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Дана програма укладена з урахуванням Закону України “Про загальну
середню освіту” і Державного стандарту базової середньої освіти, який
ґрунтується на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й
діяльнісного підходів до навчання, що зумовлює чітке визначення
результативного складника засвоєння змісту базової й повної загальної
середньої освіти.
Компетентність
сьогодні
вважається
передумовою
успішної
самореалізації випускника в суспільстві й передумовою розвитку самого
суспільства, адже компетентнісний підхід передбачає активну участь
школярів у процесі навчання, зокрема, широке використання самостійної
роботи, а також роботу в парах, невеликих групах, проектну діяльність, тобто
спрямування освітнього процесу на формування й розвиток ключових і
предметних компетентностей особистості.
Навчальний предмет «Українська мова» посідає особливе місце серед
предметів, бо є не лише об’єктом вивчення, а й засобом навчання, а отже, і
потребує рішучішого переорієнтування процесу оволодіння учнями знаннями
про мову й формування мовних, мовленнєвих умінь і навичок до
повноцінного засвоєння всіх ліній змісту мовної освіти, визначених
Державним стандартом, – мовленнєвої, мовної, соціокультурної і діяльнісної
(стратегічної). Саме ці лінії формують комунікативну компетентність
особистості,
сприяють
розвиткові
національної
самосвідомості,
патріотичному, морально-етичному та естетичному вихованню учнів.
На відміну від інших предметів, для яких комунікативна компетентність
є ключовою, для мовних курсів вона є водночас і ключовою, і предметною,
що формується у процесі навчання мови, зокрема української, і передбачає
сформованість в учнів умінь в усіх видах мовленнєвої діяльності
(аудіювання, читання, говоріння, письмо).
Результатом такого процесу є формування загальної компетентності
людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою
характеристикою особистості, яка має сформуватися в процесі навчання й
містити знання, уміння,
ставлення, досвід діяльності та особистісні
поведінкові моделі. Визначальною ознакою цього підходу є зміщення
акцентів на готовність учня застосовувати здобуті знання й набуті вміння й
навички для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті.
У програмі враховано державний статус української мови, її суспільні
функції, взято до уваги специфіку навчального предмета, що має виразні
інтегративні

функції, здатність справляти

різнобічний

навчальний,

розвивальний і виховний впливи на учнів, сприяти формуванню особистості,
готової до активної, творчої діяльності у всіх сферах життя суспільства,
формувати навички самостійної навчальної діяльності, самоосвіти й

самореалізації; ураховано сучасні організаційні форми, методи й технології
навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах.
Основна мета навчання української мови полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й
навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами
української мови — її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої
діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто забезпечує
належний рівень комунікативної компетентності. Зазначена мета передбачає
здійснення навчальної, розвивальної й виховної функцій освітнього змісту
навчального предмета.
Відповідно до поставленої мети головними завданнями навчання
української мови в основній школі є:
- виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення
української мови;
- формування в школярів компетентностей комунікативно доцільно й
виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і
сферах спілкування, дотримуючись норм українського етикету;
- ознайомлення з мовною системою й формування на цій основі
базових лексичних,
граматичних,
стилістичних,
орфоепічних і
правописних умінь і навичок; здатності учня до аналізу й оцінки мовних
явищ і фактів;
- формування вмінь розрізняти, аналізувати, класифікувати мовні факти,
оцінювати їх з погляду нормативності, відповідності ситуації та сфері
спілкування; працювати з текстом, здійснювати пошук інформації в
різноманітних джерелах, здатності передавати її в самостійно створених
висловлюваннях різних типів, стилів і жанрів;
- формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень,
загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до
культурних надбань українського народу і людства загалом.
Зміст мовленнєвої змістової лінії викладається за принципом
структурної систематичності, що передбачає поступове ускладнення й
поглиблення мовленнєвознавчих понять і формування на їх основі вмінь і
навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності (аудіативних, читацьких,
текстотворчих).
Зміст мовної змістової лінії подається за лінійним принципом, що
доповнюється реалізацією системи міжпредметних і внутрішньопредметних
зв’язків, які зумовлюють систематичне й різнобічне збагачення словникового
запасу й граматичної будови мовлення учнів лексико-фразеологічними,
граматичними, стилістичними засобами, удосконалення мовних і
мовленнєвих умінь і навичок, умінь користуватися різними лінгвістичними
словниками.

Зазначені дві змістові лінії (мовленнєва й мовна) є основними, які
визначають
безпосередній
предмет
навчання,
його
структуру,
супроводжуються вимогами до рівня мовленнєвої й мовної компетентностей
учнів, кількістю годин, що виділяються на їх засвоєння, а дві інші
(соціокультурна й діяльнісна (стратегічна) є засобом досягнення основної
освітньої мети навчання української мови.
Вимоги до засвоєння змісту мовленнєвої й мовної змістових ліній є
спеціальними. Саме вони містять критерії, за якими визначається рівень
навчальних досягнень учнів з предмета. А вимоги до соціокультурної й
діяльнісної
змістових
ліній
мають
загальний
характер,
що
підпорядковуються освітнім завданням перших двох змістових ліній, тому їх
виконання контролюється опосередковано, через вимоги до засвоєння
мовного й мовленнєвого компонентів змісту програми. Водночас володіння
цими загальними вміннями й навичками є важливою умовою формування в
учнів соціокультурної, діяльнісної компетентностей, які є одними зі
складників комунікативної компетентності, умовою
й показником
загального особистісного розвитку школярів.
Комунікативно-функційний підхід, що лежить в основі навчання
української мови, пріоритетним передбачає розвиток умінь і навичок
мовленнєвої діяльності, а робота над мовною теорією, формування знань і
вмінь з мови підпорядковується завданням розвитку мовлення. Тому зміст
програмового матеріалу в кожному класі розпочинається мовленнєвою
змістовою лінією.
Випускник технікуму повинен бути гідним представником української
інтелігенції, поєднувати професійну підготовку і високий рівень загальної
культури, складовою якої є знання державної мови й оволодіння мовленням.
Тому при вступі до технікуму, абітурієнти повинні виявити певний рівень
знань з мови за програмою для середньої школи.
Для вступу абітурієнт повинен знати
- основні орфографічні та пунктуаційні правила;
- загальні відомості про просте та складне речення, однорідні члени
речення, речення зі вставними словами, відомості про відокремлені та
уточнюючі члени речення, способи передачі чужого мовлення.
Абітурієнт повинен вміти застосовувати набуті знання, вміння і навички
на практиці.
Критерії оцінювання
Оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь учнів
Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної
грамотності є текстовий диктант для вступного іспиту. Матеріалом є текст,

доступний для учнів 150-170 слів. Перевірка здійснюється фронтально за
традиційною методикою.
Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:
▪ орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
виправляються, але не враховуються такі орфографічні і пунктуаційні
помилки:
1) на правила, які не включені до шкільної програми; 2) на ще не вивчені
правила; 3) у словах з написаннями, що не перевіряються, над якими не
проводилась спеціальна робота; 4) у передачі так званої авторської
пунктуації.
▪ повторювані помилки (помилка у тому ж слові, яке повторюється у
диктанті кілька разів), вважаються однією помилкою; однотипні помилки (на
одне й те ж правило), але у різних словах вважаються різними помилками;
▪ розрізняють грубі і негрубі помилки; зокрема, до негрубих відносяться
такі: 1) у винятках з усіх правил; 2) у написанні великої букви в складних
власних найменуваннях; 3) у випадках написання разом і окремо префіксів у
прислівниках, утворених від іменників з прийменниками; 4) у випадках, коли
замість одного знаку поставлений інший; 5) у випадках, що вимагають
розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як....; не що інше, як...; ніхто
інший не...; ніщо інше не...); 6) у пропуску одного із сполучуваних
розділових знаків або в порушенні їх послідовності; 7) у заміні українських
букв російськими;
▪ п’ять
виправлень
(неправильне
написання
на
правильне)
прирівнюються до однієї помилки.

Нормативи оцінювання по балах:
Бали
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Кількість
помилок
15-16 і більше
13-14
11-12
9-10
7-8
5-6
4
3
1+1 (негруба)
1
1 (негруба)
–

Перевірка знань умінь і навичок при вступі ведеться за такими
розділами:
Розділ 1. Фонетика.
Чергування голосних і приголосних звуків. Правила переносу слів в
українській мові. Спрощення в групах приголосних.
Розділ 2. Орфографія.
Правопис префіксів і суфіксів. Подовження та подвоєння приголосних.
Зміна приголосних при словозміні та словотворенні. Вживання апострофа та
знака м’якшення. Вживання великої літери. Правопис слів іншомовного
походження. Правопис іменників. Правопис прикметників. Правопис
складних слів. Правопис прислівників. Правопис дієслівних суфіксів та
закінчень. Правопис службових частин мови.
Розділ 3. Пунктуація.
Тире між підметом і присудком. Тире в неповному реченні. Розділові
знаки при однорідних членах речення. Розділові знаки при відокремлених
означеннях та прикладках. Відокремлені обставини. Розділові знаки при
відокремлених додатках та уточнюючих членах речення. Розділові знаки при
вставних і вставлених конструкціях. Пунктограми при звертанні та при
вигуках. Розділові знаки у складносурядному та складнопідрядному реченні.
Пунктограми
при
порівняльному
звороті.
Розділові
знаки
у
безсполучниковому реченні. ССК. Розділові знаки при прямій мові та діалозі.

Рівні
навчальних
досягнень

Бали
1

I.Початковий 2

3

4
II. Середній

5

Загальні критерії оцінювання навчальних
досягнень учнів
Учень (учениця) розрізняє об'єкти вивчення
Учень (учениця) відтворює незначну частину
навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт
вивчення
Учень (учениця) відтворює частину навчального
матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні
завдання
Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює
основний навчальний матеріал, може повторити за
зразком певну операцію, дію
Учень (учениця) відтворює основний навчальний
матеріал, здатний з помилками й неточностями дати

визначення понять, сформулювати правило

6

7

III.Достатній 8

9

10

IV. Високий

11

12

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння
основних положень навчального матеріалу. Відповідь
його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє
застосовувати знання при виконанні завдань за зразком
Учень (учениця) правильно відтворює навчальний
матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє
наводити окремі власні приклади на підтвердження
певних думок, частково контролює власні навчальні дії
Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона)
застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях,
намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші
зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити
висновки, загалом контролює власну діяльність.
Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності
Учень (учениця) добре володіє вивченим
матеріалом, застосовує знання в стандартних
ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати
інформацію, використовує загальновідомі докази із
самостійною і правильною аргументацією
Учень (учениця) має повні, глибокі знання,
здатний(а)
використовувати їх у практичній
діяльності, робити висновки, узагальнення
Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог
навчальних програм, аргументовано використовує їх у
різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та
аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми
Учень (учениця) має системні, міцні знання в
обсязі та в межах вимог навчальних програм,
усвідомлено використовує їх у стандартних та
нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати,
оцінювати, узагальнювати опанований матеріал,
самостійно користуватися джерелами інформації,
приймати рішення

