення до української мови як iнтелектуальної, духовної, моральної i культурної цiнностi, потреби
знати сучасну українську лiтературну мову й досконало володiти нею в усiх сферах суспiльного
життя, розвиток iнтелектуально-креативних
здiбностей, прагнення до творчого осягнення вершин української культури й мистецтва слова; готовностi до адекватного вибору й отримання професiйної гуманiтарної (фiлологiчної) освiти; поглиблення знань про мову як багатофункцiональну знакову систему й суспiльне явище, розумiння
основних процесiв, що вiдбуваються в мовi, ознайомлення з мовознавством як наукою i працями
провiдних вiтчизняних лiнгвiстiв тощо; засвоєння
норм мовленнєвої поведiнки в рiзних сферах i ситуацiях спiлкування та вдосконалення вмiнь i навичок спiлкування в науково-навчальнiй, соцiально-культурнiй, офiцiйно-дiловiй сферах, оволодiння рiзноманiтними стратегiями i тактиками
ефективної комунiкацiї тощо.
Вiдповiдно оцiнювання говорiння у профiльних
класах фiлологiчного напряму (профiль – українська
фiлологiя) здiйснюється iндивiдуально шляхом поступового накопичення оцiнок для того, щоб кожний учень (учениця) одержав(ла) мiнiмум двi
оцiнки за виконання завдань на побудову дiалогу,
усного переказу та усного твору. Для цих видiв
робiт не вiдводять окремий урок, а оцiнки виводять
двiчi на рiк i виставляють у колонки без дати.
Фронтальнi види контрольних робiт
Форми
контролю

Клас
10 клас

11 клас

І
ІІ
І
ІІ
семестр семестр семестр семестр
Перевiрка
мовної теми*

3

3

3

3

Письмо:
переказ

1

1

1

1

твiр

1

1

1

1

Правопис:
диктант**

1

1

1

1

Аудiювання*

1

1

1

1

Читання
мовчки*

1

–

1

–

Катерина ТАРАНІК-ТКАЧУК,
головний спецiалiст департаменту
загальної середньої та дошкiльної
освiти Мiнiстерства освiти i науки,
молодi та спорту України,
кандидат педагогiчних наук, доцент

Ведення зошитiв оцiнюється вiд 1 до 12 балiв
щомiсяця протягом семестру i вважається поточною оцiнкою. Пiд час перевiрки зошитiв ураховується наявнiсть рiзних видiв робiт, грамотнiсть,
охайнiсть, умiння правильно оформити роботи.
Докорiнний перегляд iснуючих засобiв навчання
спричинила поява iнформацiйних технологiй на
електронних носiях, якi пiдтримують мету iнформатизацiї освiти: забезпечення доступностi знань, розвиток iнтелектуальних i творчих здiбностей учнiв
на основi iндивiдуалiзацiї навчання, iнтенсифiкацiї
навчального процесу тощо. Усе це переконує в необхiдностi розроблення ефективних методiв i засобiв комп’ютерного навчання української мови,
яке сприятиме пiднесенню рiвня зацiкавленостi
учнiв у процесi навчання, розвиватиме їхнiй iнтерес
до предмета, привчатиме ефективно використовувати новi технологiї у процесi навчання.
Використання комп’ютерних технологiй є iстотним резервом пiдвищення грамотностi учнiв, зокрема систематичне написання комп’ютерних диктантiв, де є така можливiсть, за допомогою яких
iндивiдуалiзується процес удосконалення правописних умiнь i навичок i зростає його ефективнiсть.
Можна порадити електроннi посiбники, схваленi
Мiнiстерством до використання в навчальному
процесi:
 Педагогiчний програмний засiб «Українська мова, 8 клас» (автори – Г.Шелехова, В.Новосьолова, Я.Остаф), розробник ЗАТ «Мальва», 2008.
 Українська мова. Збiрник текстiв для диктантiв.
9 клас. Державна пiдсумкова атестацiя (аудiодиск). – К. : Грамота, 2010.
Використання електронного посiбника на уроках
української мови передбачає пошук шляхiв уникнення одноманiтностi в роботi вчителя на уроцi, наочне представлення мовних об’єктiв i процесiв,
включення вiдеосюжетiв, можливiсть виявлення
рiвня навчальних досягнень учнiв, забезпечення диференцiацiї, iндивiдуалiзацiї навчання, мовленнєвого розвитку школярiв, широке наведення зразкiв мовленнєвого етикету, формування мотивованого ставлення до вивчення мови, оперативний самоконтроль учнiв у процесi виконання вправ i тестiв тощо.
Також електронний посiбник має широкi можливостi щодо роботи з додатковою iнформацiєю (словниками, енциклопедiями, довiдниками, бiблiографiєю та iн.), проведення мовних iгор, тестiв для самоконтролю й вiдпрацювання з метою закрiплення
мовних i мовленнєвих умiнь i навичок школярiв.
Для отримання ширшої iнформацiї радимо звернутися до iнтернет-сайтiв мовної тематики:
 vesna.sammit.kiev.ua;
 ingresua.tripod.com/domivka.htm.
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