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2. Анотація до державної атестації
Предметом державної атестації є комплекс базових питань з української мови, необхідних для викладання
у школі

3. Мета державної атестації
Мета – з’ясувати відповідність підготовки здобувачів вищої освіти компетентностям освітньої програми

4. Результати навчання (компетентності)




















здатність знати та усвідомлювати предметну область й професійну діяльність вчителя;
здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології в практичній діяльності;
здатність бути креативним, застосовувати теоретичні знання в практичних ситуаціях;
здатність вільно і грамотно, усно та письмово спілкуватися державною мовою, утверджувати
національні гуманістичні ідеали, мовне й культурне багатство України;
здатність планувати свій час, працювати автономно, самостійно;
здатність до побудови та реалізації власної траєкторії навчання упродовж життя (навчання та
самоосвіта), коригування власної професійної діяльності в контексті основних професійних вимог
до вчителя;
здатність виконувати власне дослідження на належному рівні;
здатність володіти навичками ведення дискусії й наукової полеміки, написання аналітичних і
публіцистичних текстів, дотримуватись норм правопису сучасної української мови;
здатність активно застосовувати професійно-профільні знання, уміння й навички з мовознавчих у
загальноосвітніх навчальних закладах різних типів із використанням передових освітніх
технологій;
здатність вільно оперувати фаховими термінами для виконання професійних завдань;
здатність кваліфіковано застосовувати сучасні принципи, підходи, прийоми і засоби формування
комунікативної компетентності учнів закладів середньої освіти;
здатність трансферу сучасних наукових досягнень у загальноосвітні навчальні заклади, у практику
викладання української мови; обміну досвідом професійної діяльності та критичного аналізу
власних педагогічних напрацювань;
здатність до здійснення діяльності з організації, проектування навчально-виховного процесу з
української мови та окремих його складових з урахуванням особливостей типу навчального
закладу, індивідуальних та вікових особливостей учнів на основі знань теорій та практики
середньої освіти, методики викладання української мови;
здатність володіти основними мовознавчими поняттями, застосовувати їх у процесі аналізу та
інтерпретації текстів різних стилів;
здатність зберігати і примножувати мистецько-культурні цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної сфери;
здатність використовувати сучасні методологічні засади предметної спеціалізації, теорії й історії
української мови, дисциплін за вибором мовознавчого спрямування, орієнтуватися в сучасному
українському лінгвістичному процесі з настановою на практичне втілення в освітньо-професійній
діяльності;
здатність застосовувати сучасні методики й освітні технології викладання української мови для
забезпечення якості навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах;












здатність реалізовувати ефективні підходи, принципи, стратегії, технології, методи, прийоми
вивчення й викладання української мови на підставі передового досвіду; розробляти навчальнометодичні матеріали для проведення занять (зокрема в інтерактивному режимі);
здатність ефективно і компетентно брати участь у різних формах наукової комунікації
(конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) в професійній сфері;
здатність вільно спілкуватися з професійних питань державною мовою усно і письмово,
використовувати її для організації ефективної комунікації та навчання;
здатність характеризувати регіональні особливості діалектного мовлення, застосовувати набуті
знання під час проходження відповідних практик та в практичній роботі вчителя;
здатність шукати, обробляти та аналізувати інформації з різних джерел, кваліфіковано
презентувати результати професійної (педагогічної, наукової, інноваційної) діяльності із
застосуванням сучасних інформаційних технологій;
здатність осмислювати мовознавчі концепції, володіти методами мовознавчих досліджень,
компаративного аналізу;
здатність аналізувати й застосовувати у практичній діяльності набуті знання про закономірності
мовного процесу на діахронному і синхронному зрізах;
здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати наукових досліджень у сферах
мовознавства, методики навчання фахових дисциплін; оцінювати результати власних наукових
досліджень з використанням сучасних методів науки, інформаційних та інноваційних технологій;
здатність оцінювати розвиток мовознавчої думки від давнини до сучасності, знати відомі праці
українських і зарубіжних філософів, лінгвістів, культурологів, літературознавців;
здатність дотримуватися принципів і правил академічної доброчесності.

5. Організація освітнього компоненту
Обсяг компоненту
Вид заняття
комплексний екзамен
Ознаки курсу
Курс
Нормативний /
Семестр
Спеціальність
(рік навчання)
вибірковий
VIII

014 Середня освіта
014.02 Мова і література

четвертий

нормативний

Зміст державної атестації
1. УКРАЇНСЬКА МОВА
1. Українська мова – національна мова українського народу. Місце української мови серед мов світу.
Зв’язок української мови з іншими мовами.
2. Українська літературна мова та її головні риси. Мовна норма. Типи мовних норм. Шляхи і тенденції
розвитку сучасної української літературної мови. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.
3. Голосні і приголосні звуки, їх ознаки і творення. Класифікація голосних звуків.
4. Класифікація приголосних звуків: 1) за участю голосу і шуму; 2) за місцем творення; 3) за способом
творення; 4) за відсутністю чи наявністю палаталізації; 5) за звуковим враженням.
5. Позиційні та комбінаторні зміни звуків. Позиційні зміни: кількісна і якісна редукція голосних,
оглушення дзвінких приголосних у кінці слова, протеза.
6. Асиміляція приголосних і її різновиди: 1) асиміляція за дзвінкістю; 2) асиміляція за глухістю; 3)
асиміляція за місцем і способом творення; 4) асиміляція за м’якістю; 5) асиміляція за твердістю.
7. Дисиміляція. Спрощення у групах приголосних. Подовження і подвоєння приголосних.
8. Склад як фонетична одиниця. Теорії складу. Характеристика складів. Український складоподіл.
9. Наголос. Характер українського наголосу. Фонетичне слово. Проклітики та енклітики.
10. Фонологія як розділ науки про мову. Фонема, її функції. Головний вияв і варіанти фонеми.
Диференційні ознаки фонем і їх нейтралізація. Фонологічна кореляція. Поняття про мінімальну
пару.
11. Морфонологія як мовознавча дисципліна. Поняття про морф і морфонему. Типи чергувань. Основні
праці з питань української морфонології.
12. Морфонологічні чергування голосних: чергування /о/, /е/ // /і/; чергування /о/, /е/ // /о/; чергування

/е/ // /о/ після шиплячих і /й/; звукосполучення -ри-, -ли-, -ро-, -ло- між приголосними.
13. Історичні чергування приголосних: чергування унаслідок І, II, III палаталізацій; чергування
приголосних під впливом j.
14. Орфоепічні норми сучасної української літературної мови: вимова голосних, приголосних звуків;
вимова звукосполучень; акцентні норми.
15. Орфографія як лінгвістична дисципліна. Основні поняття орфографії. Принципи української
орфографії. Правописні проблеми кінця XX – початку XXI ст.
16. Графіка. Графічна система сучасної української літературної мови. Співвідношення між буквами і
фонемами сучасної української літературної мови.
17. Слово – основна одиниця лексичної системи. Ознаки слова. Слово та поняття. Слово і номінативна
функція мови. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень слів в українській мові.
18. Структура лексичного значення. Поняття лексеми. Компонентний аналіз значення слова. Внутрішня
форма слова.
19. Багатозначність слова. Причини багатозначності. Співвідношення: багатозначність – синонімія –
антонімія. Характер і організація лексико-семантичних варіантів у структурі полісемантичного
слова.
20. Слова з прямим і переносним значенням. Основні способи перенесення значень слів. Метафора.
Метонімія. Синекдоха. Однозначні слова. Терміни. Ознаки термінів.
21. Омоніми. Шляхи походження омонімів. Співвідношення полісемії та омонімії. Міжмовні омоніми.
Синоніми. Джерела синонімії. Синонімічний ряд. Домінанта синонімічного ряду. Класифікація та
стилістична роль синонімів.
22. Антоніми. Загальномовні та контекстуальні антоніми. Стилістичне використання антонімів.
Пароніми. Загальна характеристика. Стилістичне використання паронімів: парономазія.
23. Склад української лексики з погляду її походження. Основні лексичні пласти української мови:
індоєвропейська, праслов’янська та спільносхіднослов’янська лексика в складі української мови.
Власне українська лексика. Фонетичні, морфологічні та словотвірні особливості власне українських
слів.
24. Іншомовна лексика в складі української мови. Джерела та характер запозичень. Найдавніші
запозичення в лексичній системі української мови. Тюркізми. Слова старогрецького та латинського
походження в складі української лексики. Їх ознаки.
25. Старослов’янізми в українській мові, їх ознаки. Стилістичне використання старослов’янізмів.
Лексичні запозичення з російської, білоруської та польської мов.
26. Слова, запозичені із західноєвропейських мов (німецької, англійської та французької), їх ознаки.
Екзотизми та інтернаціоналізми (міжнаціональні слова) в складі української лексики.
27. Фонетичне, морфологічне та семантичне освоєння слів іншомовного походження. Українські слова
в інших мовах. Місце іншомовних слів у лексиці української мови.
28. Лексика української мови з погляду її вживання. Поняття «активна і пасивна лексика». Застарілі
слова. Історизми як вид архаїзмів. Стилістичне використання застарілих слів. Неологізми. Причини
їх виникнення. Загальномовні (узуальні) та індивідуально-авторські (оказіональні) неологізми.
29. Територіальні діалектизми, їх види. Жаргонізми та арготизми в українській мові. Загальна
характеристика. Професійна лексика.
30. Склад української лексики з погляду її функціонально-стильового використання: загальновживана
(міжстильова) лексика і стилістично маркована: розмовно-побутова, суспільно-політична, офіційноділова, науково-термінологічна: емоційно-експресивна і книжна лексика.
31. Основні класифікації фразеологізмів. Лексико-граматичні зміни у фразеологічних одиницях:
скорочення лексичного складу, заміна одного компонента іншим, розширення і звуження обсягу їх
значень.
32. Джерела української фразеології: професійне, античне, релігійне. Художня література (українська
та зарубіжна) як джерело фразеологізмів.
33. Системні відношення у фразеології: полісемія, омонімія, синонімія та антонімія фразеологічних
одиниць. Явище варіантності у сфері фразеології. Пареміологія. Паремії. Види паремій. Загальна
характеристика.
34. Предмет і завдання лексикографії. Словник. Основні типи словників. Енциклопедичні та
лінгвістичні словники. Загальна характеристика.
35. Слово як об’єкт морфемного та словотвірного аналізів. Морфеміка. Морфема – мінімальна значуща

частина слова. Морф. Аломорф. Варіанти морфеми. Коренева морфема.
36. Характеристика афіксальних морфем: префікс, суфікс (нульовий суфікс), закінчення, постфікс,
інтерфікс, конфікс, уніфікс. Афіксоїди (суфіксоїди та префіксоїди). Основа слова. Основні зміни в
морфемній будові слова: спрощення, перерозклад, ускладнення.
37. Способи словотворення в сучасній українській мові. Неморфологічні способи словотворення:
лексико-семантичний, лексико-синтаксичний, морфолого-синтаксичний (його різновиди:
субстантивація,
ад’єктивація,
прономіналізація,
адвербіалізація).
Основні
різновиди
морфологічного способу словотворення: суфіксальний, безафіксний (нульова суфіксація),
префіксальний, префіксально-суфіксальний, постфіксальний, основоскладання, абревіація.
38. Граматика української мови, її зміст і завдання, основні поняття граматики: граматична категорія,
граматичне значення, граматична форма. Способи і засоби вираження граматичного значення.
39. Вчення про частини мови. Принципи поділу слів на частини мови. Класифікація частин мови.
Явища переходу в системі частин мови.
40. Іменник як частина мови, загальна характеристика категоріального значення, морфологічних ознак,
синтаксичних функцій. Лексико-граматичні розряди іменника.
41. Категорія роду іменників. Іменники спільного роду. Хитання в роді. Рід невідмінюваних іменників.
Стилістичне використання категорії роду. Персоніфікація.
42. Категорія числа іменників. Однинні та множинні іменники. Залишки форм двоїни в сучасній
українській мові.
43. Категорія відмінка іменників. Відмінкова система іменника сучасної української мови. Основні
значення відмінків.
44. Поділ іменників на відміни та групи. Іменники, що знаходяться поза відмінами. Особливості
словозміни іменників І відміни. Особливості словозміни іменників ІІ відміни. Особливості
словозміни III і IV відмін іменників. Словотвір іменників. Субстантивація.
45. Прикметник як частина мови, загальна характеристика значення, морфологічних ознак і
синтаксичних функцій. Лексико-граматичні розряди прикметників, їх значення, творення і
вживання. Перехідні лексико-граматичні розряди прикметників.
46. Ступені порівняння прикметників (синтетичні та аналітичні форми). Прикметники, що не
утворюють ступенів порівняння. Повні і короткі прикметники. Стягнені та нестягнені форми
повних прикметників. Словозміна прикметників. Словотвір прикметників.
47. Числівник як частина мови, загальна характеристика значення, морфологічних ознак і синтаксичних
функцій. Формування числівника як частини мови. Нумералізація.
48. Розряди числівників за значенням. Групи числівників за будовою. Відмінювання і правопис
числівників. Синтаксичні зв’язки числівників з іменниками.
49. Займенник у системі частин мови: специфіка значення, морфологічних ознак і синтаксичних
функцій. Розряди займенників за значенням. Відмінювання і правопис займенників.
Прономінапізація. Перехід займенників до інших частин мови.
50. Дієслово як частина мови, загальна характеристика значення, морфологічних ознак, синтаксичних
функцій. Дієслівні форми. Типи дієслівних основ.
51. Категорія виду дієслова, її значення. Способи і засоби творення видових пар. Одновидові та
двовидові дієслова.
52. Категорія перехідності / неперехідності дієслів. Категорія стану дієслів.
53. Категорія способу дієслів. Значення, творення і вживання способових форм.
54. Категорія часу дієслів. Значення, творення і вживання часових форм. Поділ дієслів на дієвідміни.
Словозміна дієслів архаїчної групи. Словотвір дієслів.
55. Дієприкметник, його значення, морфологічні ознаки і синтаксичні функції. Предикативні форми на
-но, -то. Дієприслівник, його значення, морфологічні ознаки і синтаксичні функції.
56. Прислівник у системі частин мови, його значення, морфологічні ознаки і синтаксичні функції.
Розряди прислівників за значенням. Словотвір прислівників. Адвербіалізація.
57. Сполучник як частина мови, загальна характеристика. Групи сполучників за значенням, за будовою,
за способом уживання в реченні. Розмежування сполучників і сполучних слів. Кон’юнкціоналізація.
58. Частка як частина мови, функції часток у реченні. Функціонально-семантична класифікація часток.
Групи часток за походженням та місцем розташування в реченні. Партикуляція.
59. Вигук у системі частин мови. Класифікація вигуків за значенням. Групи вигуків за походженням та
будовою. Інтер’єктивація. Звуконаслідувальні слова.

60. Словосполучення та інші сполучення слів. Типи словосполучень за частиномовним вираженням
головного слова. Типи підрядного зв'язку в словосполученні. Семантичні відношення між
компонентами словосполучення.
61. Речення як основна синтаксична одиниця. Ознаки речення. Класифікація речень за метою
висловлювання, ставленням до дійсності, інтонацією. Ознаки простого речення. Види простих
речень (двоскладні, односкладні, нечленовані; поширені, непоширені). Функція простого речення у
різних стилях.
62. Підмет як головний член двоскладного речення. Види підметів, морфологічні засоби їх вираження.
63. Види присудків. Простий дієслівний та простий дієслівний ускладнений присудок. Дієслівний
складений присудок. Іменний складений присудок. Тире на місці пропущеної дієслівної зв’язки.
Обов’язкове і факультативне тире.
64. Другорядні члени речення. Означення, види означень, засоби їх вираження.
65. Додаток. Види додатків. Морфологічне вираження. Обставина. Види обставин, засоби вираження.
66. Односкладні речення. Синонімія односкладних і двоскладних речень. Односкладні речення
іменного типу: називні, генітивні, вокативні.
67. Односкладні речення дієслівного типу: особові односкладні речення (означено-особові, неозначеноособові, узагальнено-особові). Безособові та інфінітивні речення.
68. Неповні речення, їх різновиди: контекстуальні, ситуативні, еліптичні.
69. Просте ускладнене речення. Однорідні члени речення. Узагальнювальні слова при однорідних
членах речення. Пунктуація.
70. Відокремлені члени речення: означення (узгоджені, неузгоджені, прикладки), обставини, додатки.
Уточнювальні відокремлені члени речення.
71. Речення зі вставними і вставленими компонентами (спільне і відмінне). Речення зі звертаннями.
Пунктуація.
72. Складне речення. Структурно-семантичні ознаки складного речення. Засоби зв’язку частин
складного речення.
73. Сурядність і підрядність у складному реченні. Перехідні випадки між сурядністю і підрядністю.
Складносурядні речення. Змістові відношення між частинами складносурядного речення. Розділові
знаки.
74. Складнопідрядні речення. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури (з підрядними
означальними, займенниково-співвідносними та з’ясувальними).
75. Складнопідрядні речення розчленованої структури з підрядними обставинними.
76. Складнопідрядні речення з кількома підрядними: з однорідною супідрядністю, з неоднорідною та
послідовною підрядністю, з кількома підрядними змішаного типу. Особливості пунктуації.
77. Безсполучникові складні речення з однотипними частинами. Змістовні відношення між частинами,
інтонація, розділові знаки.
78. Безсполучникові складні речення з неоднотипними частинами. Двокрапка (змістові відношення між
частинами та інтонація). Тире (змістові відношення між частинами та інтонація).
79. Період в українській мові; його структурні типи, особливості інтонації та пунктуації. Класичний
період. Інші види періодів: обернений, обрамлений, обірваний.
80. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Заміна прямої мови непрямою. Невласне пряма мова.
81. Складні речення з різними видами зв’язку (складна синтаксична конструкція).
82. Текст, його складники і особливості. Складне синтаксичне ціле. Засоби і способи поєднання частин
складного синтаксичного цілого.
83. Пунктуація. Розвиток української пунктуації. Принципи української пунктуації.
84. Загальна характеристика курсу «Стилістика і культура мови», його предмет і завдання.
85. Поняття мовного стилю. Загальна характеристика системи стилів, їх основні ознаки. Емоційноекспресивні різновиди стилів.
86. Поняття норми літературної мови. Види норм і їх загальна характеристика.
87. Стилістичне використання багатозначності. Помилки, пов'язані із нехтуванням багатозначності.
88. Стилістичні можливості антонімії. Антонімія і точність мовлення.
89. Синоніміка лексична, фразеологічна, словотвірна, граматична. Міжстильові синоніми.
90. Омоніми і пароніми як стилістичні категорії. Міжмовна омонімія.
91. Функції і використання у різних стилях архаїзмів та історизмів. Старослов'янізми.
92. Стилістичне використання територіальних та соціальних діалектів.

Функціонально-стильові та стилістичні характеристики фразеологізмів.
Стилістичне використання словотвірних засобів сучасної української мови.
Стилістичні можливості роду іменника та граматичної категорії числа.
Прикметник. Короткі та повні форми. Стилістичні можливості простих і складених форм ступенів
порівняння прикметників.
97. Стилістичні особливості дієслівних форм і категорій.
98. Стилістичні ресурси простого речення. Його функції і частота вживання у різних стилях мови.
99. Стилістичні ресурси складного речення. Його функції і частота вживання у різних стилях мови.
100. Загальна характеристика стилістичних фігур сучасної української мови.
101. Анафора, епіфора, анепіфора, епанафора, їх стилістичне використання.
93.
94.
95.
96.

2. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
1. Методика викладання української мови як наука і навчальна дисципліна.
2. Значення шкільного курсу української мови та його місце серед інших навчальних дисциплін.
Зміст і побудова шкільного курсу «Українська мова».
3. Принципи побудови та зміст чинних програм і підручників з української мови для 1-4 і 5-9 класів.
Чотири змістові лінії навчання рідної мови.
4. Методи й прийоми вивчення української мови.
5. Методи теоретично-практичного вивчення мови. Система усних і письмових тренувальних вправ і
завдань.
6. Види мовного розбору в школі, його значення, прийоми виконання.
7. Типи уроків за метою проведення, їх структура та методичні вимоги.
8. Норми та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів з мови.
9. Повторення з рідної мови, його види та методика проведення; систематизація знань.
10. Методика вивчення фонетики, графіки, орфоепії, їх зв’язок з орфографією.
11. Зміст і завдання шкільного курсу з лексикології. Словникова робота на уроках мови.
12. Методика вивчення фразеології, шляхи засвоєння фразеологізмів.
13. Методи, прийоми вивчення будови слова та словотворення.
14. Значення і завдання вивчення частин мови у 6-7 класах.
15. Місце занять із синтаксису в школі, його зв’язки з морфологією, пунктуацією.
16. Значення та місце орфографії. Основні принципи та методика засвоєння орфограм.
17. Система завдань з орфографії, методика проведення. Види орфограм. Орфографічний розбір.
18. Найважливіші принципи пунктуації, пунктограма її види, пунктуаційний розбір.
19. Види робіт з розвитку зв’язного писемного мовлення у 5-7 класах, методи проведення.
20. Види робіт з розвитку зв’язного писемного мовлення у 8-9 класах, їх оцінювання.
21. Місце занять з розвитку усного зв’язного мовлення, його види і методи проведення.
22. Перекази, їх види, методика написання та оцінювання.
23. Види творів на уроках мови, методика їх проведення й оцінювання.
24. Основні поняття стилістики в школі, їх зміст та характер стилістичних умінь учнів.
25. Методика використання картин художників та проведення творчих робіт за картинами.
26. Факультативні заняття з української мови. Елементи наукового дослідження учнів.
27. Значення, зміст і завдання позакласної роботи з мови, її форми. Мовний гурток.
28. Методика роботи з мови у 10-11 класах, зміст, обсяг та узагальнення знань.
29. Робота над мовою у зв’язку із вивченням української літератури.
30. Методична робота вчителя-словесника. Зміст і форми роботи методоб’єднання.
31. Кабінет української мови в школі, його обладнання та форми роботи.
32. Методика використання різних типів словників на уроках рідної мови.
33. Форми індивідуальної роботи з учнями над повторенням і поглибленням знань з української мови
та формування комунікативних умінь.
34. Внутріпредметні зв’язки на уроках української мови, їх типологія.
35. Міжпредметні зв’язки на уроках мови (з літературою, історією, біологією, географією та ін.).
Захист бакалаврських робіт відбувається відповідно до положення: URL: https://nmv.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/118/2019/03/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%
B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B4%D0%BE-

%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%
D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82.pdf

6. Система оцінювання курсу
Загальна система
оцінювання курсу

Умови допуску до
підсумкового контролю

Оцінювання здійснюється за національною на ECTS шкалою оцінювання
на основі 100-бальної системи. (Див.: пункт „9.3. Види контролю”
«Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних
документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ „Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника”»: URL:
https://nmv.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/118/2018/04/Polozhenniapro-orhanizatsiiu-osvitnoho-protsesu-ta-rozrobku-osnovnykh-dokumentiv-zorhanizatsii-osvitnoho-protsesu-v-DVNZ-«Prykarpatskyi-natsionalnyiuniversytet-imeni-Vasylia-Stefanyka».pdf).
Загальні 100 балів включають: по 50 балів за кожну предметну складову
Виконання навчального плану в повному обсязі

7. Політика курсу
Політика курсу: Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку таких
подій
–
реагування
відповідно
до
„Положення
1”
(URL:
https://pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/10/положення-про-запобігання-плагіату-у-ДВНЗ-Прикарпатський-національнийуніверситет-імені-Василя-Стефаника.pdf)
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