
  



Критерії оцінювання тестових завдань 

Програмою екзамену передбачено тестову (електронну) форму 

проведення, яка передбачає виконання тестових завдань.  

Розроблено 40 тестових завдань, що внесені в електронну систему Moodle та 

розподілені за рівнями складності. Система вибирає з банку питань   40 

різнорівневих  тестових завдань. За кожну правильну відповідь студент отримує 1 

бал. Оцінювання рівнів опанування змісту дисципліни студентами, за результатами 

виконання екзаменаційних тестових завдань, подано у таблиці. 

Таблиця 1. 

Підсумкова кількість балів 

(max – 40) 

Значення оцінки 

1 – 20 «незадовільно» 

(з обов’язковим повторним курсом)  

21 – 23 «незадовільно» 

(з можливістю повторного складання) 

24 – 27 «задовільно» 

28 – 35 «добре» 

36 – 40 «відмінно» 

 

Орієнтовний зразок тестових завдань 

1. Визначте основну мету уроків вивчення граматики в початковій школі: 

а) вивчення будови слова 

б) засвоєння частин мови 

в) збагачення словникового запасу учнів 

г)  удосконалення граматичного ладу мовлення учнів 

 

2. Установіть послідовність у вивченні значущих частин слова (морфем) у 

початковій школі: 

а)  корінь 

б)  суфікс 

в)  префікс 

г)  закінчення 

 

3. Установіть відповідність між етапом формування мовних понять і 

порядком їх проведення: 



а) етап аналізу мовного матеріалу з метою визначення істотних ознак 

поняття  

б) етап узагальнення істотних ознак поняття і введення терміна  

в)  етап формулювання правила  

г)  етап практичного виконання вправ і завдань  

 

1) 2 етап 

2) 4 етап  

3) 3 етап 

4) 1 етап 

Орієнтовний перелік питань 

1. Сучасна українська літературна мова. Фонетика 

2. Сучасна українська літературна мова. Лексика 

3. Сучасна українська літературна мова. Граматика 

4. Сучасна українська літературна мова. Граматика. Морфологія 

5. Сучасна українська літературна мова. Граматика. Синтаксис 

6. Сучасна українська літературна мова. Орфографія 

7. Мовна освіта і мовленнєвий розвиток учнів початкової школи. 

8. Загальна характеристика істотних аспектів змісту програми з 

української мови в початковій школі.  

9. Мета вивчення початкового курсу української мови.  

10. Основні завдання засвоєння курсу української мови в початковій 

школі.  

11. Принципи початкового навчання української мови і мовлення. 

12. Сучасний урок української мови в початковій школі.  

13. Типологія уроків української мови в початковій школі.  

14. Методика вивчення фонетичного матеріалу в початковій школі. 

15. Методика вивчення теми «Голосні звуки».  

16. Методика вивчення теми «Приголосні звуки».  

17. Методика вивчення теми «Наголошені і ненаголошені голосні звуки». 

18. Методика вивчення теми «Дзвінкі і глухі приголосні звуки».  

19. Методика вивчення теми «Тверді і м’які приголосні звуки».  

20. Методика вивчення тем «Склад» і «Наголос».  

21. Види фонетичних розборів і методика проведення їх у початковій 

школі. 

22. Методика вивчення лексичного матеріалу в початковій школі. 

23. Способи пояснення лексичного значення слів у початковій школі. 

24. Методика вивчення теми «Пряме і переносне значення слова». 

25. Методика вивчення теми «Близькі за значенням слова – синоніми». 



26. Методика вивчення теми «Протилежні за значенням слова – антоніми». 

27. Методика вивчення теми «Омоніми (без уживання термінів)». 

28. Методика вивчення орфографічного матеріалу в початковій школі. 

29. Методика вивчення фонетичних написань. 

30. Методика вивчення морфологічних написань.  

31. Методика вивчення традиційних написань.  

32. Методика вивчення семантичних написань.  

33. Методика вивчення орфографічних правил у початковій школі. 

34. Система орфографічних вправ на уроках української мови. 

35. Методика вивчення граматичного матеріалу в початковій школі. 

36. Методика формування граматичних понять у початковій школі.  

37. Методика вивчення частин мови в початковій школі.  

38. Методика вивчення теми «Іменник» у початковій школі.  

39. Методика вивчення теми «Прикметник» у початковій школі.  

40. Методика вивчення теми «Дієслово» у початковій школі.  

41. Методика вивчення теми «Займенник» у початковій школі.  

42. Методика вивчення теми «Числівник» у початковій школі.  

43. Методика вивчення теми «Прислівник» у початковій школі.  

44. Морфологічний розбір і методика проведення його в початковій школі. 

45. Методика вивчення морфемної будови слова в початковій школі. 

46. Методика вивчення теми «Закінчення» в початковій школі.  

47. Методика вивчення теми «Основа слова» в початковій школі. 

48. Методика вивчення теми «Корінь слова» у початковій школі.  

49. Методика вивчення теми «Префікс» у початковій школі.  

50. Методика вивчення теми «Суфікс» у початковій школі.  

51. Морфемний розбір і методика проведення його в початковій школі. 

52. Методика вивчення синтаксичного матеріалу в початковій школі. 

53. Методика вивчення теми «Головні члени речення».  

54. Методика вивчення теми «Однорідні члени речення».  

55. Методика вивчення теми «Речення».  

56. Методика вивчення теми «Види речень за метою висловлювання». 

57. Методика вивчення теми «Види речень за інтонаційним 

оформленням».  

58. Синтаксичний розбір і методика проведення його в початковій школі. 
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