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ДО ЗІРОК 
(Гімн Буковинської Малої академії наук учнівської молоді) 

слова В. Васкана, музика М. Катеринчука 
 

Колосся – з малої зернини, 

З малого струмочка – ріка, 

Росте Академік з дитини, 

Тримаючи книжку в руках. 

Приспів: Віват, Академіє мила, 

Науки великої цвіт, 

Твої позолочені крила – 

Це наш зачарований світ... 

Ми пишні, як квіти осінні, 

Долаєм висоти і час, 

Ми славу несем Буковині, 

Як вчать в Академії нас. 

Приспів. 

Нам доля всміхалась немало, 

Вкраїна нам пісню дала, 

Для нас Академія стала 

Великою, хоч і мала. 

Приспів.  
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Позашкільна освіта є вагомою для дітей, 

батьків, суспільства, держави. 

Для дітей – це розвиток життєвих навичок, 

особистої та соціальної компетенції. 

Для батьків – допомога в підготовці дітей до 

самостійного відповідального життя. 

Для держави – одна з найефективніших інвестицій 

в найближче і віддалене майбутнє, 

формування світогляду ціннісних орієнтацій, 

національне-патріотичне виховання. 

 

Нові програми навчальних дисциплін «Українська мова» й 

«Основи НДР у галузі мовознавства (українська мова)» для учнів, 

які навчаються в Буковинській Малій академії наук, відповідають 

засадничим положенням Державного стандарту базової серед-

ньої освіти (2020 р.) та ключовим положенням концепції «Нова 

українська школа», узгоджені з іншими програмними докумен-

тами, з-поміж яких:  

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIІІ /17-ВР 

[ред. 18.02.2018]. Законодавство України / Верховна Рада України. 

Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16 01.2020 

року № 463-IX. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст. 226.  

Про затвердження плану заходів на 2017–2029 рр. із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» : 

Розпорядження Кабміну України від 13 12.2017 р. № 903-р. 

Закон України «Про позашкільну освіту» (зі змінами, внесеними 

згідно з Кодексом № 498-VIII від 02.06.2015, ВВР, 2015, № 31, с. 294). 

Про затвердження Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних 

закладах : Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. 

№ 641: [ред. від 29.07.2019 р.]. Законодавство України / Верховна Рада 

України.
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Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року щодо 

забезпечення всеохопної та справедливої якісної освіти й заохочення 

можливості навчання впродовж усього життя для всіх (затверджено 

Указом Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722); 

Стратегія людського розвитку (затверджено Указом Президента 

України від 2 червня 2021 р. № 225); 

Пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової 

трансформації на період до 2023 р. (схвалено розпорядженням 

Кабміну України від 17.02.2021 р. № 365 «Деякі питання цифрової 

трансформації» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 36, ст. 2153).  

«Програми з позашкільної освіти» (автори-упоряд. : О. В. Лісовий 

та С. О. Лихота / Київ, 2010. Вип. 2. (Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України  лист від 19.05.2010 р. № 1/11-4221); 

Розпорядчі документи Державної наукової установи «Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти» (наказ № 14.1/10-1685 від 

05.06.2013 р.). 

Документ розроблено з огляду на специфіку мовно-літера-

турної освітньої галузі, актуальні завдання сучасної мовної освіти, 

процеси модернізації в освітньому просторі, особливості 

шкільного предмета «Українська мова» в ЗЗСО й потреб сучасних 

здобувачів освіти. 

Мовно-літературна освітня галузь охоплює українську мову 

та літературу, мови та літератури відповідних корінних народів і 

національних меншин, іншомовну освіту. 

Метою мовно-літературної освітньої галузі є розвиток 

компетентних мовців і читачів із гуманістичним світоглядом, які 

володіють літературною українською мовою, читають інформа-

ційні й художні тексти, зокрема класичної та сучасної художньої 

літератури (української та зарубіжних), здатні спілкуватися 

мовами корінних народів і національних меншин, іноземними 

мовами для духовного, культурного й національного самовира-

ження та міжкультурного полілогу, для збагачення емоційно-

чуттєвого досвіду, творчої самореалізації, формування ціннісних 

орієнтацій і ставлень. 
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Компетентнісний потенціал мовно-літературної 

освітньої галузі 

 
Ключові 

компетентності 

Уміння Ставлення 

Вільне володіння 

державною мовою 

- сприймати (зокрема 

читати інформаційні 

й художні тексти 

класичної та сучасної 

літератури (україн-

ської і зарубіжних), 

розуміти, перетворю-

вати, аналізувати, 

інтерпретувати й 

оцінювати інфор-

мацію; 

- висловлювати 

думки, почуття, по-

гляди в усній та 

письмовій формі; 

- використовувати 

вербальні та невер-

бальні засоби в 

різноманітних 

міжособистісних, 

соціальних і куль-

турних контекстах; 

- дотримуватися 

культури мовлення 

та норм мовлен-

нєвого етикету, 

враховувати куль-

турні й особистісні 

відмінності співроз-

мовників, переваги 

та/або обмеження 

окремих груп чи 

осіб; 

- адаптуватися до 

змінюваних умов 

- поцінування 

української мови як 

чинника національної 

та громадянської 

ідентичності; 

- готовність 

спілкуватися 

державною мовою; 

- бажання використо-

вувати українську 

мову в усіх сферах 

життя; 

- прагнення до 

ненасильницької 

комунікації. 
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спілкування, розв’я-

зувати нестандартні 

завдання з викорис-

танням потенціалу 

української мови та 

відповідних комуні-

кативних стратегій. 

Здатність 

спілкуватися 

рідною (в разі 

відмінності від 

державної) та 

іноземними 

мовами 

- сприймати (зокрема 

читати рідною мо-

вою), розуміти, пере-

творювати, аналізу-

вати та інтерпре-

тувати, оцінювати 

інформацію; 

- висловлювати 

думки, почуття, по-

гляди в усній та 

письмовій формі 

рідною мовою; 

- адаптуватися до 

умов спілкування в 

багатомовному сере-

довищі з викорис-

танням потенціалу 

рідної мови та відпо-

відних комуніка-

тивних стратегій, 

ураховувати культур-

ні та особистісні від-

мінності співрозмов-

ників, переваги 

та / або обмеження 

окремих груп чи 

осіб; 

 

- використовувати 

власний мовлен-

нєвий досвід для 

вивчення іноземних 

мов; 

- пояснювати 

- поцінування рідної 

мови як чинника 

етнокультурної 

ідентичності; 

- готовність 

спілкуватися рідною 

мовою; 

- потреба в читанні 

рідною мовою; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- готовність до між-

культурного діалогу; 

- розуміння важли-

вості оволодіння 

іноземними мовами 

для міжкультурного 
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роль / значення мов-

них явищ та системи 

понять, за допомо-

гою яких формується 

картина світу носіїв 

іноземної мови; 

- використовувати в 

разі потреби різно-

манітні стратегії для 

задоволення власних 

іншомовних комуні-

кативних намірів; 

використовувати 

іноземні мови для 

розширення читаць-

кого досвіду, читаць-

ких інтересів. 

спілкування; 

- відкритість до ви-

вчення іноземних 

мов; 

- готовність спілку-

ватися іноземними 

мовами; 

- дотримання куль-

тури спілкування, 

прийнятої в сучас-

ному суспільстві, 

повага до культурних 

та особистісних від-

мінностей співроз-

мовників, усвідом-

лення й урахування 

переваг та/або об-

межень окремих груп 

чи осіб, виявлення 

розуміння і співпере-

живання; 

- толерантність до 

представників іншого 

народу, носіїв іншої 

мови, культури, зви-

чаїв і способу життя; 

- розуміння потреби 

популяризації Укра-

їни у світі засобами 

іноземних мов. 

Математична 

компетентність 

- установлювати 

причиново-наслід-

кові зв’язки, ви-

окремлювати голов-

ну та другорядну 

інформацію; 

- формулювати ви-

значення, логічно об-

ґрунтовувати вислов-

лену думку; 

- перетворювати 

- готовність до 

пошуку 

різноманітних 

способів розв’язання 

комунікативних 

проблем.  
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інформацію з однієї 

форми в іншу (текст, 

графік, таблиця, 

схема) для роз-

в’язання комуніка-

тивних завдань. 

Компетентності 

в галузі 

природничих наук, 

техніки і 

технологій 

- висловлювати 

гіпотези, описувати 

процеси власної 

діяльності з вико-

ристанням мовних і 

мовленнєвих засобів, 

зокрема іноземної 

мови. 

- прагнення 

поглиблювати 

уявлення про цілісну 

наукову картину світу 

для суспільно-

технологічного 

розвитку. 

Інноваційність - презентувати власні 

ідеї, бачення, інно-

ваційні погляди 

зрозуміло, грамотно, 

креативно, 

використовуючи 

доцільні засоби 

увиразнення 

мовлення; 

- мобілізовувати 

ресурси (зокрема 

нематеріальні та 

цифрові) через кому-

нікацію для прова-

дження інноваційної 

діяльності; 

- ефективно вико-

ристовувати різні 

комунікативні 

стратегії і тактики 

для розв’язання 

життєвоважливих 

проблем, зокрема в 

ситуаціях неодно-

значності та 

непевності. 

 

- відкритість до 

інновацій, готовність 

продукувати нові ідеї, 

спонукати до цього 

інших осіб. 
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Екологічна 

компетентність 

- використовувати 

потенціал текстів 

(зокрема художніх 

текстів, медіатекстів) 

щодо висвітлення 

діяльності людини як 

частини природи; 

- використовувати 

комунікативні стра-

тегії для реалізації 

екологічних проєк-

тів, формування 

екологічної культури 

та забезпечення 

сталого розвитку 

суспільства. 

- інтерес до здобутків 

українських і зарубіж-

них авторів, які зро-

били вагомий внесок 

у формування та 

поширення ідей 

сталого розвитку 

суспільства. 

Інформаційно-

комунікаційна 

компетентність 

- використовувати 

різні види сприй-

мання текстів (зокре-

ма художніх текстів, 

медіатекстів) для 

пошуку, обробки, 

аналізу та добору 

інформації; 

- діяти за алгоритмом 

у процесі складання 

плану для розв’я-

зання комунікатив-

них завдань; 

- комунікувати 

грамотно й безпечно 

в інформаційному та 

цифровому просторі; 

- розрізняти емоції 

інших осіб в акті 

комунікації; 

- виявляти адаптив-

ність до мінливих 

реалій світу, креатив-

ність, прагнення до 

- задоволення пізна-

вального інтересу в 

інформаційному 

середовищі; 

- прагнення етично 

взаємодіяти у вірту-

альному просторі; 

- готовність дотри-

муватися авторських 

прав; 

- прагнення особис-

тісного розвитку як 

компетентного мовця 

і читача за допомогою 

цифрових технологій. 
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досягнень і самороз-

витку; 

- орієнтуватися в 

інформаційній еко-

системі та світовому 

медіасередовищі, 

протидіяти операці-

ям маніпулятивного 

впливу в епоху інтер-

нету; 

- використовувати 

сучасні цифрові тех-

нології для розши-

рення читацького 

досвіду та кола 

читацьких інтересів. 

 

Навчання 

впродовж життя 

- визначати власні 

комунікативні 

потреби, цілі та 

способи їх 

досягнення; 

- використовувати 

ефективні прийоми 

вивчення державної/ 

рідної/іноземної мов 

з урахуванням влас-

них стратегій 

навчання; 

- постійно збагачу-

вати власний словни-

ковий запас через 

використання 

словників і довід-

кових ресурсів, 

зокрема цифрових; 

- здійснювати само-

оцінку результатів 

діяльності, рефлек-

сію; 

- користуватися 

- прагнення вдо-

сконалювати власне 

мовлення впродовж 

життя, розвивати мов-

ну інтуїцію; 

- усування власних 

мовних і комуніка-

тивних бар’єрів, усві-

домлення та подо-

лання стереотипів 

мовленнєвої пове-

дінки, формування 

стресостійкості й 

гнучкості; 

- розуміння ролі 

читання текстів 

(зокрема художніх 

текстів, медіатекстів) 

українських і зарубіж-

них авторів для гар-

монійного розвитку, 

самонавчання і 

самовдосконалення; 
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різними видами біб-

ліотек (публічними, 

спеціальними і спеці-

алізованими) та 

орієнтуватися в 

бібліотечних 

ресурсах. 

- прагнення збага-

чувати читацький і 

мовленнєвий досвід. 

Громадянські та 

соціальні 

компетентності 

- аргументовано і 

грамотно висловлю-

вати власну грома-

дянську позицію, 

виявляти лідерство; 

- використовувати 

комунікативні навич-

ки та багатомовність 

для ефективного 

ведення міжкультур-

ного діалогу, соціаль-

ного впливу; 

- уникати дискри-

мінування інших осіб 

у своїх висловлюва-

ннях та діях; 

- критично оціню-

вати інформацію з 

різних джерел, фор-

мувати та обстою-

вати особистісні 

ціннісні орієнтири, 

спираючись на цін-

ності українського 

народу, його істо-

рико-культурні над-

бання і традиції в 

європейському цін-

нісному контексті; 

 

- використовувати 

ефективні комуні-

кативні стратегій для 

співпраці в групі, 

- плекання укра-

їнських національних 

і громадянських цінн-

остей, актуалізованих 

у текстах (зокрема 

художніх текстах, 

медіатекстах) україн-

ських і зарубіжних 

авторів; 

- шанування україн-

ської культури, толе-

рантне ставлення до 

культур інших 

народів; 

- відкритість до куль-

турного різноманіття 

за допомогою вивче-

ння мови (мов) та 

здійснення міжкуль-

турної комунікації; 

- повага до права та 

законодавства щодо 

забезпечення функ-

ціонування україн-

ської мови як 

державної; 

- утвердження права 

на власну думку; 

 

 

- готовність до нала-

годження контактів з 

іншими особами з 

використанням 
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виявляти культуру 

слухання; 

- використовувати 

мову ненасильниць-

кого спілкування; 

- ураховувати вплив 

слова на психічне 

здоров’я людини, 

відповідально вико-

ристовувати мовні 

виражальні засоби; 

- ураховувати осо-

бистісні та культурні 

відмінності співроз-

мовників, переваги 

та/або обмеження 

окремих груп чи 

осіб; 

- застосовувати ко-

мунікативні стратегії 

для протистояння 

деструктивним та 

маніпулятивним 

впливам, що є загро-

зою для здоров’я; 

- конструктивно 

спілкуватися в різних 

соціальних середови-

щах із дотриманням 

принципів свободи 

особистості; 

виявляти в текстах 

(зокрема в художніх 

текстах, медіатекс-

тах) українських і 

зарубіжних авторів 

соціально важливий 

зміст. 

різноманітних мовних 

засобів; 

- прагнення до пізна-

ння суспільного 

досвіду України та 

інших держав через 

мову та культуру, 

зокрема літературні 

твори українських і 

зарубіжних авторів, 

медіатексти; 

- усвідомлення взає-

мозалежності 

учасників комунікації 

Культурна 

компетентність 

- використовувати 

мову для духовного, 

- потреба в читанні 

художньої літератури 

для задоволення та 
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культурного й націо-

нального самовира-

ження; 

- читати, аналізувати 

й інтерпретувати тек-

сти (зокрема художні 

тексти, медіатексти) 

українських і зару-

біжних авторів; 

- сприймати та 

осмислювати цінно-

сті, актуалізовані в 

текстах (зокрема ху-

дожніх текстах, ме-

діатекстах) україн-

ських і зарубіжних 

авторів; 

- використовувати 

досвід взаємодії з 

творами мистецтва в 

життєвих ситуаціях 

для формування 

власного світогляду 

та збагачення 

досвіду; 

- створювати оригі-

нальні тексти для 

вираження власних 

ідей, досвіду і почут-

тів з використанням 

відповідних худож-

ніх засобів; 

- добирати тексти 

(зокрема художні 

тексти, медіатексти) 

для задоволення 

власних пізнаваль-

них та естетичних 

потреб. 

рефлексії над прочи-

таним; 

- поцінування худо-

жньої літератури як 

мистецтва слова в 

контексті духовних 

надбань людства; 

- відкритість до між-

культурної комуні-

кації, усвідомлення 

індивідуальних і 

соціальних стерео-

типів, що можуть 

міститися в тексті 

(зокрема художньому 

тексті, медіатексті); 

- зацікавленість сві-

товими культурними 

здобутками; 

- готовність сприй-

мати літературний 

твір як структуру, 

відкриту до чита-

цьких інтерпретацій у 

часі та просторі. 

Підприємливість та 

фінансова 

- ініціювати усну, 

письмову й онлайн-

- готовність брати 

відповідальність за 
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грамотність взаємодію держав-

ною/ рідною/ інозем-

ною мовами для роз-

витку ідеї та її 

реалізації; 

- презентувати влас-

ну ідею та ініціативи 

зрозуміло, грамотно, 

з використанням 

доцільних виражаль-

них засобів україн-

ської мови; 

- використовувати 

комунікативні стра-

тегії для формулю-

вання власних 

пропозицій і рішень; 

- описувати 

державною/ рідною/ 

іноземною мовами 

власні вміння та 

компетентності 

стосовно варіантів 

кар’єри, розвитку 

підприємницьких і 

соціальних ініціатив; 

- пояснювати значе-

ння заощадження, ін-

вестування, запози-

чення, страхування 

тощо, зокрема на 

прикладі літератур-

них творів україн-

ських і зарубіжних 

авторів; 

- обговорювати й 

планування доходи 

та витрати за 

допомогою ефектив-

них комунікативних 

стратегій. 

себе та інших осіб; 

- відповідальне 

ставлення до мовлен-

нєвого вчинку; 

- розуміння ролі 

комунікативних 

умінь, читацького 

досвіду для успішної 

самореалізації, зокре-

ма у професійній 

кар’єрі та діловому 

середовищі; 

- усвідомлення важ-

ливості володіння 

державною мовою та 

спілкування рідною/ 

іноземною мовами  

для забезпечення 

добробуту і фінан-

сового успіху; 

- готовність обсто-

ювати важливість 

збільшення доходу, 

ощадливості та раціо-

нального використан-

ня коштів. 
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Основою формування ключових компетентностей у галузі 

мовознавства й науково-дослідницької діяльності є особистісні 

якості, індивідуальний, соціальний, культурний і навчальний 

досвід вихованців БМАНУМ; їхні потреби та інтереси, які 

мотивують до активного навчання; знання, уміння та ставлення, 

що формуються в освітньому, соціокультурному та інформацій-

ному середовищі, у різних життєвих ситуаціях. 

Наскрізними в усіх ключових компетентностях є такі 

вміння: 
1) читати різностильові тексти з розумінням, що передбачає 

здатність до емоційного, інтелектуального, естетичного сприй-

мання та усвідомлення прочитаного, розуміння інформації, 

записаної (переданої) в різний спосіб або відтвореної технічними 

пристроями, що охоплює, зокрема, уміння виявляти приховану й 

очевидну інформацію, висловлювати припущення, доводити 

надійність аргументів, увиразнюючи власні висновки фактами та 

цитатами з тексту (із дотриманням принципів академічної 

доброчесності), висловлювати ідеї, пов’язані з розумінням тексту 

після його аналізу й добору контраргументів; провадити науково-

дослідницьку роботу, захищати результати наукових пошуків; 

2) висловлювати власну думку в усній і письмовій формі, тобто 

словесно передавати власну позицію, думки, почуття, перекона-

ння, зважаючи на мету та учасників комунікації, обираючи для 

цього відповідні мовленнєві стратегії; 

3) критично й системно мислити, щоб визначати характерні 

ознаки мовних явищ, суспільно-політичних і життєвих подій, 

власних ідей; установлювати між ними взаємозв’язки, 

виформовувати вміння аналізувати й оцінювати доказовість і 

вагомість аргументів у судженнях, брати до уваги протилежні 

думки та контраргументи; розрізняти факти, уміти їх 

інтерпретувати, розпізнавати спроби маніпулювання даними, 

використовуючи різноманітні ресурси і способи оцінювання 

якості доказів, надійності джерел і достовірності інформації; 

4) логічно обґрунтовувати позицію на рівні, що передбачає 

здатність висловлювати послідовні, несуперечливі, обґрунтовані 

міркування як судження і висновки, що є виявом власного 

ставлення до подій, явищ і процесів; 
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5) діяти творчо, що передбачає креативне мислення, проду-

кування нових ідей з теми наукового дослідження, доброчесне 

використання чужих ідей та їх доопрацювання, застосування 

власних знань для створення нових об’єктів, ідей, уміння 

випробовувати нові ідеї; 

6) виявляти ініціативу, що передбачає активний пошук і 

пропонування рішень для розв’язання проблем, активну участь у 

різних видах діяльності, їх ініціювання, прагнення до лідерства, 

уміння брати на себе відповідальність; 

7) конструктивно керувати емоціями, що передбачає здат-

ність розпізнавати власні емоції та емоційний стан інших, сприй-

мати емоції без осуду, адекватно реагувати на конфліктні ситуа-

ції, розуміти, як емоції можуть допомагати і перешкоджати в 

діяльності, налаштовуючи себе на пошук внутрішньої рівноваги, 

конструктивну комунікацію, зосередження уваги, продуктивну 

діяльність; 

8) оцінювати ризики, що передбачає вміння розрізняти прий-

нятні й неприйнятні ризики, зважаючи на істотні чинники; 

9) приймати рішення, що передбачає здатність обирати спосо-

би розв’язання проблем на основі розуміння причин та обставин, 

які призводять до їх виникнення, досягнення поставлених цілей з 

прогнозуванням та урахуванням можливих ризиків та наслідків; 

10) розв’язувати проблеми, що передбачає вміння аналізувати 

проблемні ситуації, формулювати проблеми, висувати гіпотези, 

практично їх перевіряти та обґрунтовувати, здобувати потрібні 

дані з надійних джерел, презентувати та аргументувати рішення; 

11) співпрацювати з іншими, що передбачає вміння обґрунто-

вувати переваги взаємодії під час спільної діяльності, планувати 

власну та групову роботу, підтримувати учасників групи, 

допомагати іншим і заохочувати їх до досягнення спільної мети. 

 

Базові знання в галузі мовознавства  

Інформація: джерело інформації; інформація текстова, гра-

фічна, числова тощо; достовірність, новизна, актуальність і несу-

перечливість інформації; надійність і ненадійність джерел інфор-

мації; критерії добору і способи пошуку інформації; відкрита і 

прихована інформація; факти й судження; маніпуляція та пропаганда. 
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Комунікація: комунікативна взаємодія; ситуація спілкування; 

адресат, адресант; форма і зміст повідомлення; мета і позиція 

мовця; комунікативні наміри співрозмовників; важливі та друго-

рядні деталі повідомлення; прихований зміст повідомлення; 

вербальні й невербальні засоби; типові стратегії мовленнєвої 

взаємодії; аргументація; інтонаційні засоби; емоційний стан 

співрозмовників; формули мовленнєвого етикету; жанрові форми 

мовлення; різноманітні стратегії продукування ідей; принципи 

етики спілкування, норми літературної вимови; соціокультурні 

норми; стереотипи, протидія та попередження дискримінації, 

цькування (булінгу); протидія пропаганді та маніпуляції; нена-

сильницька комунікація; суспільно-культурний контекст; цифро-

ве середовище; безпечна поведінка у цифровому просторі; 

онлайн-взаємодія; форми презентації; академічна доброчесність. 

Текст: різновиди текстів (одиничні і множинні, цілісні, перер-

вані та змішані); опис, розповідь, роздум; стилі й жанри; 

структура тексту; фрагментарні тексти; зміст прочитаного; тема; 

мікротема; ідея; проблеми в тексті; підтекст; культурно-

історичний контекст; гіпертекст у медіатексті; особистий і 

суспільний досвід; мета читання (для отримання інформації, 

виконання завдань, розвитку естетичного досвіду). 

Мовні засоби: мова як система; мовні одиниці різних рівнів, 

їх характерні ознаки та функції в мовленні; мова як відображення 

картини світу; мовна норма та її динамічність в історико-культур-

ному контексті; помилка; засоби художньої виразності. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів укра-

їнської мови та провадження науково-дослідної роботи 

передбачають, що учень / учениця: 

 взаємодіє з іншими учасниками освітнього процесу в усній 

формі, сприймає і використовує різнобічну інформацію для 

досягнення життєвих цілей у різних комунікативних 

ситуаціях; 

 сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформа-

цію в текстах різних видів, зокрема науково-інформаційних 

і художньо-публіцистичних, медіатекстах, та використовує 

інформацію для збагачення особистого досвіду й 

духовного розвитку; 
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 висловлює власні думки, почуття, ставлення та ідеї, 

взаємодіє з іншими особами у письмовій формі, зокрема 

інтерпретуючи інформаційні та художні тексти класичної 

та сучасної художньої літератури (української та 

зарубіжних); у разі потреби взаємодіє з іншими особами в 

цифровому просторі, дотримується норм літературної 

мови; 

 досліджує індивідуальне мовлення, використовує мову для 

власної мовної творчості (у т. ч. в ході пошукової роботи), 

спостерігає за мовними явищами, аналізує їх. 
 

Основні змістові лінії програми: мовленнєва 

(комунікативна), мовна, соціокультурна та діяльнісна (стратегічна). 

Мовленнєва (комунікативна) лінія охоплює засвоєння 

практичних умінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності: 

слухання (аудіювання), читання – це рецептивні види мовленнєвої 

діяльності; говоріння, письмо – продуктивні види мовленнєвої 

діяльності. Необхідно засвоїти зміст понять мова й мовлення, 

адресат і адресант мовлення, стиль і тип (жанр) мовлення, 

монолог та діалог (полілог), український мовленнєвий етикет. 

Значну увагу на заняттях з навчальних дисциплін «Українська 

мова» й «Основи НДР у галузі мовознавства (українська мова та 

література)» необхідно приділяти розвиткові усного мовлення 

вихованців Буковинської Малої академії наук, особливо 

діалогічного як найпоширенішого в мовленнєвій практиці та 

науково-дослідницькій діяльності, підвищенню культури мовлення 

учнів, їхньої стилістичній вправності.  

Для активної мовленнєвої діяльності школярів доцільно 

надавати перевагу таким видам практичної роботи й актуальним 

темам для обговорення, які були б безпосередньо пов’язані з 

реальним життям учнів / учениць, цікавили б їх, спричинювали 

бажання поділитися своїми думками, висловити побажання, 

пропозиції, подискутувати. 

Заняття з української мови треба структурувати так, щоб 

слухачі БМАНУ мали змогу виступати з усними повідомленнями, 

різними за стилями і жанрами; допомагати їм оволодіти культурою 

спілкування, мовним етикетом (відповідно до ситуації спілкування). 
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У цьому аспекті важливо систематично готувати здобувачів освіти 

в системі позашкілля до майбутньої пошукової роботи, 

використовуючи інтерактивні методи «Відкритий мікрофон», 

«Круглий стіл», «Дебати», «Поясни позицію», «Мозковий штурм» 

тощо. 

Мовна лінія визначає особливості фонетичної, лексичної, 

словотвірної, граматичної та правописної систем української мови. 

До її складу входять основоположні питання фонетики, лексикології 

та фразеології, будови слова і словотвору, морфології та синтаксису, 

орфографії і пунктуації, стилістики. Оскільки мовні компетентності 

учня / учениці виформовують у закладах загальної середньої освіти, 

то в БМАНУ необхідно поглиблювати знання з кожного розділу 

лінгвістики, акцентувати увагу на актуальних, ще не розв’язаних 

питаннях мовознавчої науки, апробовувати класифікації мовних 

одиниць на сучасній джерельній базі (нових художніх і 

публіцистичних текстах, на зразках мови Інтернету, соціальних 

мереж тощо). 

Вивчення програмового матеріалу уґрунтовано на 

міжпредметних зв’язках. Це сприяє поглибленому розумінню 

мовних явищ, розширенню кругозору учнів, формуванню в них 

умінь застосовувати суміжні знання з інших предметів. 

Соціокультурна лінія корелює зі змістом практичних 

завдань і вправ, які містять навчальні посібники й підручники або їх 

обирають (складають) у разі потреби самі викладачі / учителі (це 

може бути текстовий матеріал, пов’язаний з історією Української 

держави, її символами, способом життя українського народу, його 

звичаями, традиціями, етнографією, культурою – матеріальною, 

уснопоетичною, музичною тощо); тексти, що розкривають 

притаманний українцям менталітет, характерними позитивними 

рисами якого є шанобливість, скромність, безкорисливість, 

згідливість, повага до праці і людей праці, до матері, жінки-берегині 

тощо. Реалізація цього аспекту навчальної діяльності 

підпорядкована вихованню громадянина незалежної України, 

який, усвідомлюючи себе представником своєї нації, свідомий і 

своєї громадянської приналежності до держави, яка є його 

Батьківщиною і яка забезпечує йому всі необхідні для 
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життєдіяльності умови, в яких він, володіючи державною мовою, 

може сповна реалізувати свої права, потреби і здібності. 

Діяльнісна лінія здебільшого реалізується через такі форми 

занять, які мають сприяти розвиткові логічного мислення учнів / 

учениць, набуттю ними вмінь аналізувати, зіставляти, порівнювати 

та узагальнювати мовні явища; наводити потрібні приклади, 

доводити їх доречність; добирати і систематизувати мовний 

матеріал відповідно до теми та основної думки висловлювання; 

будувати логічно правильне і композиційно завершене 

висловлювання; складати план (простий і складний) наукової 

роботи, тези виступу, конспекти тощо, творити окремі тексти 

публіцистичних жанрів (допис, замітку, нарис, репортаж тощо); 

планувати, писати й захищати науково-дослідницькі роботи, 

відрізняти факти від суджень, ідентифікувати різні види 

маніпуляцій, безпечно комунікувати в соціальних мережах тощо.  

У процесі навчання української мови учні / учениці повинні 

набути вміння самостійно здобувати знання, працювати з науковою 

та навчальною літературою, словниками, довідниками, 

контролювати правильність і точність своєї мовленнєвої діяльності.  

Сучасна освітня модель за умови раціонально скомпонованих 

програм повинна забезпечити школярам такі аспекти 

компетентностей: 

 ціннісні: повага до людської гідності й дотримання прав 

людини; схвалення культурної багатоманітності; утвердження 

демократії, справедливості, безпристрасності, рівноправності і 

верховенства права; 

 практичні навички: здатність до самоосвіти, до 

аналітичного та практичного мислення; уміння слухати; 

спостережливість, співпереживання, комунікабельність, 

лінгвістичні здібності, навички спілкування різними мовами; 

здатність долати конфлікти; 

 знання та їх критичне осмислення: самопізнання та 

критична самооцінка; пізнання світу і його критичне осмислення; 

 поведінковий аспект: відкритість щодо інших культур, 

вірувань, світоглядів, звичаїв; громадська самосвідомість; почуття 

відповідальності; почуття власної значимості; стійкість перед 

невизначеністю ситуації. 



 
 

Серед вічних професій учительська посідає 

особливе місце: вона – початок усіх професій. 

Змінюються умови й засоби виховання, та 

незмінним залишається головне призначення 

вчителя – навчити людину бути Людиною. 

Іван Зязюн 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність навчальної програми. Прагнення наскрізно 

оптимізувати навчально-виховний процес не лише під час авди-

торного й позакласного навчання школярів, а й у системі поза-

шкілля зумовило появу нових і вдосконалення використовуваних 

педагогічних технологій різних рівнів, осучаснення їхньої 

цільової спрямованості. Особливо це стосується методологійних 

принципів викладання української мови, оскільки державна 

українська мова як соціальний феномен є надійним засобом 

спілкування та входження учнів у колектив, засвоєння національ-

них і світових культурно-моральних цінностей, є маркером 

самовираження мовної особистості. Окрім того, мислетворча 

функція української мови сприяє розвитку інтелектуального 

потенціалу здобувачів освіти (IQ) та емоційного інтелекту (EI), 

поліпшує їхню пам’ять, виформовує здатність логічно й критич-

но мислити, продукувати креативні ідеї (на противагу кліповому 

мисленню), мотивує до науково-дослідницької діяльності, 

самопізнання, саморозвитку й самореалізації. Через мову учні 

засвоюють моральні поняття, національні ідеї та ідеали, 

виробляють власні переконання, ціннісні орієнтири, відкривають 

у собі можливість досягати успіху в усіх сферах життя. 

Реалізація цих пріоритетних завдань, зі свого боку, потребує 

переосмислення багатьох дидактичних і методичних аспектів, від 

яких залежить якість і глибина мовної освіти в умовах позашкілля. 

Прагнення оптимізувати навчально-виховний процес, створити 

належні умови для розвитку «м’яких» навичок (soft skills) зумовило 

зміни в навчальному процесі Буковинської Малої академії наук 

учнівської молоді (далі – БМАНУМ), акцентувало увагу на 

необхідності перегляду й уточнення робочих програм, актуалізувало 

потребу з’ясувати на практиці ефективність інноваційних методів і 

прийомів (зокрема у викладанні навчальних дисциплін «Українська 

мова» та «Основи НДР у галузі мовознавства (українська мова)»), 

установити баланс між традиційними та інтерактивними підходами у 

процесі виформування ключових і предметних компетентностей, 

підготовку навчальних посібників як запит освітніх проблем 

сьогодення. 
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Новизна навчальної програми полягає в тому, що вона 

спрямована на впровадження евристичного навчання, яке «перед-

бачає обов’язкове й достатнє володіння механізмами, методами і 

прийомами творчої діяльності, такими, як аналіз через синтез, 

мозковий штурм, логічна низка евристичних запитань, методи роз-

витку емпіричних знань до рівня теоретичних, асоціацій, порівняння, 

узагальнення, абстрагування»1. Релевантною особливістю зазначеної 

технології, на нашу думку, є те, що вона забезпечує самостійність, 

творчість, систематичну взаємодію всіх тих, хто навчає та навчається.  

Оригінальність навчальної програми вбачаємо в тому, що вона 

побудована концентричним способом, що вможливлює повторне 

вивчення окремих розділів і тем, що їх передбачено чинними 

програмами з української мови для учнів 9 класу, але поглиблено, 

з акцентом на проблемні питання сучасного мовознавства в галузі 

лексики та фразеології, фонетики, орфоепії, графіки, орфографії, 

граматики, які в перспективі могли б стати темою наукового 

дослідження слухачів запропонованої навчальної компоненти. 

В основу навчальної програми «Українська мова» (І рівень) 

покладено авторські науково-методичні матеріали, апробовані 

в навчальному процесі філологічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, у навчаль-

но-методичних посібниках (у т. ч. із грифом МОНУ і грифом 

ЧНУ) та в процесі багаторічного викладання курсу в БМАНУМ, 

успішної підготовки школярів до участі в конкурсі-захисті 

наукових досліджень.  

Програма навчальної дисципліни має такі особливості:  

- розрахована на 1 рік навчання за основним рівнем у 

Буковинській Малій академії наук учнівської молоді (загальний 

обсяг – 56 години, 4 години на тиждень); 

- адресована учням 9-го класу ЗЗСО (відділення «Мовознав-

ство», секція «Українська мова»); 

- охоплює ті ключові засади, що їх передбачено чинними про-

                                                           
1 Ефективні технології навчання у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців : 

монографія / авт. кол. : О. Семеног, В. Герман, Н. Громова, О. Рудь, І. Левенюк, 

Н. Пономаренко, М. Ячменник. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 

2017. С. 75. 
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грамами Міністерства освіти і науки України, зокрема Дер-

жавним стандартом базової середньої освіти (2020 р.), Законом 

України «Про позашкільну освіту» (зі змінами, внесеними згідно 

з Кодексом № 498-VIII від 02.06.2015, ВВР, 2015, № 31, с. 294), 

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року, «Програмами з позашкільної освіти» (автори-

упорядники О. В. Лісовий та С. О. Лихота / Київ, 2010. Вип. 2. – 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України: лист від 19 

травня 2010 р. № 1/11-4221), розпорядчими документами 

Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій 

і змісту освіти» (наказ № 14.1/10-1685 від 05.06.2013 р.) тощо.  

З огляду на нормативно-правову базу визначено, що основна 

мета викладання навчальної дисципліни «Українська мова» – 

подати учням-слухачам БМАНУМ поглиблений теоретичний 

матеріал із сучасної української мови з опорою на сформовані в 

ЗЗСО лінгвістичні знання, розкрити її специфіку на лексико-

фраземному, фонетичному та граматичному рівнях, поглибити 

правописні навички (відповідно до чинного Правопису 2019 р.).  

Завдання вивчення освітньої компоненти – навчити слухачів 

БМАНУМ аналізувати теоретичний матеріал, працювати з 

навчальною, науковою та довідковою літературою (у т. ч. 

електронних видань), здійснювати аналіз різних мовних одиниць 

(слова, фраземи, речення, тексту), ознайомитися з новими 

науковими підходами до їх вивчення, повторити основні правила 

з орфографії та пунктуації, підготувати охочих до написання і 

захисту науково-дослідної роботи. 

Компетенції, якими має оволодіти учень / учениця у процесі 

вивчення навчальної дисципліни: 

• пізнавальна: поглиблення мовленнєвознавчої компетентності, 

тобто учасники / учасниці навчального процесу мають знати теоре-

тичні відомості про лексичний, фраземний, морфемний, граматичний 

і стилістичний лад сучасної української мови; оволодіти базовою 

науковою термінологією мовознавчого курсу; обирати методологію 

наукового дослідження, визначати етапи його проведення, планувати 

процедуру прилюдного захисту тощо; 

• практична: засвоєння мовного матеріалу засобами самостійної, 

індивідуальної, диференційованої навчальної практичної роботи; 
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вироблення вмінь і навичок у всіх видах мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто вміти вільно 

оперувати теоретичними відомостями та сучасною науковою 

термінологією в мовленнєвій діяльності, здійснювати аналіз мовних 

одиниць за схемою, розв’язувати тестові завдання; використовувати 

набуті знання для аргументації тих чи тих положень у процесі 

розкриття змісту відповідного мовного явища;  

• творча: розвиток мовленнєвих здібностей, ораторської май-

стерності, підвищення інтересу до пізнавально-пошукової діяльності, 

оволодіння правилами комунікації та культурою усного й писемного 

мовлення (у т. ч. і за допомогою лінгвістичних словників);  

• соціальна: виховання громадської свідомості й патріотизму, 

формування національних і загальнолюдських культурних й 

духовних цінностей, розвиток соціалізації та загальної реалізації 

особистості. 

Особливості побудови навчальної програми. Для реалізації 

визначених мети й завдань навчальної дисципліни програмовий 

матеріал структуровано в три модулі: Модуль 1. «Фонетика. Графіка. 

Орфоепія. Орфографія сучасної української літературної мови»; 

Модуль 2. «Лексика та фразеологія сучасної української літературної 

мови»; Модуль 3. «Граматика сучасної української літературної мови 

та правопис». Кожен із зазначених модулів охоплює навчальні 

елементи (підрозділи, теми, самостійну роботу учнів. 

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з 

основних розділів українського мовознавства, вироблення в 

дев’ятикласників / дев’ятикласниць практичних навичок із 

правопису, розширення їхнього лінгвістичного світогляду, 

формування активної національно-мовної особистості. 

Загальними принципами організації навчально-виховного процесу 

є: науковість, синтез інтелектуальної та практичної діяльності, 

індивідуальний підхід, послідовність і поступовість викладення 

навчального матеріалу. Програма передбачає проведення практичних 

занять і мінілекцій, індивідуальну й самостійну роботу, тренінги, 

диспути тощо. 

Зміст навчального процесу буде реалізовано за допомогою 

сучасних педагогічних технологій – застосування евристичних і 

особистісно-орієнтованих технологій, словесних методів (розповідь, 
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пояснення, навчальна лекція, евристична бесіда, навчальна дискусія 

тощо), наочних (ілюстрування, демонстрування, відеометод тощо), 

практичних (вправи, дидактична гра, робота з книгою та ін.). Також 

передбачено використання репродуктивного, частково-пошукового, 

дослідницького методів, методу проблемного викладу, методу 

контролю.  

Під час вивчення курсу передбачено форми роботи: мінілекції 

(онлайн), практичні заняття, індивідуальні консультації, самостійне 

вивчення тем, виконання пошукових завдань. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові 

заняття, опитування, роботи із розвитку мовлення (твори, перекази, 

есеї тощо), тестування, виконання тренувальних і контрольних вправ, 

участь у диспутах, конкурсах, підсумкова наукова конференція за 

результатами виконаних досліджень для учасників конкурсу-захисту 

НДР). 

 

Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Розділ, тема Кількість годин 

тео

ре 

тич

них 

прак

тич-

них 

усьо

го 

Змістовий модуль 1. «Фонетика. Графіка. Орфоепія.  

Орфографія сучасної української літературної мови» 

1.1 Вступ - 1 1 

1.2 Фонетика як розділ мовознавства  

2 

 

2 

 

4 

1.3 Графічна система української мови 1 - 1 

1.4 Орфоепія сучасної української мови 1 1 2 

1.5 Історія та сьогодення українського 

орфографічного кодексу 

- 3 3 

1.6 Підсумкове заняття зі ЗМ № 1  1 1 

       Разом за ЗМ № 1 5 7 12 
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Змістовий модуль 2. «Лексика та фразеологія  

сучасної української літературної мови» 

2.1 Лексикологія та лексикографія сучасної 

української мови 

 

- 

 

1 

 

1 

2.2 Системні відношення в лексиці 

української мови  

2 1 3 

2.3 Лексика української мови з погляду її 

походження та вживання  

2 3 5 

2.4 Фразеологія як розділ мовознавства 3 2 5 

2.5 Підсумкове заняття зі ЗМ № 2 - 1 1 

       Разом за ЗМ № 2 7 8 15 

 

Змістовий модуль 3. «Граматика сучасної української  

літературної мови та правопис» 

3.1 Будова повнозначних слів та 

орфографія. Способи творення нових 

слів 

3 6 9 

3.2 Морфологія і правопис 8 10 18 

3.3 Підсумкове заняття - 2 2 

       Разом за ЗМ № 3 11 

 

18 29 

       Разом: 23 33 56 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Змістовий модуль 1. «Фонетика. Графіка. Орфоепія.  

Орфографія сучасної української літературної мови»  

(12 год.) 

 

1.1. Вступ. Українська мова – державна мова України. 

Краса і багатство української мови (1 год.) 

Мета, завдання навчальної дисципліни. Ознайомлення з 

порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання (у т. ч. 

інструктаж із цивільного захисту й охорони праці). Рекомен-

дована література. Дискусійний клуб: обговорення актуальних тем 

сьогодення (на вибір): «Українська мова – національна мова 

українського народу», «Українська мова як державна», «Я маю 
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мову чи язик?», «Поняття «рідна мова» в контексті сучасних 

реалій», «Сучасна українська мова як вища форма національної 

мови. Норми літературної мови». 

Практична робота. Написання диктанту з граматичним 

завданням для перевірки рівня підготовки слухачів.  

Самостійна робота. Призбирування інформації для участі в 

дискусійному клубі. Демонстрація науково-дослідницьких пошу-

ків у постері, мультимедійній презентації. Написання сенкана на 

тему «Мова», «Україна», «Мала Академія наук» тощо. 

 

1.2. Фонетика як розділ мовознавства (4 год.) 

Голосні та приголосні української мови, акустико-артику-

ляційні принципи їх класифікації. Зміни звуків у мовленнєвому 

потоці (чергування голосних і приголосних при словозміні та 

словотворенні, асиміляція, спрощення в групах приголосних). 

Український складоподіл. Морфемне членування і 

складоподіл. Орфографічний і фонетичний складоподіл. Правила 

переносу слів із рядка в рядок. 

Практична робота. Укладання схем, що узагальнюють 

класифікації голосних і приголосних, їхні зміни в мовленнєвому 

потоці. Робота з мнемонічними висловленнями, що 

узагальнюють класифікаційні параметри звуків.  

Самостійна робота. Укладання лексикографічного паспорта 

терміна «Звук». Складання опорної таблиці / конспекту 

«Фонетична транскрипція». Фонетичний розбір слів за схемою.  

 

1.3. Графічна система української мови (1 год.)  
Українська абетка. Основні вимоги до алфавітного письма. 

Співвідношення звуків і букв. Написання слів з великої літери. 

Практична робота. Словниковий диктант на правопис 

власних назв (робота з електронним орфографічним словником і 

«Українським правописом»). 

Самостійна робота. Проєкти «Історія репресованого Ґ» 

(робота в групах)»; «Історія української графіки» (на вибір). 

 

1.4. Орфоепія сучасної української мови (2 год.) 

Основні риси української літературної вимови. Вимова та 
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написання ненаголошених голосних о, е, и. Правопис і, ї, я, ю, є. 

Вимова та написання літер г та ґ. Український наголос, його функції 

та ознаки. Складні випадки наголошування слів в українській мові.  

Практична робота. Вироблення навичок вимовляння звуків 

та їхніх сполучень відповідно до літературної норми української 

мови (лабораторна робота).  

Самостійна робота. Запис відеороликів під час декламуван-

ня улюбленої поезії. Аналіз власного мовлення щодо дотримання 

орфоепічних норм української літературної мови. 

 

1.5. Історія та сьогодення українського орфографічного 

кодексу (3 год.) 

Історія становлення та принципи українського правопису 

(загальні відомості). Основні правила вживання м’якого знака й 

апострофа. Позначення на письмі та правопис подовжених і по-

двоєних приголосних звуків.  

Практична робота. Робота з орфографічними словниками, 

новим українським правописом (2019). Орфографічний аналіз 

слів. Переказ із творчим завданням / есей (тема на вибір). 

Круглий стіл «Куди подівся Индик? Фейк? Тролінг?». 

Самостійна робота. Підготовка до круглого стола «Справа 

правописи й літературної мови має у кождого народа важне 

значіннє, тому присвячується їм багато уваги» (В. Гнатюк). 

 

1.6. Підсумкове заняття зі ЗМ № 1 (1 год.) 

Фонетичний, орфоепічний та орфографічний розбори слів за 

схемою. Підсумкове тестування з навчальних елементів змісто-

вого модулю. 

 

Змістовий модуль 2. «Лексика та фразеологія 

сучасної української літературної мови» (15 год.) 

 

2.1. Лексикологія та лексикографія сучасної української 

мови (1 год.)  

Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне та граматичне 

значення слів. Однозначність і багатозначність слів в українській 

мові. Пряме й переносне значення слова. Типи переносних 
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значень (метафора, метонімія та синекдоха), їхні стилістичні 

функції. Тлумачні словники української мови (у т. ч. електронні), 

особливості їхньої структури та змістового наповнення. 

Практична робота. Унаочнення навчального матеріалу в 

таблицях і схемах. Виконання вправ, тестових завдань. Лексико-

стилістичні вправи. Лексичний розбір слів за схемою. 

Самостійна робота. Написання есе з використанням слів у 

прямому й переносному значенні на тему «Що є найвищою 

мотивацією людини до роботи й навчання впродовж життя?» 

 

2.2. Системні відношення в лексиці української мови 

(3 год.) 
Омоніми, синоніми, антоніми, пароніми: визначення, класифі-

кації та стилістичні функції. Поняття синонімічного та пароніміч-

ного ряду, антонімічної пари. Словники омонімів, синонімів, 

антонімів, паронімів (у т. ч. електронні). 

Практична робота. Робота з різнотипними лінгвістичними 

словниками української мови (тлумачними, перекладними, 

словниками синонімів, антонімів, паронімів тощо) та енцикло-

педією «Українська мова» під час виконання вправ. Розв’язання 

тестових завдань. 

Самостійна робота. Написання допису для соціальних 

мереж на актуальну тему. Редагування тексту (виправлення 

лексичних помилок). 

 

2.3. Лексика української мови з погляду її походження та 

вживання (5 год.) 

Склад і формування української лексики з погляду її похо-

дження (спільнослов’янська та власне українська лексика, слова 

іншомовного походження). Правопис слів іншомовного похо-

дження. Словники запозичених слів (у т. ч. електронні). 

Лексика української мови з погляду її вживання (загальнона-

родна та обмеженого функціювання – терміни, професіоналізми, 

діалектизми, жаргонізми). Термінологічні словники та словники 

діалектної лексики (у т. ч. електронні). 

Стилістична диференціація лексики української мови (між-

стильова, розмовно-побутова лексика й просторіччя, суржикізми, 
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лексика книжного стилю). Роль стилістично забарвленої лексики в 

художньому стилі. 

Активна та пасивна (історизми, архаїзми, неологізми) 

лексика, її стилістичні функції. Поняття письменницьких ново-

творів (оказіоналізмів). Пасивна лексика в тлумачних словниках 

української мови. 

Практична робота. Виконання вправ, тестових завдань (у 

т. ч. з використанням словників запозичених слів, лінгвістичних 

і літературознавчих термінів тощо (у т. ч. електронних). Тлума-

чення іншомовних слів, добір українських відповідників до 

лексичних запозичень.  

Самостійна робота. Стилістична робота з різностильвими 

текстами, інфографікою, коміксами. Випрацювання навичок 

інфомедійної грамотності. 

 

2.4. Фразеологія як розділ мовознавства (5 год.) 

Фразеологізм – основна одиниця фразеологічної системи 

української мови. Фразеологічне значення, його відмінність від 

лексичного. Ознаки й типи фразеологізмів, їхні стилістичні 

функції. Джерела фразеології. Фразеологічні словники україн-

ської мови (у т. ч. електронні). 

Практична робота. Робота з різнотипними лінгвістичними 

словниками української мови (тлумачними, перекладними, слов-

никами фразеологізмів, фразеологічних синонімів і антонімів). 

Лінгвістичний аналіз художнього / публіцистичного тексту з ме-

тою встановлення стилістичних функцій фразеологізмів. 

Розв’язання тестових завдань.  

Самостійна робота. Укладання мінісловника фразеологіз-

мів, дібраних із творів улюбленого письменника. 

 

2.5. Підсумкове заняття зі ЗМ № 2 (1 год.) 

Підсумкове тестування з навчальних елементів змістового 

модулю. 
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Змістовий модуль 3. «Граматика сучасної української 

літературної мови та правопис» (29 год.) 

 

3.1. Будова повнозначних слів та орфографія. Способи 

творення нових слів (9 год.) 

Морфеміка як розділ мовознавства. Поділ слів на значущі 

частини (морфеми). Поняття основи слова, кореня та афіксальних 

морфем (префікс, суфікс, поєднувальний голосний, постфікс, 

закінчення). Правопис значущих частин слова (суфіксів, 

префіксів). Основні способи творення слів у сучасній українській 

мові. Написання складних слів.  

Практична робота. Робота з морфемним словником. 

Морфемний аналіз слова за схемою. Повторення правопису 

значущих частин слів за чинним Правописом 2019 р.  

Самостійна робота. Сторітелінг. Написання розповіді на 

тему: «Один день із життя сучасного школяра / школярки». 

 

3.2. Морфологія і правопис (18 год.) 

Правопис відмінкових закінчень іменників. Написання 

прикметникових форм. Особливості правопису й відмінювання 

числівників. Відмінювання займенників і їх правопис. Правопис 

дієслівних закінчень. Орфографічні норми у прислівниках. 

Правопис службових слів та вигуків. 

Практична робота. Виконання вправ і завдань. Філологічна 

гра «Я редактор / редакторка» (робота з публіцистичним текстом 

і спостереження над відхиленням від граматичних і 

орфографічних норм). Тестування. Проєктна діяльність. 

Самостійна робота. Укладання власного орфографічного 

словничка (списку слів для запам’ятовування). 

 

3.3. Підсумкове заняття зі ЗМ № 3 (1 год.) 

Підбиття результатів роботи гуртка. Завершальне тестування 

з навчальних елементів змістового модулю. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Учні мають знати: 

- роль і значення мови в житті людини й суспільства; 

- статус української мови як державної в житті Української 

держави та її громадян; 

- специфіку звукової системи української мови, зміни звуків у 

мовленнєвому потоці та закони милозвучності; 

- основні відомості з лексикології, фразеології, лексикографії; 

- морфемну будову повнозначного слова і способи творення 

слів в українській мові; 

- лексико-семантичні та граматичні особливості самостійних 

частин мови; 

- чинні правила орфографії, уґрунтовані на знаннях фонетики, 

морфеміки, словотвору та морфології; 

- правила культури мовлення, конструкції мовленнєвого 

етикету, толерантного ведення спілкування; 

- правила академічної доброчесності. 

 

Учні мають уміти: 

- пояснити основні функції мови: комунікативну, 

інформаційну, мислетвірну, пізнавальну, об’єднувальну;  

- вправно вживати наукову термінологію, визначати 

лінгвістичні поняття, наводити приклади; 

- користуватися різними типами лінгвістичних словників та 

енциклопедій; 

- усвідомлювати красу, естетичну довершеність української 

мови, зокрема її милозвучність і мелодійність; 

- пояснювати лексичне значення слів й ураховувати їхні 

стилістичні колорити; 

- добирати синоніми, антоніми, використовувати омоніми, 

пароніми, багатозначні слова в усному й писемному мовленні; 

- тлумачити фразеологізми, правильно використовувати їх у 

мовленні, визначати стилістичну функцію; 

- виправляти лексичні помилки у своєму мовленні; 

- виокремлювати значущі частини слів, добирати 

спільнокореневі слова і форми слів та пояснювати орфографічні 
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правила в значущих частинах слова; 

- використовувати доцільно слова, що містять префікси й су-

фікси для надання словам емоційного забарвлення та виразності; 

- здійснювати всі види розбору мовних одиниць за схемою 

(усно та письмово); 

- віднаходити вивчені орфограми й пунктограми, пояснювати 

їх за допомогою правил; 

- правильно будувати монологічне й діалогічне мовлення, 

використовувати цитати, афоризми; 

- виявляти на практиці ознаки вправного мовлення, 

дотримуватися норм культури мовлення, виправляти мовні та 

мовленнєві хиби. 
 

Учні мають набути досвід: 
- ставитися до державної мови з пошаною; 

- пізнання різних культур через мови; 

- збагачення свого словникового запасу, вдосконалення 

власного мовлення; 

- роботи з різними видами текстів, визначати тему й ідею 

висловлювання, розрізняти судження і факти; 

- редагувати власні й «чужі» тексти, виявляти дезінформацію, 

маніпуляції, пропаганду, факти фабрикації та плагіат. 

- презентувати результати наукових пошуків під час круглих 

столів, проєктної діяльності, захисту науково-дослідницької 

роботи тощо; 

- виступати перед авдиторією: правильно звертатися, 

вибирати інтонацію, темп і гучність мовлення; 

- планувати стратегію публічного виступу та мовленнєвий 

жанр з огляду на різні ситуації спілкування. 
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Наука вибудовується з фактів, як дім із цеглин, 

але зібрання фактів – ще не наука, так само як 

груда каміння – ще не дім. 
Жуль Анрі Пуанкаре  
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Дати учням радість праці, радість успіху в 

навчанні, пробудити в їхніх серцях почуття 

гордості, власної гідності – перша заповідь 

виховання (Василь Сухомлинський). 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність навчальної програми. У наукових колах Укра-

їни жваво обговорюють проблему розпрацювання нових підходів 

до вивчення української мови в закладах загальної середньої 

освіти у співпраці із закладами позашкілля. Дослідження цих 

методологійних орієнтирів учителя або викладача актуалізують 

дотичну проблему: через які принципи навчання, методи, 

прийоми, засоби й організаційні форми здійснювати формування 

національно-мовної особистості?  

Узгодження підходів для впровадження наскрізної лінгвістич-

ної освіти школярів, їх взаємодія дає змогу позбутися однобіч-

ності, віддзеркалює способи організації навчального процесу, 

підвищує результативність підготовки здобувачів освіти до 

науково-дослідницької діяльності в галузі мовознавства. У цьому 

аспекті пріоритетності набуває процес створення нової / осучас-

нення вже апробованої змістової компоненти навчальних 

програм для учнів, які поглиблюють знання української мови в 

Буковинській Малій академії наук за трьома освітніми рівнями. 

Новизна навчальної програми полягає в тому, що вона ґрунту-

ється на особистісно-орієнтованому та діяльнісно-компетентнісному 

підходах, складником яких є науково-дослідницький.  

За особистісно-орієнтованого підходу до навчання української 

мови в БМАНУМ розвивається особистість окремого слухача / 

слухачки й формуються компетентності через пізнавальну діяльність, 

самостійний пошук, науково-дослідницьку діяльність, можливість 

вибору групової або самостійної роботи, основної або допоміжної 

літератури, творчих видів роботи тощо. Окрім знаннєвого складника, 

сформованого на уроках словесності в ЗЗСО, філологічно обдаровані 

учні на заняттях у системі МАНу мають змогу поглиблювати наукове 

й критичне мислення, одержують стимул до самоосвіти й само-

розвитку, ґрунтовного опрацювання ще не розв’язаних актуальних 

питань українського мовознавства, здійснювати пошук власного 

розуміння наукової інформації (власні відкриття лінгвістичних 

законів, закономірностей, виявлення проблеми та пошук способів її 

розв’язання тощо). Отже, «В особистісно-орієнтованій методиці 

навчальний матеріал розглядають як своєрідний поштовх для 
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ціннісно-смислових пошуків особистості, методи навчання переква-

ліфіковують у методи пошуку, дослідження»2. 

Оригінальність навчальної програми вбачаємо в тому, що вона 

передбачає баланс між авдиторним теоретичним навчанням, 

практичними заняттями для виформування мовних і мовленнє-

вих умінь і навичок учнів, а також самостійною роботою, що 

надзвичайно важливо в епоху комп’ютерних технологій. Програ-

ма побудована концентричним способом, що вможливлює пов-

торне вивчення окремих розділів і тем з граматичного ладу 

української мови, що їх передбачено чинними програмами для 

учнів, але поглиблено, з акцентом на проблемні питання сучасної 

граматики, лінгвостилістики й орфографії. 

В основу навчальної програми «Українська мова» (ІІ рівень) 

покладено авторські науково-методичні матеріали, апробовані 

в навчальному процесі філологічного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, у навчаль-

но-методичних посібниках (у т. ч. із грифом МОНУ і грифом 

ЧНУ) та в процесі багаторічного викладання курсу в БМАНУМ, 

успішної підготовки школярів до участі в конкурсі-захисті 

наукових досліджень.  
Програма навчальної дисципліни має такі особливості:  

- розрахована на 1 рік навчання за основним рівнем у Буко-

винській Малій академії наук учнівської молоді (загальний обсяг 

– 56 години, 4 години на тиждень); 

- адресована учням 10-го класу ЗЗСО (відділення «Мово-

знавство», секція «Українська мова»); 

- охоплює ті ключові засади, що їх передбачено чинними 

програмами Міністерства освіти і науки України, зокрема Дер-

жавним стандартом базової середньої освіти (2020 р.), Законом 

України «Про позашкільну освіту» (зі змінами, внесеними згідно 

з Кодексом № 498-VIII від 02.06.2015, ВВР, 2015, № 31, с. 294), 

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року, «Програмами з позашкільної освіти» (автори-

упорядники О. В. Лісовий та С. О. Лихота / Київ, 2010. Вип. 2. 

(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України : лист від 

                                                           
2 Голуб Н. Б. Підходи до навчання української мови в основній школі. 

Українська мова і література в школі. 2015. № 3. С. 2–10. 
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19 травня 2010 р. № 1/11-4221), розпорядчими документами 

Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій 

і змісту освіти» (наказ № 14.1/10-1685 від 05.06.2013 р.) тощо.  

З огляду на нормативно-правову базу визначено, що основна 

мета викладання навчальної дисципліни «Українська мова» – по-

дати десятикласникам-слухачам БМАНУМ поглиблений теоретич-

ний матеріал із морфології сучасної української мови з опорою на 

сформовані в ЗЗСО лінгвістичні знання; з’ясувати сутність сучас-

ної класифікації частин мови, засвоїти граматичні категорії само-

стійних і службових частин мови, вигуків; дослідити стилістич-

ний потенціал морфологічних засобів у різностильових текстах. 

Завдання вивчення освітньої компоненти – навчити слухачів 

БМАНУМ аналізувати теоретичний матеріал, працювати з 

навчальною, науковою та довідковою літературою (у т. ч. елект-

ронних видань), здійснювати аналіз слів різних частин мови, 

ознайомитися з новими науковими підходами до їх вивчення, 

повторити основні правила з орфографії та пунктуації, підготу-

вати охочих до написання і захисту науково-дослідної роботи.  

Компетенції, якими має оволодіти учень / учениця у процесі 

вивчення навчальної дисципліни: 

• пізнавальна: поглиблення мовленнєвознавчої компетентності, 

тобто учасники / учасниці навчального процесу мають знати 

теоретичні відомості про морфологічний і стилістичний лад 

сучасної української мови; уміти послуговуватися традиційною та 

новітньою науковою термінологією мовознавчого курсу; обирати 

методологію наукового дослідження, творчого проєкту, уміти 

презентувати результати наукових студій; 

• практична: засвоєння граматичного матеріалу засобами 

самостійної, індивідуальної, диференційованої навчальної прак-

тичної роботи; вироблення вмінь і навичок у всіх видах мовлен-

нєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), тобто 

вміти вільно оперувати теоретичними відомостями та сучасною 

науковою термінологією в мовленнєвій діяльності, здійснювати 

аналіз одиниць морфологічного рівня за схемою, розв’язувати 

тестові завдання; використовувати набуті знання для аргументації 

тих чи тих положень у процесі розкриття змісту відповідного 

мовного явища;  
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• творча: розвиток мовленнєвих здібностей, ораторської 

майстерності, підвищення інтересу до пізнавально-пошукової 

діяльності, оволодіння правилами комунікації та культурою 

усного й писемного мовлення (у т. ч. і за допомогою лінгвістич-

них словників, онлайн-контенту);  

• соціальна: виховання громадської свідомості й патріотизму, 

формування національних і загальнолюдських культурних й духов-

них цінностей, розвиток соціалізації та загальної реалізації творчого 

потенціалу особистості. 

Особливості побудови навчальної програми. Для реалізації 

визначених мети й завдань навчальної дисципліни програмовий 

матеріал структуровано в три модулі: Модуль 1. «Специфіка імен-

них частин мови»; Модуль 2. «Граматичні параметри українського 

дієслова та прислівника»; Модуль 3. «Граматика службових частин 

мови та вигуків». Кожен із зазначених модулів охоплює навчальні 

елементи (підрозділи, теми, самостійну роботу учнів). 

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з 

одного з найважливіших розділів українського мовознавства – мор-

фології, вироблення в десятикласників / десятикласниць практич-

них навичок із комплексного аналізу граматичних категорій слів 

різних частин мови, правописної компетентності, розширення 

їхнього лінгвістичного світогляду, формування активної 

національно-мовної особистості. 
Загальними принципами організації навчально-виховного про-

цесу на заняттях із морфології української мови є: науковість, синтез 

інтелектуальної та практичної діяльності, індивідуальний підхід, 

послідовність і поступовість викладення навчального матеріалу. 

Програма передбачає проведення практичних занять і мінілекцій, 

організацію індивідуальної та самостійної роботи, тренінгів, 

диспутів тощо. 

Зміст навчального процесу буде реалізовано за допомогою 

сучасних педагогічних технологій – застосування евристичних і 

особистісно-орієнтованих технологій, словесних методів (розпо-

відь, пояснення, навчальна лекція, евристична бесіда, навчальна 

дискусія тощо), наочних (ілюстрування, демонстрування, відеоме-

тод тощо), практичних (вправи, дидактична гра, робота з книгою 

та ін.). Також передбачено використання репродуктивного, 
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частково-пошукового, дослідницького методів, методу проблем-

ного викладу, методу контролю.  

Під час вивчення курсу передбачено форми роботи: мінілекції 

(онлайн), практичні заняття, індивідуальні консультації, самостійне 

вивчення тем, виконання пошукових завдань тощо. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові 

заняття, опитування, роботи із розвитку мовлення (твори, перекази, 

есеї тощо), тестування, виконання тренувальних і контрольних 

вправ, участь у диспутах, конкурсах, підсумкова наукова конферен-

ція за результатами виконаних досліджень для учасників конкурсу-

захисту НДР). 

 

Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Розділ, тема Кількість годин 

теорет

ичних 

практ

ичних 

усього 

Змістовий модуль 1. «Специфіка іменних частин мови»  

1.1 Вступ - 1 1 

1.2 Морфологія як розділ мовознавства  

2 

 

- 

 

2 

1.3 Іменник як самостійна частина 

мови 

4 4 8 

1.4 Граматичні особливості 

українського прикметника 

2 5 7 

1.5 Числівники в сучасній українській 

мові 

2 6 8 

1.6 Лінгвальні параметри займенника в 

сучасній українській мові 

- 2 2 

1.7 Підсумкове заняття зі ЗМ № 1 

 

 1 1 

  

      Разом за ЗМ № 1 

 

10 

 

19 
 

29 
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Змістовий модуль 2. «Граматичні параметри українського 

дієслова та прислівника» 

2.1 Дієслово як самостійна частина 

мови 

 

2 

 

8 

 

10 

2.2 Граматичні й семантичні 

особливості прислівника в сучасній 

українській мові  

2 1 3 

2.3 Підсумкове заняття зі ЗМ № 2 - 1 1 

       Разом за ЗМ № 2 4 10 18 

 

Змістовий модуль 3. «Граматика службових частин мови та 

вигуків»  

 
3.1 Прийменник як службова частина 

мови 

- 2 2 

3.2 Класифікаційні параметри та 

функції часток 

- 2 2 

3.3 Граматичне значення та функції 

сполучників у сучасній українській 

мові 

- 2 2 

3.4 Вигук як особливий клас слів в 

українській мові 

- 1 1 

3.5 Підсумкове заняття - 2 2 

       Разом за ЗМ № 3 - 

 

9 9 

        

       Разом: 

23 

 

33 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Змістовий модуль 1. «Специфіка іменних частин мови»  

(29 год.) 

 

1.1. Вступ. Краса й багатство виражальних засобів 

української мови (1 год.) 
Мета, завдання навчальної дисципліни. Ознайомлення з 

порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання (у т. ч. 
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інструктаж із цивільного захисту й охорони праці). Рекомен-

дована література.  

Практична робота. Написання диктанту з граматичним 

завданням для перевірки рівня підготовки слухачів. Визначення 

теми й ідеї готового тексту. Установлення належності певного 

слова до частини мови. 

Самостійна робота. Контент-аналіз термінопонять «грама-

тика», «морфологія», «синтаксис». 

 

1.2. Морфологія як розділ мовознавства (2 год.) 

Об’єкт і предмет морфології. Принципи поділу слів на 

частини мови. Загальна характеристика частин мови. Поняття 

про граматичне значення, граматичні форми та граматичні 

категорії слів. 
Практична робота. Укладання схем і таблиць, що узагаль-

нюють класифікації слів на частини мови, спостереження над 

розбіжностями таксономії. 

Самостійна робота. Підготовка до участі в Дискусійному 

клубі: «Скільки частин мови в українській граматиці?». 

 

1.3. Іменник як самостійна частина мови (8 год.)  
Значення, морфологічні та синтаксичні ознаки іменника, 

словотвірні особливості. 
Лексико-граматичні категорії іменника (власні та загальні 

назви, назви істоти і неістоти; конкретні й абстрактні назви; 

збірні та речовинні назви).  

Категорія роду іменника, засоби вираження граматичної 

категорії. Іменники спільного роду. Рід невідмінюваних іменників 

та абревіатур. Стилістичні функції граматичної категорії роду.  

Категорія числа іменника, засоби її вираження. Множинні 

іменники (pluralia tantum) та особливості їх відмінювання 

(загальне ознайомлення). Однинні іменники (singularia tantum). 

Стилістичні функції граматичної категорії числа. 

Категорія відмінка іменника, граматичний зміст і засоби 

вираження. Система відмінків сучасної української мови. 

Кличний відмінок як специфічна форма української літературної 

мови.  
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Особливості відмінювання іменників І відміни. Особливості 

відмінювання іменників ІІ відміни. Особливості відмінювання 

іменників ІІІ та ІV відмін.  

Практична робота. Робота з різностильовими текстами 

(віднайдення іменників, характеристика їхніх лексико-граматич-

них розрядів, аналіз граматичних категорій, синтаксичної ролі в 

реченні).  

Самостійна робота. Проєкт «Місце морфологічних засобів в 

ідіостилі письменника» (на вибір). Орфографічний тренінг 

(повторення): «Велика буква й лапки у власних назвах», «Букви 

е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичк-, -інн(я),  -енн(я), -инн(я), -ив(о), 

-ев(о)», «Не з іменниками», «Написання та відмінювання 

чоловічих та жіночих імен по батькові. Відмінювання окремих 

типів прізвищ в українській мові». 

 

1.4. Граматичні особливості українського прикметника 

(7 год.) 

Морфологічна будова та граматичні ознаки прикметника. 

Короткі і повні, членні і нечленні, стягнені і нестягнені форми 

прикметників, їхні стилістичні функції в художньому мовленні.  
Лексико-граматичні розряди прикметників та принципи їх 

розмежування. Проміжні розряди прикметників. Семантико-

морфологічні особливості якісних прикметників. Ступені 

порівняння якісних прикметників. Лексико-семантичні категорії 

відносних прикметників. Присвійні прикметники, їхні ознаки. 

Відмінювання прикметників. Субстантивація прикметників.  

Практична робота. Лексико-стилістична робота з 

пропусками слів (добір прикметників для виразності тексту, 

характеристика епітетів, метафор, порівнянь). Пошукова 

діяльність учнів. Виконання вправ і завдань за допомогою опори 

(конспекту) на теоретичний матеріал. Розбір прикметника як 

частини мови. 

Самостійна робота. Написання твору-опису улюбленої пори 

року з використанням прикметників різних лексико-граматичних 

розрядів. Граматичний тренажер (повторення): «Способи 

творення прикметників: а) творення якісних прикметників від 

іменників (-н-, -к-, -ат-, -ист-);б) творення якісних прикметників 
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від дієслів (-лив-, -к-, -уч-,-юч-); в) творення відносних прикметників 

від іменників (-ськ-; -зьк-; -цьк-; -ан-; -ян-;-н-; -ов-; -ев-); 

«Написання складних прикметників разом і через дефіс». 

1.5. Числівники в сучасній українській мові (8 год.) 

Визначення числівника як частини мови. Граматичні ознаки 

числівника. Класифікація числівників за морфологічною будовою. 

Поділ числівників за значенням. Відмінювання числівників. 

Синтаксичні параметри числівників.  
Практична робота. Робота з таблицями й опорним конспек-

том. Перетворення цифрового тексту на буквений. Складання 

сімейного бюджету (нормативне використання числівників 

різних розрядів). Робота з орфографічними словниками, новим 

українським правописом (2019). Розв’язування кросвордів, 

хмаринок слів. Розбір числівника як частини мови. 

Самостійна робота. Створення та художнє оформлення 

листівок-запрошень із зазначенням дати та часу. 

 

1.6. Лінгвальні параметри займенника в сучасній 

українській мові (2 год.) 

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтак-

сична роль. Розряди займенників за значенням (загальне озна-

йомлення). 
Розряди займенників. Особові та зворотний займенники, їх 

відмінювання; буква н в особових займенниках 3-ї особи після 

прийменників (він – його – йому – у нього – на ньому; вона – її – 

їй – на ній – у неї – з нею). Питальні й відносні займенники, їх 

відмінювання. Неозначені та заперечні займенники, їх утворення 

та відмінювання.  

Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання. 

Практична робота. Виконання вправ і завдань. Розбір за-

йменника як частини мови. Створення усних/письмових висловлю-

вань із використанням займенників. Редагування власних висловлень. 

Самостійна робота. Орфографічний тренінг (повторення): 

«Написання прийменників із займенниками окремо», «Дефіс у 

неозначених займенниках. Ні в заперечних займенниках». 
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1.7. Підсумкове заняття зі ЗМ № 1 (1 год.) 

Фонетичний, орфоепічний та орфографічний розбори слів за 

схемою. Підсумкове тестування з навчальних елементів 

змістового модулю. 
 

Змістовий модуль 2. «Граматичні параметри українського 

дієслова та прислівника» (18 год.) 
 

2.1. Дієслово як самостійна частина мови (10 год.)  
Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Форми дієслова: неозначена форма 

(інфінітив); особові форми; безособові форми; особливі форми. 

Доконаний і недоконаний вид дієслова. Способи дієслів (дійсний, 

умовний, наказовий), засоби їх утворення. Часи дієслова 

(теперішній, минулий і майбутній). Наголос у деяких дієсловах 

минулого часу (була́, несла́, бра́ла). Дієслова І та II дієвідмін. 

Складні випадки вживання дієслів. 
Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, 

морфологічні ознаки активних і пасивних дієприкметників, 

синтаксична роль. Відмінювання дієприкметників. Правильна 

побудова речень із дієприкметниковими зворотами.  

Дієприслівник як особлива форма дієслова (значення, 

морфологічні ознаки – час, вид; синтаксична роль). Правильне 

використання дієприслівників у побудові речень. Використання 

дієприслівникового звороту як засобу зв’язку речень у тексті, 

дотримання інтонації речень з дієприслівниковими зворотами.  

Практична робота. Унаочнення навчального матеріалу в 

таблицях і схемах. Виконання вправ, тестових завдань. 

Практичне засвоєння дієслівних словосполучень, у яких 

допускають помилки у формі залежного слова. Робота з 

медіатекстами (виокремлення дієслів, з’ясування їх граматичних, 

стилістичних і правописних особливостей, перефразування 

важливої інформації.). Пошук нових дієслів у друкованих / 

електронних словниках (тлумачних, іншомовних слів), складання 

мінітестів із ними (добирання заголовків, ключових слів, 

складання плану). Розбір різних форм дієслова за схемою. 

Самостійна робота. Інтерв’ю з цікавим учнем школи 

(переможцем олімпіад, конкурсів, спортивних змагань тощо), 



55 

 

цікавою особистістю рідного краю (використання стилістичних 

можливостей безособових дієслів). Орфографічний тренінг 

(повторення): «Не з дієсловами», «Буква ь у дієсловах наказового 

способу», «Правопис -ться, -шся в кінці дієслів». 

 

2.2. Граматичні й семантичні особливості прислівника в 

сучасній українській мові (3 год.) 
Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтак-

сична роль. Розряди прислівників за значенням. Ступені порівня-

ння прислівників. Використання прислівників як засобу зв’язку 

речень у тексті, а також для увиразнення мовлення. 

Практична робота. Розпізнавання прислівників у 

різностильових текстах, визначення їхніх морфологічних ознак. 

Виконання тестів ЗНО (ДПА) минулих років із зазначеної теми. 

Розбір прислівника як частини мови. 

Самостійна робота. Написання тексту про прислівник з 

використанням технології сторітелінг. Орфографічний тренінг 

(повторення) «Н і НН у прислівниках. НЕ і НІ з прислівниками», 

«Дефіс у прислівниках. Написання прислівників разом та окремо». 

 

2.3. Підсумкове заняття зі ЗМ № 2 (1 год.) 

Підсумкове тестування з навчальних елементів змістового 

модулю. 

 

Змістовий модуль 3. «Граматика службових частин мови та  

вигуків» (9 год.) 
 

3.1. Прийменник як службова частина мови (2 год.) 

Особливості прийменника як службової частини мови. Непо-

хідні та похідні прийменники. Правопис похідних прийменників.  
Практична робота. Виконання вправ і завдань. «Займи пози-

цію» (пояснення правильного / хибного вживання прийменників 

з іменниками на основі готових і власних текстів). Робота зі 

словником прийменників. Розбір прийменників за схемою. 

Самостійна робота. Складання інструкції / схеми / пам’ятки 

«Як відрізнити сполучники й однозвучні з ними інші частини 

мови з прийменниками та частками». 
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3.2. Класифікаційні параметри та функції часток (2 год.) 

Проблема лінгвального статусу часток. Функції часток. 

Розряди часток за значенням. Перехід інших частин мови у 

частки (партикуляція).  
Практична робота. Виконання вправ і завдань. Добирання 

контекстів, що уможливлюють використання синонімічних та 

антонімічних прийменників, сполучників, часток. Розбір часток 

за схемою. 

Самостійна робота. Складання гасел, руханок із викорис-

танням часток і дієслів наказового способу. Орфографічний тре-

нінг (повторення): «Правопис частки не з різними частинами 

мови».  

 

3.3. Граматичне значення та функції сполучників у 

сучасній українській мові (2 год.) 

Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності 

та підрядності, їх види. Уживання сполучників у простому та 

складному реченнях. Написання сполучників. 

Практична робота. Складання ментальної карти, схем, 

таблиць з виучуваної теми. Виконання вправ і завдань. Розбір 

сполучників за схемою. 

Самостійна робота. Розгадування квестів на основі QR-

кодів. 
 

3.4. Вигук як особливий клас слів в українській мові 

(1 год.) 
Групи вигуків за значенням. Дефіс у вигуках. Кома і знак 

оклику при вигуках. Роль вигуків в оформленні змісту речення. 

Уживання вигуків, що виражають волевиявлення, етикет, емоції. 
Практична робота. Розбір вигуків за характером вираження 

емоцій, за будовою. Правильне читання речень із вигуками. 

Самостійна робота. Складання речень, творів-мініатюр із 

звуконаслідувальними словами. 

 
3.5. Підсумкове заняття зі ЗМ № 3 (1 год.) 

Підбиття результатів роботи гуртка. Завершальне тестування 

з навчальних елементів змістового модулю. 

 



ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Учні мають знати: 

- специфіку морфологічного ладу сучасної української мови; 

- відмінності між лексичним і граматичним значеннями слів, 

граматичною формою та граматичною категорією;  

- критерії поділу слів на самостійні та службові частини мови, 

вигуки; 

- обшир граматичних категорій повнозначних частин мови, 

механізми переходу однієї частини мови в іншу; 

- специфіку службових частин мови, їхні функції в процесах 

формотворення, структуруванні словополучень і речень; 

- класифікацію та роль вигуків у комунікації; 

- чинні правила орфографії, уґрунтованні на знаннях морфо-

логії; 

- правила культури мовлення, конструкції мовленнєвого 

етикету, толерантного спілкування в ході ведення наукової 

дискусії; 

- правила академічної доброчесності. 

 

Учні мають уміти: 

- вправно вживати наукову граматичну термінологію, визна-

чати частини мови, обґрунтовувати особливості повнозначних і 

службових частин мови, вигуків; 

- користуватися різними типами лінгвістичних словників та 

енциклопедій; 

- пояснювати лексичне та граматичне значення самостійних 

частин мови; 

- аналізувати синтаксичні функції самостійних частин мови та 

стилістичну роль у мовленні; 

- розрізняти службові частини мови й визначати їхні функції в 

побудові форм слів і різнотипних речень, правильно викорис-

товувати їх у мовленні; 

- виокремлювати частини мови у складі синтаксичних одиниць; 

- пояснювати правописні особливості різних частин мови; 

- здійснювати морфологічний розбір слів, що належать до 

різних частин мови; 

- правильно будувати монологічне й діалогічне мовлення з 
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огляду на граматичні норми сучасної української мови; 

- виявляти на практиці ознаки вправного мовлення, 

дотримуватися норм культури мовлення, виправляти мовні та 

мовленнєві хиби. 
 

Учні мають набути досвід: 
- визначати мету власної пізнавальної діяльності, планує 

навчально-наукову роботу, оцінює результати навчання; 

- переносити раніше засвоєні знання та вміння в нову 

ситуацію; 

- ініціювати комунікативну взаємодію; 

- логічно обґрунтовувати висловлювані думки й оцінки; 

- роботи з різними видами текстів, визначати тему й ідею 

висловлювання; 

- редагувати власні й «чужі» тексти, виявляти дезінформацію, 

маніпуляції, пропаганду, факти фабрикації та плагіат. 

- презентувати результати наукових пошуків під час круглих 

столів, захисту проєктів тощо; 

- виступати перед авдиторією: правильно звертатися, вибирати 

інтонацію, темп і гучність виступу з огляду на ситуації спілкування. 
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Інтерес до навчальної 

діяльності в дитини з’являється 

лише тоді, коли в цій діяльності 

є успіх, радість.  

Іван Зязюн 
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В дитинство хочу, там усе моє. 

В дитинстві ми Великі Магеллани. 

В дитинстві відкриваєш материк, 

Котрий назветься потім – Батьківщина. 

Ліна Костенко 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність навчальної програми. Однією з найважливіших 

засад сучасної методичної науки є інтенсифікація навчального 

процесу. Її запровадження в шкільну та позашкільну практики 

передбачає вдосконалення навчальних програм, видання нових 

підручників, орієнтацію на розширення сфери зв’язного мовлен-

ня, застосування нових підходів і форм до навчальної та науково-

дослідної роботи. У цьому аспекті пріоритетності набуває 

вивчення української мови, по-перше, як мови державної, по-

друге, як рідної мови та, нарешті, як іноземної. У процесі пізнан-

ня мови юні науковці не лише виформовують гуманістичний 

світогляд і систему цінностей, а й збагачують свій духовний світ, 

розвивають творчий потенціал і культурно-пізнавальні інтереси. 

Створення навчальної програми з основ мовознавчих дослі-

джень зумовлено необхідністю комплексно реалізовувати особис-

тісну домінанту знань у ХХІ ст., виховувати прагнення філологічно 

обдарованих учнів до самоосвіти й саморозвитку, навчати їх 

критично мислити, використовувати одержану інформацію та 

практичні вміння для творчого розв’язання комунікативних проблем 

повсякдення, сприяти інтеграції отриманих знань у майбутні різно-

манітні професії для успішної адаптації молоді в глобалізованому 

світі. Реалізація цих завдань, зі свого боку, потребує переосмислення 

багатьох дидактичних і методичних аспектів, від яких залежить якість 

і глибина навчально-виховного процесу в умовах позашкілля. 

Новизна навчальної програми полягає в тому, що вона відпо-

відає новій філософії позашкільної освіти, оскільки виконує як тради-

ційні дидактичні функції (інформативну, інтегративну, трансформа-

ційну, мотиваційну, розвивальну, систематизувальну, самоконтролю, 

виховну тощо), так і новітні функції – розвитку самостійної 

пізнавальної діяльності учнів у сучасному інформаційному просторі; 

поглиблення їхніх ключових і предметних компетентностей. 

Оригінальність навчальної програми вбачаємо в тому, що вона 

побудована концентричним способом, що вможливлює повторне 

вивчення окремих розділів і тем як на одному, так і на різних 

рівнях навчання з розширенням та поглибленням змісту мовного 
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матеріалу, з акцентом на проблемні питання сучасного мово-

знавства, які могли б стати темою наукового дослідження 

слухачів запропонованого курсу. До того ж відмінними ознаками 

програми є те, що викладання української мови для учнівської 

молоді Буковинської Малої академія наук передбачає оволодіння 

майстерністю комунікації як в усній, так і в писемній формі. Май-

бутні абітурієнти мусять опановувати закономірності й тенденції 

розвитку сучасної мови не лише на рівні лексики й фразеології, а 

й у царині синтаксису – досконало знати теоретичні та практичні 

засади творення синтаксичних одиниць (словосполучень, речень 

різної будови, тексту) і вміти застосовувати їх у різних ситуаціях 

і умовах спілкування, зокрема під час написання та захисту 

науково-дослідної роботи. 

В основу запропонованої навчальної програми покладено 

авторські науково-методичні матеріали, апробовані в навчаль-

ному процесі філологічного факультету Чернівецького націо-

нального університету імені Юрія Федьковича, у навчально-

методичних посібниках (у т. ч. із грифом МОНУ і грифом ЧНУ) 

та в процесі підготовки школярів до участі в конкурсі-захисті 

наукових досліджень. Отож зміст програми спрямовано на 

поглиблення знань з української мови, залучення МАНівців до 

наукової роботи в галузі українського мовознавства та розвиток 

навичок самостійного наукового пошуку, під час якого учень / 

учениця має стати не споживачем, а творчим здобувачем знань 

під керівництвом науковців і вчителів. 

Навчальна програма дисципліни «Основи НДР у галузі 

мовознавства (українська мова)»: 

- розрахована на 1 рік навчання за основним рівнем у 

Буковинській Малій академії наук учнівської молоді (загальний 

обсяг – 72 години, 4 години на тиждень); 

- адресована учням 11-го класу ЗЗСО (відділення «Мово-

знавство», секція «Українська мова»).  

Програма охоплює ті ключові засади, що їх передбачено 

чинними програмами Міністерства освіти і науки України, 

зокрема Державним стандартом базової середньої освіти 

(2020 р.), Законом України «Про позашкільну освіту» (зі змінами, 

внесеними згідно з Кодексом № 498-VIII від 02.06.2015, ВВР, 
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2015, № 31, с. 294), Національною стратегією розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року, «Програмами з позашкільної 

освіти» (автори-упорядники О. В. Лісовий та С. О. Лихота / Київ, 

2010. Вип. 2. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України: лист від 19 травня 2010 р. № 1/11-4221), розпорядчими 

документами Державної наукової установи «Інститут іннова-

ційних технологій і змісту освіти» (наказ № 14.1/10-1685 від 

05.06.2013 р.) тощо.  

З огляду на нормативну базу визначено, що основною метою 

позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму 

є забезпечення всебічної мовленнєвої компетенції учнів, 

ознайомлення їх з основними напрямами та особливостями 

наукових лінгвістичних досліджень, підготовка до науково-

дослідної роботи з мовознавства. У цьому плані реальної ваги та 

значущості набуває функційно-стилістична спрямованість та 

науково-дослідницький підхід у навчанні української мови, що 

передбачає розгляд функціювання одиниць мовної системи на 

фонетичному, лексичному, словотвірному, морфологічному, 

синтаксичному рівнях з урахуванням типу, жанру, стилю, 

ситуації мовлення. Запровадження цієї концепції враховує нові 

вимоги часу, сприяє відходу від формалізму усталених традицій, 

натомість спрямовує навчальний матеріал на розвиток 

пізнавальних, творчих і дослідницьких здібностей вихованців / 

вихованок, забезпечує систематичну та інтенсивну роботу з 

обдарованою і талановитою молоддю.  

Особливості побудови навчальної програми. Увесь 

програмовий матеріал об’єднано в два взаємопов’язані навчальні 

модулі: «Система сучасної української літературної мови» та 

«Основи лінгвістичних досліджень». Доступний виклад 

найважливіших теоретичних відомостей про фонологічну, 

лексико-семантичну та граматичну підсистеми мови, про методи 

та актуальні аспекти її дослідження сприяють досягненню 

основної мети і завдань навчання. 

Мета викладання дисципліни – інтенсифікувати знання слу-

хачів БМАНУМ із сучасної української мови та допомогти їм у 

професійному самовизначенні, сприяти оволодінню культурою 
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роботи з науковими джерелами, випрацювати навики у викорис-

танні технічних засобів під час презентації результатів 

досліджень. 

Завдання вивчення дисципліни: 

- навчити учнів аналізувати теоретичний матеріал із лексико-

фразеологічного, граматичного та стилістичного рівнів, погли-

бити їхні правописні навички; 

- підготувати майбутніх фахівців до науково-дослідної роботи 

в мовознавчій галузі (правила конспектування й реферування 

наукової та довідкової літератури, обґрунтування актуальності й 

новизни теми дослідження, укладання бібліографії тощо); 

- ознайомити з новими методами й підходами до вивчення 

різнорангових мовних одиниць (слова, словосполучення, речен-

ня, тексту); 

- сформувати вміння та навички оприлюднення результатів 

дослідження (написання та виголошення наукової доповіді, 

участь у конференції, виготовлення постера, підготовка мульти-

медійної презентації); 

- створити умови для самоосвіти, самореалізації, соціальної 

адаптації молоді; 

- виховувати почуття патріотизму, любові до рідного краю та 

міста, поваги до українських звичаїв. 

Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з 

української мови, практичної риторики та зв’язного мовлення, 

формування навичок із правопису сприятиме успішній підготовці 

учнів до ЗНО, захисту наукової роботи з актуальних проблем 

сучасного мовознавства, розширить їхній лінгвістичний 

світогляд, сформує активну національно-мовну особистість. 

Загальними принципами організації навчально-виховного 

процесу є: науковість, синтез інтелектуальної та практичної 

діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і поступовість 

викладення навчального матеріалу. Програма передбачає 

проведення практичних занять і лекцій, індивідуальну роботу, 

тренінги, конференції, колоквіуми, диспути. 

Зміст навчального процесу буде реалізовано за допомогою 

сучасних педагогічних технологій – застосування інтерактивних 

технологій, словесних методів (розповідь, пояснення, навчальна 



70 

 

лекція, евристична бесіда, навчальна дискусія, диспут тощо), 

наочних (ілюстрування, демонстрування, відеометод тощо), 

практичних (вправи, дидактична гра, робота з книгою та ін.). 

Також передбачено використання репродуктивного, частково-

пошукового, дослідницького методів, методу проблемного 

викладу, методу контролю.  

Під час вивчення курсу передбачено форми роботи: лекції 

(лекції авдиторні / онлайн, електронні лекції, вебінари), 

практичні заняття та семінари, індивідуальні консультації, само-

стійне вивчення тем, виконання пошукових завдань, екскурсії.  

Формами контролю за результативністю навчання є підсум-

кові заняття, опитування, роботи з розвитку мовлення (твори, 

перекази, есеї тощо), тестування, виконання тренувальних і 

контрольних вправ, участь у диспутах, конкурсах, підсумкова 

наукова конференція за результатами виконаних досліджень). 

 

Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Розділ, тема Кількість годин 

теоре

тичн

их 

прак

тичн

их 

усьо

го 

Змістовий модуль 1. «Система сучасної української 

літературної мови» 

1 Вступ 
Українська мова як об’єкт 

дослідження 

1  1 

2 

 

2.1 

Актуальні проблеми дослідження 

різнорівневих одиниць 

української мови 
Функційно-семантичні вияви 

лексичного складу мови 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

43 

 

 

 

5 

2.2 Стилістичні функції одиниць 

фонетики. Історія українського 

правопису 

 

2 3 5 
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2.3 Активні процеси в сучасному 

словотворенні 

2 3 5 

2.4 Функційні параметри частин мови 6 8 14 

2.5 Синтаксичні одиниці та їхні 

функційно-семантичні особливості в 

діалектному та літературних текстах 

6 8 14 

3 

3.1 
Лінгвістика тексту 

Текст і його основні ознаки. 

Культура усного та писемного 

мовлення 

 

 

 

 

 

4 

6 

 

4 

3.2 Репертуар фігурально-риторичних 

засобів у художньому та 

публіцистичному текстах 

 

 

2 

2 

 

 

Змістовий модуль 2. «Основи лінгвістичних досліджень» 

4 Методика науково-дослідної 

роботи з українського 

мовознавства 

 

 

 

 
20 

5 Підсумкове заняття  2 2 

       Разом    72 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Змістовий модуль 1. «Система сучасної української 

літературної мови» 

 

1. ВСТУП 

Українська мова як об’єкт дослідження (1 год.) 
Мета, завдання навчального курсу. Ознайомлення з порядком і 

планом роботи гуртка. Організаційні питання (у т. ч. інструктаж із 

цивільного захисту й охорони праці). Рекомендована література. 

Теоретичні відомості з тем: «Наука як система уявлень про світ», 

«Українська мова як об’єкт дослідження», «Наукові напрями і школи 

в українському мовознавстві», «Науковий стиль і його ознаки». 

Практична робота. Складання опорного конспекту з 

теоретичних питань теми. Робота з науковими текстами, що 

репрезентують актуальні дослідження в галузі мовознавства. 

Укладання опорного конспекту «Стилістичні ознаки наукових 

текстів». 



72 

 

Самостійна робота. «Діалог цитат» (віднайдення та 

записування, по-перше, крилатих висловів письменників, 

науковців, суспільно-політичних діячів про красу й багатство 

української мови, утвердження її державного статусу; по-друге, 

цитат про науку і мовну особистість дослідника «Я-лінгвіста»). 

 

2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

РІЗНОРІВНЕВИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

(43 год.) 

2.1. Функційно-семантичні вияви лексичного складу 

мови (5 год.) 

Поняття «загальнонаціональна українська мова» та «літера-

турна українська мова». Основні відомості з лексикології, фра-

зеології та лексикографії. Новітні підходи до вивчення функцій-

них параметрів лексичних і фразеологічних одиниць української 

мови. 

Лексичне значення повнозначного слова та його типи (пряме 

та переносне; вияви переносних значень – метафора, метонімія, 

синекдоха). Однозначні й багатозначні, стилістично й емоційно 

нейтральні та стилістично й емоційно забарвлені слова. 

Поетизми. 

Синтагматичні й парадигматичні відношення в лексичній 

системі (омоніми та пароніми, антоніми й синоніми). Градація, 

оксюморон та каламбур як стилістичні фігури.  

Лексика української мови з погляду її походження та 

вживання: генетичні шари української лексики. Активна та 

пасивна (історизми, архаїзми, неологізми) лексика. Загальновжи-

вана та специфічна лексика (професійна, діалектна, розмовна, 

просторічна, жаргонна тощо). 

Фразеологізми, їхні ознаки (значеннєва цілісність, 

стабільність компонентного складу, відтворюваність у процесі 

комунікації, розчленована будова, експресивно-емоційний 

характер, національна самобутність.), стилістичне маркування, 

роль у мовленні, типологія. Фразеологічне значення, його 

відмінність від лексичного. Фразеологічні синоніми та антоніми. 

Джерела фразеології. Функції фразеологізмів у різностильових 

текстах. 
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Сучасні словники та енциклопедії української мови. 

Українські електронні словники. 

Практична робота. Робота з різнотипними лінгвістичними 

словниками української мови (тлумачними, перекладними, 

словниками синонімів, антонімів, іншомовних слів, фразеоло-

гізмів тощо). Унаочнення навчального матеріалу в таблицях і 

схемах. Виконання вправ, тестових завдань. Лексичний і фразео-

логічний розбори слів / сталих сполучень.  

Самостійна робота (на вибір). Лексико-стилістична робота з 

публіцистичним текстом (добирання заголовку, визначення теми 

й ідеї, витлумачення лексичного значення слів і фразеологізмів 

тощо). Випрацювання навичок інфомедійної грамотності. 

Складання висловлювання за ілюстрацією або коміксом, або 

інфографікою. Укладання словничка діалектної лексики, 

добирання світлин або ілюстрацій до етнографізмів. Укладання 

словничка неологізмів, витлумачення новотворів за електронним 

словником. 

 

2.2. Стилістичні функції одиниць фонетики. Історія 

українського правопису (5 год). 
Звукова система української мови. Роль голосних і приго-

лосних звуків у мовленні, їхні акустико-фізіологічні властивості. 

Зміни звуків у потоці мовлення (чергування, асиміляція, дисимі-

ляція, подовження, подвоєння, спрощення). Фонетична тран-

скрипція. Фоностилістика як розділ мовознавства: поняття, 

об’єкт, предмет і одиниці дослідження. 

Основні правила вимови звуків і звукосполучень в українській 

мові. Закон милозвучності (евфонії). Нормативне наголошування 

слів. 

Походження і становлення української графіки. Позначення 

звуків на письмі, співвідношення звуків і букв в українській мові. 

Алфавіт. 

Основні етапи становлення та розвитку українського право-

пису. Принципи орфографії (традиційне, фонетичне, морфологіч-

не, смислове написання слів). Написання разом, окремо, через 

дефіс. Правила переносу слів. Орфографічні правила та помилки, 

словникові слова. 
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Практична робота. Укладання схем і таблиць, що 

узагальнюють класифікації голосних і приголосних, їхні зміни в 

мовленнєвому потоці. Вироблення навичок вимовляння звуків та 

їхніх сполук відповідно до літературної норми української мови 

(обговорення ситуації булінгу, зокрема кібербулінгу). Інсцену-

вання діалогу (телефонних розмов) між однолітками з вико-

ристанням формул етикету (привітання, прощання, вибачення, 

подяка тощо). Робота з орфографічними словниками, новим укра-

їнським правописом (2019). Фонетичний, орфоепічний та орфо-

графічний аналізи слів. Переказ із творчим завданням. Тестуван-

ня. Круглий стіл «Плюси і мінуси сучасного правопису». 

Самостійна робота. Призбирування інформації для участі в 

круглому столі. Робота з аудіофайлами (прослуховування чужих 

аудіофайлів і запис власних). Створення презентацій, малюнків 

на складні випадки наголошування слів, правопису м’якого знака 

чи апострофа.  

 

2.3. Активні процеси в сучасному словотворенні (5 год.) 

Будова слова та значення морфем. Спільнокореневі слова та 

використання їх у мовленні. Поняття твірної та похідної основ 

слів. Способи творення слів в українській мові. Оказіоналізми та 

їхні функції в художньому та публіцистичному текстах. 

Практична робота. Складання ментальних карт, діаграм, 

опорних конспектів. Робота з морфемними словниками 

української мови, узагальнювальними схемами й таблицями. 

Укладання власного словничка (списку слів для 

запам’ятовування). Виконання вправ. Морфемний і словотвірний 

аналізи слів. Робота з рекламним текстом, дослідження 

лінгвістичної гри із значущими частинами слова. Тестування. 

Самостійна робота. Узагальнення вимог до мовлення 

(змістовність, послідовність, правильність, точність, багатство, 

доречність, виразність), укладання реєстру мовленнєвих помилок 

і недоліків, добір літературних відповідників до анормативних 

мовних одиниць. Спостереження над використанням вербальних 

і невербальних засобів під час представлення своїх думок, 

результатів пошукової роботи.  
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2.4. Функційні параметри частин мови (14 год.) 

Граматика як розділ мовознавства, її складники (морфологія 

та синтаксис). Частини мови як класи слів. Поділ частин мови на 

самостійні (повнозначні), службові та вигук. Граматична 

стилістика та її одиниці. Роль частин мови в реченні / тексті. 

Граматичні характеристики та стилістичні функції самостій-

них частин мови (іменника, прикметника, займенника, числівни-

ка, дієслова та прислівника), найскладніші випадки їх написання. 

Функційна специфіка службових частин мови (прийменника, 

частки та сполучника). Типові помилки в уживанні та написанні 

службових частин мови. Типи вигуків у сучасній українській 

мові. Звуконаслідувальні слова. Синтаксична характеристика 

вигуків, їхні стилістичні функції в розмовному, художньому та 

публіцистичному стилях. 

Практична робота. Робота з підручниковою та довіднико-

вою літературою, граматичними й орфографічними словниками 

української мови, опорними конспектами, узагальнювальними 

схемами і таблицями. Виконання вправ. Складання 

словосполучень і речень з вивченими самостійними частинами 

мови і службовими словами. Морфологічний аналіз різних 

частин мови. Стилістична робота з текстом. Написання есеїв із 

максимальною кількістю службових частин мови. Філологічна 

гра «Я редактор / редакторка» (редагування текстів). Тестування.  

Самостійна робота. Проєктна діяльність «Афоризми про 

мову в об’єктиві морфологічних засобів». Робота з кількома 

текстами, поданими в різні способи (словесно, графічно тощо): 

порівняльний аналіз текстів за їхніми змістовими та 

формальними ознаками. 

 

2.5. Синтаксичні одиниці та їхні функційно-семантичні 

особливості в діалектному та літературному текстах (14 год.) 
Поняття про семантичний і експресивний синтаксис як нові 

напрями в граматиці української мови. Синтаксичні одиниці, їхні 

види та ієрархія. Роль розділових знаків у партитурі речення й 

тексту. 

Словосполучення та їх класифікації, роль у побудові речення. 

Типи підрядного зв’язку в словосполученні (узгодження, 
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керування та прилягання). Семантико-синтаксичні відношення 

між компонентами словосполучення (об’єктні, означальні та 

обставинні). Роль словосполучень у структуруванні речення та 

тексту. Стилістика словосполучень. 

Речення. Визначення речення та його специфічні ознаки. 

Найсучасніші аспекти вивчення речення (за будовою, семанти-

кою та комунікативною функцією). Поняття про актуальне 

членування висловлення. Класифікації речень. 

Просте двоскладне речення, його граматична основа, сти-

лістичні функції. Головні члени речення: класифікації та засоби 

вираження. Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і 

присудком у простому двоскладному реченні. Другорядні члени 

речення (додаток, означення, непоширена прикладка, обставина): 

визначення, типи й засоби вираження. Складні випадки розме-

жування другорядних членів речення. Синтаксична синонімія у 

сфері вираження головних членів і поширювачів граматичної 

основи. Стилістика розповідних, питальних і спонукальних 

речень. Функції членів речення. 

Односкладні речення та їх класифікація в мовознавчій науці. 

Типи дієслівних односкладних речень (Означено-особові, 

неозначено-особові та узагальнено-особові речення. Безособові 

речення). Односкладні іменні речення (називні). Синонімія 

двоскладних та односкладних речень. Стилістичні функції 

односкладних речень. 

Порядок слів у реченні. Граматичне значення і стилістична 

роль порядку слів. Поняття про інверсію та її стилістичні функції. 

Неповні речення (контекстуальні, ситуативні та еліптичні). 

Парцельовані, приєднувальні та обірвані речення як засоби 

експресивності. Пунктуація в неповних реченнях. 

Поняття про слова-речення, їхні стилістичні функції. 

Просте ускладнене речення й типи ускладнювачів. Стиліс-

тичні функції простих ускладнених речень (із однорідними та 

відокремленими членами, вставними й вставленими компонен-

тами, звертаннями). Пунктуація в реченнях з однорідними та 

відокремленими членами. Розділові знаки при уточнювальних 

зворотах. Речення зі звертаннями, правила пунктуації для 

виокремлення звертань. Речення зі вставними і вставленими 
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конструкціями, основні правила пунктуації. Синоніміка простих 

ускладнених речень і різних типів складних. 

Складне речення, його загальна характеристика і стилістичні 

функції. Явища синонімії в ділянці складних речень з різними 

типами синтаксичного зв’язку. 

Складносурядні речення в сучасній українській мові: визна-

чення, класифікація, особливості будови й семантики, стилістич-

ні функції. Пунктуація в складносурядних реченнях.  

Складнопідрядні речення, особливості їхньої будови та семан-

тики, засоби вираження синтаксичного підрядного зв’язку. Кла-

сифікація складнопідрядних речень. Стилістичні функції склад-

нопідрядних речень. Пунктуація в складнопідрядних реченнях. 

Складні безсполучникові речення. Визначення, питання класи-

фікації, функції. Стилістичні функції безсполучникових складних 

речень. Пунктуація в складних безсполучникових реченнях. 

Багатокомпонентні складні речення (складні синтаксичні 

конструкції) з однотипними зв’язками (або сурядним, або 

підрядним, або безсполучниковим) та різнотипними (сурядним, 

підрядним та безсполучниковим) зв’язками між частинами. 

Період та його стилістичні можливості. Пунктуація в періодах. 

Практична робота. Робота з довідниками, із чинним 

«Українським правописом», схемами й таблицями. Підготовка 

мультимедійних презентацій до ключових тем. Самодиктанти. 

Виконання вправ, конструювання різнотипних синтаксичних 

одиниць. Аналіз синтаксичних одиниць за схемами. Стилістична 

робота з текстом і його структурними одиницями. Синтаксична 

синонімія. Тестування. 

Самостійна робота. Опрацювання медіатекстів (пові-

домлення електронною поштою, телефоном тощо) за схемою 

«Аналізуй-прогнозуй-приймай рішення». Розмежування фактів і 

суджень. Створення творів-міркувань (есе) для висловлювання 

власних поглядів.  

 

3. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ (6 год.) 

3.1. Текст і його основні ознаки. Культура усного та 

писемного мовлення (4 год.) 

Текст, його характерні ознаки (інформативність, зв’язність, 
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виразність тощо). Поняття про складне синтаксичне ціле (або 

надфразну єдність). Контекстуальні відношення та засоби 

зв’язку між його компонентами. Ланцюговий та паралельний 

зв’язок речень у ССЦ. Дане» («відоме») і «нове» в реченнях 

тексту. Мовні засоби організації тексту.  

Абзац і його стилістичні функції. Конструкції прямої та 

непрямої мови. Монолог. Діалог. Полілог. Невласне пряма мова. 

Цитація та її форми. Розділові знаки при прямій мові, у діалозі та 

цитатах. Поняття «авторські розділові знаки». 

Мова та мовлення в житті людини. Основні комунікативні 

ознаки культури усного та писемного мовлення (правильність, 

точність, логічність, різноманітність, чистота, доречність, 

достатність і ясність). Мовленнєвий етикет українців. 

Види публічних виступів. Підготовка до публічного виступу. 

Виражальні засоби риторики. Комунікативно-стилістичні 

функції жестів, міміки. Поведінка оратора під час виступу. 

Культура дискутування. Прийоми активізації уваги авдиторії. 

Методичні рекомендації щодо підготовки публічного виступу 

для захисту наукової роботи. 

Практична робота. Тренувальні вправи. Робота з текстом. 

Редагування висловлень. Основні мовленнєві помилки в тексті 

наукової роботи. Складання текстів монологічного та 

діалогічного характеру, аналіз їхніх стилістичних особливостей. 

Конструювання текстів, що репрезентують різні типи зв’язного 

мовлення (розповідь, опис, міркування).  

Самостійна робота. Відпрацювання навичок ефективного 

самонавчання (бібліотека, Інтернет, дистанційне навчання). 

Написання анотації до наукової роботи й тез доповіді. 

 

3.2. Репертуар фігурально-риторичних засобів у худож-

ньому та публіцистичному текстах (2 год.) 

Стилістичні можливості рідної мови. Український менталітет 

і стилістика української мови. Стилістика та риторика як розділи 

науки про мову. Основні терміни стилістики й риторики. 

Стилістика літературної мови й діалектне мовлення. Функційні 

стилі та форми сучасної літературної української мови. Поняття 

’тропи’ і ’стилістичні фігури’, їхній стилістичний потенціал. 
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Класифікація стилістичних помилок (лексичних, орфоепічних, 

акцентуаційних, граматичних тощо) та їх усунення в усному та 

писемному мовленні (з акцентом на науковий стиль). 

Риторика як наука. Розвиток риторичних здібностей одина-

дцятикласників. Школа красномовства.  

Практична робота. Виконання вправ на закріплення вмінь і 

навичок щодо визначення стилів і жанрів мовлення, тексту. 

Складання виступів, діалогів, ведення дискусій на актуальні 

теми. Аналітична робота: виявлення недоліків у виступі, комен-

тування, поради. Редагування текстів виступу. Аудіювання. 

Тренінги з риторики. Лінгвістичний аналіз тексту. Тестування.  

Самостійна робота. Написання коментарів, смс-повідом-

лень, дописів на актуальні теми (напр., «Безпека спілкування в 

Інтернеті»). Створення мовного портфоліо. 

 

Змістовий модуль 2. «Основи лінгвістичних досліджень» 

 

4. МЕТОДИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

З УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА (20 год.) 

 

Зміст, мета і завдання наукознавства. Поняття про науку як 

систему знань. Наукове мислення. 

Технологія роботи над науковою темою. Етапи виконання 

наукової роботи (вибір теми; визначення наукового керівника; 

складання плану дослідження; опрацювання наукової літератури; 

добір, систематизація й аналіз фактичного матеріалу). Процедура 

написання наукової роботи (композиція та вимоги до 

структурних елементів). Укладання додатків до наукової роботи. 

Технічне оформлення НДР. Вимоги до підготовки та оформлення 

мультимедійної презентації, постера. 

Практична робота. Обґрунтування теми дослідження та її 

актуальності. Формулювання та аналіз визначень лінгвістичних 

понять. Розгляд основної лінгвістичної термінології. Робота над 

індивідуальним словником лінгвістичної термінології з теми 

дослідження. Формулювання мети й завдань наукової роботи, 

визначення об’єкта і предмета дослідження. Добір методів, 

методик і прийомів наукового опису фактичного матеріалу. 



80 

 

Визначення наукової новизни, теоретичного й практичного 

значення дослідження. Складання плану наукової розвідки. Укла-

дання картотеки ілюстративного матеріалу. Аналіз теоретичного 

матеріалу і способів цитування в тексті роботи. Правила укладання 

списку використаної літератури та джерел. Поради щодо форму-

лювання висновків до розділів і загалом до наукового дослідження.  

Самостійна робота. Робота в онлайн-бібліотеках. Літера-

турне і технічне редагування тексту наукового дослідження. 

Оформлення та редагування наочного матеріалу (мультимедійної 

презентації, постера). Підготовка тез доповіді для участі в 

науковій конференції та анотації до наукової роботи. Написання 

доповіді й тренувальний виступ в авдиторії. 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ (2 год.) 

Підбиття підсумків роботи гуртка. Поради й рекомендації 

щодо подальшої науково-дослідної роботи та ЗНО. 

Практична робота. Попередній захист наукової роботи на 

секції. Участь у науковій конференції секції «Мовознавство», 

науковій дискусії. Поради й рекомендації для подальшої роботи 

над науковим дослідженням. 

Самостійна робота. Підготовка остаточних варіантів 

наукової роботи. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Учні мають знати: 

- сутність понять «лексикографія», «словник», «довідник», 

«довідкова література», «електронні ресурси», «джерельна база 

дослідження»; 

- основні відомості з лексикології, фразеології, лексикографії; 

- особливості звукової системи української мови, результати 

змін звуків у потоці мовлення та закони милозвучності; 

- морфемну будову слова та способи творення нових слів; 

- граматичні особливості самостійних, службових частин 

мови й вигуків; 

- специфіку синтаксичного ладу української мови; 

- варіантні засоби української мови на всіх рівнях її 

функціювання; 
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- історію українського правопису, правила орфографії та 

пунктуації; 

- функційні стилі та жанри мовлення, зокрема мовні 

особливості наукового стилю, основні види висловлювань і типи 

зв’язного мовлення; 

- правила культури мовлення, толерантного спілкування, 

неконфліктної поведінки під час прилюдного виступу; 

конструкції мовленнєвого етикету; 

- основні етапи науково-дослідницької діяльності; 

- теоретичні основи наукових досліджень; 

- коло найактуальніших лінгвістичних проблем, над яким 

працюють сучасні мовознавці; 

- методологію та методику проведення наукового досліджен-

ня, написання й оформлення наукової роботи, реферату, анотації, 

тез; процедуру захисту одержаних результатів тощо; 
 

Учні мають уміти: 

- вправно вживати наукову термінологію; 

- користуватися різними типами лінгвістичних словників; 

- пояснювати лексичне значення слів та враховувати їхні 

колорити; 

- тлумачити фразеологізми, правильно використовувати їх у 

мовленні, визначати синтаксичну та стилістичну функції; 

- розпізнавати повнозначні та службові частини мови, 

аналізувати їхні лексико-граматичні параметри, виокремлювати 

значущі частини слів та визначати спосіб творення; 

- виокремлювати з речення словосполучення, схарактеризу-

вати їх за будовою, морфологічним вираженням компонентів, 

граматичним значенням; установлювати тип синтаксичного 

зв’язку між складниками; 

- розпізнавати типи простих і складних речень, виявляти їхню 

синоніміку; 

- здійснювати всі види розбору мовних одиниць; 

- віднаходити орфограми й пунктограми, пояснювати їх за 

допомогою правил; 

- аналізувати останні дослідження та публікації з мовознав-

ства, у яких започатковано розв’язання обраної актуальної 

проблеми; 
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- визначати тему дослідження, аргументувати вибір і новизну 

дослідження; 

- формулювати мету й завдання дослідження; 

- правильно будувати монологічне й діалогічне мовлення, 

використовувати цитати; 

- виявляти на практиці ознаки вправного мовлення, 

дотримуватися норм культури мовлення, виправляти мовні та 

мовленнєві хиби. 

 

Учні мають набути досвід: 
- успішно діяти в технологічному швидкозмінному середо-

вищі; 

- призбирування інформації з різних джерел (довідкової, 

художньої літератури, інтернету тощо), здійснює бібліографіч-

ний пошук, працювати з текстами визначених типів, стилів і 

жанрів мовлення; 

- оцінювання достовірності віднайденої інформації, зіставля-

ти, систематизувати, аналізувати, узагальнювати інформацію, що 

міститься в друкованих і мережевих виданнях; 

- використанні дібраної інформації як докази і факти для 

пояснення в різних навчальних, практичних, науково-дослід-

ницьких ситуаціях, ситуаціях моделювання і проєктування; 

- роботи над темою наукового дослідження з мовознавчої 

проблематики; 

- систематизувати, зіставляти, інтерпретувати готову інформацію; 

- моделювати мовні й позамовні поняття, явища, законо-

мірності; 

- чітко викладати основний матеріал наукового спостережен-

ня з обґрунтуванням отриманих нових наукових результатів і 

перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; 

- презентувати результати наукових пошуків під час наукових 

конференцій, постерного захисту; 

- виступати перед авдиторією: правильно звертатися, виби-

рати інтонацію, темп і гучність виступу з огляду на ситуації 

спілкування. 
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ОПИС ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Оцінюванню підлягають результати навчання з навчальних 

предметів, інтегрованих курсів освітньої програми (навчального 

плану), затвердженої науково-методичною радою КОПНЗ 

«Буковинська Мала академія наук учнівської молоді». На 

засіданні ради закладу може прийняти рішення про оцінювання 

результатів навчання складників обов’язкової / вибіркової 

компоненти. 

Оцінювання результатів навчання школярів має бути 

зорієнтованим на ключові компетентності й наскрізні вміння та 

вимоги до обов’язкових результатів навчання у відповідній 

освітній галузі, визначені Державним стандартом і Законом 

України «Про позашкільну освіту». 

Установлення відповідності між вимогами до результатів 

навчання учнів / учениць, визначеними зазначеними вище 

документами, та показниками їх вимірювання здійснюється 

відповідно до системи та загальних критеріїв оцінювання 

результатів навчання учнів, регламентованих Міністерством 

освіти і науки України. 

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є: 

поточне, підсумкове (тематичне, річне) оцінювання та участь у 

конкурсі-захисті наукової роботи з актуальних питань 

мовознавства. 

 

Поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання 

учнів-слухачів БМАНУМ здійснюються відповідно до вимог 

модельних навчальних програм із застосуванням таких основних 

форм та засобів: 

 усної (у процесі індивідуального, групового та 

фронтального опитування); 

 письмової, зокрема графічної (виконання діагностичних, 

самостійних та контрольних робіт, тестування, 

організації роботи з текстами, діаграмами, таблицями, 

графіками, схемами, ментальними картами тощо); 

 цифрової (за результатами тестування в електронному 

форматі); 
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 практичної (у ході організації виконання різних видів 

експериментальних досліджень та навчальних проєктів, 

виготовлення наочних матеріалів тощо). 

У рамках академічної свободи педагогічні працівники закладу 

освіти здійснюють вибір форм, змісту та способу оцінювання 

залежно від дидактичної мети навчальної дисципліни. 

 

 
 

Оцінювання є ключовим елементом успіху 

учнів в освіті й інструментом для їх розвитку в 

навчанні. Отож оцінювання для навчання 

(assessment for learning), а не лише засіб 

діагностики рівня успішності. 

Із документів британської  

недержавної організації Advance NE 
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Вивчене граматичне правило, закон фізики чи 

математичне рівняння зовсім не гарантують ні 

людині, ні суспільству блага, якщо вони не 

опочуттєвлені, не гармонізовані єдністю 

інтелекту і душі, яка є критерієм 

добротворення» (Іван Зязюн). 
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116. Український орфографічний словник : близько 165 тис. 

слів / за ред. В. М. Русанівського ; уклад. : В. В. Чумак та ін. 5-е 
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