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Українська мова та література в 

загальноосвітніх навчальних закладах  

у 2017/2018 навчальному році 

 

І. Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України 

про викладання української мови та літератури у 

загальноосвітніх навчальних класів у 2017/2018 навчальному 

році 

(затверджені МОН України від 09.08.2017 р. №1/9-436) 

 

Українська мова 

 

У 2017-2018 навчальному році вивчення української мови 

здійснюватиметься за такими програмами:  

  у 5-9 класах за навчальною програмою: Українська мова. 5-9 класи. 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою 

навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами,   затвердженими 

наказом  МОН України від 07.06.2017 №804 (електронний ресурс: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-

2017.html);  

 у 10-11 класах - за навчальними програмами, затвердженими наказом 

МОН від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства від 14.07.2016 № 826. 

Програми розміщені на офіційному сайті МОН України за посиланням: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html .    

Звертаємо увагу, що в 2017 році навчальну  програму з української мови 

для 5-9 класів модернізовано згідно з Державним стандартом базової і повної 

загальної середньої освіти, затвердженим у 2011 році,  та з метою наскрізного 

впровадження механізму реалізації завдань компетентнісного підходу в 

навчанні української мови в контексті положень «Нової української школи». 

У зв’язку з цим  розроблено новий формат пояснювальної записки до 

програми, де визначено ієрархію цілей навчання, зазначено мету базової 

середньої освіти, уточнено предметну мету. Відповідно до поставлених цілей 

навчання української мови і стратегій модернізації освіти в Україні 

конкретизовано завдання навчального предмета. 

 Унесено зміни до структури програми: мовну та мовленнєву змістові 

лінії синхронізовано: у мовленнєвій подано усні та письмові види роботи з 

використанням паралельно виучуваного на аспектних уроках теоретичного 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
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матеріалу. У переліку очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності 

учнів виділено знаннєвий, діяльнісний і ціннісний складники. 

З метою уникнення дублювань вилучено рубрики «Внутрішньопредметні 

зв’язки», «Міжпредметні зв’язки», «Культура мовлення». Спрощено 

формулювання тем мовної і мовленнєвої змістових ліній, зокрема 

мовленнєвознавчих понять.  

 Творчим роботам надано виразно практичного спрямування. Крім 

обов’язкових видів творчих робіт, до  навчальної програми включено 

рекомендовані, право вибору яких надано вчителю. Серед рекомендованих 

видів робіт учитель може обрати ті, які вважає найбільш корисними, до того ж 

він може змінювати теми висловлень у відповідності до інтересів і потреб 

кожного класу.  

Окрім того, до програми внесено такі зміни: 

 вилучено деякі види творчих робіт (відгук про відповідь товариша в 5 

класі, повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі в 6 класі, переказ 

тексту наукового стилю та відповідь на уроці в науковому стилі в 5 класі, 

вибірковий переказ тексту наукового стилю в 6, 9 класах); 

додано як обов’язковий такий сучасний вид роботи, як есе 

(розмірковування в довільній формі); 

  осучаснено перелік запропонованих до вивчення ділових паперів 

(вилучено автобіографію, протокол, витяг із протоколу; розписку в 7 класі 

замінено на звіт про виконану роботу, план роботи перенесено з 6-ого у 8 клас); 

перерозподілено в мовній змістовій лінії навчальні години на повторення 

вивченого в попередніх класах (указано перед окремими розділами); 

змінено послідовність тем мовної змістової лінії в 5 класі для оптимізації 

їх відповідно до вікових особливостей учнів; 

замінено в 5 класі тему «Частини мови» на «Текст. Речення. Слово» в 

розділі «Повторення вивченого в початкових класах»; 

вилучено з програми 5 класу теми «Види речень за метою висловлення та 

інтонацією» (як вивчені в початковій школі), «Стилі мовлення»; 

перенесено тему «Правопис слів іншомовного походження» з 5 до 6 

класу, розвантажено тему «Найпоширеніші випадки чергування голосних і 

приголосних звуків» у 5 класі з метою оптимізації та уникнення повторів.  

Зазначаємо, шо вказаний у навчальній програмі розподіл годин між 

розділами вважається орієнтовним. У разі потреби вчитель має право 

самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також послідовність 

вивчення розділів. 

З метою уникнення перевантаження учнів,  для об’єктивного оцінювання 

їхніх навчальних досягнень пропонуємо зняти з фронтальних видів 
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контрольних робіт аудіювання та читання мовчки, залишивши тільки 

навчальні види цих робіт. 

  Зазначені зміни  також є початком до поступового переформатування 

видів мовленнєвої   діяльності (аудіювання, читання мовчки)    до вимог 

Програми міжнародного оцінювання учнів – PISA, що   оцінює читацьку 

грамотність учнів, визначає здатність особи до широкого розуміння тексту, 

пошуку нової інформації,  осмислення й оцінювання змісту та форми тексту 

тощо.  

 Звертаємо увагу на те, що змінено кількість фронтальних та 

індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх 

навчальних закладах з українською мовою навчання.  

          Фронтально оцінюються диктант, письмовий переказ і письмовий 

твір  (навчальні чи контрольні види робіт), мовні знання й уміння, запис яких 

здійснюється на сторінці класного журналу «Зміст уроку».  

        Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, усний переказ, усний 

твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, 

проте визначають окрему колонку без дати на сторінці класного журналу 

«Облік навчальних досягнень». У І семестрі проводять  оцінювання 2 видів 

мовленнєвої діяльності (усний переказ, діалог). У ІІ семестрі -  оцінювання 

таких видів мовленнєвої діяльності, як усний твір і читання вголос,  що 

здійснюється в 5–9 класах. 

 Результати оцінювання говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і 

читання вголос протягом семестру  виставляють у колонку без дати й 

ураховують у семестрову оцінку.  

 Повторне оцінювання із зазначених видів мовленнєвої діяльності не 

проводять. 

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань, 

визначених учителем (тести, диктант тощо)  залежно від змісту матеріалу, що 

вивчається.  

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з 

урахуванням контрольних робіт, а за семестр - на основі тематичного 

оцінювання та результатів оцінювання певного виду діяльності: говоріння 

(діалог, усний переказ, усний твір) або  читання вголос.  

 

Фронтальні види контрольних робіт 

Форми 

контролю 

 

5 6 7 8 9 

І І

І 

І І

І 

І І

І 

І І

І 

І І

І 

ПЕРЕВІРКА 

МОВНОЇ ТЕМИ 

4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 
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ПИСЬМО: 

 ПЕРЕКАЗ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 ТВІР – 1 – 1 – 1 1 1 1 1 

ПРАВОПИС: 

ДИКТАНТ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Фронтальні види контрольних робіт (10–11класи) 

(рівень стандарту, академічний рівень) 

 

Форми контролю 

10 11 

І ІІ І ІІ 

Перевірка мовної 

теми 

2 2 2 2 

Письмо:  

переказ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

твір 1 - 1 - 

Правопис: 

диктант 

1 1 1 1 

 

Фронтальні види контрольних робіт 10–11 класи 

(філологічний напрям: профіль – українська філологія) 

 

Форми контролю 

10 11 

І ІІ І ІІ 

Перевірка мовної 

теми 

3 3 3 3 

Письмо:  

переказ 

1 1 1 1 

твір 1 1 1 1 

Правопис: 

диктант 

1 1 1 1 

 

У таблицях  зазначено мінімальну кількість фронтальних видів 

контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю 

кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних 

учнів, умов роботи тощо. 
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Оцінка за контрольний твір з української мови та   переказ є середнім 

арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою 

написання роботи (надпис у  колонці «Твір», «Переказ» не робиться).   

Акцентуємо увагу на проблемних питаннях, що виникають під час 

оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови: 

допущені  позиційні помилки (чергування у-в, і-й) визначаються як 

орфографічні (під час перевірки власних висловлень ЗНО це питання 

уніфіковано); 

у разі відсутності учня  на одному зі  спарених уроків під час  написання 

контрольного твору, переказу рекомендуємо давати йому індивідуальне 

завдання, визначене вчителем.  Зазначене завдання виконується учнем під час 

уроку. 

Кількість робочих зошитів з української мови за класами: 

5–9 класи – по два зошити; 

10–11 класи – по одному зошиту. 

        Для контрольних робіт з української мови в усіх класах 

використовують по одному зошиту.   

Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом 

семестру і вважається поточною оцінкою, що зараховується до найближчої 

тематичної. Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів 

робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи. 

У разі відсутності учня на уроці протягом місяця рекомендуємо в 

колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема  оцінки). 

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати 

періодичні фахові видання:  журнали «Дивослово», «Українська мова і 

література в школі», «Українська мова і література в школах України», газету 

«Українська мова та література».  

 

Українська література 

 

У 2017-2018 навчальному році вивчення української літератури в                

5-9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою: Українська 

література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: 

Освіта, 2013 зі змінами,   затвердженими наказом  МОН України  

від 07.06.2017 №804 (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-

programi-5-9-klas-2017.html );  

 у 10-11 класах – за навчальними програмами, затвердженими  наказом 

Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та рівня стандарту, 

затверджені наказом  МОН  від  14.07.2016 № 826. Програми розміщені на 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%BB%D1%96%D1%82%205-9%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
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офіційному сайті МОН України за посиланням: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.  

Звертаємо увагу, що в 2017 році програму з української літератури для 5-

9 класів модернізовано згідно з Державним стандартом базової і повної 

загальної середньої освіти, затвердженим в 2011 році,  та з метою наскрізного 

впровадження механізму реалізації завдань компетентнісного підходу в 

навчанні української літератури в контексті положень «Нової української 

школи». 

У зв’язку з цим розроблено новий формат пояснювальної записки до 

програми, де визначено роль української літератури у формуванні ключових 

компетентностей, з’ясовано особливості запровадження наскрізних ліній 

«Екологічна безпека та сталий розвиток» (НЛ–1), «Громадянська 

відповідальність» (НЛ–2), «Здоров'я і безпека» (НЛ–3), «Підприємливість та 

фінансова грамотність» (НЛ–4), які відображають провідні соціально й 

особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються в процесі навчання й 

виховання; спрогнозовано портрет випускника основної школи. 

Унесено зміни до структури програми,  де рубрика «Очікувані 

результати навчально-пізнавальної діяльності» містить перелік умінь, 

навичок, ціннісних ставлень, які передбачено сформувати в результаті вивчення 

теми, і коло необхідних для цього знань.  

Зміст навчального матеріалу передбачає текстове вивчення творів,  що 

виділені напівжирним шрифтом, інші ж лише називаються для допомоги 

вчителеві під час вивчення певної теми. Крім того,  для осучаснення змістового 

компоненту, актуалізації компетентнісного підходу, надання вчителеві 

методичної допомоги під час вивчення програмових тем запропоновано 

рекомендаційні рубрики «Мистецький контекст» (МК), «Сучасна 

українська дитяча й підліткова література» (СЛ). 

 У рубриці «Мистецький контекст» (МК)  подано зразки різних видів 

мистецтв (образотворче, музичне, скульптура тощо), з якими вчитель-

словесник, на власний розсуд, може ознайомити учнів. 

 У рубриці «Сучасна українська дитяча й підліткова література» (СЛ) 

запропоновано сучасні твори, які ідейно та тематично пов’язані із 

запропонованими для текстуального вивчення. Учитель може використати їх 

задля зацікавлення учнів сучасним літературним процесом, проведення 

паралелей між класичним і сучасним творами (за рахунок  резервних годин; на 

уроках позакласного читання; літератури рідного краю тощо). 

 Вивчення  української літератури  також відбувається із залученням 

міжпредметних зв’язків - МЗ (українська мова, історія, зарубіжна література, 

іноземні мови, образотворче мистецтво, музика, природознавство, географія, 

естетика, етика тощо).  
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Крім того, здійснено частковий перерозподіл кількості годин на вивчення 

творів (зі збереженням структурних тематичних блоків чинної програми): 

 

Кла

с 

Назва теми Додано 

годин 

Вилу-

чено 

годин 

Рекомен- 

довано 

годин  

5  Народні казки  2 4 

5 Із народної мудрості. Загадки. Прислів’я 

та приказки 

 2 2 

5 Василь Симоненко 1  3 

5 Леонід Глібов 1  2 

5 Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької 

шаблі» 

1  4 

5 Євген Гуцало 1  2 

6 Ярослав Стельмах 1  3 

6 Леся Воронина 1  4 

7  Михайло Стельмах   1 5 

7 Богдан Лепкий 1  2 

7 Любов Пономаренко 1  2 

7 Олег Ольжич. Олена Теліга  2 2 

8 Іван Карпенко-Карий  1 4 

8 Юрій Винничук. «Місце для дракона» 1  4 

9 Українська література доби Ренесансу і 

доби Бароко. Григорій Сковорода 

1  4 

9 Григорій Квітка-Основ’яненко 1  3 

9 Література українського романтизму   1 1 

9 Тарас Шевченко. «Доля», «Росли 

укупочці, зросли…». 

1  2 

9 Марко Вовчок 1  3 

 

 У  змісті програми запропоновано альтернативу під час вивчення тем, внесено 

корективи, що дозволило осучаснити корпус програмових текстів новими 

авторами: 

 

Клас Назва теми Додано  Вилу-

чено  

Зміни 

 

5 Легенди    Подано 5 на вибір учителя 

5  Народні казки «Яйце-

райце» 

 Казки однієї тематичної групи 

подано на вибір:  
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«Про правду і кривду» або «Мудра 

дівчина»;  

«Ох» або «Летючий корабель» 

5  Літописні 

оповіді  

  Три твори на вибір учителя 

5 Із народної 

мудрості 

  Вилучено вивчення напам’ять 

загадок, прислів’їв, приказок 

5 Олександр 

Олесь 

  Твори із книги «Княжа Україна» 

подано 2  на вибір 

5 Тарас 

Шевченко 

  Ознайомлення з дитячими роками 

Т.Шевченка на основі творів на 

вибір: 

Степан Васильченко.  

«В бур’янах» або  

Оксана Іваненко. «Тарасові шляхи» 

(оглядово) 

5 П.Тичина,  

М. Рильський 

  Поняття «ліричний герой» логічно 

перенесено в уроки вивчення 

творчості П.Тичини 

6 Тарас 

Шевченко 

  Уточнено назву  «Думка» («Тече 

вода в синє море») 

6 Леонід Глібов

   

  Вилучено вивчення байки «Щука» 

напам’ять. 

6  Павло 

Глазовий 

«Кух-

лик» 

 «Найважча роль», «Заморські 

гості», «Кухлик», «Похвала» –  

2-3 – на розсуд учителя 

7 Із пісенних 

скарбів  

  2 пісні – на розсуд учителя. 

 

7 Марина 

Павленко 

  Запропоновано альтернативу для 

текстуального вивчення: 

Марина Павленко. «Русалонька із 

7-В, або Прокляття роду 

Кулаківських»  

або 

Степан Процюк. «Аргонавти» 

7  Олег Ольжич. 

Олена Теліга 

 О.Те-

ліга 

«Пломі

-нний 

день» 

Запропоновано вивчення поезій на 

вибір: 

Олег Ольжич, Олена Теліга – по 1 

твору   

Вилучено вивчення поезії 
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напам’ять  

7  Пісенна 

творчість 

українських 

поетів 

 «Вчи-

телька» 

А. Малишко «Пісня про рушник», 

«Стежина» або  

В. Івасюк «Червона рута», «Балада 

про мальви», «Я піду в далекі 

гори», «Водограй» 

8  Усна народна 

творчість 

  Українські  історичні пісні 1-2 з 

кожної тематичної групи – на вибір 

учителя 

8 Тарас 

Шевченко 

  Замість вивчення поезії «Мені 

однаково» запропоновано  1 поезію 

для вивчення напам’ять – на вибір   

9 Родинно-

побутові пісні 

 

Жартів-

лива 

пісня 

«Ой під 

вишнею, 

під 

череш-

нею» 

 Родинно-побутові пісні 

«Місяць на небі, зiроньки сяють», 

«Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце 

низенько» (2 на вибір) + жартівлива 

9 Українська 

середньовічна 

література  

ХІ–ХV ст.  

 

  Розвиток писемності після 

хрещення Русі-України  

(988 р.). Найдавніші рукописні 

книги Русі-України (Остромирове 

Євангеліє, Ізборник Святослава) 

(оглядово). 

9 Пам’ятки 

оригінальної 

літератури 

княжої Русі-

України 

  Літописи як історико-художні 

твори. «Повість минулих літ». 

«Поученіє Володимира Мономаха», 

Києво-Печерський патерик 

(оглядово).  

9  Українська 

література 

доби 

Ренесансу і 

доби Бароко 

  Видатні діячі української культури 

(оглядово) 

9 Література  

українського 

романтизму  

 

  Література українського 

романтизму (оглядово) 
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9 Література 

 українського 

романтизму  

 

  Вилучено байкарську творчість 

поетів-романтиків; для 

текстуального вивчення:  

Петро Гулак-Артемовський. балада 

«Рибалка»; Євген Гребінка. Вірш 

«Човен».  

 

9 Михайло 

Старицький 

  Вилучено  

9 Іван Нечуй- 

Левицький. 

«Кайдашева 

сім’я» 

  Вилучено  

 

Також оновлено список додаткової літератури для читання. 

Унормовано (відповідно до специфіки тем та вікових особливостей учнів) 

перелік понять із теорії літератури: 5 клас: повість-казка (повторення), загадки, 

прислів’я та приказки (повторення), оповідання, ліричний герой, строфа. 6 клас: 

рефрен, акровірш (повторення), байка (повторення), гумор,  знято поняття 

віршові розміри, ямб, хорей.  7 клас: знято поняття «пафос». 8 клас – верлібр.  9 

клас: притча (повторення, поглиблення), літопис (повторення), молитва.  

Запропонована кількість часу на вивчення кожного розділу, теми є 

орієнтовною, учитель може її змінювати (у межах 70 годин). Резервний час 

можна використовувати для збільшення кількості годин на вивчення окремого 

твору, для уроків розвитку мовлення, контрольного оцінювання, перевірки 

вивчення творів напам’ять,  різних видів творчих та інших робіт (екскурсій, 

диспутів, семінарів тощо). 

З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом 

навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю з 

української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є 

мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель-

словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою 

відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо. 

 

Обов’язкова кількість видів контролю 

5–9 класи 

 

Класи 5 6 7 8 9 

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Контрольні роботи 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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у формі: 

контрольного 

класного твору; 

 

виконання інших 

завдань (тестів, 

відповідей на 

запитання тощо) 

 

 

 

 

 

– 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

Уроки розвитку 

мовлення* 

 

2 

(у+

п) 

2 

(у+

п) 

2 

(у+

п) 

2 

(у+

п) 

2 

(у+

п) 

2 

(у+

п) 

2 

(у+

п) 

2 

(у+

п) 

2 

(у+

п) 

2 

(у+

п) 

Уроки позакласного 

читання 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

У 8-9 класах з поглибленим вивченням української літератури пропорційно 

збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на 

розсуд учителя-словесника визначається кількість і види контрольних робіт). 

 

10-11 класи 

 

Класи 10 11  10 11 

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

 Рівень стандарту, 

академічний  

Профільний рівень 

Контрольні 

роботи 

у формі: 

контрольного 

класного 

твору*; 

виконання 

інших завдань 

(тестів, 

відповідей на 

запитання 

тощо) 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

4 

 

 

 

1 

 

 

3 

4 

 

 

 

1 

 

 

3 

4 

 

 

 

1 

 

 

3 

4 

 

 

 

1 

 

 

3 

Уроки 

розвитку 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 
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мовлення**  

Уроки 

позакласного 

читання  

1 1 1 1 2 2 2 2 

Перевірка 

зошитів 

4 5 4 5 4 5 4 5 

 

*Контрольні класні твори пропонуємо давати у формі есе, міні-творів 

щодо розкриття певної проблеми чи образу програмового тексту тощо. Це 

розвиватиме самостійне творче мислення учнів  і дасть їм  можливість виконати 

роботу протягом одного уроку.  

**У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку 

мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. 

Умовне позначення в таблиці – (у + п). 

Рекомендуємо оцінку за  письмовий вид роботи виставляти всім учням, за 

усний – кількості учнів, які відповідали протягом уроку. 

Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у 

кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як 

поточну до найближчої тематичної. Під час оцінювання зошита з української 

літератури слід ураховувати  наявність різних видів робіт; грамотність (якість 

виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи 

(дотримання вимог  орфографічного режиму). У разі відсутності учня на уроці 

протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о 

(нема  оцінки). 

Оцінка за контрольний твір з української літератури є середнім 

арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою 

написання роботи. Надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться.   

Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів  з 

української літератури виставляють у колонку без дати з надписом  

«Напам’ять». 

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати 

періодичні фахові видання:  журнали «Дивослово», «Українська мова і 

література в школі», «Українська мова і література в школах України», 

«Українська  література в загальноосвітній школі», газету «Українська мова та 

література».  
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Українська мова 

в загальноосвітніх навчальних закладах 

з навчанням мовами  національних меншин 

 

У 2017- 2018 навчальному році вивчення української мови в 5-9 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською, польською, 

російською, румунською, угорською мовами здійснюватиметься на 

компетентнісному підході в контексті концепції Нової української школи 

згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти 2011 

року за модернізованими програмами, затвердженими наказом Міністерства від 

07.06.2017 № 804).  

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН: 

(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/dfhfhjgfyjngfjn1t5j1tjyf85y161y68j16t81nt6

.html). 

У 10-11 класах – за програмами зі змінами 2016 року 

(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni programy.html . 

Звертаємо увагу,  що структуру навчальних програм з української мови 

для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською, 

польською, російською, румунською, угорською мовами корельовано: 

1. Оновлено пояснювальну записки до програм – визначено цілі 

навчання, мету навчального предмета узгоджено із галузевою та освітньою. 

2. Посилено компетентнісні орієнтованості навчання української мови. 

3. Змінено структуру програми: оновлена навчальна програма 

складається з чотирьох ліній, які вміщені в одну таблицю. Перша графа – 

очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів, оскільки взаємна 

довіра та обопільна відповідальність – наріжний камінь педагогіки партнерства, 

на якій ґрунтується Нова українська школа. В очікуваних результатах особлива 

увага приділяється знаннєвому, діяльнісному, ціннісному, емоційному, 

поведінковому компонентам. Змістовими лініями мовного компонента є мовна, 

мовленнєва, соціокультурна й діяльнісна, що подаються паралельно. У 

мовленнєвій змістовій лінії запропоновано орієнтовні актуальні теми, пов’язані 

з інтересами сучасних учнів. Види робіт у мовленнєвій лінії мають практичне 

спрямування й демонструють знання учнів з мовних тем. Додано цікавий вид 

творчої роботи – есе. 

4. Узгоджено послідовність вивчення тем у деяких класах відповідно до 

дидактичного принципу доступності й вікових особливостей учнів. 

5. Спрощено формулювання окремих тем мовної змістової лінії та 

мовленнєвознавчих понять. 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/dfhfhjgfyjngfjn1t5j1tjyf85y161y68j16t81nt6.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/dfhfhjgfyjngfjn1t5j1tjyf85y161y68j16t81nt6.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni%20programy.html
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 Окрім того, з метою створення україномовного середовища в колі носіїв 

молдовської, польської, російської, румунської, угорської мов рекомендовано 

до кожного розділу такий вид роботи, як переклад для усвідомлення 

необхідності вільного володіння державною мовою. 

З метою використання мови в життєво важливих сферах і ситуаціях 

спілкування для української мови як навчальної дисципліни основним 

завданням визначено формування в учнів мовної та мовленнєвої 

компетентностей: мовна – передбачає засвоєння школярами основ науки про 

мову, знання її системи, володіння способами й навичками якісної діяльності з 

вивченим мовним матеріалом, мовленнєва – полягає в забезпеченні 

цілеспрямованого забезпечення й удосконалення вмінь і навичок в усіх видах 

мовленнєвої діяльності – аудіюванні, читанні, говорінні, письмі.  

Формування мовної та мовленнєвої компетентностей здійснюється 

протягом навчання в загальноосвітньому навчальному закладі, однак 

найефективніше така робота проходить на уроках вивчення синтаксису 

української мови в 9 класі.  

Новостворені підручники для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням мовами національних меншин містять теоретичні та практичні 

аспекти вивчення синтаксису складного речення. Навчальний матеріал охоплює 

найголовніші напрями роботи над засвоєнням учнями синтаксичної теорії та 

вироблення у них відповідних компетентностей.  

Синтаксис – один із головних розділів у системі сучасної української 

літературної мови. З огляду на те, що усі одиниці мовної системи не 

функціонують у мові самостійно, а реалізуються в сукупності на 

синтаксичному рівні, тому уроки української мови треба будувати так, щоб 

учні мали можливість виступати з усними повідомленнями, різними за стилями 

і жанрами. Крім того, має бути співпраця між учнями та вчителями:  необхідно 

допомагати учням оволодіти культурою спілкування, мовним етикетом 

(відповідно до ситуації спілкування). 

Збагачення словникового запасу й граматичної розбудови усного і писемного 

мовлення учнів проводиться систематично на кожному уроці. У доборі й 

поясненні слів учитель повинен орієнтуватися в основному на тематику 

майбутніх переказів і творів, дидактичний матеріал підручника, на тексти 

художніх творів українських письменників, які учні вивчають у відповідному 

класі. Необхідно розвивати в учнів уміння помічати незнайомі слова, 

виокремлювати їх з конкретного тексту, привчати їх звертатися до вчителя за 

поясненням таких слів, навчати користуватися словниками, довідниками та 

Інтернетом. 

Робота з розвитку мовлення тісно пов’язана з формуванням навичок 

виразного читання мовчки та вголос, що виявляється в умінні розрізняти 
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наголошені й ненаголошені склади, інтонувати речення різних структур, 

підвищувати й понижувати голос, виділяти логічним наголосом слова чи групу 

слів у фразі, прискорювати й уповільнювати темп мовлення, встановлювати 

довжину пауз, передавати «настрій» автора тексту.  

Для активної мовленнєвої діяльності учнів доцільно надавати перевагу 

таким темам творів, які були б безпосередньо пов’язані з реальним життям 

учнів, цікавили б їх, викликали бажання поділитися своїми думками, висловити 

побажання, пропозиції, навіть подискутувати. 

Спільними (наскрізними) для всіх компетентностей є такі вміння: 

критично мислити; функціонально читати; шукати та аналізувати інформацію; 

бути креативним; співпрацювати в команді; вирішувати проблеми, оцінювати 

ризики та приймати рішення; логічно обґрунтовувати позицію; висловлювати 

думку усно і письмово, презентувати її та публічно виступати; конструктивно 

керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект; ефективно 

комунікувати. 

Оскільки освіта охоплює навчання, виховання і розвиток, у програмі з 

української мови задекларовані важливі аспекти виховних завдань школи, 

орієнтованих на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні: гідність, 

чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших 

людей; соціально-політичні: свобода, демократія, культурне розмаїття, 

патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, 

відповідальність за рідних. 
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ІІ. Методичні рекомендації Науково-методичного центру 

української мови та літератури Одеського обласного інституту 

удосконалення вчителів про викладання української мови та 

літератури  

в 2017/2018 навчальному році 

 

Методичні рекомендації містять такі складові: 

1. Мовна особистість учителя-словесника в контексті професійного 

становлення. 

2. Про оновлення навчальних програм з української мови та 

літератури для 5-9 класів. 

3. Методичні рекомендації про національно-патріотичне виховання 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах на уроках української 

мови у 9 класі за оновленими навчальними  програмами 2017 р. для 

загальноосвітніх навчальних закладів з українською, російською, 

молдовською мовами навчання  (затверджені наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.06.2017 №804). 

4. Методичні рекомендації про національно-патріотичне виховання 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах на уроках української 

літератури у 9 класі за оновленими навчальними  програмами 2017р. 

для загальноосвітніх навчальних закладів з українською, 

російською, молдовською мовами навчання (затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804). 

5. Знайти і розкрити талант (обдарована молодь). 

6. Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови 

для 5-9 класів (українська мова навчання) за оновленою навчальною 

програмою 2017 року «Українська мова. 5-9 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджено Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804 зі змінами). 

7. Орієнтовне календарно-тематичне планування з української 

літератури для 5-9 класів (для загальноосвітніх навчальних закладів 

з українською, російською та молдовською мовами навчання) за 

оновленою навчальною програмою 2017 року «Українська 

література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів» (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 №804 зі змінами). 

8. Зразок заповнення сторінок класного журналу відповідно до 

орієнтовного календарно-тематичного планування з української 
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мови та української літератури для 5 класу (інші класи відповідно до 

цього зразка) (за Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-

11 (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН 

України від 03.06.2008 р., №496, Інформаційний збірник МОН 

України №16-17, 2008 р.).  

9. Зразок конспекту уроку української мови в 7 класі (відповідно до 

оновленої програми з урахуванням ключових компетентностей та 

наскрізних змістових ліній). 
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1.Мовна особистість учителя-словесника в контексті професійного 

становлення 

 

Мовна освіта сьогодні – фундамент пізнавально-творчої діяльності 

особистості. На це орієнтують Національна доктрина розвитку освіти в Україні, 

Закон «Про вищу освіту», Державний стандарт мовної освіти й 

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти, розроблені Радою Європи, 

Концепція «Нова українська школа» (2016 р.)   

Основні напрями мовної освіти в Україні – гуманістичний, особистісний, 

українознавчий, культурологічний та інші. Головною метою мовної освіти є 

створення умов для розвитку національно свідомої, духовно багатої мовної 

особистості, формування комунікативної компетентності тих, хто вивчає мову. 

Не менш важливим є підходи, визначені Державним стандартом базової і 

повної загальної середньої освіти – особистісно орієнтований, 

компетентнісний, діяльнісний. Навчання мови полягає у формуванні такої 

особистості, яка володіє навичками спілкування в будь-якому середовищі з 

різних обставин. В ідеалі це має бути особистість, яка не тільки знає мову, а 

вільно і легко користується нею в діалогічному і монологічному мовленні, 

любить свою рідну мову і з повагою ставиться до інших мов та її носіїв.  

Школа є сьогодні найважливішим навчальним закладом, у якому 

відбувається розвиток молодого покоління. Саме тут учень має постати як 

мовна особистість і сформуватись гідним громадянином України. А допомогти 

йому має в цьому шкільний учитель. Яким же має бути сьогодні учитель, 

зокрема учитель-словесник?! 

«Зі слова виростає людина», - ця теза є істиною. Людина існує в мові, 

через спілкування прокладає місток для порозуміння з іншими людьми. 

Формування всебічно розвиненої компетентної і творчої особистості – 

мета мовної освіти. Учитель повинен використовувати різні методи та прийоми, 

щоб зацікавити школяра своїми уроками, збагатити його мовний запас, 

розвинути логіку мислення, сформувати творчу особистість.  

Сучасна освіта повинна ґрунтуватися на нових педагогічних технологіях. 

Нова освітня парадигма визначила одне з головних завдань учителя-

словесника – підвищення професійної кваліфікації.  

Основні шляхи підвищення професійної кваліфікації вчителя 

• Підвищення фахового рівня через курси підвищення кваліфікації. 

• Вивчення державних документів з основних питань освіти й 

національного виховання. 

• Самостійне опрацювання наукової, психолого-педагогічної, методичної, 

лінгвістичної літератури, літературознавчої. 
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• Вивчення досвіду вчителів-словесників та самоаналіз власного досвіду. 

• Участь у конкурсах фахової майстерності. 

• Участь у роботі методичних об’єднань (комісій) школи, району, міста. 

• Участь у конференціях, педагогічних читаннях, семінарах, фестивалях, 

круглих столах, майстер-класах. 

• Заняття в школі передового педагогічного досвіду. 

• Взаємовідвідування уроків, організація відкритих уроків. 

• Друкування у фахових періодичних виданнях статей, методичних 

розробок тощо. 

Основні завдання підвищення професіоналізму вчителя 

• Досконало володіти культурою усного і писемного мовлення. 

• Найкраще знати свій навчальний предмет (українську мову та 

літературу), основні поняття лінгводидактики, методики навчання української 

мови та літератури. 

 • Уміло реалізувати принципи навчання української мови  та літератури. 

 •  Творчо застосовувати репродуктивні та продуктивні методи і прийоми 

навчання. 

• Кваліфіковано будувати та проводити уроки різних типів з 

використанням традиційних і нетрадиційних форм навчання, впроваджуючи в 

навчальний процес української мови та літератури нові педагогічні технології 

тощо. 

Учитель-словесник зможе досягти бажаного професіоналізму за умови 

повсякденного підвищення науково-теоретичного рівня, удосконалення 

психолого-педагогічної підготовки своїх знань, умінь і навичок, поліпшення 

загального розвитку і культурного розвитку.  

Сучасний учитель-словесник у процесі фахової підготовки має володіти 

низкою компетенцій: 

• мовною (обізнаність з мовою: мовними одиницями, їх виражальними 

одиницями можливостями, тобто знання мови; володіння мовними уміннями й 

навичками); 

• мовленнєвою (уміння використовувати мовні засоби, адекватні меті 

спілкування), тобто володіння всіма видами мовленнєвої діяльності – 

аудіюванням, читанням, говорінням, письмом; 

• предметною (стосується вмінь відтворювати в свідомості картин світу – 

предмети, явища і взаємозв’язок між ними на основі активного володіння 

загальною лексикою); 

• прагматичною, що виявляється в здатності до здійснення мовленнєвої 

діяльності, зумовленої комунікативною метою свідомого вибору необхідних 

форм, типів мовлення, врахування ознак функційно-стильових різновидів 

мовлення (опису, роздуму, розповіді); 
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• комунікативною, що в широкому розумінні передбачає уміння 

спілкуватися з метою обміну інформацією; 

• фольклорною і літературною (сукупність знань про українську 

літературу і фольклор у їх історичному і на сучасному етапі, умінь здійснювати 

філологічну інтерпретацію художнього тексту, оцінювати художню 

своєрідність, естетику фольклорних творів і творчості письменника загалом як 

складник національної духовної культури, застосувати основні методи 

літературознавчого аналізу); 

• культурознавчою, що реалізується в знаннях матеріальної та духовної 

культури, історичного розвитку української нації, фольклору, традицій, звичаїв, 

обрядів рідного народу, уміннях використовувати культурознавчі знання у 

професійній діяльності; 

• педагогічною, яка ґрунтується на знанні теорії і практики навчання, 

теорії виховання, дидактичних закономірностей навчального процесу, сучасних 

напрямів у педагогічній теорії та практиці, педагогічної етики, 

фундаментальних концепцій, законів, основних категорій, понять; здійснення 

науково-педагогічного спілкування у відповідній галузі науки; 

• методичною (знання методологічних і теоретичних основ методики 

навчання мови, літератури, концептуальних основ, структури і змісту засобів 

навчання, уміння застосовувати знання мови і літератури в педагогічній і 

громадській діяльності). 

Складовими мовної особистості вчителя є також постійний  

інтелектуальний розвиток. 

Формування мовної особистості означає не тільки набуття вчителем 

певних знань, умінь і навичок, а й самовиховання свідомого ставлення до мови, 

що виражається в прагненні та вмінні мовців спілкуватися рідною та іншими 

мовами, відповідному ставленні до власного мовлення, постійній, наполегливій 

роботі над його вдосконаленням. 

Генетичну основу української мовної особистості учителя-словесника 

складають українські національно-культурні традиції, мовна свідомість і 

самосвідомість, соціальні, соціолінгвістичні характеристики мовного 

колективу. На цьому підґрунті мовець набуває мовної, комунікативної, 

культурознавчої компетентності.  

Професійне мовлення вчителя-словесника має відзначатися повністю, 

логічністю, об’єктивністю, насиченістю. Вчителі повинні досконало володіти 

нормами сучасної літературної мови і усіма стилями мовлення, здатними 

успішно працювати в нових умовах, бути спеціалістами високого класу, 

майстрами своєї справи, духовно багатими, творчими особистостями. Це 

пов’язане з культурою професійного спілкування, тому логічність, 



 21 

правильність, доречність, уміння не лише словом, а й його змістом упливати на 

співрозмовника, що має стати внутрішньою потребою вчителя. 

Удосконалюючи в учнів навички свідомого володіння мовою, здатність 

користуватися нею у різних комунікативних ситуаціях, учитель водночас 

сприяє формуванню української інтелігенції. 

Отже, важливу роль у розвитку мовної особистості як учня так і вчителя 

відіграє українська мова та література, завдяки їм і учні, і вчителі пізнають світ, 

формуються і розвиваються як особистості, як громадяни України. Адже 

сучасне трактування мовної особистості ґрунтується на суб’єктно-суб’єктних 

стосунках учасників освітнього процесу, які беруть активну участь у ньому, 

розвивають своє мислення і мовлення, засвоюючи мову та літературу і 

користуючись ними. 

Попри це у центрі освітнього процесу мають бути не тільки правила і 

формули, а дитина, яка у сприятливому навчальному середовищі, створеному 

педагогом на конкретному уроці і поза ним, розвиває свої риси – відвагу, 

наполегливість, працьовитість, стійкість, оптимізм, рефлексивне ставлення до 

помилок, толерантність тощо.  

Тому Нова українська школа потребує нових підходів до навчання, які 

ґрунтуються на засадах педагогіки партнерства, співпраці між учнями та 

вчительством, відходу від авторитарної моделі, комунікації, що вимагає 

переосмислення ролі і педагога, і учня. 

 Підвищуймо престиж нашої професії разом! 

Наша мета залишається незмінно: створювати простір для спілкування й 

професійного зростання педагогів. 
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2. Про оновлення навчальних програм  

з української мови та літератури для 5-9 класів 

 

Колегія МОН України затвердила оновлені навчальні програми для 5-9-х 

класів (Наказ МОН України від 07.06.2017 №804). Держстандарт загальної 

середньої освіти 2011 р. і чинні навчальні програми 2017 р. «Українська мова» 

визначають три ключові підходи до навчання – особистісно орієнтований, 

діяльнісний і компетентнісний, спрямовані на забезпечення розвитку сучасного 

учня, підготовку його до життя за межами школи й самореалізації в ньому. 

Концепція «Нова українська школа», затверджена Кабінетом Міністрів України 

в грудні 2016 року, визначає курс на компетентнісне навчання. Відповідно 

змінено мету, скориговано завдання визначено шляхи й етапи реформування 

загальної середньої освіти в Україні до 2029 року, заявлено, що результатом 

шкільної освіти мають бути компетентності – предметні й ключові.  

За цими програмами вчителі почнуть працювати вже з вересня 2017 року.  

У 10-11 класах навчання з української мови та літератури 

здійснюватиметься за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН 

від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту зі змінами, 

затвердженими Наказом Міністерства від 14.07.2016 № 826  

Усі програми з української мови та літератури розміщені на офіційному 

сайті МОН України та Інституту модернізації змісту освіти МОН України за 

посиланнями:  

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html 

http://imzo.gov.ua/ 

Ключові моменти, на які слід звернути увагу в оновлених навчальних  

програмах. 

1. Оскільки в центрі компетентнісної освіти перебуває не сукупність 

інформації, а особистість учня, тому саме результат навчання – учнівські 

досягнення – є метою роботи вчителя. Отже, колонку з очікуваними 

результатами навчання в усіх навчальних програмах поставлено на перше 

місце. 

2. У цих результатах виділено три компоненти: знаннєвий, діяльнісний та 

ціннісний. Це допоможе вчителеві переорієнтуватися із ЗУНівської (знання, 

уміння, навички) моделі навчання на компетентнісну.  

3. Запроваджено принцип академічної свободи вчителя, згідно з яким він має 

право розподіляти кількість годин на вивчення певних норм (розділів) у 

межах навчального року на власний розсуд. 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://imzo.gov.ua/
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4. Уведено наскрізні змістові лінії: здоров’я і безпека, громадянська активність, 

підприємливість і фінансова грамотність, екологічна безпека і сталий 

розвиток: 

  - Екологічна безпека і сталий розвиток увиразнює ключові 

компетентності, спрямовує діяльність суб’єкта та об’єкта навчання на 

формування природничої екологічної грамотності, усвідомлення сталого 

розвитку, готовності брати участь у розв’язанні питань, які пов’язані зі 

збереженням та удосконаленням довкілля, розвитком та 

функціонуванням українського суспільства; актуалізує та активізує 

діяльність учнів та вчителя у напрямі збереження й захисту 

навколишнього середовища. 

- Громадянська активність формує соціальну та громадянську 

компетентності, розкриває сутність громадянської активності і 

відповідальності, сприяє самоідентифікації учня у громадянському 

суспільстві. 

- Здоров’я і безпека формує здоров’язбережувальну ключову 

компетентність, спрямовуючи на формування учня як духовно, емоційно, 

соціально і фізично повноцінного та самодостатнього громадянина, який 

веде здоровий спосіб життя, надає увагу фізичному розвитку, бере 

активну участь у формуванні безпечного для життєдіяльності у різних 

сферах людського буття середовища.  

- Підприємливість і фінансова грамотність забезпечує мовними та 

комунікативними знаннями учнів з питань, які сприяють  формуванню 

вмінь та навичок у заощадливості, раціональному використання коштів, 

планування витрат; стимулюванню лідерських фінансових ініціатив, 

прагненню та умінню досягати успіхів у використанні найсучасніших 

високотехнологічних продуктів.  

Наскрізні змістові лінії, як і ключові компетентності, спільні для 

української мови та літератури, інших предметів, і є інструментом, який 

дозволяє впроваджувати інтегративні процеси у взаємодії різних за 

спрямуванням і змістом навчальних предметів. Упровадження їх у навчальні 

предмети передбачає розв’язування завдань конкретного змістового 

наповнення; виконання міжгалузевих навчальних проектів, роботу з 

різноманітними за змістом та інтерпретацією джерелами тематичної 

інформації. 

5. Змістові лінії: мовна змістова, мовленнєва, діяльнісна, соціокультурна 

збережено для розподілу навчального матеріалу навчальних програм відповідно 

до чинного Державного стандарту базової й повної загальної середньої освіти 

2011 р. 
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6. У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти 

визначено перелік ключових комптентностей, які входять до оновлених 

(модернізованих) навчальних програм (їх 10): 

- Спілкування державною мовою (СДМ) – готовність (здатність) учнів 

засобами української мови успішно взаємодіяти у процесі роз’яснення типових 

для віку життєвих проблем. 

- Спілкування іноземними мовами (СІМ) – розуміння потреби 

популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов; усвідомлення того, 

що, вивчаючи іноземну мову, ми поглиблюємо знання рідної мови; готовність 

до міжкультурного діалогу; відкритість до пізнання різних культур; 

- Уміння вчитися впродовж життя (УВВЖ) – здатність і внутрішня 

потреба самостійно здобувати знання і формувати вміння відповідно до 

поставлених цілей з метою самовдосконалення й самореалізації. 

- Математична компетентність (МК) – спроможність особистості 

застосовувати математичні обчислення і методи в реальному житті, працювати 

з числовою інформаціює.  

- Компетентності у природничих науках і технологіях (КПНТ) – готовність 

орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією 

відповідно до потреб, застосовувати ІКТ у навчанні і повсякденному житті, 

знаходити й систематизовувати інформацію; здатність бути відкритими до 

інновацій, реалізовувати себе в мінливому технологічну, життєвому, 

навчальному й трудовому середовищі. 

- Інформаційно-комунікаційна компетентність  (ІКК) – здатність розуміти 

навколишнє інформаційне середовище, самостійно шукати, добирати й 

критично аналізувати потрібну інформацію, трансформувати, зберігати та 

транслювати її й діяти до своїх цілей і прийнятої в суспільстві комунікаційної 

етики.  

- Підприємницька компетентність (ПК) – це інтегрована якість 

особистості, що базується на креативності, творчості, інноваційності, здатності 

до ризику, спроможності планувати, самоорганізовуватися  й організувати 

підприємницьку діяльність, втілювати ідеї у сферу економічного життя, 

розв’язувати конфліктні ситуації, приймати рішення, брати на себе 

відповідальність, формувати моделі поведінки, необхідні для успішного 

розв’язання нагальних життєвих проблем. 

- Здоров’язбережувальна (ЗЗК) – здатність виявляти активну життєву 

позицію в питаннях захисту довкілля; готовність додержувати здорового 

способу життя і пропагувати його. 

- Соціальна і громадянська компетентності (СГК) – усвідомлення 

громадянської повинності й відповідальності, здатність до реалізації 

громадянських прав і обов’язків.  
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- Загальнокультурна (ЗКК) – здатність учня усвідомлено сприймати 

надбання культури як цінність, аналізувати й оцінювати досягнення 

національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному 

контексті сучасного суспільства, застосовувати традиційні для культури 

українського народу методи самовиховання.  
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3. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання 

учнів у загальноосвітніх навчальних закладах на уроках 

української мови у 9 класі за оновленими навчальними  

програмами 2017 р. для загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською, російською, молдовською мовами навчання 

(затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 №804) 

 

Важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є 

виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською мовою 

та послуговування нею повинно стати пріоритетними у роботі з дітьми. Мовне 

середовище повинно впливати на формування учня-громадянина, патріота 

України. 

Кожен навчальний заклад повинен стати для дитини осередком становлення 

громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, 

самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, 

правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти 

єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й 

злагоди в суспільстві. Необхідно виховувати в учнівської молоді національну 

самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних 

цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, 

усвідомленням відповідальності. 

Рідна  мова  –  найважливіший  засіб  патріотичного  виховання.  Вона  була  і 

є важливою сферою впливу на національну свідомість молоді, 

ідентифікаційним  кодом нації.  

З метою створення умов для реалізації кожної особистості та підтримки 

творчого, інтелектуального, духовного потенціалу нашої нації необхідно 

модернізувати систему викладання української мови, а саме:  

 формувати компетентного мовця, національно свідому, духовно багату 

мовну особистість;  

 у навчально-виховній діяльності неухильно дотримуватися єдиного 

мовного режиму;  

 формувати інформаційно й емоційно самобутній україномовний простір, 

який забезпечуватиме прилучення школярів до величезного мовного дивосвіту, 

до глобальних знань про рідну мову, її закони, систему її виражально-

зображальних засобів;  

 виховувати відповідальне ставлення до рідної мови, свідомого нею 

користування;  
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 сприяти вияву українського менталітету, способу самоусвідомлення і 

самоідентифікації, сприйняттю української мови як коду праісторичної пам’яті;  

 плекати розвиток духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної сфери 

саме на основі української мови;  

 через мовне посередництво долучати школярів до національної історії, до 

різних масивів національної культури, до глибинної сутності народного життя; 

 формувати не лише предметну компетентність, а й ключові 

компетентності, залучаючи до активності і відповідальності у громадському й 

особистому житті.  

У 2017/2018 навчальному році вивчення української мови у 9-х класах 

відбуватиметься за оновленою навчальною програмою «Українська мова. 5-9 

класи. Програмами для загальноосвітніх навчальних закладів». (Затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804).           

Учителям-словесникам слід звернути увагу не лише на кількісні, структурні та 

змістові зміни, а й виховний компонент, про що, зокрема, ідеться в «Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (наказ Міністерства освіти і 

науки України №641 від 16 червня 2015 року) та «Стратегії національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»  (Указ Президента України від 13 

жовтня 2015 року №580/2015), Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 р. №988-р. 

Важливо навчати любові до рідної мови не деклараціями, а вишуканими 

зразками української мови – багатої і гнучкої в передаванні найтонших 

відчуттів людини (мова творів Л. Костенко, В. Симоненка, Є. Гуцала,                         

М. Стельмаха, О. Довженка).  

Пріоритетним завданням словесника також має бути руйнування стереотипу 

неповноцінності української мови, який упродовж попередніх поколінь з різних 

ідеологічних причин насаджувався в свідомості українців. Аби учні сприймали 

українську мову як сучасну, європейську, багату, культурну, розвинену, треба 

широко й системно демонструвати повнокровність і спроможність нашої мови 

в усіх сферах життя. Використання сучасних текстів у шкільних підручниках 

української мови сприяє руйнуванню згаданого вище стереотипу щодо 

можливостей і спроможності сучасної української мови. Порушена проблема 

дуже важлива для формування мовної особистості, тому доцільно широко 

використовувати, крім класичного, ще й цікавий дидактичний матеріал із 

сучасного життя для опанування мовних явищ. 

Призначення мовленнєвої змістової лінії полягає в забезпеченні 

цілеспрямованого формування й удосконалення вмінь і навичок в усіх видах 

мовленнєвої діяльності – аудіюванні, читанні, говорінні, письмі на основі 
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засвоєння мовленнєвознавчих понять, визначених у рубриці «Відомості про 

мовлення», оволодіння  базовими вміннями й навичками використання мови в 

життєво важливих для певного віку сферах й ситуаціях спілкування. 

 Реалізація її змісту здійснюється як на спеціальних уроках із розвитку 

мовлення, так і на уроках засвоєння основ науки про мову, що дає змогу 

зробити процес формування мовленнєвої компетентності  учнів   

ефективнішим.  

 

№ Види робіт 
Рекомендації щодо текстів та тем  

національно-патріотичного спрямування 

1 Сприймання чужого 

мовлення:  

Аудіювання (слухання-

розуміння) 

Читання мовчки 

Виразне читання вголос  

 «Дерево пам’яті: книга українського 

історичного оповідання». 

 Зайцев П. «Життя Тараса Шевченка». 

 Івченко М. «Напоєні дні». 

 Крістіна Бердинських. Є люди. Теплі 

історії з Майдану. – К.: Брайт Стар 

Паблішинг, 2014;  

 Є.Перепічка, Майдан 2013-2014. – Львів: 

«РАСТР-7», 2014.  

 К.Богданович, Х.Бондарева, Ю.Бухтоярова 

та ін. Небесна сотня. – Харків: «Фоліо», 2014. 

  Н.Дичка, Знакове світло Майдану. – Київ: 

«Смолоскип», 2014. 

 Г.Бевз, Хроніка через серце, Одеса: 

«Акваторія», 2014. 

 Твори  О.Апановича, Ю.Мушкетика, 

П.Скрипника, Д.Яворницького та ін.  

2 Відтворення тексту: 

Перекази 

Говоріння: 

Стислий усний переказ тексту 

публіцистичного стилю (за 

складним планом).  

Вибірковий усний переказ 

тексту художнього стилю. 

 

 

 

Уривки: 

 Королюк  Н. «Маленькі історії про 

українських   композиторів ХVІІІ-ХХ ст.». 

 Семків Р. «Як писали класики». 

 Скляренко С. «Святослав», «Володимир».  
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Письмо: 

Докладний письмовий переказ 

тексту публіцистичного стилю з 

творчим завданням. 

 «Витоки української душі» 

(За П.Мовчаном). 

 «Ятрить душу біль Дніпра» 

 (За О.Дмитренком). 

Вибірковий письмовий переказ 

тексту наукового стилю (з 

використанням складних речень 

з різними видами зв’язку). 

 Похід князя Ігоря (За Б.Яценком). 

 Київська Русь  в історії України  

(За В.Борисенком). 

 Архетипи в житті українців.  

 Український інформаційний простір. 

3 Створення власних 

висловлень 

Діалогічне мовлення 

 «Чи пов’язані розвиток мови та розвиток 

суспільства?». 

  «Культура спілкування сучасної молоді». 

 «Мова сучасних школярів». 

 «Традиційні ремесла українців». 

 «Чим я схожий на моїх предків?». 

 «Україна на карті Європи». 

Монологічне мовлення: 

Говоріння: 

Усний твір-роздум у 

публіцистичному стилі 

мовлення на суспільну тему. 

  «Яка гребля, такий млин, який батько, 

такий син».  

 «Значення ЗМІ (Інтернету) для розвитку та 

популяризації української мови». 

 «Ми – діти європейської родини». 

Письмо: 

Есе з використанням 

складнопідрядних речень. 

 

 «Слово – то дивний витвір людини». 

 «Слово народилося в праці, як і пісня». 

 «Мова – неповторний самоцвіт, що виграє 

різними барвами веселки, має своє 

звучання і красу». 

 «Добре тому жити – хто вміє дружити». 

Коротке повідомлення (на 

основі кількох джерел) у 

публіцистичному стилі на 

морально-етичну або суспільну 

тему. 

 «Українська культура і світ». 

 «Як вливає на розвиток мови бурхливе 

запозичення неологізмів — запозичених 

слів?». 

 «Я – громадянин України – європейської 

країни». 

 «Європейське майбутнє України».  
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Твір-роздум на морально-

етичну тему в публіцистичному 

стилі. 

 «Своє, рідне — своєрідне». 

 «Як відшукати свій шлях у житті?». 

 «Забудеш рідний край – твоє коріння 

всохне». 

 «Україна в сім’ї європейських народів». 

 «Яка вона, моя Україна?». 

Тези прочитаних 

публіцистичної чи науково-

пізнавальної статей. 

Конспект сприйнятого на слух 

науково-навчального тексту. 

  «Цінності сучасного молодого українця». 

 «Як усе встигнути в прискореному ритмі 

сьогодення». 

 «Про що мріє цифрове покоління 

українських школярів?». 

 «Під синьо-жовтими прапорами України та 

Євросоюзу» 

Створення допису до шкільного 

веб-сайта. 

 «Про що я хотів(ла) б розпитати свого 

прапрапрадіда (або далекого нащадка)?». 

 «Віртуальний музей моєї родини». 

 «Герої Небесної Сотні на захисті 

європейських цінностей». 

 «Чи знаєш ти Європу? Допоможи Європі 

дізнатися про тебе!» 

 

Соціокультурна змістова лінія є засобом опанування національних,  

загальнолюдських культурних і духовних цінностей, нормами, які регулюють 

стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному й 

морально-етичному розвиткові особистості, органічному входженню її в 

соціум. 

Орієнтовний зміст навчального матеріалу 

Cфери 

відношень 

Тематика текстів Теми висловлень учнів 

Я і українська 

мова й 

література. 

Українська мова серед 

інших мов. Розвиток 

української мови. 

«Слово – то дивний витвір 

людини». 

 «Спочатку було Слово…». 

«Творчість народу в слові». 
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Я і 

Батьківщина, 

національна 

історія і 

культура 

(звичаї, 

традиції, свята, 

культура 

взаємин). 

Україна, її географічне 

положення, природні 

багатства. Природа різних 

регіонів України. 

Україна — від часів 

Київської Русі до 

сучасності. Український 

національний характер. 

 

«Яка вона, моя Україна?». 

«Забудеш рідний край – твоє 

коріння всохне». 

«Своє, рідне — своєрідне». 

«Я вірю в майбутнє твоє, 

Україно!». 

«Історична доля мого рідного 

народу».  

«Туристична привабливість 

України». 

«Естетика довкілля». 

«Світ про Україну». 

«Загальнолюдські цінності». 

«Україна – Європа: історичний і 

культурний діалог». 

 

 

Я і мистецтво 

(традиційне й 

професійне). 

 

 

 

Основні галузі 

господарства: ремесла й 

народні художні промисли. 

Взаємозв’язок матеріальних 

і духовних цінностей 

української культури. 

Найвидатніші постаті 

вітчизняної й світової 

культури. 

«Українська культура і світ». 

«Традиційні ремесла українців». 

«Рукотвори». 

«Світ живопису». 

«Художнє ковальство». 

«Дива архітектури». 

«Сучасний дизайн». 

«Світлини». 

«Береться мудрість не із заповітів». 

«Краса людських взаємин». 

«Життєвий вибір». 

 

Я і ти (члени 

родини, друзі, 

товариші ). 

Я і ми (класний 

колектив,  

народ, 

людство). 

Я як 

особистість. 

Забезпечення спадкоємності 

поколінь. Збереження 

сімейних цінностей, 

реліквій, ідеалів. 

Культурогенна форма 

життєдіяльності сучасної 

сім’ї. 

Життєвий і професійний 

вибір особистості. 

 

«Цінності сучасного молодого 

українця». 

«Як відшукати свій шлях у житті?». 

«Культура спілкування сучасної 

молоді». 

«Доброчинність». 

«Гармонійне спілкування». 

«Світ наших уподобань». 

«Громадянська позиція». 

«Молодь і сучасність». 

«Найважче — це творення самого 

(самої) себе». 

«Поважаю європейські цінності – 

будую сучасну Україну!» 
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Стосовно навчання української мови напрями технологічного підходу до 

патріотичного виховання можна представити таблицею (за О.Глазовою): 

 

Компоненти 

національно-

патріотичного 

виховання 

Що передбачає 
Як реалізується 

на уроці мови 

Пізнавальний 

 (когнітивний)  

 

Формування та уточнення 

знань про історію України, 

історію та значення 

державних символів;   

історію та розвиток 

української мови, 

ознайомлення з 

традиціями, звичаями й 

культурою рідного народу, 

усвідомлення місця своєї 

держави у світовому 

співтоваристві 

Через опанування 

української мови,  

вивчення відповідних 

мовознавчих  тем,  

через дидактичний 

матеріал  із подальшим 

обговоренням та аналізом 

його змісту, виконання 

самостійно і за 

допомогою педагога робіт 

(навчальних, науково-

дослідницьких і творчих 

проектів, наукових 

досліджень та ін.),  

пов’язаних із  отриманням 

і систематизацією знань 

про долю рідного краю, 

його минуле й сучасне 

Емоційно-

почуттєвий 

 

Усвідомлення  своїх 

почуттів  і ставлень до 

«малої батьківщини» та 

Української держави;  

безпосереднє переживання 

й усвідомлення свого 

ставлення  до  вітчизняної 

історії, національно-

культурного  життя 

України,  до подій і явищ 

суспільного життя, до 

співвітчизників, до себе 

самого та своїх  дій 

Через  визначення й  

називання почуттів  і 

ставлень до Української 

держави, української  

мови,  культури, 

співвітчизників і 

громадян інших держав, 

формування вміння 

висловлювати такі 

почуття в усному й 

писемному спілкуванні 

 

 Формування вмінь і Через розвиток  
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Операційно-

діяльнісний 

 

навичок діяти й поводитись 

у відповідності  

до своїх патріотичних 

переконань,   

суспільних норм  

і моральних приписів, 

займати активну життєву 

позицію, 

обстоювати свої погляди, 

робити свідомий вибір 

свого місця в житті й долі  

рідного народу 

мислення (набуття вмінь 

робити висновки й 

узагальнення,  виявляти й 

пояснювати причиново-

наслідкові зв’язки в 

суспільних процесах 

становлення 

демократичної  України 

та розбудові 

національного життя)  та 

мовлення    (формування  

комунікативних умінь і 

навичок  –  усного  й 

писемного спілкування 

українською мовою  – у 

будь-якій ситуації, у 

відповідних обставинам 

стилях із використанням 

різних типів мовлення) 

 

Для реалізації цих глобальних завдань необхідна системна робота, яка 

передбачає забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, 

засобів, методів виховання дітей у процесі навчання і позакласної діяльності.  
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4. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного 

виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах на уроках 

української літератури у 9 класі за оновленими навчальними  

програмами 2017 р. для загальноосвітніх навчальних закладів  

з українською, російською, молдовською мовами навчання 

(затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

від 07.06.2017 №804) 

 

Метою базової загальної середньої освіти є розвиток і соціалізація 

особистості учнів, формування в них національної самосвідомості, культури, 

світоглядних орієнтирів, навичок практичного використання досвіду, 

здобутого за допомогою читання, усвідомлення важливості читання як 

чинника власного становлення й соціалізації, екологічного мислення й 

поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних 

навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін 

і викликів. 

Випускник основної школи – це патріот України, який знає її історію; 

носій української культури, який поважає культуру інших народів; 

компетентний мовець, який вільно спілкується державною мовою, володіє 

однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до 

самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й 

особистому житті, здатний до підприємливості й ініціативності, має уявлення 

про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно 

використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу 

життя. 

Метою навчання української літератури є виховання національно 

свідомого громадянина України,  формування  й утвердження гуманістичного 

світогляду особистості, національних і загальнолюдських цінностей 

Глибокий аналіз подій, учинків героїв вивчених творів сприятиме 

формуванню важливого розуміння того, що упродовж історії людства українці, 

як і інші народи, безпосередньо брали участь у виробленні системи 

загальнолюдських цінностей, збагачували світову мистецьку скарбницю 

художніми шедеврами. Таке розуміння історичного процесу гартуватиме 

гордість за свій народ, а отже, формуватиме патріотичну особистість. З огляду 

на це вчителі-філологи мають на високому професійному рівні переконливо 

продемонструвати мистецькі переваги кожного художнього твору. 

Осягнення літературної спадщини буде повноцінним лише за активного 

навчання, яке можна зреалізувати через застосування                                                     

особистісно орієнтованого підходу в навчанні, проблемно-пошукового методу, 

використання проектної технології тощо. Учитель має продумати систему 
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роботи над формуванням національно-патріотичної вихованості учнів 

упродовж вивчення поетичних, прозових і драматичних творів художньої 

літератури. 

В основу системи патріотичного виховання на уроках української 

літератури потрібно покласти правдиве слово про свій народ, його споконвічне 

прагнення розбудовувати Українську державу. Творчі зусилля кожного вчителя 

мають бути спрямовані на те, щоб підвищити виховний рівень сучасного уроку 

та його творчий потенціал, створити оптимальні можливості для розвитку 

самостійного творчого мислення учнів, активізації їхньої пізнавальної 

діяльності, формування патріотичних почуттів під час вивчення літератури. 

Тому національно-патріотичне виховання на уроках літератури має 

здійснюватися на основі проблемного вивчення художніх текстів, де є активна 

чи пасивна позиція героїв у ставленні до проблем національного відродження; 

їхньої системності, де домінантою є настанови до національного відродження. 

Якісна зміна у викладанні української літератури сприятиме становленню і 

розвитку насамперед національно свідомої особистості, бо в почуттях і 

характерах учнівської молоді домінуватиме не космополітизм, а український 

патріотизм, бажання жити і працювати задля розквіту Української держави. 

Засобами літератури повинні формуватися складники патріотичної 

вихованості, які ґрунтуються на життєвих стереотипах українського народу й 

узгоджуються з народними уявленнями про високі виміри морального, 

етичного, духовного, гуманістичного, відображають національний менталітет. 

Щоб художні твори посіли належне місце у формуванні складників вихованості 

патріотичних почуттів в учнів, на уроках української літератури необхідно 

моделювати ситуації, які сприятимуть розумінню учнями суспільно-політичних 

явищ, змальованих автором у творі проводити аналогії із сучасністю; через 

мистецтво слова пробуджувати національну свідомість.  

 

№ 

з/

п 

Зміст навчального 

матеріалу 
Національно-патріотичне спрямування 

1  Вступ. Роль і місце 

літератури в житті 

нації. Розвиток 

літератури. Творча 

індивідуальність 

митця. 

Формування національної самосвідомості, 

культури. 

Усвідомлення важливості читання як чинника 

власного становлення й соціалізації, екологічного 

мислення й поведінки, творчих здібностей. 

Виховання любові до книги, естетичного смаку. 

2 Родинно-побутові 

пісні. «Місяць на 

небі, зiроньки 

Усвідомлення значення давньої культурної 

спадщини українського народу. 

Возвеличення справжнього кохання. 
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сяють». Виховання прагнення до щирих почуттів, 

естетичного смаку. 

3 Родинно-побутові 

пісні. «Цвіте терен, 

цвіте терен». 

Оспівування страждань дівчини. 

Засудження зради в коханні. 

Виховання бажання відроджувати і вивчати 

оригінальну творчість народу. 

4 Родинно-побутові 

пісні. «Сонце 

низенько».  

Усвідомлення вірності в коханні як основи 

родинного затишку. 

Уславлення вірного кохання. 

5 Українські народні 

балади. «Ой летіла 

стріла». 

Усвідомлення значення давньої культурної 

спадщини свого народу. 

Висловлення співчуття до загиблого. 

Зіставлення почуттів людей різних родинних 

зв’язків у трагічній ситуації.  

Виховання усвідомлення понять трагічного і 

оптимістичного, їхнє місце в житті людини. 

6 Українські народні 

балади.  «Ой на горі 

вогонь горить». 

Уславлення мужності і відданості козаків-

захисників. 

Висловлення співчуття загиблому козакові. 

5  Українська 

середньовічна 

література ХІ—ХV 

ст.  

Перекладна 

література. 

Біблія (фрагменти).  

Легенда про 

Вавилонську вежу. 

Усвідомлення універсальності євангельських 

істин людського буття повага до літератур 

інших народів, зокрема стародавнього Сходу як 

невід’ємного чинника у становленні української 

національної культури.  

Уславлення миру, праці, взаєморозуміння між 

людьми на землі; засудження заздрості. 

Виховання пошани й поваги до духовної спадщини 

народу. 

6 Легенда про Мойсея.   Возвеличення вільного і щасливого життя, яке 

необхідно здобути шляхом боротьби з 

гнобителями. 

Уславлення чесності, справедливості, поваги, 

щирості, доброти. 

Виховання чуйності, працьовитості, скромності, 

простоти. 

7 Притча про 

блудного сина.  

Засудження марнотратства, хвалькуватості, 

невміння раціонально користуватися власним 

майном. 

Виховання почуття поваги до Святого Письма, 

чесності, доброти, порядності, скромності, 
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любові до ближнього. 

8 Пам’ятки 

оригінальної 

літератури княжої 

Руси-України. 

Літописи як 

історико-художні 

твори. «Повість 

минулих літ».  

Возвеличення давності слов’янського роду, 

уславлення загальноруського патріотизму. 

Утвердження християнства на Русі. 

Виховання поваги до історичного минулого 

України, патріотизму, толерантності. 

9 «Поученіє 

Володимира 

Мономаха». 

Уславлення згуртованості та єдності. 

Усвідомлення вічної проблеми добра і зла, 

праведника і грішника, швидкоплинності земного 

життя і слави. 

Засудження беззаконня, неправди і 

підступництва, власної гордості та суєти 

мирської. 

10 Києво-Печерський 

патерик. 

Возвеличення щирості, доброти, милосердя.  

Уславлення православної віри. 

Вшанування наших предків, їх патріотизму і 

миролюбності.  

Відбиття високого рівня культури Київської Русі. 

Засудження підступності, жадібності, заздрості, 

жаги до збагачення. 

11 «Слово о полку 

Ігоревім» —

 давньоруська 

пам’ятка, перлина 

українського ліро-

епосу.  

Усвідомлення історичної долі Руської землі, її 

минулого, сучасного й майбутнього.  

Уславлення єдності, любові до рідної землі. 

Возвеличення чесності і відкритості, мужності й 

рішучості, патріотизму й благородства, 

мудрості й хоробрості. 

Засудження необачності, недалекоглядності, 

славолюбства. 

Виховання любові до Батьківщини, інтересу до 

історичного минулого. 

12 Українська 

література доби 

Ренесансу і доби 

Бароко. Григорій 

Сковорода. «Бджола 

та Шершень». 

Усвідомлення ролі самопізнання і гармонії зі 

світом у становленні й реалізації себе як 

особистості. 

Возвеличення праці, яка є смислом щасливого 

життя. 

Засудження ледарства, крадіжки, паразитичного 

способу існування. 
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Виховання працьовитості, інтересу до наслідків 

власної праці. 

13 Григорій Сковорода. 

«Всякому місту — 

звичай і права». 

Ушанування справжніх життєвих цінностей. 

Утвердження совісті як основи людського 

життя. 

Усвідомлення необхідності духовного 

удосконалення. 

Засудження моральних вад суспільного життя: 

здирництва. 

14 Григорій Сковорода. 

«De libertate».  

Уславлення боротьби за волю і щастя 

українського народу.  

Утвердження свободи людини як найвищої 

суспільної цінності. 

Виховання шанобливого ставлення до культурних 

надбань вітчизняної літератури ХVІІІ ст.; 

інтерес до історичного минулого рідного краю. 

15 Нова українська 

література. Іван 

Котляревський. 

«Енеїда». 

Формування активної життєвої позиції, 

розвиток уміння відстоювати людську гідність, 

власні принципи. 

Усвідомлення можливості вибороти власне 

щастя. 

Висміювання українських панів і чиновників, 

козацьких старшин, їх паразитичного життя, 

обжерливості, пияцтва, нікчемних сварок.  

Уславлення патріотизму, вірності обов’язку, 

мужності, товариської солідарності. 

Утвердження безсмертності українського 

народу, його ментальності, культури, мови, 

волелюбного духу. 

16 Іван 

Котляревський.  

«Наталка 

Полтавка». 

Утілення народного ідеалу української жінки, її 

моральної краси.  

Уславлення духовної величі людини з народу. 

Засудження лицемірства, крутійства, хижацтва 

сільської верхівки. 

Виховання почуття поваги й пошани до родинних 

звичаїв і традицій. 

17 Григорій Квітка-

Основ’яненко.  

«Маруся».  

Усвідомлення важливості соціально активної 

позиції в житті.  

Розвиток уміння відстоювати людську гідність, 

власні принципи, усвідомлення можливості 
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вибороти власне щастя. 

Уславлення душевної краси і високої моральної 

чистоти, гуманізму, щирості, чесності, доброти, 

палкого почуття кохання. 

Уславлення краси вірності в коханні. 

Засудження соціальної нерівності. 

Виховання шанобливого ставлення до обрядів 

українського народу, засад народної моралі й 

етики: працелюбності, щирості, любові й поваги 

до батьків.  

18 Література  

українського 

романтизму. 

Петро Гулак-

Артемовський. 

Байка  «Пан та 

Собака».  

 

Усвідомлення того, що романтик — духовно 

багата, творча людина. 

Засудження сваволі й деспотизму, хитрості, 

пристосуванства. 

Уславлення сумлінності, працьовитості, 

чесності, відданості. 

Виховання почуття гуманізму, справедливості, 

людської гідності. 

 

19 Петро Гулак-

Артемовський. 

Балада «Рибалка».  

Уславлення щирого почуття кохання. 

Засудження соціальної несправедливості, 

підлості, хитрості, нерозсудливості.  

20 Євген Гребінка.  

Байка «Ведмежий 

суд».  

Засудження соціальної нерівності. 

Виховання почуття людської гідності, 

справедливості. 

21 Євген Гребінка. 

Вірш «Човен».  

Усвідомлення вибору життєвої стежини. 

Уславлення мрійливості й закоханості в 

навколишній  світ. 

Виховання в учнів самостійності, уміння 

відстоювати свої переконання, гуманізм. 

22 Микола Гоголь. 

«Тарас Бульба». 

Усвідомлення, що Україна — країна визначних 

мистецьких талантів, які зробили великий 

внесок у культуру інших народів. 

Уславлення єдності, вірності, патріотизму, 

товариства, вольності. 

Засудження зради Батьківщині. 

Виховання поваги до історичного минулого 

українського народу, почуття обов’язку та 

гордості за героїчне минуле України. 

Формування громадянської позиції учнів. 
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23 Тарас Шевченко.  

«До Основ’яненка». 

Уславлення старожитньої України, запорозького 

козацтва, колишньої слави рідного краю. 

Пробудження національної свідомості. 

Виховання пошани до історії рідного краю. 

24 Тарас Шевченко.  

«Сон» («У всякого 

своя доля…»)  

Засудження аморальності й паразитизму 

російського самодержавства.  

Самоусвідомлення народу, пробудження 

національної гідності. 

Заперечення національного і соціального 

гноблення народу. 

Виховання почуття патріотизму, любові до 

України. 

25 Тарас 

Шевченко.  «Кавказ

».  

Усвідомлення важливості почуття 

солідарності з боротьбою інших народів за 

визволення від гніту.  

Ухвалення патріотичної і мужньої боротьби 

горців. 

Утвердження безсмертя народу. 

Засудження  загарбницьких війн, пропаганда 

неприйняття насильства, поневолення людей.  

Виховання мужності, патріотизму, любові до 

рідного краю. 

26 Тарас Шевченко. «І 

мертвим, і живим, і 

ненарожденним…»  

Формування переконання, що за будь-яких 

обставин необхідно залишатися з народом, його 

цінностями. 

Утвердження віри народу в перемогу над 

класовим ворогом. 

Засудження схиляння співвітчизників перед 

культурою Заходу. 

Виховання патріотизму, любові до 

Батьківщини. 

27 Тарас 

Шевченко. «Катери

на». 

Висловлення глибокого співчуття до жінки-

покритки. 

Ухвалення краси материнства. 

Засудження жорстокості, підступності, зради. 

Виховання поваги до української жінки, риси 

чуйності, доброти, людяності. 

28 Тарас Шевченко.  

«Наймичка».  

Усвідомлення того, що жінка — уособлення 

краси на землі. 

Усвідомлення важкої долі жінки в жорстокому 
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світі. 

Ухвалення самопожертви своїм щастям і 

життям заради щастя дитини. 

Возвеличення материнської любові. 

Виховання поваги до матері. 

29 Тарас Шевченко.  

«У нашім раї на 

землі…».  

Возвеличення святості матері. 

Усвідомлення важкої жіночої долі в умовах 

соціального і національного гніту.  

Уславлення прагнення щасливого майбутнього. 

Засудження соціального устрою, який змусив 

страждати багатьох жінок. 

30 Тарас 

Шевченко. «Доля». 

Возвеличення долі, що супроводжує людину 

впродовж життя. 

Усвідомлення призначення на землі. 

Виховання чесності та справедливості. 

31 Тарас Шевченко. 

«Росли укупочці, 

зросли…»  

Переконання, що контакт із друзями, 

однодумцями, зі світом є підтримкою 

особистості, що жити треба чесно, у добрі та 

взаємоповазі. 

Уславлення щасливого подружнього життя, 

злагоди,  довіри, щирості, поваги, 

любові,порозуміння, готовності піти на 

поступки. 

Возвеличення гармонії, дружньої підтримки. 

Виховання чесності,  взаєморозуміння. 

32 Біблія в житті 

Т.Шевченка. «Ісаїя. 

Глава 35».  

Осмислення беззаконня життя «без Бога». 

Усвідомлення Бога як високого духовного оплоту 

особистості. 

Уславлення віри у щасливе і вільне життя. 

Виховання поваги до Бога. 

33 Пантелеймон Куліш. 

«Чорна рада». 

Усвідомлення історичної долі України, цінності 

людського життя. 

Ухвалення вірності обов’язку, козацької честі, 

мужності, патріотизму. 

Возвеличення пошани й любові до Батьківщини. 

Усвідомлення значення ініціативності, 

наполегливості й працьовитості для досягнення 

поставленої мети.  

Прагнення до справедливості,  лицарства, 

щирості, вірності почуттю й обов’язку.  
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Засудження ненависті, зради,підступності, 

брехні, жаги до збагачення, прагнення заволодіти 

гетьманською булавою будь-яким шляхом. 

Виховання поваги до історичного минулого 

рідного народу. 

34 Марко 

Вовчок (Марія 

Олександрівна 

Вілінська). 

«Інститутка».  

Переконання в тому, що кожна людина, 

незалежно від свого суспільного стану, має право 

бути щасливою. 

Ухвалення мрії про краще життя. 

Засудження жорстокості, насильства, 

людиноненависництва, обмеженості, 

егоїстичності, паразитичного життя того 

часного суспільства. 

Виховання людяності, милосердя, порядності, 

уміння критично оцінювати власні вчинки. 

35 Українська поезія 

другої половини ХІХ 

ст. Михайло 

Старицький. «Не 

зaхвати солодкого 

зомління…»  

Розуміння поезії як сповіді душі, вияву 

найсокровенніших думок і почуттів людини. 

Протиставлення поезії та бездуховності. 

Формування позитивних моральних якостей. 

Усвідомлення почуття кохання як найвищого 

прояву людських стосунків. 

36 Література рідного 

краю.  

Ознайомлення із 

творами 

письменників-

земляків. 

Усвідомлення і сприйняття сили й енергетики 

поетичного слова, прагнення наслідувати своїх 

відомих земляків. 
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5. Знайти і розкрити талант (обдарована молодь) 

 

Найважливіше завдання  школи –  

 розкрити творчі здібності,  

обдарування, таланти всіх вихованців. 

В.Сухомлинський 

 

Становлення української державності, інтеграція в європейське і світове 

товариство, побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на 

особистість, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, уміє застосовувати 

здобуті знання, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, 

прагне вдосконалити власне життя і життя своєї держави. 

Наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – 

запорука найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави. Майбутнє 

людської цивілізації залежить виключно від реалізації обдарованості. Саме 

тому в системі освіти ХХІ століття великого значення набуває робота з 

обдарованими дітьми.  

Необхідно виховувати в учнівської молоді національну самосвідомість, 

сприяти набуттю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в 

процесах державотворення. Важливим аспектом формування такої особистості 

є виховання поваги та любові до державної мови. Мовне середовище повинно 

впливати на формування учня-громадянина, патріота України.  

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів створює оптимальні 

умови  для розвитку особистості учня, учителя та студентської молоді, надає 

можливості для самореалізації й стимулює розвиток інтелектуальних і творчих 

здібностей через участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, іграх які мають 

важливе соціокультурне та загальнодержавне значення, оскільки під час цих 

змагань утверджується увага до української мови, формується повага до інших 

культур, але все це консолідується навколо української мови і через площину 

української літератури. Про це свідчать високі результати міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних олімпіад, конкурсів, змагань та ігор 2016/2017 

навчального року. 

 

XVII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика 

проведено з метою сприяння утвердженню статусу української мови як 

державної, піднесення її престижу. У Конкурсі взяли участь 223 учні 3-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів Одеської області, 12 учнів 

професійно-технічних навчальних закладів, 25 студентів ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації та 23 студенти ВНЗ ІІІ-ІV рівнів. (Усього - 283 учасники ІІІ (ІІ) 

етапу Конкурсу). Призові місця посіли 27 учнів 3-11 класів загальноосвітніх 
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навчальних закладів, 3 учні професійно-технічних навчальних закладів, 3 

студенти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації філологічного напрямку, 3 студенти ВНЗ 

І-ІІ рівнів акредитації нефілологічного напрямку, 6 студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації (усього – 42). Із 42 переможців 36 взяли участь у ІV (ІІІ) 

фінальному етапі. Переможцями ІV (загальнонаціонального) етапу 

Конкурсу стали: Осічна Єлизавета Володимирівна, учениця 4 класу 

Одеської загальноосвітньої школи №130 І-ІІІ ступенів (учитель Тощакова 

Валентина Адамівна), Статечна Софія Олександрівна, студентка Одеського 

національного університету імені І.І.Мечникова - Диплом І ступеня (викладач 

Хрустик Надія Михайлівна); Бондар Вікторія Володимирівна, учениця 8 

класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 м. Березівки - Диплом ІІ 

ступеня (учитель Савіна Тетяна Григорівна).  

Учениці та студентці, які посіли І місця, призначено стипендію Президента 

України протягом року (наказ Міністерства освіти і науки України від 

19.05.2017 року №722 «Про призначення стипендій Президента України 

переможцям ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика 2017 року». 

 

VII Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка проведено з метою вшанування 

творчої спадщини Кобзаря, виховання в молодого покоління поваги до мови й 

традицій свого народу. Цьогоріч у Конкурсі взяли участь 186 учнів 5-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Одеської області, 15 учнів професійно-

технічних навчальних закладів, 27 студентів вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації, 32 студенти вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації. (Усього - 260 учнів та студентів). Переможцями ІV (фінального) 

етапу Конкурсу стали 14 учнів загальноосвітніх навчальних закладів, 2 учні  

професійно-технічних закладів, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 1, ВНЗ ІІІ-ІV 

рівнів акредитації – 2:  Алексєєва Анна Володимирівна, учениця 6 класу 

Чорноморської гімназії №1 Чорноморської міської ради (учитель Татарчук 

Тамара Андріївна), Ватуля Аліна Сергіївна, учениця 9 класу навчально-

виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – 

гімназія» Балтської міської ради (учитель Сокол Тетяна Дмитрівна), Грачова 

Ксенія Олександрівна, студентка державного навчального закладу «Одеське 

вище професійне училище торгівлі та технологій харчування» (викладач 

Нежинська Ольга Павлівна), Дончук Анастасія Дмитрівна, студентка вищого 

навчального комунального закладу «Балтське педагогічне училище» (викладач 

Капкіна Любов Макарівна), Орліогло Софія Костянтинівна, учениця 11 класу 

Великодальницького навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» 

Біляївської районної ради (учитель Ткаченко Світлана Іванівна), Халілова 
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Вікторія Русланівна, учениця 7 класу Чорноморської гімназії №1 

Чорноморської міської ради (учитель Верготі Лідія Танасіївна), Чаплигіна 

Марія Дмитрівна, учениця 5 класу Нерубайського навчально-виховного 

комплексу «школа-гімназія» Біляївської районної ради  (учитель Кудренко 

Тетяна Володимирівна) - Диплом І ступеня; Бондар Вікторія 

Володимирівна, учениця 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

м.Березівки (учитель Савіна Тетяна Григорівна), Бондаренко Катерина 

Олександрівна, студентка Одеського національного університету імені 

І.І.Мечникова (викладач Шупта-В’язовська Оксана Григорівна), Буга Яна 

Ігорівна учениця 8 класу Чорноморської гімназії №1 Чорноморської міської 

ради (учитель Михайлова Тетяна Дмитрівна), Вакарчук Катерина 

Олександрівна, учениця 9 класу Одеської спеціалізованої школи №117 І-ІІІ 

ступенів Одеської міської ради (учитель Ветлицька Вікторія Володимирівна), 

Сметанська Катерина Вікторівна, студентка Одеського національного 

університету імені І.І.Мечникова (викладач Романченко Алла Петрівна), 

Шендерук Лариса Вікторівна, учениця 5 класу Новопольської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Балтської районної ради (учитель Снігур 

Алла Дмитрівна) - Диплом ІІ ступеня; Дерікот Дар’я Захарівна, учениця 7 

класу Одеського навчально-виховного комплексу «Гімназія №7 – 

спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» 

(учитель Сордія Олена Анатоліївна), Жердецька Тетяна Василівна, студентка 

Одеської національної академії харчових технологій (викладач Южакова Олена 

Іванівна), Компанієць Андрій Анатолійович, учень 11 класу Одеської 

загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради (учитель 

Масленко Олена Павлівна), Пашкевич Тетяна Олександрівна, учениця 6 

класу Шабської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Білгород-

Дністровської районної ради (учитель Грєхова Наталя Андріївна), Терзі Діана 

Василівна, учениця 9 класу Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Арцизької районної ради (учитель Кругленя Лілія Нестерівна), Філак 

Валерія Юріївна, учениця 10 класу Одеської загальноосвітньої школи №78 І-

ІІІ ступенів Одеської міської ради (учитель Кабак Віра Анатоліївна) - Диплом 

ІІІ ступеня.  

 Переможцям VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка призначено стипендію 

Президента України  Ватулі Аліні, учениці 9 класу навчально-виховного 

комплексу «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – гімназія» 

Балтської міської ради та Чаплигіній Марії, учениці 5 класу Нерубайського 

навчально-виховного комплексу «школа-гімназія» Біляївської районної ради. 
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ХVІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, 

брати мої!», присвячений 100-річчю утворення Української Центральної Ради 

та проголошення Української Народної Республіки. Переможцями ІІІ 

(обласного) етапу в номінації «Література» стало 5 учнів. Переможницею 

(підсумкового) етапу ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

стала Абажер Наталя Валеріївна, учениця 6 класу Білгород-Дністровського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей» 

Білгород-Дністровської міської ради (учитель Якубовська Альона Юріївна). 

 

З метою  виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, 

схильностей та природних обдарувань проведено ХХХІ Всеукраїнську 

учнівську олімпіаду з української мови та літератури. Учасниками стали 

166 учнів 8-11-их  класів загальноосвітніх навчальних закладів області, які 

володіють секретами слова й уміють цінувати знання та вічні духовні цінності.  

Переможцями ІІІ (обласного) етапу серед учнів 8-11-х класів стали   85 

учасників,  з них 4 посіли І місце,  8 – ІІ місце, 73 – ІІІ місце. ІV етап ХХХІ 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури відбувся 

з 30 березня до 01 квітня 2017 року на Київщині (Біла Церква), переможцями 

стали: Орліогло Софія Костянтинівна, учениця 11 класу 

Великодальницького навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» 

Біляївської районної ради – І місце (учитель Ткаченко Світлана Іванівна); 

Голумбйовська Анастасія Миколаївна, учениця 10 класу Одеської гімназії 

№8 Одеської міської ради (учитель Хіль Ольга Володимирівна), Вакарчук 

Ганна Олександрівна, учениця 11 класу Одеської спеціалізованої школи №117 

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради (учитель Ветлицька Вікторія 

Володимирівна) – ІІ місце; Прокоф’єва Анна Сергіївна, учениця 8 класу 

Нерубайського навчально-виховного комплексу «школа-гімназія» Біляївської 

районної ради (учитель Кудренко Тетяна Володимирівна), Лозка Анна 

Анатоліївна, учениця 9 класу Чорноморської гімназії №1 Чорноморської 

міської ради (учитель Верготі Лідія Танасіївна), Колумба Олена Олексіївна, 

учениця 10 класу Чорноморської гімназії №1 Чорноморської міської ради 

(учитель Михайлова Тетяна Дмитрівна) – ІІІ місце.  

За участь та перемогу (І місце) у ІV етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української мови та літератури Орліогло Софія, учениця 11 класу 

Великодальницького навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія» 

Біляївської районної ради, здобула  стипендію імені Тараса Шевченка.   

За участь і перемоги на обласному рівні Всеукраїнських учнівських 

конкурсів з української мови та літератури, олімпіад з української мови та 

літератури протягом декількох навчальних років Шутяк Таїсії, учениці 10 класу 

Писарівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 



 47 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кодимської районної ради (учитель 

Шутяк Надія Вікторівна), призначено стипендію Кабінету Міністрів України 

(наказ Міністерства освіти  і науки від 23.06.2017 року № 915).  

 VІІІ Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» - 2017 для учнів 1-

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Одеської області проведена з 

метою долучення до кращих здобутків національної культури у її мовному та 

літературному просторі, розширення та поглиблення знань з української мови, 

літератури, українознавства, загальнолюдських і національних цінностей. 

Участь у грі взяло 21888 учнів. Серед учнів початкової школи  переможців – 

4273; учні 5-11 класів нагороджені Дипломами: І ступеня Всеукраїнського 

рівня – 325 учнів, ІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 492 учні, ІІІ ступеня 

Всеукраїнського рівня – 841 учень; І ступеня регіонального рівня – 1108 учнів, 

ІІ ступеня регіонального рівня – 1584 учнів, ІІІ ступеня регіонального рівня – 

2384 учнів, на шкільному рівні – 5236 учнів; сертифікати учасників отримали – 

5645 учнів. 

З метою розширення обріїв фахової підготовки учителів-словесників, 

надання можливості побачити себе в широкому професійному колі 337 

учителів-україністів взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Соняшник-

учитель» - 2016. Переможцями стали 7 учителів:  Ротай В.М. - Білгород-

Дністровський навчально-виховний комплекс м.Білгорода-Дністровського - І 

місце; Близнюк Н.М. - Загнітківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Кодимського району, Бодачевська Л. А. - Загнітківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Кодимського району, Максютіна О. Г. - Одеська загальноосвітня 

школа № 38 І-ІІІ ступенів - ІІ місце; Ткаченко С. І. - Великодальницький 

навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія» Біляївського району, Трачук 

А. Ю. - Іванівський навчально-виховний комплекс  Лиманського району,  

Шаповалова Т. А. - Новоборисівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Великомихайлівського району - ІІІ місце. 

 

 

Одещина пишається своїми талановитими вихованцями й вітає їх з такими 

високими досягненнями! 

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, зокрема 

організатори  змагань з української мови та літератури, висловлює подяку всім 

учителям, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, районних  

(міських) відділів освіти, батькам за оптимізм, терпимість, патріотизм, любов 

до України, до своєї роботи, професіоналізм, за те, що вони засівають 

благодатні зерна науки, любові, доброти, толерантності в душах і серцях наших 

маленьких українців – юнаків і юнок. 
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Пам’ятаймо: уміння знаходити обдарованих дітей – талант, уміння 

їх вирощувати – мистецтво.  

Напередодні початку 2017/2018 навчального року бажаємо 

учителям – україністам міцного здоров’я, творчої активності в 

удосконаленні форм і методів забезпечення учнів міцними знаннями в 

опануванні таємницями рідного слова, а їхнім вихованцям – взяти від 

них зерно мудрості, яке в майбутньому проросте пишним колоссям 

нових знань на ниві нашої вільної незалежної України.  
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6. Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови 

для 5-9 класів (українська мова навчання) за оновленою 

навчальною програмою 2017 року «Українська мова. 5-9 класи. 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів» 

(затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України  

від 07.06.2017 №804 зі змінами) 

 

5 клас 

 

Усього 122 год., 3,5 год. на тиждень. 

І семестр – 3 год. 

ІІ семестр – 4 год. 
 

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт 

 

Форми контролю І семестр ІІ семестр 

Перевірка мовної теми 3 5 

Письмо: 

              переказ 

 

1 

 

1 

              твір - 1 

Правопис: 

               диктант 

 

1 

 

1 

Говоріння: 

               діалог 

 

1 

 

- 

               переказ 1 - 

               твір - 1 

Читання вголос  - 1 

Перевірка зошитів 4 5 

 

 

№ 

з/п 

 

Зміст навчального матеріалу 
 

Дата 
 

 

Примітка 

І семестр 

1. Тема №1. Повторення вивченого в початкових 

класах. Лексикологія  

Вступ.  Значення мови в житті суспільства. 

Українська мова – державна мова України. 

  

2. РМ № 1. Загальне уявлення про мовлення як 

діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, 

читання, говоріння, письмо), їх особливості. 

 РМ № 1 

3. Текст. Речення. Слово   
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Усні й письмові висловлення, текст. Зміст, заголовок 

тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлення 

(тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою 

висловлення. Розділові знаки в кінці речення. 

4. РМ № 2. Складання й розігрування діалогів 

відповідно до запропонованої ситуації спілкування, 

пов’язаної з життєвим досвідом учнів. 

 РМ № 2 

5. Слово як компонент речення. Слово як частина мови. 

Добір слів для доповнення речення. Складання речень 

певного змісту. 

  

6. РМ № 3. Складання усного опису предмета за 

картиною.   

 РМ № 3 

7. Лексикологія. Лексичне значення слова. Однозначні й 

багатозначні слова. 

  

8. Використання багатозначних слів у прямому й 

переносному значенні. 

  

9. РМ № 4. Усний вибірковий переказ художнього 

тексту, що містить опис предмета, за колективно 

складеним планом.  

 РМ №4 

10. Лексична помилка та умовне позначення її 

(практично). Тлумачний словник.   

  

11-

12. 
РМ № 5-6. Контрольний докладний усний переказ 

розповідного тексту художнього стилю з елементами 

опису тварини, що містить синоніми та антоніми (за 

колективно складеним простим планом).. 

 РМ №5-6 

(усний 

переказ) 

13-

14. 

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, 

омоніми. Пароніми. 

  

15-

16. 
РМ № 7-8.  Контрольний докладний письмовий 

переказ розповідного тексту художнього стилю з 

елементами опису тварини, що містить синоніми та 

антоніми.  

 РМ №7-8 
(письмовий 

переказ) 

17. Використання синонімів, антонімів, омонімів, 

паронімів у мовленні. Ознайомлення зі словниками.  

  

18. Контрольна робота № 1 за темою «Повторення 

вивченого в початкових класах. Лексикологія» 

(тестові завдання).  

 КР №1 

19. Тема №2. Будова слова. Орфографія  

Значущі частини слова. Основа слова і закінчення. 

  

20. Корінь як значуща частина слова.   

21. РМ № 9. Контрольний діалог. Складання й  РМ №9 
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розігрування діалогу етикетного характеру з 

використанням  синонімічних етикетних формул 

вітання, прохання, вдячності (у музеї, бібліотеці, 

магазині, спортзалі та ін.) з урахуванням віку та 

статусу співрозмовника. 

(діалог) 

22. Корінь слова. Спільнокореневі слова.   

23. Спільнокореневі слова і форми слова.   

24. РМ №10. Редагування речень, що містять 

спільнокореневі слова й форми одного слова.  

 РМ №10 

25. Незмінні й змінні слова.   

26. Префікс як значуща частина слова.   

27 РМ №11. Письмовий твір-опис предмета (тварини) з 

використанням слів із суфіксами та префіксами, що 

надають тексту емоційного забарвлення й виразності 

(у художньому стилі). 

 РМ №11  

28. Написання префіксів пре-, при-, прі-.   

29. РМ № 12. Конструювання речень-компліментів (для 

привітання з днем народження, святом) з 

використанням слів із префіксом пре-. 

 РМ №12 

30. Суфікс як значуща частина слова.   

31. РМ № 13. Створення казки, текст якої містить слова, 

що надають слову значення збільшеності та 

згрубілості. 

 РМ №13 

32. Розбір слова за будовою. Повторення, узагальнення й 

систематизація. 

  

33. Контрольна робота № 2 за темою «Будова слова. 

Орфографія» (тестові завдання). 

 КР №2 

34. Тема №3. Фонетика. Графіка. Орфоепія. 

Орфографія Звуки мовлення. Голосні та приголосні 

звуки. 

  

35. Приголосні тверді та м'які, дзвінкі та глухі. Вимова 

звуків, що позначаються буквами ґ і г. 

  

36. Приголосні тверді та м'які, дзвінкі та глухі. Вимова 

звуків, що позначаються буквами ґ і г. 

  

37. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт   

38. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв 

я, ю, є, ї та щ. 

  

30. Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник 

наголосів. Орфоепічна помилка.   
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40. РМ № 14. Складання опису тварини для Вікіпедії та 

опису тварини як героя оповідання (усно). Порівняння 

складених висловлень. 

 РМ №14 

41. Вимова ненаголошених і наголошених голосних. 

Ненаголошені е, и, о в коренях слів. Ненаголошені 

голосні, що не перевіряються наголосом. 

  

42. Позначення на письмі ненаголошених голосних е, и та 

о перед складом із наголошеним у в коренях слів. 

  

43. РМ №. 15. Особливості будови розповіді та 

елементарного роздуму. 

 РМ №15 

44. Орфограма. Орфографічна помилка, її умовне 

позначення Орфографічний словник (практично). 

  

45. Повторення, узагальнення й систематизація.   

46. Контрольна робота № 3 за темою «Фонетика. 

Графіка. Орфоепія. Орфографія»  (тестові завдання). 

 КР №3 

47. Контрольний диктант за І семестр.  Диктант 

48. Аналіз контрольної роботи та контрольного диктанту. 

Підсумковий урок. 

  

ІІ семестр 

49. Тема №4. Фонетика. Графіка. Орфоепія. 

Орфографія Вимова приголосних звуків. 

Уподібнення приголосних звуків.  

  

50. Уподібнення приголосних звуків. Тренувальні вправи.   

51. РМ № 16. Докладний усний переказ художнього 

тексту розповідного характеру з елементами роздуму. 

 РМ № 16 

52. Спрощення в групах приголосних.   

53. Спрощення в групах приголосних. Тренувальні 

вправи. 

  

54. Вимова й правопис префіксів роз-, без-.    

55. Чергування [о]-[а],[е]-[і],[е]-[и]; [о],[е] з [і].   

56. [и], [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях 

слів. [е], [о] після [ж], [ч], [ш]. 

  

57. Чергування [г], [к], [х] –  [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].   

58. Контрольна робота № 4 за темою «Фонетика. 

Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові завдання). 

 КР №4 

59. Тема №5. Фонетика. Графіка. Орфоепія. 

Орфографія Основні випадки чергування у-в, і-й, з-

із-зі (правила милозвучності). 

  

60. Вимова й правопис префіксів з-, (зі-, с-), роз- (розі-).   
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61. РМ № 17. Виразне читання текстів з дотриманням 

правил орфоепії. 

 РМ № 17 

62. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами 

ь, і, є, ю, я. 

  

63. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами 

ь, і, є, ю, я. Тренувальні вправи. 

  

64. Основні правила переносу.   

65. Правила вживання знака м’якшення.   

66. Правила вживання апострофа.   

67. Правила вживання знака м’якшення та апострофа. 

Тренувальні вправи. 

  

68. РМ № 18. Есе (розмірковування в довільній формі) 

про красу й милозвучність української мови. 

 РМ № 18 

69. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого   

70. Контрольна робота № 5 за темою «Фонетика. 

Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові завдання).  

 КР №5 

71. Тема №6. Відомості із синтаксису і пунктуації 

Словосполучення. Відмінність словосполучення від 

слова й речення. 

  

72. Головне й залежне слово в словосполученні.   

73. Речення, його граматична основа (підмет і присудок).   

74. Речення з одним головним членом.   

75. Види речень за метою висловлювання, емоційним 

забарвленням: окличні й неокличні. 

  

76-

77. 

РМ № 19-20. Контрольний усний твір-роздум на 

тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у 

художньому стилі за колективно складеним планом 

(орієнтовні теми: «Чому людина має бути чемною». 

 РМ № 19-20 

(усний твір) 

78. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення.   

79. Другорядні члени речення (додаток, означення, 

обставина). 

  

80. Додаток. Способи їх вираження. Стилістична роль 

означень у художньому мовленні. 

  

81. РМ №21. Читання вголос. Відповіді на запитання за 

змістом прочитаного. 

 РМ №21 

(читання 

вголос) 

82. Означення. Способи їх вираження. Стилістична роль 

означень у художньому мовленні. 

  

83. Прикладка як різновид означення.   

84. Обставина. Типи обставин за значенням. Способи їх   
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вираження. 

85. Другорядні члени речення. Тренувальні вправи.   

86. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого   

87. Контрольна робота № 6 за темою «Відомості із 

синтаксису і пунктуації» (тестові завдання). 

 КР №6 

88. Тема №7. Відомості із синтаксису й пунктуації  

Речення з однорідними членами (без сполучників та зі 

сполучниками а, але, і). Кома між однорідними 

членами. 

  

89. Узагальнювальне слово при однорідних членах 

речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних 

словах у реченнях з однорідними членами. 

  

90. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у 

реченнях з однорідними членами. Тренувальні 

вправи. 

  

91-

92. 
РМ №22-23. Контрольний докладний письмовий 

переказ тексту розповідного характеру з елементами 

роздуму, що містить однорідні члени речення.  

 РМ №22-23 
(письмовий 

переказ) 

93. РМ №24. Складання висловлення «Мої улюблені 

квіти» («Шкільний сад») з використанням 

узагальнювальних слів з однорідними членами 

речення. 

 РМ №24 

94. Звертання. Непоширені й поширені звертання.    

95. Розділові знаки при звертанні.   

96. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними 

словами та сполученнями слів (практично). 

  

97. Вставні слова, виділення їх на письмі комами.    

98. РМ №25. Написання листа до рідної людини з 

використанням звертань та вставних слів. 

 РМ №25 

99. Складні речення із безсполучниковим і 

сполучниковим зв'язком. Кома між частинами 

складного речення, з’єднаними безсполучниковим і 

сполучниковим зв’язком. 

  

100. Складні речення із безсполучниковим і 

сполучниковим зв'язком. Кома між частинами 

складного речення, з’єднаними безсполучниковим і 

сполучниковим зв’язком. Синтаксичний розбір 

складного речення. 

  

101. РМ №26.  Ділові папери. Оформлення конверта.  РМ №26 
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102. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого.   

103. Контрольна робота № 7 за темою «Відомості із 

синтаксису і пунктуації» (тестові завдання). 

 КР №7 

104. Тема №8. Пряма мова. Діалог. Повторення й 

узагальнення вивченого в кінці року 

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. 

  

105. Розділові знаки при прямій мові.    

106. Розділові знаки при прямій мові. Тренувальні вправи.   

107

-

108. 

РМ № 27-28. Контрольний письмовий твір-роздум 

за колективно складеним планом у художньому стилі 

на тему: «Чому необхідно знати історію свого 

народу». 

 РМ № 27-28 
(письмовий 

твір) 

109. Діалог. Тире при діалозі.   

110. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при них.   

111. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого.    

112. РМ №29.  Складання розповіді «Улюблені пісні моєї 

мами». 

 РМ №29 

113. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого 

з розділу «Будова слова й орфографія». 

  

114. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого 

з розділу «Фонетика й графіка». 

  

115. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого 

з розділу «Орфоепія й орфографія». 

  

116. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого 

з розділу «Синтаксис. Пунктуація». 

  

117. РМ №30.  Написання речень і текстів з поясненням 

написання слів та вживання розділових знаків. 

 РМ №30 

118. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого 

з розділу «Синтаксис. Пунктуація». 

  

119. Контрольний диктант за ІІ семестр.  Диктант 

120. Контрольна робота № 8 за темою «Пряма мова. 

Діалог. Повторення й узагальнення вивченого в кінці 

року» (тестові завдання). 

 КР №8 

121. Аналіз контрольної роботи та контрольного диктанту. 

Підсумковий урок. 

  

122. Узагальнення й систематизація вивченого за рік.   
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6 клас 

 

 

Усього 122 год., 3,5 год. на тиждень. 

І семестр – 3 год.  

ІІ семестр – 4 год. 

 

 Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт 

 

Форми контролю І семестр ІІ семестр 

Перевірка мовної теми 3 5 

Письмо: 

              переказ 

 

1 

 

1 

              твір - 1 

Правопис: 

               диктант 

 

1 

 

1 

Говоріння: 

               діалог 

 

- 

 

1 

               переказ 1 - 

               твір - 1 

Читання вголос - 1 

Перевірка зошитів 4 5 

 

 

№ 

з/п 

 

Зміст навчального матеріалу 
Дата  

 

 

Примітка 

І семестр 

1. Тема №1. Повторення, узагальнення й 

поглиблення вивченого 

Вступ.  Краса й багатство української мови. 

  

2. РМ №1. Повторення вивченого про мовлення.  

Загальне  уявлення про ситуацію, спілкування та її 

складники: адресат мовлення, адресант мовлення, 

тема та основна думка висловлювання, мета й місце 

спілкування (практично). Складання діалогів 

відповідно до запропонованої ситуації,пов’язаної з 

обміном думками, життєвим досвідом учнів щодо 

безпеки спілкування телефоном та в мережі Інтернет. 

 РМ №1 

3. Словосполучення і речення. Головні члени речення.   

4. Просте речення. Звертання, вставні слова, однорідні 

члени речення в простому реченні. Розділові знаки 

при них. 
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5. РМ №2. Повторення вивченого про типи мовлення.  

Навчальне читання та аудіювання текстів (уривків), 

що належать до різних типів мовлення. 

 РМ №2 

6. РМ №3. Повторення відомостей про стилі мовлення. 

Поняття про офіційно-діловий стиль. 

 РМ №3 

7. Складне речення. Розділові знаки в ньому.   

8. Пряма мова і діалог. Розділові знаки при прямій мові 

та діалозі. 

  

9. РМ №4. Ділові папери. Оголошення для розміщення 

на шкільному веб-сайті. 

 РМ №4 

10. Контрольна робота №1 за темою «Повторення, 

узагальнення й поглиблення вивченого» (тестові 

завдання). 

 КР №1 

11. Тема №2. Лексикологія 

Аналіз контрольної роботи.  Групи слів за їх 

походженням: власне українські слова і запозичені. 

Тлумачний словник української мови. Словник 

іншомовних слів. Лексична помилка (практично). 

  

12. Написання слів, що увійшли в українську мову з 

інших мов (слова іншомовного походження): букви и, 

і. 

  

13. Написання слів, що увійшли в українську мову з 

інших мов (слова іншомовного походження): 

правопис знака м’якшення й апострофа. 

  

14. Написання слів, що увійшли в українську мову з 

інших мов (слова іншомовного походження): 

подвоєння букв у загальних і власних назвах 

іншомовного походження. 

  

15. Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова 

(архаїзми, історизми), неологізми. 

  

16. РМ №5. Повторення вивченого про текст, його 

основні ознаки. Особливості побудови 

висловлювання-роздуму. Роздум «Ким я мрію стати» з 

використанням неологізмів (усно). 

 РМ №5 

17. Групи слів за вживанням: загальновживані та 

стилістично забарвлені слова. Діалектні слова. 

  

18. Професійні слова і терміни, просторічні слова. 

Пароніми (практично). 

  

19. Повторення, узагальнення та систематизація 

вивченого. 
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20. Контрольна робота № 2 за темою «Лексикологія» 

(тестові завдання). 

 КР №2 

21. Тема №3.Фразеологія.Словотвір. Орфографія 

Аналіз контрольної роботи. Поняття про 

фразеологізм, його лексичне значення. Фразеологізми 

в ролі членів речень. 

  

22. Джерела фразеологізмів, їх різновиди. Ознайомлення з 

фразеологічним словником. 

  

23. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як 

різновиди фразеологізмів. 

  

24. Доречне вживання вивчених пластів лексики у 

власному мовленні; визначення ролі їх у текстів 

різних стилів 

  

25. РМ №6. Складний план прослуханого або 

прочитаного тексту; простий план власного 

висловлення. Будова елементарного роздуму. Усний 

докладний переказ художнього тексту розповідного 

характеру з елементами роздуму. 

 РМ №6 

26

-

27. 

РМ №7-8. Письмовий контрольний докладний 

переказ художнього тексту розповідного характеру з 

елементами роздуму. 

 РМ №7-8 

(письмовий 

переказ) 

28. Словотвір. Орфографія 

Аналіз контрольного переказу. Змінювання і творення 

слів. Твірне слово. 

  

29. Основні способи словотворення.   

30. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова.   

31. Зміни приголосних при творенні слів: іменників із 

суфіксом –ин(а) від прикметників на -ський, -цький; 

буквосполученням –чн-(-шн-). 

  

32. Зміни приголосних при творенні відносних 

прикметників із суфіксами-ськ-, -зьк-, -цьк- та 

іменників із суфіксами 

-ств(о), -зтв(о), -цтв(о). 

  

33

-

34. 

РМ №9-10. Усний контрольний переказ з 

елементами роздуму за простим планом. 

 РМ №9-10 

(усний 

переказ) 

35. Складні слова. Сполучні о,е в складних словах.   

36. Правопис складних слів разом і через дефіс, 

написання слів із пів-. 

  

37. Творення та правопис складноскорочених слів.   
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38. РМ №11. Письмовий твір-роздум про вчинки людей 

на основі власних спостережень і вражень у 

художньому стилі на тему «Який вчинок можна 

вважати героїчним» з використанням фразеологізмів. 

 РМ №11 

39. Повторення, узагальнення та систематизація 

вивченого. 

  

40. Контрольна робота № 3 за темою «Фразеологія. 

Словотвір. Орфографія» (тестові завдання). 

 КР №3 

41. Тема №4. Морфологія. Орфографія. Іменник 

Аналіз контрольної роботи. Загальна характеристика 

частин мови. Граматична помилка, її умовне 

позначення (практично). 

  

42. Іменник як частина мови: загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

  

43. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні 

(повторення й поглиблення). Велика буква та лапки у 

власних назвах. 

  

44. Збірні іменники. Рід іменників (повторення). Іменники 

спільного роду. 

  

45. Число іменників (повторення). Іменники, що мають 

форми тільки однини або тільки множини. 

  

46. Контрольна робота № 4 за темою «Морфологія. 

Іменник» (тестові завдання). 

 КР №4 

47. Контрольний диктант за І семестр.  Диктант 

48. Аналіз контрольної роботи та контрольного диктанту. 

Підсумковий урок. 

  

ІІ семестр 

49. Тема №5.Морфологія. Орфографія. Іменник 

Відмінки іменників, їх значення. Кличний відмінок. 

Відмінювання іменників. 

  

50. Поділ іменників на відміни і групи.   

51. Відмінювання іменників І відміни.   

52. Відмінювання іменників ІІ відміни.   

53. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду 

в родовому відмінку. Букви –а (-я), -у (-ю) в 

закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни. 

  

54. Відмінювання іменників ІІІ відміни.   

55. Відмінювання іменників ІV відміни.   

56 РМ №12-13. Будова опису приміщення. Письмовий  РМ №12-13 



 60 

-

57. 

вибірковий переказ художнього тексту, що містить 

опис приміщення. 

58. Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.   

59. Відмінювання іменників, що мають форму лише 

множини. 

  

60. Написання  не з іменниками.   

61. Правопис складних іменників.   

62. Букви   е,  и, і  в  суфіксах -ечок,  -ечк,  -ичок,  -ичк,  -

інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о),- ев(о). 

  

63. Написання й відмінювання чоловічих і жіночих 

прізвищ, імен по батькові. 

  

64. Правопис іменників. Тренувальні вправи.   

65. Морфологічний розбір іменника. Повторення, 

узагальнення та систематизація вивченого. 

  

66. Контрольна робота № 5 «Морфологія. Орфографія. 

Іменник» (тестові завдання). 

 КР №5 

67. Тема №6. Морфологія. Орфографія. Прикметник 

Аналіз контрольної роботи. Прикметник: загальне 

значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

  

68. Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, 

присвійні. 

  

69. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.   

70. Ступені порівняння якісних прикметників, їх 

творення. 

  

71. РМ №14. Особливості будови опису природи. 

Сполучення в одному тексті різних типів мовлення 

(розповіді й опису). Докладний усний переказ 

художнього тексту розповідного характеру з 

елементами опису природи. 

 РМ №14 

72

-

73. 

РМ № 15-16. Усний контрольний твір у художньому 

стилі з елементами опису природи. 

 РМ №15-16 

(усний твір) 

74. Відмінювання прикметників.   

75. Прикметники твердої і м’якої груп, їх відмінювання.   

76. Контрольна робота № 6 «Морфологія. Орфографія. 

Прикметник»(тестові завдання). 

 КР №6 

77. Тема №7. Морфологія. Орфографія. Прикметник 

Аналіз контрольної роботи. Творення прикметників. 

Перехід прикметників в іменники. 

  

78. Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-,           
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-ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк- 

79. Букви е, о, и у прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -

ов- -ин-, -ін-, -ічн-, -ичн-. 

  

80. Написання не з прикметниками.   

81. Написання -н- і -нн- у прикметниках.   

82. Написання складних прикметників разом і через 

дефіс. 

  

83. Написання прізвищ прикметникової форми. Розбір 

прикметника як частини мови. 

  

84. Правопис прикметників. Тренувальні вправи.   

85

-

86. 

РМ № 17-18. Письмовий контрольний докладний 

переказ тексту, що містить опис природи. 

 РМ №17-18 

(письмовий 

переказ) 

87. Аналіз контрольного переказу. Повторення, 

узагальнення та систематизація вивченого. 

  

88. Контрольна робота № 7. «Морфологія. Орфографія. 

Прикметник» (тестові завдання). 

 КР №7 

89. Тема №8. Морфологія. Орфографія. Числівник 

Аналіз контрольної роботи. Числівник: загальне 

значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

  

90. Числівники кількісні і порядкові.   

91. Числівники прості, складні і складені. Роздільне 

написання складених числівників. 

  

92. РМ  № 19. Письмовий твір-опис природи в 

художньому стилі на основі особистих вражень або за 

картиною. 

 РМ №19 

93. Відмінювання кількісних числівників. Буква ь в кінці 

числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. 

  

94. Відмінювання дробових і збірних кількісних 

числівників. 

  

95. Відмінювання порядкових числівників. Написання 

разом порядкових числівників з –тисячний. 

  

96. Узгодження числівників з іменниками.   

97. Правильне вживання числівників на позначення дат і 

часу. 

  

98. Правопис числівників. Тренувальні вправи.   

99-

100. 

РМ №20-21. Контрольний діалог. Складання й 

розігрування діалогу між учнями, яким доручено 

придбати для класу певну кількість квитків на виставу 

(зошитів, олівців, кулькових ручок) з використанням 

 РМ №20-21 

(діалог) 
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числівників у формах непрямих відмінків на 

позначення кількості та цін. 

101. Морфологічний розбір числівника. Повторення, 

узагальнення та систематизація вивченого. 

  

102. Контрольна робота № 8. «Морфологія. Орфографія. 

Числівник» (тестові завдання). 

 КР №8 

103. Тема №9. Морфологія. Орфографія. Займенник 

Аналіз контрольної роботи. Займенник: загальне 

значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

  

104. Розряди займенників за значенням. Особові 

займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах 

особових займенників. Зворотній займенник себе, 

його відмінювання. 

  

105-

106. 
РМ №22-23.Письмовий контрольний твір 

розповідного характеру з елементами роздуму в 

художньому стилі з використанням займенників на 

тему: «У чому полягає гідність людини». 

 РМ №22-23 

(письмовий 

твір) 

107. Питальні та відносні займенники, їх відмінювання.   

108. Неозначені займенники, їх відмінювання. Написання 

разом і через дефіс неозначених займенників. 

  

109. Присвійні, вказівні й означальні займенники, їх 

відмінювання. 

  

110. Заперечні займенники. Правопис заперечних 

займенників. 

  

111. Правопис займенників. Тренувальні вправи.   

112. Морфологічний розбір займенника. Повторення, 

узагальнення та систематизація вивченого. 

  

113. Контрольна робота № 9 «Морфологія. Орфографія. 

Займенник» (тестові завдання). 

 КР №9 

114. Контрольний диктант за ІІ семестр.  Диктант 

115. Аналіз контрольної роботи та контрольного диктанту.   

116. РМ №24. Есе «У чому полягає життєвий успіх».  РМ №24 

117. Повторення і узагальнення вивченого за рік з 

лексикології та фразеології. 

  

118. РМ №25. Виразне читання вголос художніх, 

науково-популярних текстів (уривків) різних жанрів. 

 РМ №25 

(читання 

вголос) 

119. Повторення і узагальнення вивченого за рік з 

словотвору й орфографії. 
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120-

121. 

Повторення і узагальнення вивченого за рік з 

морфології й орфографії. 

  

122. Підсумковий урок.   

 

7 клас 

 

Усього 88 год., 2,5 год. на тиждень. 

І семестр – 2 год.  

ІІ семестр – 3 год. 

 

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт 

 

Форми контролю І семестр ІІ семестр 

Перевірка мовної теми 3 5 

Письмо: 

              переказ 

 

1 

 

1 

              твір - 1 

Правопис: 

               диктант 

 

1 

 

1 

Говоріння: 

               діалог 

 

- 

 

1 

               переказ 1 - 

               твір - 1 

Читання вголос  - 1 

Перевірка зошитів 4 5 

 

 

№ 

з/п 

 

Зміст навчального матеріалу 
Дата   

Примітка 

І семестр 

1. Тема №1. Вступ. Літературна норма української 

мови. 

  

2. РМ №1. Відомості про мовлення. Повторення й 

поглиблення вивченого про текст, його структурні 

особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. 

Мікротема тексту (практично). Складання плану 

тексту (усно). 

 РМ №1 

 

3. РМ №2. Повторення вивченого про стилі мовлення. 

Поглиблення поняття про публіцистичний стиль. 

 РМ №2 

 

4. Повторення, узагальнення вивченого  

Розділові знаки у вивчених синтаксичних 

конструкціях.  
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5. РМ №3. Контрольний докладний усний переказ 

тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму 

(за простим планом) (назва). 

 РМ №3 

(усний 

переказ) 

6. Вивчені частини мови, їх правопис.   

7. РМ №4. Написання есе (орієнтовні теми: «Гармонія 

людини і природи як велика духовна цінність», 

«Земле барвінкова, дай мені здоров’я!») в 

публіцистичному стилі з використанням речень зі 

звертаннями та вставними словами. 

 РМ №4 

 

8. Контрольна робота №1 за темою «Вступ. 

Повторення та узагальнення вивченого» (тестові 

завдання). 

 КР №1 

9. Тема №2. Морфологія. Орфографія.  

Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль дієслова. Аналіз контрольної роботи №1. 

  

10.  Форми дієслова: неозначена форма (інфінітив) та 

особові форми, дієприкметник, дієприслівник, 

безособові форми на -но, -то  (загальне 

ознайомлення). 

  

11-

12. 

РМ №5-6. Контрольний докладний письмовий 

переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в 

публіцистичному стилі (назва). 

 РМ №5-6 

(письмовий 

переказ) 

13. Аналіз письмового переказу. 

Неозначена форма (інфінітив) та особові форми. 

Уживання дієслова в ролі різних членів речення. 

  

14. Доконаний і недоконаний вид дієслова.   

15. Часи дієслів. Теперішній час. Минулий час. Зміна 

дієслів у минулому часі. Майбутній час. 

  

16-

17. 

РМ №7-8. Стислий письмовий переказ розповідного 

тексту про виконання певних дій у художньому стилі 

(назва). 

 РМ №7-8 

 

18. Аналіз письмового переказу. 

Дієслова І і ІІ дієвідміни.  

  

19. Букви е, и в особових закінченнях дієслів I і II 

дієвідмін. 

  

20. Контрольна робота №2 за темою «Дієслово» (тестові 

завдання).  

 КР №2 

21. Тема №3. Дієслово (продовження). Дієвідмінювання 

дієслів теперішнього і майбутнього часу. Аналіз 

контрольної роботи №2. 
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22. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього 

часу. 

  

23. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).    

24. Творення дієслів умовного й наказового способу. Знак 

м’якшення у дієсловах наказового способу. 

  

25. Безособові дієслова. Способи творення дієслів.   

26. Правопис дієслів. Не з дієсловами (повторення).   

27. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів (повторення). 

Чергування приголосних у дієсловах. 

  

28. Уживання дієслова в ролі різних членів речення. 

Уживання одних способів дієслів чи форм певного 

часу замість інших. Розбір дієслова як частини мови.  

  

29. РМ №9. Ділові папери. Складання звіту про 

виконану роботу (оформлення в школі зимового саду; 

створення класного блога і т.ін.) в офіційно-діловому 

стилі з використанням безособових дієслівних форм 

на -но, -то. 

 РМ №9 

 

30. Контрольна робота №3 за темою «Дієслово» (тестові 

завдання). 

 КР №3 

31. Контрольний диктант за І семестр.  Диктант  

32. Аналіз контрольної роботи №3 та контрольного 

диктанту. Узагальнення й систематизація вивченого 

про дієслово. 

  

 

ІІ семестр 

33. Тема №4. Дієприкметник як особлива форма 

дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. 

 

 

 

34. Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях 

із дієприкметниковими зворотами.  

  

35. РМ №10. Складання й розігрування діалогів відповідно 

до ситуації, пов’язаної з характеристикою людей, з 

використанням дієприкметників (наприклад: освічений, 

розвинений, упевнений, натруджені (руки), досягнутий 

(успіх), докладені (зусилля), заслужена (перемога). 

 РМ №10 

36. Активні й пасивні дієприкметники.   

37. Творення активних і пасивних дієприкметників 

теперішнього й минулого часу. 

  

38. РМ №11. Особливості будови опису зовнішності 

людини. Докладний усний переказ розповідного тексту 

 РМ №11 
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художнього стилю з елементами опису зовнішності 

людини (за складним планом). 

39. Відмінювання активних і пасивних дієприкметників. 

Правопис відмінкових закінчень дієприкметників.  

  

40-

41. 

РМ №12-13. Письмовий твір-опис зовнішності людини 

за картиною українського художника (Т.Шевченка, 

М.Пимоненка, О.Мурашка та ін.) у художньому стилі з 

використанням дієприкметників і дієприкметникових 

зворотів (за складним планом) (назва). 

 РМ №12-

13 

42. Аналіз письмового твору.  

Обмеженість уживання форм активних 

дієприкметників теперішнього часу в сучасній 

українській мові, способи їх заміни.  

  

43. РМ №14. Складання й розігрування діалогів, що 

характеризують психічні стани людей, із 

використанням фразеологізмів, які містять 

дієприкметники (наприклад: як водою облитий;  як 

ошпарений; як громом прибитий). 

 РМ №14 

44. Правопис суфіксів дієприкметників.  

-Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках 

дієприкметникового походження. 

  

45. Не з дієприкметниками. Розбір дієприкметника як 

особливої форми дієслова. 

  

46. РМ №15. Контрольний діалог. Складання й 

розігрування діалогів відповідно до запропонованої 

ситуації спілкування з елементами зауважень, 

пропозицій з використанням у реченнях-репліках 

дієприкметникових зворотів (наприклад: не розв’язані 

вчасно; не виконані належним чином; не звірені за 

словником, не згаяний (час) та ін.). 

 РМ №15 

(діалог) 

47. Контрольна робота №4 за темою «Дієприкметник» 

(тестові завдання). 

  

48. Тема №5. Дієприслівник як особлива форма дієслова: 

значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.  

Аналіз контрольної роботи №4. 

  

49. Дієприслівниковий зворот. Коми при 

дієприслівниковому звороті й одиничному 

дієприслівнику. 

  

50. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники 

недоконаного й доконаного виду, творення їх. 
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51. РМ №16. Контрольний усний твір розповідного 

характеру в художньому стилі про виконання певних 

дій на основі власних спостережень із використанням 

дієприслівникових зворотів (за складним планом) 

(назва). 

 РМ №16 

(усний 

твір) 

52-

53. 

РМ №17-18. Контрольний докладний письмовий 

переказ  тексту публіцистичного стилю з елементами 

роздуму (за простим планом).   

 РМ №17-

18 

(письмови

й переказ) 

54. Не з дієприслівниками.   

55. Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова. 

Правильне вживання дієприслівників у власному 

мовленні. 

  

56. Контрольна робота №5 за темою «Дієприслівник» 

(тестові завдання).  

 КР№5 

57. Тема №6. Прислівник, значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. 

Аналіз контрольної роботи №5. 

  

58. Розряди прислівників (практично).   

59. Ступені порівняння прислівників.   

60. РМ №19. Контрольний письмовий твір розповідного 

характеру про  виконання автором улюбленої справи в 

художньому стилі (орієнтовні теми: «Душу я у 

вишивку вкладаю»,  «Як я створюю прикраси з бісеру», 

«У гуртку оригамі», «Збирання моделей човнів – 

улюблене заняття чоловіків нашої родини», «Як наш 

клас готує контент для заповнення блога»). 

 РМ №19 

(письмови

й твір) 

62. Аналіз письмового твору. 

Творення й правопис прислівників. 

  

63. Букви -н- та -нн- у прислівниках.   

64. Не і ні з прислівниками.   

65. и та і в кінці прислівників.   

66. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від 

прикметників і дієприкметників. 

  

67. Написання прислівників окремо, разом і через дефіс   

68. Написання прислівників окремо, разом і через дефіс   

69. РМ №20. Складання анотації на книжку з 

використанням  прислівників. 

 РМ №20 

70. Написання прислівникових словосполук типу раз у раз,   
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з дня на день. 

71. Написання прислівникових словосполук типу раз у раз, 

з дня на день. 

Розбір прислівника як частини мови.  

  

72. Контрольна робота №6 за темою «Прислівник» 

(тестові завдання). 

 КР №6 

73. Тема №7. Службові частини мови. Прийменник. 

Сполучник  

Прийменник як службова частина мови, засіб зв’язку 

слів у словосполученні й реченні. Зв'язок прийменника 

з непрямими відмінками іменника. Види прийменників 

за будовою. 

Аналіз контрольної роботи №6. 

  

74. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних 

прийменників разом окремо і через дефіс. 

  

75. РМ №21. Читання вголос уривків із художніх творів, 

що містять діалоги, складені в розмовному стилі. 

 РМ №21 

(читання 

вголос) 

76. РМ №22. Письмовий портретний нарис у 

публіцистичному стилі (назва). 

 РМ №22 

77. Аналіз письмового нарису. 

Синонімічні й антонімічні  прийменники.  

Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів 

речення. Розбір прийменника як частини мови. 

  

78. Сполучник як службова частина мови. Види 

сполучників за будовою, походженням, способи 

використання в реченні. 

  

79. Використання сполучників у простому й складному 

реченні: сполучники сурядності й підрядності. 

Розрізнення сполучників і однозвучних слів 

  

80. Написання сполучників разом і окремо. Розбір 

сполучника як частини мови. 

  

81. Контрольна робота №7 за темою «Прийменник. 

Сполучник» (тестові завдання). 

 КР №7 

82. Тема №8. Службові частини мови. Частка. Вигук як 

особлива частина мови  

Частка як службова частина мови. Частки формотворчі 

та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню  

додаткових відтінків (практично). 

Аналіз контрольної роботи №7. 
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83. Написання не і ні з різними частинами мови 

(узагальнення). 

  

84. Написання часток – бо, - но, - то, - от,                       -  

таки. Розбір частки як частини мови. 

  

85. Вигук як особлива частина мови. Дефіс у вигуках. 

Кома і знак оклику при вигуках. Розбір вигука як 

особливої частини мови. 

  

86. Контрольна робота №8 за темами «Частка. Вигук» 

(тестові завдання). 

 КР №8 

87. Контрольний диктант за ІІ семестр.  Диктант  

88. Аналіз контрольної робота і контрольного диктанту. 

Узагальнення й систематизація вивченого про частини 

мови, правопис їх і використання в мовленні. 

  

 

 

 

8 клас 

 

Усього 70 год., 2 год. на тиждень. 
   

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт 

  

Форми контролю І семестр ІІ семестр 

Перевірка мовної теми 2 2 

Письмо: 

              переказ 

 

1 

 

1 

              твір 1 1 

Правопис: 

               диктант 

 

1 

 

1 

Говоріння: 

               діалог 

 

1 

 

- 

               переказ 1 - 

               твір - 1 

Читання вголос  - 1 

Перевірка зошитів 4 5 
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№ 

з/п 

 

Зміст навчального матеріалу 
Дата 

 

 

Примітка 

І семестр 

1. Тема №1. Повторення й узагальнення вивченого. 

Синтаксис. Пунктуація 

Вступ. Мова – найважливіший засіб спілкування, 

пізнання і впливу.  

  

2. РМ № 1. Повторення відомостей про текст, стилі, 

жанри й типи мовлення, вимоги до мовлення, 

ситуацію спілкування. Засоби міжфразового зв’язку 

в тексті.  

 РМ №1 

3. Лексикологія. Фразеологія.   

4. Морфологія й орфографія.   

5. Основні правила правопису(за вибором учителя).   

6. РМ №2. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, 

вивчальне, критичне. Аудіювання тексту, що містить 

опис пам’ятки історії та культури. Вибірковий усний 

переказ розповідного тексту з елементами опису 

пам’яток історії та культури в художньому стилі. 

 РМ №2 

7. Словосполучення й речення 

Словосполучення.  Будова і види словосполучень за 

способами вираження головного слова. 

  

8. Речення. Речення прості й складні (повторення); 

двоскладні та односкладні.  

  

9. РМ №3. Контрольний діалог. Складання й 

розігрування діалогу-обміну думками та враженнями 

від телепередач (матеріалів відеохостингаYouTube), 

присвячених вивченню та збереженню пам’яток 

історії та культури. 

 РМ №3 

(діалог) 

10. Граматична помилка та її умовне позначення 

(практично). 

  

11. РМ №4. Читання мовчки тексту наукового стилю. 

Конспект прочитаного науково-навчального тексту; 

тематичні виписки. 

 РМ №4 

12. Контрольна робота №1 за темою «Повторення 

вивченого. Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення 

й речення» (тестові завдання).  

 КР №1 

13. Просте речення. Двоскладне речення    
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Аналіз контрольної роботи. Головні та другорядні 

члени речення. Підметі присудок як головні члени 

речення. Способи вираження підмета. 

14. Простий і складений (іменний і дієслівний). Способи 

вираження  присудка. 

  

15. Тире між підметом і присудком. Узгодження 

головних членів речення. 

  

16. Речення поширені й непоширені (повторення). 

Порядок слів у реченні. Логічний наголос. 

  

17. РМ №5. Усний контрольний вибірковий переказ 

розповідного тексту з елементами опису пам’яток 

історії та культури в художньому стилі. 

 РМ №5 

(усний 

переказ) 

18. Означення, додаток і обставина як другорядні члени 

речення (повторення). 

  

19. Прикладка як різновид означення. Написання 

непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що 

беруться в лапки. 

  

20. Види обставин (за значенням), способи вираження їх. 

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних 

зворотів комами. 

  

21-

22. 
РМ №6-7. Контрольний докладний письмовий 

переказ розповідного тексту з елементами опису 

пам’яток історії й культури в публіцистичному стилі 

( за простим або складним планом, з використанням 

прикладок). 

 РМ №6-7 

(письмовий 

переказ) 

23. Односкладні речення  

Аналіз контрольного переказу. Односкладні прості 

речення з головним  членом  у формі присудка  і 

підмета. Односкладне речення як частина складного 

речення. 

  

24. Означено-особові,  неозначено-особові та 

узагальнено-особові речення. 

  

25. Безособові речення.   

26. Називні речення. Односкладне речення як частина 

складного речення. 

  

27. РМ №8. Особливості будови опису місцевості. 

Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на 

основі особистих спостережень і вражень у 

художньому стилі (за складним планом) з 

 РМ №8 
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використанням називних речень на позначення 

місця. 

28. РМ №9. Контрольний письмовий твір-опис 

місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих 

спостережень і вражень у художньому стилі (за 

складним планом з використанням речень, 

ускладнених однорідними членами). 

 РМ №9 

(письмовий 

твір) 

29. Аналіз контрольного твору. Повні й неповні речення. 

Тире в неповних реченнях.  

  

30. Контрольна робота №2 за темою «Синтаксис. 

Пунктуація. Просте речення. Двоскладне речення. 

Односкладні речення» (тестові завдання). 

 КР №2 

31. Контрольний диктант за І семестр.  Диктант  

32. Аналіз контрольної роботи та контрольного 

диктанту. Підсумковий урок. 

  

ІІ семестр 

33. Тема №3. Просте ускладнене речення. Речення з 

однорідними членами  

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, 

безсполучниковим та змішаним зв’язком). 

  

34. Поширені й непоширені однорідні члени речення. 

Смислові відношення між однорідними членами 

речення (єднальні, протиставні, розділові). Кома між 

однорідними членами речення. 

  

35. РМ №10. Ділові папери. План роботи. Складання 

плану роботи над проектом. Оформлення рубрик, 

стислих описів етапів роботи, аналіз результатів 

діяльності. 

 РМ №10 

36. Речення з кількома рядами однорідних членів.    

37. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними 

членами (повторення й поглиблення). Двокрапка й 

тире при узагальнювальних словах у реченнях з 

однорідними членами. 

  

38. Однорідні й неоднорідні означення.   

39. РМ №11. Повідомлення про мову, що потребує 

зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому 

стилі (речення з однорідними членами, односкладні 

речення). 

 РМ №11 
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40. Речення зі звертаннями, вставними словами 

(словосполученнями, реченнями)  

Звертання непоширені й поширені. Риторичне 

звертання.  

  

41. Вставні слова (словосполучення й речення). Групи 

вставних слів і словосполучень за значенням. 

  

42. Розділові знаки при звертаннях і вставних словах.    

43. Розділові знаки при однорідних членах, звертаннях і 

вставних словах. Тренувальні вправи. 

  

44. Контрольна робота №3 за темою «Просте 

ускладнене речення. Речення з однорідними 

членами. Речення зі звертаннями, вставними словами 

(словосполученнями, реченнями) (тестові завдання).  

 КР №3 

45. Тема №4. Речення з відокремленими членами 

Аналіз контрольної роботи. Поняття про 

відокремлення. Відокремлення другорядні члени 

речення (також уточнювальні). 

  

46. РМ №12. Інтерв’ю в публіцистичному стилі.  РМ №12 

47. Відокремлені означення. Розділові знаки при 

відокремлених означеннях. 

  

48-

49. 
РМ №13-14. Контрольний докладний письмовий 

переказ розповідного тексту з елементами опису 

місцевості в художньому стилі (за складним планом). 

 РМ №13-14 

(письмовий 

переказ) 

50. Аналіз контрольного переказу. Відокремлена 

прикладка. Розділові знаки при ній. 

  

51. Відокремленні обставини. Розділові знаки при них.   

52. Відокремлені додатки. Розділові знаки при них.   

53. Відокремлені члени речення. Розділові знаки при 

них. Тренувальні вправи. 

  

54-

55. 

РМ №15-16. Контрольний усний твір-опис 

місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих 

спостережень і вражень або за картиною в 

художньому стилі (за складним планом). 

 РМ №15-16 

(усний твір) 

56. Відокремлені уточнювальні члени речення.    

57. Відокремлені уточнювальні члени речення. 

Тренувальні вправи. 

  

58. Повторення, узагальнення й систематизація 

вивченого. 
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59. РМ №17. Контрольний письмовий твір-опис 

пам’ятки історії й культури на основі особистих 

спостережень і вражень у художньому стилі (з 

використанням відокремлених означень та обставин). 

 РМ №17 

(письмовий 

твір) 

60. Аналіз контрольного твору. Синтаксичний розбір 

простого ускладненого речення.  

  

61. РМ №18. Читання вголос тексту художнього 

стилю, що містить речення, ускладнені 

відокремленими членами. 

 РМ №18 

(читання 

вголос) 

62. Повторення в кінці року  

Словосполучення й речення. Будова й види 

словосполучень. Речення прості й складні, 

двоскладні й односкладні. 

  

63. Головні й другорядні члени речення.   

64. Види односкладних речень. Повні й неповні речення   

65. Розділові знаки в простому реченні. Редагування 

словосполучень і речень, у яких допущено 

граматичні помилки. 

  

66. Відокремлені члени речення.   

67. Контрольна робота №4 за темою «Речення з 

відокремленими членами» (тестові завдання). 

 КР №4 

68. Контрольний диктант за ІІ семестр.  Диктант  

69. Аналіз контрольної роботи та контрольного 

диктанту. Підсумковий урок. 

  

70. Узагальнення й систематизація вивченого за рік.   
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9 клас 

 
 

Усього 70 год., 2 год. на тиждень. 

 

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт 

 
Форми контролю І семестр ІІ семестр 

Перевірка мовної теми 2 3 

Письмо: 

              переказ 

 

1 

 

1 

              твір 1 1 

Правопис: 

               диктант 

 

1 

 

1 

Говоріння: 

               діалог 

 

1 

 

- 

               переказ 1 - 

               твір - 1 

Читання вголос  - 1 

Перевірка зошитів 4 5 

 
 

№ 

з/п 

 

Зміст навчального матеріалу 
 

Дата 
 

Примітка 

 І семестр 

1. Тема 1. Повторення вивченого у 8 класі. Пряма 

й непряма мова 

Вступ. Розвиток української мови. 

  

2. РМ №1. Повторення й узагальнення  вивченого 

про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. 

Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, 

вивчальне, критичне). Різновиди читання 

(ознайомлювальне, вивчальне, переглядове). 

Стилі, типи мовлення (повторення). Жанри 

мовлення. 

 РМ №1 

3. РМ №2. Вимоги до мовлення. Мовленнєва 

ситуація. Особливості орієнтування в ситуації 

спілкування в інтернет-просторі, зокрема в 

соцмережах. Уникання небажаного й небезпечного 

спілкування, протистояння маніпулятивним 

впливам. 

 РМ №2 

4. РМ №3. Контрольний діалог. Складання та  РМ №3 
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розігрування діалогів відповідно до певної ситуації 

(офіційна й неофіційна розмова, діалог-

домовленість) на запропоновані учнями актуальні 

й цікаві для них теми.   

Складання та обговорення переліку умов 

успішного спілкування в сучасному молодіжному 

середовищі, зокрема з використанням мобільного 

зв’язку. 

(діалог) 

5. Граматична основа речення. Односкладне й 

двоскладне речення. 

  

6. РМ №4. Контрольний вибірковий усний 

переказ тексту художнього стилю. 

 РМ №4 

(усний 

переказ) 

7. Розділові знаки в простому ускладненому реченні.   

8. РМ №5. Ділові папери. Резюме.  РМ №5 

9. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої 

мови (повторення, поглиблення). Розділові знаки в 

реченнях з прямою мовою. 

  

10. Заміна прямої мови непрямою.   

11. Цитата як спосіб передачі чужої мови. Розділові 

знаки при цитатах. 

  

12. Діалог. Розділові знаки при діалозі.   

13. Повторення, узагальнення  й систематизація 

вивченого. 

  

14. Контрольна робота №1 за темою «Повторення 

вивченого у 8 класі. Пряма й непряма мова» 

(тестові завдання). 

 КР №1 

15. Тема 2. Складне речення. Складносурядне 

речення.  

Складне речення і його ознаки. Складні речення 

без сполучників, з сурядним і підрядним зв’язком. 

  

16. Складносурядне речення; його будова і засоби 

зв’язку між його частинами.  

  

17. РМ №6. Стислий усний переказ тексту 

публіцистичного стилю (за складним планом). 

 РМ №6 

18. Смислові зв’язки між частинами складносурядного 

речення. Розділові знаки між частинами 

складносурядного речення. 

  

19-

20. 
РМ № 7-8. Контрольний докладний письмовий 

переказ тексту публіцистичного стилю з творчим 

 РМ № 7-8 

(письмовий 

переказ) 
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завданням. 

21. Синтаксичний розбір складносурядного речення.   

22. Повторення, узагальнення  й систематизація 

вивченого. 

  

23. Складнопідрядне речення; його будова і засоби 

зв’язку в ньому. Розділові знаки в 

складнопідрядному реченні. 

  

24. Підрядні сполучники й сполучні слова в 

складнопідрядних реченнях. 

  

25. РМ №9. Ділові папери. Заява.  РМ №9 

26. Основні види складнопідрядних речень. 

Означальні, з’ясувальні, обставинні.  

  

27. Складнопідрядне речення з підрядними 

означальними. 

  

28. Складнопідрядне речення з підрядними 

з’ясувальними. 

  

29. РМ №10. Контрольний письмовий твір-роздум 

у публіцистичному стилі на суспільну тему.   

 РМ №10 

(письмовий 

твір) 

30. Контрольна робота №2 за темою «Складне 

речення та його ознаки. Складносурядне речення. 

Складнопідрядне речення» (тестові завдання). 

 КР №2 

31. Контрольний диктант за І семестр.  Диктант 

32. Аналіз контрольної роботи та контрольного 

диктанту. Підсумковий урок. 

  

ІІ семестр 

33. Тема №3. Складнопідрядні речення.  

Основні типи складнопідрядних речень з 

підрядними обставинними. Складнопідрядні 

речення з підрядними часу й місця. 

  

34. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії 

й ступеня, порівняльними. 

  

35. Складнопідрядні речення з підрядними 

обставинними мети, причини й умови.  

  

36. Складнопідрядні речення з підрядними 

обставинними допусту й наслідку. 

  

37. Складнопідрядні речення з кількома підрядними.   

38. Розділові знаки в складнопідрядному реченні з 

кількома підрядними. 

  

39. РМ №11. Коротке повідомлення (на основі  РМ №11 
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кількох джерел) у публіцистичному стилі на 

морально-етичну або суспільну тему. 

40. РМ №12. Есе (орієнтовна тема: «Що робить мене 

щасливим(ою)») з використанням 

складнопідрядних речень.  

 РМ №12 

41. Повторення, узагальнення й систематизація 

вивченого. 

  

42. Контрольна робота №3 за темою 

«Складнопідрядні речення» (тестові завдання). 

 КР №3 

43. Тема №4. Безсполучникове складне речення. 

Складне речення з різними видами зв’язку 

Безсполучникове складне речення: смислові 

відношення між його частинами. Особливості 

інтонації безсполучникових складних речень. 

  

44. Кома та крапка з комою між частинами 

безсполучникового складного речення. 

  

45. РМ №13. Контрольний усний твір-роздум у 

публіцистичному стилі мовлення на суспільну 

тему. 

 РМ №13 

(усний твір) 

46. Двокрапка між частинами безсполучникового 

складного речення. 

  

47. Тире між частинами безсполучникового складного 

речення. 

  

48. РМ №14. Контрольний письмовий твір-роздум 

на морально-етичну тему в публіцистичному стилі 

(орієнтовні теми: «Своє, рідне — своєрідне», «Як 

відшукати свій шлях у житті», «Чи зможуть з 

часом селфі замінити родинні фотографії») з 

використанням безсполучникових речень. 

 РМ №14 

(письмовий 

твір) 

49. Розділові знаки між частинами безсполучникового 

складного речення. Тренувальні вправи. 

  

50. Складне речення з різними видами 

сполучникового й безсполучникового зв’язку . 

  

51. Складні речення із сполучниковим (сурядним і 

підрядним) зв’язком. Розділові знаки в них. 

  

52-

53. 
РМ №15-16. Контрольний письмовий переказ 

тексту наукового стилю (з використанням 

складних речень з різними видами зв’язку). 

 РМ №15-16 

(письмовий 

переказ) 

54. Складне речення з різними видами зв’язку 

(сполучникового (сурядного та підрядного) і 
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безсполучникового). 

55. Контрольна робота №4 за темою 

«Безсполучникове складне речення. Складне 

речення з різними видами зв’язку» (тестові 

завдання). 

 КР №4 

57. Тема 5. Текст як одиниця мовлення й продукт 

мовленнєвої діяльності. Узагальнення й 

систематизація вивченого 

Текст, його основні ознаки. Будова тексту. 

  

58. РМ №17. Конспектування сприйнятого на слух 

науково-навчального тексту. 

 РМ №17 

59. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й 

абзаці. 

  

60. РМ №18. Тези прочитаних публіцистичної чи 

науково-пізнавальної статей. 

 РМ №18 

61. Види і засоби міжфразового зв’язку в тексті 

(повторення й узагальнення). 

  

62. Повторення вивчених розділових знаків у 

простому і складному реченнях. 

  

63. РМ №19. Читання вголос тексту 

публіцистичного стилю, що містить складні 

речення з різними видами зв’язку. 

 РМ №19 

(читання 

вголос) 

64-

65. 

Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у 

реченні, граматична основа, види речень). 

  

66. Орфографія. Пунктуація.   

67. Контрольна робота №5 за темою «Складне 

синтаксичне ціле. Узагальнення й систематизація 

вивченого» (тестові завдання). 

 КР №5 

68. Контрольний диктант за ІІ семестр.  Диктант 

69. Аналіз контрольної роботи та контрольного 

диктанту. Підсумковий урок. 

  

70. Узагальнення й систематизація вивченого за рік.   
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7. Орієнтовне календарно-тематичне планування з української 

літератури для 5-9 класів (для загальноосвітніх навчальних закладів 

з українською, російською та молдовською мовами навчання) за 

оновленою навчальною програмою 2017 року «Українська 

література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів» (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 №804 зі змінами). 

 

5 клас 

 

Усього – 70 год. На тиждень – 2 год. 

 

Обов’язкова кількість видів контролю 
 

 І семестр ІІ семестр 

Контрольні роботи 

у формі: 

 контрольного    класного твору; 

 виконання інших завдань (тестів,  

відповідей на запитання тощо) 

2 

 

- 

 

2 

3 

 

1 

 

2 

Уроки розвитку мовлення (РМ) 2 

(у + п) 

2 

(у + п) 

Уроки позакласного читання (ПЧ) 2 2 

Уроки літератури рідного краю 2 2 

Уроки виразного читання   

(І семестр-проза) 

(ІІ семестр-поезія) 

1 1 

Перевірка зошитів 4 5 
 

 

№ 

з/п 
Зміст навчального матеріалу Дата  Примітка 

І семестр 

1. Тема № 1. Світ фантазії, мудрості  

Вступ. Слово в житті людини. Образне слово — 

першоелемент літератури. Художня література як 

мистецтво слова. Види мистецтва. 

  

2. Початок словесного мистецтва: фольклор і 

літописи. Міфи і легенди давніх українців. 

  

3-4 Міфи як первісні уявлення про всесвіт і людину, 

реальні та фантастичні елементи людської 

поведінки. Легенди: «Про зоряний Віз», 

«Берегиня», «Чому пес живе коло людини?» (за 
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С. Плачиндою), «Дажбог», «Неопалима купина» 

(за Є. Шморгуном), «Як виникли Карпати», 

«Чому в морі є перли і мушлі»  (5 творів  на 

вибір учителя). 

ТЛ: фольклор, міф, легенда. 

5. Народні перекази. «Прийом у запорожців». 

Звичаї та традиції запорозьких козаків.  

ТЛ: переказ. 

  

6-7 Народні казки. Тематика народних казок, їхні 

різновиди (про звірів, побутові, чарівні (героїко-

фантастичні)). Побудова казки, її яскравий 

національний колорит. «Яйце-райце». Світогляд 

народу, його морально-етичні принципи в казці; 

зв’язок із міфами.  

ТЛ: народна казка, тема, гіпербола. 

  

8. Народні казки.«Про правду і кривду» або 

«Мудра дівчина» (на вибір учителя). Народне 

уявлення про добро і зло в казці. 

  

9. Народні казки. «Ох» або «Летючий корабель» 

(на вибір учителя). Фантастичне і реальне, смішне і 

страшне, красиве і потворне в казках. 

  

10. РМ № 1. Конкурс на кращого оповідача казки.  РМ № 1 

11. ПЧ № 1. Г. Пагутяк. «Лялечка і Мацько» або 

«Марина та Сергій Дяченки». Казки. 

 ПЧ № 1 

12. Контрольна робота № 1 за темою «Світ фантазії, 

мудрості (міфи і легенди українців, народні 

перекази, народні казки) (тестові завдання). 

 КР № 1  

13. Тема № 2.Світ фантазії, мудрості (продовження) 

Літературні казки. Іван Франко. «Фарбований 

Лис». Дитинство письменника. І.Франко – казкар 

(зб. «Коли ще звірі говорили»). Особливості 

літературної казки, її відмінність від народної.  

ТЛ: літературна казка, мова автора і мова 

персонажів, прозова мова. 

  

14. І. Франко. «Фарбований Лис». Зміст казки. 

Головні персонажі, другорядні.  

  

15. І. Франко. «Фарбований Лис». Образ Лиса, риси 

його характеру. 

  

16. Література рідного краю № 1. Світ фантазії, 

мудрості. Казки у творчості письменників 

 ЛРК № 1 
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Одещини. І. Плахтін «Казка про душу». 

17. Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка». 

Короткі відомості про письменника і його 

фантастичні казки. Образи фантастичних істот, 

створені уявою автора на основі українського 

фольклору. 

  

18. Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка». 

Добро і зло в казці. Світлий, життєствердний 

погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) 

казкових істот. Наскрізний гуманізм казки. 

ТЛ: портрет.  

  

19. В. Симоненко.«Цар Плаксій та Лоскотон». 

Цікава сторінка з життя митця. Особливості 

віршованої казки. Відмінності прозової і 

віршованої мови казок. 

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм), 

порівняння, епітети. 

  

20. В. Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні 

життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона 

(песимістична й оптимістична). Казкова історія і 

сучасне життя. 

  

21. Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні 

Недоладії» – повість-казка сучасної дитячої 

письменниці. 

ТЛ: повість-казка (повторення). 

  

22. Г. Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні 

Недоладії». Морально-етичні проблеми в казці: 

добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння 

долати перешкоди на шляху до мети. 

  

23. Г. Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні 

Недоладії». Елементи незвичайного в повісті. 

Символіка в країні Недоладії та її мешканців.  

  

24. РМ № 2. Написання продовження пригоди Алі та її 

нових друзів (письмово). 

 РМ № 2  

25. Література рідного краю № 2. Історичне минуле 

нашого народу. Переосмислення народних легенд 

та переказів у творчості письменників нашого 

краю. О. Різників «Іллейко - в Бога Турейко». 

 ЛРК № 2 

 

26. Із народної мудрості. Загадки 

Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд 
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змісту і форми загадок. Види загадок. 

ТЛ: загадка. 

27. Прислів’я та приказки 

Народне уявлення про довколишній світ та його 

оцінка в прислів’ях та приказках. Краса та мудрість 

цього жанру усної народної творчості.  

ТЛ: прислів’я, приказка, метафора. 

  

28. РМ № 3. Складання усного твору, оповідання, 

казки  за прислів’ям. 

 РМ № 3 

 

29. ПЧ № 2. І. Франко. «Коли ще звірі говорили».  ПЧ № 2 

30. Виразне читання № 1. Василь Королів-Старий. 

Казка «Хуха-Моховинка» (в особах). 

 ВЧ №1 

31. Контрольна робота № 2 за темою «Загадки. 

Приказки. Прислів’я. Творчість І. Франка, Василя 

Короліва-Старого, В. Симоненка, Г.Малик (тестові 

завдання). 

 КР № 2 

 

32. Підсумковий урок.   

ІІ семестр 

33. Тема № 3.Світ фантазії, мудрості (продовження) 

Леонід Глібов – відомий український поет і 

байкар. Віршована загадка «Химерний, 

маленький». Особливості поетичних загадок. 

  

34. Л. Глібов. Акровірші «Що за птиця?», «Хто 

вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?» 

Роль казкових елементів, фольклорної основи, 

гумору, пестливих слів. 

ТЛ: акровірш.  

  

35. Історичне минуле нашого народу. Літописні 

оповіді 

«Повість минулих літ» – найдавніший літопис 

нашого народу. Значення літописання для 

нащадків. Казкові й історичні мотиви літописних 

сюжетів. Розповідь про легендарного Нестора 

Літописця. «Три брати – Кий, Щек, Хорив і 

сестра їхня Либідь».  Риси характерів руських 

(українських) князів. 

ТЛ: літопис. 

  

36. Літописні оповіді. «Володимир вибирає віру». 

«Розгром Ярославом печенігів. Початок 

великого будівництва в Києві. Похвала 
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книгам». Любов руських (українських) князів до 

своєї землі, їхня сила духу, воля, сміливість, 

рішучість, вірність тощо. Зв'язок історичного 

минулого із сучасністю, важливість знання історії. 

37. Олександр Олесь. Коротка розповідь про 

письменника.«Україна в старовину» (із книги 

«Княжа Україна»). Поетична розповідь про минуле 

нашого народу. 

  

38. Олександр Олесь. «Ярослав Мудрий» (із книги 

«Княжа Україна»). Мудрість, благородство, 

хоробрість, любов до рідної землі князя Ярослава 

Мудрого. Заповіт Ярослава Мудрого, його 

актуальність сьогодні. 

  

39. Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка». 

Драматичний твір на тему народної казки.  

ТЛ: драматичний твір і його побудова, гіпербола. 

  

40. РМ № 4. Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка – 

наш нащадок і наш герой». Невеликий усний твір-

казка. 

 РМ № 4 

 

41. Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». 

Пригодницька повість про мандрівку історичними 

місцями сучасної України. 

ТЛ: епічний твір. 

  

42. Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». 

Фантастичне і реальне в повісті.  Історичне минуле 

нашого народу в житті сучасної людини. 

  

43. Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». 

Образи головних героїв. Образи козаків та 

символіка козацької шаблі у творі. 

  

44. Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». 

Екзотика старовинних українських замків. 

Значення історичного минулого для сучасної 

людини. 

  

45. Контрольна робота № 3 за темою «Історичне 

минуле нашого народу. Літописні оповіді. 

Творчість Л. Глібова, Олександра Олеся, 

З.Мензатюк» (тестові завдання). 

 КР № 3 

 

46. Тема № 4. Рідна Україна. Світ природи 

Т. Шевченко. Україна часів Т.Шевченка. 

Розповідь про поета, його дитинство (на основі 
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повісті С. Васильченка «В бур’янах» або Оксана 

Іваненко. «Тарасові шляхи»). 

ТЛ: персоніфікація, ліричний твір. 

47. Т. Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе…».  

Картини довколишнього світу, природи в поезії — 

художня реальність, створена уявою митця за 

допомогою засобів образної мови. 

 Напам’ять 

48. Т. Шевченко. «Садок вишневий коло хати…» – 

перлина пейзажної лірики. Поетичні засоби мови. 

 Напам’ять 

49. П. Тичина. Коротко про поета і край, де він 

народився. «Не бував ти у наших краях!» 

Майстерне відтворення краси природи, яка надихає 

ліричного героя й зміцнює його патріотичні 

почуття. 

ТЛ: ліричний герой.  

  

50. П. Тичина. «Гаї шумлять», «Блакить мою душу 

обвіяла». Любов до рідної землі, відповідальність 

кожної людини за збереження природи. 

Мелодійність віршів П. Тичини. 

 Напам’ять 

одну поезію  

(на вибір) 

51. Є. Гуцало. Основні відомості про письменника. 

«Лось». Вічне протистояння добра і зла – наскрізна 

тема світового мистецтва. 

ТЛ: оповідання.  

  

52. Є. Гуцало. «Лось». Співчуття, милосердя – шлях 

до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня 

невідступність у захисті гуманних переконань.  

  

53. ПЧ № 3. Є. Гуцало. «Сім’я дикої качки».   ПЧ № 3 

54. Контрольна робота № 4 за темою «Рідна Україна. 

Світ природи. Творчість Т. Шевченка,  

С. Васильченка, П. Тичини, Є. Гуцала». 

Письмовий твір «Мій улюблений літературний 

герой». 

 КР № 4 

(письмовий 

твір) 

55. Тема № 5.Рідна Україна. Світ природи  

(продовження) 

М. Рильський. Основні відомості про поета. 

«Дощ». Краса рідної природи й відтворення її 

засобами поетичної мови.  

  

56. М. Рильський. «Осінь-маляр із палітрою…». 

Єдність людини і природи, зв'язок між станом 

людської душі та довкіллям. 

 Напам’ять 

одну поезію  

(на вибір) 
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57. РМ № 5.  Художній етюд про природу (письмово).  РМ № 5  

 

58. Виразне читання № 2. Конкурс-читання поезій П. 

Тичини, М. Рильського.  

 ВЧ №2 

59. Григір Тютюнник. Коротко про письменника. 

«Дивак». Ідея неповторності й багатства 

внутрішнього світу людини. Паралельність і 

єдність двох світів – природи й людини, 

зображених в оповіданні. Точність і лаконізм 

описів природи. 

  

60. Григір Тютюнник. «Дивак». Допитливий, 

чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати 

загадковий світ природи, уміння фантазувати, 

уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція 

особистості. 

  

61. ПЧ № 4. Олена Пчілка. «Сосонка». В.Шевчук. 

«Панна квітів». (На вибір). 

 ПЧ № 4 

62. М. Вінграновський. Розповідь про письменника. 

Повість «Сіроманець» – захоплююча і драматична 

історія про хлопчика і вовка як приклад гармонії 

людини і природи. 

  

63-

64. 

М. Вінграновський. «Сіроманець». Доброта 

вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на 

самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї 

позиції. 

  

65. М. Вінграновський. «Сіроманець». Гуманізм 

повісті. Проблеми екології, відповідальності за 

братів менших. 

  

66. Література рідного краю № 3. Рідна Україна і 

світ природи. Образ природи рідного краю в творах 

письменників Одещини для дітей. 

 ЛРК № 3 

67. Література рідного краю № 4. Історичне минуле 

нашого народу у творах поетів Одещини.  

В’ячеслав Друзяка «Українці», «Козаки, де ваша 

сила». Н.Мовчан-Карпусь «Обніму я поглядом 

минуле». 

 ЛРК № 4 

68. Контрольна робота № 5 за темою «Рідна Україна. 

Світ природи»  (творчість М.Рильського, 

Г.Тютюнника, М.Вінграновського (тестові 

завдання). 

 КР № 5 
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69. Повторення та узагальнення матеріалу  

за ІІ семестр, за рік. 

  

70. Урок-підсумок. Семестрове та річне оцінювання.   

 

 

 

 

6 клас 

 

Усього – 70 год. На тиждень – 2 год. 

 

Обов’язкова кількість видів контролю 

 

  

 І семестр ІІ семестр 

Контрольні роботи 

у формі: 

 контрольного    класного твору; 

 виконання інших завдань (тестів,  

відповідей на запитання тощо) 

3 

 

1 

 

2 

3 

 

1 

 

2 

Уроки розвитку мовлення (РМ) 2 

(у + п) 

2 

(у + п) 

Уроки позакласного читання (ПЧ) 2 2 

Уроки літератури рідного краю 1 3 

Уроки виразного читання   

(І семестр-поезія) 

(ІІ семестр-проза) 

1 1 

Перевірка зошитів 4 5 



 88 

 

 

№ 

з/п 

 

Зміст навчального матеріалу 
Дата   

Примітка 

І семестр 

1. Тема №1. Вступ. Книжка в житті людини. Творча 

майстерня автора від давнини до сьогодення. Зміни 

формату книги впродовж віків. Сучасний читач і 

його роль у новому «житті» твору. 

  

2. Загадково прекрасна і славна давнина України 

Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в 

житті українців. Головні календарні обряди. Народна 

обрядова пісня, її різновиди. 

ТЛ: народна пісня. 

 Напам’ять  

2 пісні  

(на вибір 

учня) 

 

 

3. Пісні літнього циклу: «У ржі на межі», «Ой 

біжить, біжить мала дівчина», «Проведу я 

русалочки до бору» (русальні); «Заплету віночок», 

«Ой вінку мій, вінку», «Купайло, Купайло!» 

(купальські); «Маяло житечко, маяло», «Там у полі 

криниченька» (жниварські) – на вибір.  

Виразне читання і коментування змісту, вміння 

виокремлювати й пояснювати художні засоби. 

Формування прагнення відроджувати й вивчати 

оригінальну творчість народу.  

  

4. Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая 

любить», «Засівна», «Нова радість стала»,  

«Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, 

щедрик, щедрівочка» (на вибір). Виразне читання і 

коментування змісту,  вміння виокремлювати й 

пояснювати художні засоби.  

Виховання поваги до прадавніх вірувань і традицій 

наших предків.  

  

5. Веснянки: «Ой весно, весна – днем красна», «Ой 

кувала зозуленька», «А в кривого танця» (на вибір). 

Виразне читання і коментування змісту, вміння 

виокремлювати й пояснювати художні засоби. 

Виховання поваги і гордості за свій український 

талановитий народ.  

ТЛ: повтори (рефрен), анафора. 

  

6. Народні колискові пісні «Ой ти, коте, коточок»,   
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«Ой ну, люлі, дитя, спать».  

Провідні мотиви, лексичні особливості колискових. 

Виховання почуття любові до своїх рідних. Виразне 

читання і коментування змісту, вміння 

виокремлювати й пояснювати художні засоби. 

ТЛ: колискова. 

7. Календарно-обрядові пісні рідного краю – Одещини.    

8. РМ №1. Конкурс на кращого читця календарно-

обрядових пісень Одеської області. 

 РМ №1 

(усно) 

9. ПЧ №1. Е.Андієвська. Казки.  ПЧ №1 

10. Література рідного краю №1. Пісні рідного краю. 

Г.Могильницька «Українське сонцеколо». 

 ЛРК №1  

 

11. Контрольна робота №1 за темою «Загадково 

прекрасна і славна давнина України (календарно-

обрядові пісні, народні колискові пісні)» (тестові 

завдання). 

 КР №1  

 

12. Загадково прекрасна і славна давнина України 

(продовження) 

Тема №2. Пісні літературного походження 

Специфіка пісень літературного походження. 

 «Ще не вмерла України…» П.Чубинського і 

М.Вербицького – національний гімн нашої держави. 

Історія створення національного гімну. Значення 

національного гімну в житті українського народу. 

ТЛ: гімн. 

 Напам’ять 

гімн 

13. О.Кониський, М.Лисенко. «Молитва» - духовний 

гімн України. Зв'язок народної легенди про дівчину – 

Україну з «Молитвою» О.Кониського. Виразне 

читання і коментування пісні. 

 Напам’ять 

пісню 

14. С.Чарнецький, Г.Труха. «Ой у лузі червона 

калина похилилася» –  пісня, що стала народною. 

Провідні мотиви, роль символів у пісні. Виразне 

читання і коментування пісні. 

  

15. Микола Вороний. Коротко про письменника.  

«Євшан-зілля». Історична основа, зв'язок з 

літописною легендою. Патріотичні почуття й 

толерантне ставлення до інших народів у поемі. Роль 

слова, пісні, історії в житті будь-якої людини. Краса 

природи рідного краю. 

ТЛ: ліро-епічний твір, поема. 
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16. Микола Вороний. «Євшан-зілля». Образи юнака-

половця, старого хана і гудця-акина. Актуальність 

поеми. Значення історичної пам’яті для кожної 

людини як усвідомлення приналежності до свого 

народу, національної свідомості, вірності 

Батьківщині. 

ТЛ: ліричний герой.  

  

17. Тарас Шевченко. Відомості про перебування поета 

в Петербурзі. Провідний мотив вірша «Думка» 

(«Тече вода в синє море…»). Роль художніх засобів 

у вірші. 

  

18. Тарас Шевченко. Поема «Іван Підкова»  (без 

вступу). Історична основа поеми. Патріотичні 

мотиви твору. Зображення історичного минулого. 

Героїзм та відвага козаків та їхнього ватажка. 

Особливості художніх засобів у зображенні 

штормового моря, бою. 

  

19. Виразне читання №1. Конкурс-читання віршів 

Тараса Шевченка напам’ять. 

 ВЧ №1 

20. Володимир Рутківський. Про письменника. 

Історичний роман «Джури козака Швайки» («На 

козацьких островах»). Історична основа твору. Твір 

про волелюбних, сміливих  героїв, які вміють 

вистояти у складних ситуаціях. Засудження 

підступності, жорстокості та підлості зрадників. 

Тема боротьби українських козаків проти татарської 

орди. 

  

21. Володимир Рутківський. «Джури козака 

Швайки» («На козацьких островах»). Незвичайні 

здібності козаків-характерників. Сміливість і відвага 

козацьких джур Грицика та Санька. Геройство та 

вміння з честю вийти із найскладніших ситуацій 

козака-характерника Швайки та його юних 

помічників Грицика та Санька. 

  

22. Володимир Рутківський. «Джури козака 

Швайки» («На козацьких островах»). Інші 

персонажі твору, їх вчинки. Проблеми національної 

свідомості, патріотизму, зрадництва. Усвідомлення 

вибору. 

  

23. Контрольна робота №2 за темою «Загадково  КР №2 
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прекрасна і славна давнина України  (пісні 

літературного походження)» (тестові завдання) 

 

24. Тема №3. Я і світ 

Леся Українка. Дитинство поетеси, роль родини у її 

вихованні. «Мрії». Неповторний світ дитинства в 

поезії.  

  

25. Леся Українка. «Як дитиною бувало…». Образ 

мужньої, сильної духом дівчини, її життєрадісний 

погляд на світ, вільнолюбство, впевненість, 

розвинена уява. 

 Напам’ять  

«Як 

дитиною, 

бувало…» 

26. Леся Українка. «Тиша морська». Значення 

мистецтва в житті людини. Гармонія людини і 

природи. 

  

27. Володимир Винниченко. Дитинство письменника. 

Оповідання «Федько-халамидник». Художня 

розповідь про дивовижного хлопчика Федька. 

  

28. Володимир Винниченко. «Федько-халамидник». 

Життя і пригоди Федька, його стосунки з 

однолітками. Роль художніх засобів у творі. Робота з 

текстом. 

  

29. Володимир Винниченко. «Федько-халамидник». 

Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як 

особистість. 

ТЛ: головний герой, другорядні герої. 

  

30. РМ №2. Складання плану характеристики 

персонажа. 

 РМ №2 

 

31. Позакласне читання №2. В.Винниченко. «Кумедія з 

Костем». 

 ПЧ №2 

32. Контрольна робота №3 за темою «Я і світ».  

Письмовий твір-роздум «Яка краса врятує світ? (про 

красу зовнішню і красу людської душі)». 

 КР №3 

(твір) 

ІІ семестр 

33. Тема №4. «Я і світ» (продовження) 

Станіслав Чернілевський. «Теплота родинного 

інтиму…», «Забула внучка в баби черевички…». 

Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, 

доброта, висока духовність). Образ рідної людини та 

важливість родинних цінностей. 

  

34. Ірина Жиленко. «Жар-птиця», «Підкова», «Гном 

у буфеті». Поетичні роздуми про дружбу, доброту, 
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красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, 

що може врятувати сучасний світ. 

35. Ірина Жиленко. «Жар-птиця», «Підкова», «Гном 

у буфеті». Світ дитинства – вічне джерело сили, 

натхнення, мрій, фантазій у поезіях. Виразне читання 

і коментування змісту, вміння виокремлювати й 

пояснювати художні засоби. 

  

36. Ігор Калинець. Талановитий український поет, 

автор віршів для дітей. Поезії «Стежечка», 

«Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» зі 

збірки «Дивосвіт» (на вибір). Своєрідність форми 

його поезій. Персоніфіковані образи природних  

явищ – дивовижне й незвичайне в  повсякденному 

житті.  Гармонія людини і природи. 

 Напам’ять 

 1 вірш   

(на вибір) 

37. Література рідного краю №2. Тема малої 

Батьківщини як складової частини України. Рід, 

родина, спадкоємність поколінь у творах 

письменників Одещини. «Стоїмо перед світом 

спадкоємцями дивних скарбів».  

 ЛРК №2  

38. Емма Андієвська. Сучасна українська письменниця 

і художниця, її казки-притчі.  

 «Казки про яян». Добро і любов до світу. 

Порушення питань моралі, дружби, сили слова.  

ТЛ: притча. 

  

39. Емма Андієвська. «Казки про яян».  Прихований 

повчальний зміст казки-притчі». Фантастичні 

елементи у творі. 

  

40. Емма Андієвська. «Говорюща риба». Принципи 

толерантного ставлення до інших, вірності мріям, 

прагнення гармонії зі світом. Важливість та 

актуальність проблеми, порушеної у творі. 

  

41. Література рідного краю №3. Творчість 

письменників-земляків. 

 ЛРК №3 

42. РМ №3. Усний твір на морально-етичну тему 

(бачення й розуміння краси і приваби світу, 

гармонійно і щасливо жити в ньому) за вивченими 

творами Емми Андієвської. 

 РМ №3 

 

43. Контрольна робота №4 за темою «Я і світ. 

Творчість С. Чернілевського, І. Жиленко, І.Калинця, 

Е. Андієвської» (тестові завдання). 

 КР №4 
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44. Тема №5. Пригоди і романтика 

Всеволод Нестайко. В.Нестайко – відомий у світі 

український дитячий письменник. Повість 

«Тореадори з Васюківки» (скорочено).  

ТЛ: повість, пригодницький твір. 

  

45. Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки» 

(скорочено). Пригодницький захоплюючий сюжет 

твору, мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне 

у творі. Зв'язок пригодницького і звичайного, 

комічного і нейтрального; прочитаного з власними 

життєвими спостереженнями. Робота над змістом. 

  

46. Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки» 

(скорочено). Образи Яви Реня та Павлуші 

Завгороднього. Поведінка героїв, їхні вчинки, 

моральний вибір у різних життєвих ситуаціях. 

Формування активної життєвої позиції, позитивних 

рис характеру на прикладі героїв повісті.  

  

47. Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки» 

(скорочено). Характеристика улюбленого героя. 

Проблеми у творі. Дружба та перше кохання.  

  

48. Виразне читання №2. Читання (напам’ять) і 

коментування найцікавіших епізодів повісті 

«Тореадори з Васюківки». 

 ВЧ №2 

49. ПЧ №3. В. Нестайко. «Чарівний талісман».   ПЧ №3 

50. Ярослав Стельмах. Повість «Митькозавр з 

Юрківки, або Химера лісового озера». Таємничі, 

веселі й незвичайні події в повісті, передані 

образним словом. 

  

51. Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або 

Химера лісового озера». Допитливість, 

винахідливість, кмітливість хлопчиків-головних 

героїв.  

  

52. Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або 

Химера лісового озера». Уява, фантазія, 

романтичність у житті сучасної людини. 

Необхідність навчатися упродовж життя, здобувати 

досвід. Важливість збереження довкілля для 

сьогодення та майбутнього. 

  

53. РМ №4. Написання листа літературному героєві.  РМ №4 

54. Леся Воронина – сучасна письменниця, авторка   
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багатьох книг для дітей. Повість «Таємне 

Товариство боягузів, або засіб від переляку №9». 

Фантастична, романтична повість про виховання 

гідності та мужності. Робота над змістом твору. 

ТЛ: сюжет, його елементи. 

55. Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або 

засіб від переляку №9». Роль сім’ї у формуванні 

життєвих переконань людини.  

Стосунки між різними поколіннями в родині. 

(Дискусія) 

  

56. Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або 

засіб від переляку №9». Головний герой твору Клим 

Джура – рятівник світу. Його друзі й вороги. 

Еволюція Клима від боягуза до супергероя. 

  

57. Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або 

засіб від переляку №9». Виховання в собі рис 

сміливості, хоробрості, кмітливості, 

відповідальності, прогнозування можливих наслідків 

діяльності. 

  

58. Контрольна робота №5 за темою «Пригоди і 

романтика». 

Письмовий твір «Безсмертя і добро, вічність і краса – 

основа життя людини на землі» (за вивченими 

творами). 

 КР №5 

(твір) 

59. Тема №6. Гумористичні твори 

Гумористичне й сатиричне зображення. Жанрова 

різноманітність гумористичних творів (анекдоти, 

байки, усмішки, гуморески, співомовки тощо). Роль 

гумору в житті українців. 

  

60. Леонід Глібов. Визначний український байкар, поет. 

Викривальна і навчальна спрямованість байок 

письменника. Побудова байки. «Щука». 

ТЛ: гумор, сатира байка, алегорія, мораль. 

 Напам’ять  

61. Леонід Глібов. «Муха і бджола», «Жаба і Віл». 

Читання і коментування прихованого змісту байок 

Л.Глібова.  

  

62. Степан Руданський. Про письменника. Співомовки 

С.Руданського – унікальне явище у світовому 

письменстві. 

«Добре торгувалось», «Запорожці у короля». 
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Висміювання моральних вад, негативних рис 

характеру. Авторська симпатія до простої людини, 

до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння 

посміятися над власною безпорадністю та відстояти 

свою гідність.  

ТЛ: гумореска, співомовка. 

63. Степан Руданський. «Добре торгувалось», 

«Запорожці у короля». Вияв народної мудрості в 

гуморесках, викривальний пафос співомовок. зв’язок 

історичних фактів із їх гумористичним 

відображенням у співомовках. 

  

64. Павло Глазовий. Про письменника. 

Гуморески «Еволюція», «Найважча роль», 

«Заморські гості», «Похвала», Кухлик» (2-3 на 

вибір). Основні ідеї творів, художні особливості 

гуморесок. Іронічно-пародійна, викривальна 

спрямованість гумористичних і сатиричних творів. 

 Напам’ять 

1 гумореску 

(на вибір) 

65. Павло Глазовий. «Еволюція», «Найважча роль», 

«Заморські гості», «Похвала», Кухлик» (2-3 на 

вибір). Роль мови в житті людини. Проблеми мови й 

народу. 

  

66. Література рідного краю №4. Гумористичні твори 

письменників-земляків. 

 ЛРК №4 

67. ПЧ №4. Я.Стельмах. «Найкращий намет», 

«Вікентій Прерозумний». 

 ПЧ №4 

68. Контрольна робота №6 за темою «Гумористичні 

твори» (тестові завдання). 

 КР №6  

69. Повторення. Бесіда про твори, які вивчалися 

впродовж року й викликали найбільше зацікавлення. 

  

70. Підсумковий урок. Семестрове та річне оцінювання.    
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7 клас 

 

 

Усього – 70 год. На тиждень – 2 год. 

 

Обов’язкова кількість видів контролю 
 

 І семестр ІІ семестр 

Контрольні роботи 

у формі: 

 контрольного    класного твору; 

 виконання інших завдань (тестів,  

відповідей на запитання тощо) 

3 

 

1 

 

3 

3 

 

1 

 

2 

Уроки розвитку мовлення* (РМ) 2 

(у + п) 

2 

(у + п) 

Уроки позакласного читання (ПЧ) 2 2 

Уроки літератури рідного краю 2 2 

Уроки виразного читання   

(І семестр-поезія) 

(ІІ семестр-проза) 

1 1 

Перевірка зошитів 4 5 

 

 

№ 

з/п 

 

Зміст навчального матеріалу 
Дата   

Примітка 

І семестр 

1. Тема №1. Із пісенних скарбів 

Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий і 

реальний світ, створений письменником. Його 

особливість і значення. Функції мистецтва. 

  

2. Суспільно-побутові пісні. Жанрово-тематичне 

розмаїття пісень (козацькі, чумацькі, кріпацькі, 

солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). 

Чумацька пісня «Ой у степу криниченька». 

Виразне читання та коментування пісні.  

ТЛ: суспільно-побутові пісні. 

  

3. Трагічний і героїчний пафоси козацьких і 

чумацьких пісень «Ой на горі та женці жнуть», 

«Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по 

діброві» (1 пісню – на вибір учителя). Виразне 

читання та коментування пісень. 

 Напам’ять 

1 пісню 

(на вибір) 
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4. Коломийки «Дозвілля молоді», «Жартівливі 

коломийки» - «перли розсипаного намиста». 

Особливості жанру і його життєвість. Побудова, 

ритм коломийок. Виразне читання та коментування 

коломийок.  

ТЛ: коломийки.  

  

5. Література рідного краю №1. Боротьба 

українського народу за національне та соціальне 

визволення в історичних есе Б.Сушинського 

«Козацькі вожді України» (за Регіональною 

програмою ЛРК, 2008 р.) 

 ЛРК №1 

6. РМ №1. Урок-бесіда. Художні особливості 

українських народних пісень. Виразне читання та 

коментування їх. 

 РМ №1 

 

7. ПЧ №1. Григір Тютюнник. «Вогник далеко в 

степу». 

 ПЧ №1 

8. Контрольна робота №1 за темою «Із пісенних 

скарбів» (тестові завдання). 

 КР №1 

 

9. Тема №2. Про минулі часи 

Іван Франко. Короткі відомості про митця і його 

багатогранну творчість. Історична повість «Захар 

Беркут». Історична основа твору. Значення 

історичної пам’яті для кожної людини, 

приналежності до свого народу, національної 

свідомості, вірності батьківщини.  Робота з текстом. 

 ТЛ: історична повість 

  

10. Іван Франко. «Захар Беркут». Змалювання 

героїчної боротьби русичів-українців проти 

монголо-татарських нападників. Робота з текстом. 

  

11. Іван Франко. «Захар Беркут». Образ тухольської 

громади: роль і місце кожного в суспільному житті. 

Патріотична ідея (головна думка) у творі. Робота з 

текстом. Аналіз повісті. 

  

12. Іван Франко. «Захар Беркут». Характеристика 

образу Захара Беркута, лідерські якості головного 

героя. Проблема вибору людини у вирішальній 

ситуації. Робота з текстом, підбір цитат. 

  

13. Іван Франко. «Захар Беркут».  Характеристика 

образів повісті. Максима, Мирослави, Тугара Вовка. 

Складання плану-характеристики. Робота з текстом. 
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14. Іван Франко. «Захар Беркут». Патріотичні 

почуття, повага до батьків, вірність у дружбі й 

коханні – загальнолюдські морально-етичні цінності 

героїв повісті. 

Художні засоби, особливості мови, роль 

діалектизмів у творі. Робота з текстом. 

  

15. РМ №2. Контрольний письмовий твір на одну з 

тем за повістю І.Франка «Захар Беркут»: «В єдності 

сила народу», «Уроки нашої української історії», 

написання листа до музеїв І.Я.Франка. 

 РМ №2 

(твір) 

16. Тарас Шевченко. Життєпис поета (викуп з неволі, 

навчання в Петербурзькій академії мистецтв, збірка 

«Кобзар»).  

«Мені тринадцятий минало…». Мотив 

усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. 

Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у 

великому і складному світі. Аналіз поезії. 

  

17. Тарас Шевченко. Балада «Тополя». Ідея 

незнищенності справжнього кохання, краси, 

вірності. Аналіз балади. 

ТЛ: балада, метаморфози. 

  

18. Тарас Шевченко. «Як умру, то поховайте…» – 

твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія 

його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія 

про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього. 

ТЛ: ідея. 

 Напам’ять 

19. Виразне читання №1. Конкурс читання напам’ять 

поезій Т.Г.Шевченка.  

 ВЧ №1 

20. Контрольна робота №2 за темою «Про минулі 

часи». Творчість І.Франка, Т.Шевченка (тестові 

завдання). 

 КР №2 

 

21. Тема №3. «Про минулі часи» (продовження) 

Андрій Чайковський. Коротко про митця.  

Повість «За сестрою». Відтворення історичних 

подій із позицій гуманізму. Напружений 

динамічний сюжет героїко-романтичної повісті. 

Робота з текстом. 

ТЛ: героїко-романтична повість. 

  

22. Андрій Чайковський. «За сестрою». Змалювання 

героїчної боротьби козаків-запорожців. Патріотичні 

  



 99 

провідні мотиви в творі.  Аналіз повісті. Робота з 

текстом. 

ТЛ: композиція. 

23. Андрій Чайковський. «За сестрою». Образ 

Павлуся як утілення благородства й лицарства, 

сміливості й винахідливості. Складання плану до 

характеристики Павлуся. Родинні цінності й 

патріотизм у творі. Благородство, відповідальність, 

мужність, вірність, життєлюбство запорозьких 

козаків. Робота з текстом.  

  

24. Андрій Чайковський. «За сестрою». Використання 

фольклорних мотивів, художніх засобів (зокрема 

прийому гіперболізації) у повісті. Робота з текстом.  

  

25. ПЧ №2. Андріан Кащенко. «Над Кодацьким 

порогом».  

 ПЧ №2 

26. Михайло Стельмах. Коротко про митця. Його 

поетичне сприйняття світу. Автобіографічна повість 

про дитинство «Гуси-лебеді летять…» (фрагменти 

твору, розділи 1-9 на вибір учителя). Робота з 

текстом. 

ТЛ: автобіографічний твір. 

  

27. Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять…» 

 Єдність світу природи і світу дитячої душі (у 

вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях).  

Робота з текстом твору. 

  

28. Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять…»  

Звичаї, традиції українців. Образ чутливого до краси 

хлопчика Михайлика. Робота з текстом твору.  

  

29. Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять…» 

Образи гусей-лебедів. Інші образи повісті (діда, 

батьків, подружки Люби). 

Роль художніх засобів та елементів фольклору у 

творі.  

  

30. Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять…» 

Робота з текстом. Складання цитатних 

характеристик до образів. 

  

31. Контрольна робота №3 за темою «Про минулі 

часи». Творчість А.Чайковського, М.Стельмаха 

(тестові завдання). 

 КР №3 

 

32. Література рідного краю №2. Ми-українці.  ЛРК №2 
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Письменники Одещини про Батьківщину та рідну 

мову (за Регіональною програмою ЛРК, 2008 р.).  

ІІ семестр 
 

33. Тема №4. «Про минулі часи» (продовження). 

«Ти знаєш, що ти – людина…» 

Григір Тютюнник. Коротко про дитинство 

письменника. Повість «Климко». Автобіографічна 

основа твору. Робота з текстом твору. (Друга світова 

війна). 

  

34. Григір Тютюнник. «Климко». Доля дитини в часи 

воєнного лихоліття в Україні. Ідея самопожертви. 

Робота з текстом.  

  

35. Григір Тютюнник. «Климко». Характеристика 

образу Климка. Морально-етичні уроки доброти, 

чуйності, турботи про рідних. Робота з текстом. 

  

36. Григір Тютюнник. «Климко». Художні 

особливості твору (мова персонажів, художня 

деталь). Робота з текстом. 

ТЛ: художня деталь. 

  

37. РМ №3. Навчальний докладний письмовий 

переказ уривку з повісті «Климко» Г.Тютюнника із 

творчим завданням. 

 РМ №3 

 

38. Олекса Стороженко. Короткі відомості про автора, 

його  гумористичні твори. Оповідання «Скарб». 

Морально-етичні проблеми в оповіданні. 

  

39. Олекса Стороженко.«Скарб». Скарб – 

узагальнений образ щастя. Гумористичне, 

викривальне зображення головного героя. 

Повчальний характер оповідання. 

  

40. Богдан Лепкий. Коротко про письменника. 

«Мишка (Казка для дітей, для малих і великих)». 

Актуальні морально-етичні проблеми у творі. 

Збереження загальнолюдських цінностей – 

необхідна умова життя в суспільстві.  

  

41 Богдан Лепкий. «Мишка (Казка для дітей, для 

малих і великих)». Реальне й уявне у творі. 

Трагічна й комічна ситуації, їхня роль у розкритті 

головної думки, моралі. 

  

42. Література рідного краю №3. Громадянські, 

патріотичні мотиви у творах письменників Одещини 

 ЛРК №3 
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(за Регіонального програмою ЛРК, 2008 р.). 

43. Контрольна робота №4 за темою «Про минулі 

часи». Творчість Г.Тютюнника, «Ти знаєш, що ти – 

людина…». Творчість О.Стороженка, Б.Лепкого 

(тестові завдання). 

 КР №4 

 

44

-

45. 

Тема №5 «Ти знаєш, що ти – людина…» 

(продовження) 

Ліна Костенко. Коротко про письменницю. Поезії 

«Дощ полив…», «Чайка на крижині», «Крила». 

Уявне, фантастичне і реальне в поезіях, їхні основі 

мотиви. Ідея глибокого духовного наповнення 

людини – її «крилатості», що проявляється 

індивідуально. Духовне багатство – найбільший 

скарб у житті. Виразне читання поезій. 

 Напам’ять 

1 вірш 

(на вибір) 

46. РМ №4. Конкурс на краще виразне читання поезій 

Ліни Костенко. 

 РМ №4 

 

47. Ліна Костенко. «Кольорові миші». Ідея зіткнення 

неповторності й буденності, стандарту в поезії. 

Робота з текстом. Виразне читання поезії. 

  

48. Ліна Костенко. «Кольорові миші». Образ 

особливої дівчинки Анни. Усвідомлення високих 

моральних якостей, духовного багатства людини. 

  

49. Василь Симоненко. Коротко про митця.  

Поезія «Лебеді материнства». Символічний зміст 

образу лебедів. Усвідомлення важливості любові до 

матері, Батьківщини. Художні засоби. Виразне 

читання поезії, її аналіз.  

 Напам’ять 

1 вірш 

(на вибір) 

50. Василь Симоненко. «Ти знаєш, що ти – 

людина…». Громадянські патріотичні мотиви в 

поезії. Значення патріотизму в житті сучасної 

людини. Виразне читання поезії, її аналіз.  

  

51. Василь Симоненко. «Гей, нові Колумби і 

Магеллани…» 

Провідні мотиви та ідеї в поезії (романтичний 

максималізм, почуття власної гідності й 

самодостатності). Виразне читання поезії, її аналіз. 

  

52. Марина Павленко. Про письменницю. Повість 

«Русалонька із 7-В, або Прокляття роду 

Кулаківських». Сюжет повісті, особливості її 

композиції. Робота з текстом.  
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ТЛ: повість-казка 

53. Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або 

Прокляття роду Кулаківських». Казкове й 

реалістичне в повісті-казці, час теперішній і 

минулий у ній. Роздуми про сенс людського життя, 

моральний вибір кожного. Добро і зло в повісті, у 

сучасному світі та в людині. Робота з текстом. 

  

54. Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або 

Прокляття роду Кулаківських». 

Характеристика образів дітей та дорослих, аналіз 

їхніх вчинків. Роль художніх засобів у творі. Робота 

з текстом. 

  

55. Любов Пономаренко. Про письменницю. 

Новела «Гер переможений». Загальнолюдська ідея 

гуманізму й толерантності у творі. Особливості 

художніх засобів новели (роль деталей, поєднання 

різних часових площин). Робота з текстом. 

ТЛ: новела. 

  

56. ПЧ №3. М.Трублаїні «Шхуна «Колумб».  ПЧ №3 

57. Контрольна робота №5 за темою «Ти знаєш, що ти 

– людина…». Творчість Л.Костенко, В.Симоненка, 

М.Павленко, Л.Пономаренко. Контрольний 

письмовий твір «Мій улюблений літературний 

герой». 

 КР №5 

(письмовий 

твір) 

58. Тема №6. Ми – українці. 

Олег Ольжич. Про письменника, життя і героїчну 

загибель. Поезії «Господь багатий нас 

благословив», «Захочеш – і будеш» (із циклу 

«Незнаному воякові»)(на вибір учителя). Провідні 

мотиви та ідеї. Українські національні герої, лицарі 

духу. Аналіз поезій та виразне їх читання. 

  

59. Олена Теліга. Життя і героїчна загибель поетки. 

Поезії «Сучасникам», «Радість» (на вибір 

учителя). Романтичний максималізм, сила духу, 

життєрадісність, шляхетність, патріотизм, 

висловлені образним словом. Ідея оптимізму й 

життєлюбства у творах. Моральний заповіт 

нащадкам. Аналіз поезій та виразне їх читання. 

  

60. Олександр Гаврош. Про письменника.  

Повість «Неймовірні пригоди Івана Сили».  
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Ознайомлення з історичною довідкою про Івана 

Фірцака. Повість про пригоди українського силача. 

Робота з текстом.  

61. Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана 

Сили».  Зміст повісті. Морально-етична 

проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і 

любов, чесність і підступність. Робота з текстом . 

  

62. Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана 

Сили».  Образ Івана Сили (Івана Фірцака) – 

утілення непереможного духу українського народу, 

його доброти й щирості. Інші герої повісті. Робота з 

текстом.  

  

63. Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана 

Сили». Дискусія за змістом повісті про необхідність 

серйозного ставлення до свого здоров’я, до спорту, 

бажання здобувати спортивні перемоги, досягати 

вершин у житті на образі Івана Сили. 

  

64. Виразне читання №2 напам’ять уривків повісті 

О.Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили». 

 ВЧ №2 

65. ПЧ №4. Володимир Малик. Історико-

пригодницький роман «Таємний посол». 

 ПЧ №4 

66. Література рідного краю №4. Доброзичливість, 

щирість, жертовність, співчуття до гнаних і 

скривджених як риси українського менталітету в 

поемі Г.Могильницької «Серафима» (за 

Регіональної програмою ЛРК, 2008 р.). 

 ЛРК №4 

67

-

68 

Андрій Малишко. Відомий український поет і його 

пісні, що стали народними. 

«Пісня про рушник», «Чому, сказати, й сам не 

знаю…». Патріотичні почуття, найвищі духовні 

цінності в поезіях. Художні засоби донесення до 

читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної 

пам’яті. Ліризм поезій. Основні мотиви, роль 

художніх засобів, символічність образів. Виразне 

читання і коментування поезії. 

 Напам’ять 

1 вірш 

(на вибір) 

69. Контрольна робота №6 за темою«Ми – українці». 

Творчість О.Ольжича, О.Теліги, О.Гавроша, 

А.Малишка (тестові завдання). 

 КР №6 

 

70. Урок-підсумок. Бесіда про твори, які вивчалися 

впродовж року й викликали найбільшу 
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зацікавленість. Формування власної думки та 

власної позиції у процесі пізнання і вивчення. 
 

 

 

 

8 клас 
  

 

 

Усього – 70 год. На тиждень – 2 год. 

 

Обов’язкова кількість видів контролю 
 

 І семестр ІІ семестр 

Контрольні роботи 

у формі: 

 контрольного    класного твору; 

 виконання інших завдань (тестів,  

відповідей на запитання тощо) 

4 

 

1 

 

 

3 

4 

 

1 

 

 

3 

Уроки розвитку мовлення* (РМ) 2 

(у + п) 

2 

(у + п) 

Уроки позакласного читання (ПЧ) 2 2 

Уроки літератури рідного краю 2 2 

Уроки виразного читання   

(І семестр-поезія) 

(ІІ семестр-проза) 

1 1 

Перевірка зошитів 4 5 
 

 

№ 

з/

п 

 

Зміст навчального матеріалу 
Дата 

проведення 

 

Примітка  

І семестр 

1. Тема №1. Усна народна творчість 

Вступ. Художня література як одна з форм духовної 

діяльності людини. Функції художньої літератури. 

Багатозначність художнього образу.  Різновиди 

образів. Аналіз художнього твору. 

ТЛ: художній образ, художній твір (поглиблено). 

 

 

 

 

 

 

 

2. Українські  історичні пісні 

Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-

татарськими нападниками. «Зажурилась Україна», 

«Та ой, як крикнув же козак Сірко» (на вибір 

  



 105 

учителя). 

ТЛ: історичні пісні. 

3-

4. 

Пісні про боротьбу проти соціального та 

національного гніту. «Ой Морозе, Морозенку», 

«Максим козак Залізняк»,«Чи не той то Хміль», 

«За Сибіром сонце сходить» (2 твори на вибір 

учителя). Образи історичних осіб, лицарів-оборонців 

рідної землі, створені  народною уявою. 

  

5. Пісні Марусі Чурай. Легендарна поетеса з Полтави. 

Трагічна історія  її життя. «Засвіт встали 

козаченьки». Духовний зв'язок з історичним 

минулим рідного народу. 

  

6. Пісні Марусі Чурай. «Віють вітри, віють буйні», 

«Ой не ходи Грицю …».  Пісні, що стали народними. 

Їхня популярність, фольклорна основа, 

народнопоетичні образи. 

  

7. Українські народні думи. Героїчний епос 

українського народу. Різновиди дум. Кобзарі та 

лірники – виконавці народних дум. «Маруся 

Богуславка». Жанрова своєрідність, історична 

основа, героїчний зміст думи. Специфічність 

поетичної форми, ритму 

ТЛ: думи. 

  

8. «Маруся Богуславка». Проблема вибору, душевна 

роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до 

рідної землі та становищем дружини турецького 

вельможі. 

  

9. ПЧ№ 1. Народна дума «Самійло Кішка».  ПЧ №1 

10. ВЧ № 1. Виразне читання думи «Маруся Богуславка».  ВЧ №1 

11. ЛРК № 1. Козацькі походи та їх провідники в книзі 

Б.Сушинського «Козацькі вожді України» (2-3 

нариси). 

 ЛРК №1 

12. РМ №1. Створення уявних словесних портретів 

народних пісень та дум (усно). 

 РМ №1 

 

13. Контрольна робота  №1 за темою «Вступ. Українські 

історичні пісні. Пісні Марусі Чурай. Українські 

народні думи» (тестові завдання). 

 КР №1 

 

14. Тема №2. Світ української поезії 

Т.Шевченко. Життєпис поета (участь у Кирило-

Мефодіївському братстві, арешт, перебування в 
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казематі, заслання). Думи мої, думи мої…». 

Усвідомлення власної місії поета. 

ТЛ: філософська лірика. 

15

-

16. 

Т.Шевченко. Ой три шляхи широкії», «Мені 

однаково, чи буду…» (з циклу «В казематі»).  

Роздуми автора про власну  долю, долю України, 

плинність, скороминущість  життя людини на землі, 

про її долю. 

  

17. РМ № 2. Контрольний письмовий твір «Нема 

Украйни без Шевченка». 

 РМ №2 

(твір) 

18. Леся Українка. Життя поетеси, її мужність і сила 

духу. «Давня весна». Потужне ліричне начало, 

романтичність, волелюбність поета, оптимізм, мрія і 

дійсність як провідні мотиви поезії. Тема 

гармонійного єднання людини з природою. 

  

19. Леся Українка. «Хотіла б я піснею стати…». Ідея 

вільної творчості, духовної свободи людини.  

  

20. Леся Українка. «Давня казка». Проблеми і мотиви: 

роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, 

суть людського щастя, вдячності. 

  

21. Леся Українка. «Давня казка». Образи Поета і 

Бертольда. Порівняльна характеристика. 

  

22. РМ № 3. Письмовий твір «Улюблена поезія 

Л.Українки». 

 РМ №3 
 

23. Контрольна робота № 2 за темою «Світ української 

поезії: Т. Шевченко, Леся Українка» (тестові 

завдання). 

 КР №1 

 

24. Тема №3.  Світ української поезії 

В. Сосюра. Коротко про поета. Патріотичні, інтимні, 

пейзажні мотиви його творів.«Любіть Україну!» –  

любов до Батьківщини як важливий складник життя 

людини. 

ТЛ: громадянська лірика  

  

25. В. Сосюра. «Васильки» – зразок інтимної лірики. 

Щирість ліричного самовираження в поезії «Осінь» 

(«Облітають квіти, обриває вітер…»). 

ТЛ:інтимна лірика, пейзажна лірика. 

  

26. ЛРК № 2. В.Гетьман – поет і громадянин. Основні 

теми творчості. Ліризм, гуманізм, громадянське 

звучання лірики поета. 

 

 

ЛРК №2 
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27. ПЧ № 2. А. Дімаров. Повість «На коні і під конем»  ПЧ №2 

28. В.Підпалий. «…Бачиш: між трав зелених…», 

«Зимовий етюд». Ідея гуманізму, людяності, 

бережливого ставлення до природи. Незбагненна 

краса світу, патріотичні почуття, передані словом. 

Багатозначність і змістова глибина художніх образів. 

  

29. В. Голобородько.  Самобутня постать поета в 

українській літературі. «З дитинства: дощ» («Я 

уплетений…»). Фольклорна основа поезії, 

народознавчі аспекти.  

ТЛ: вільний вірш, верлібр. 

  

30. В. Голобородько. «Наша мова», «Теплі слова». 

Наскрізний патріотизм, філософічність.  

Оригінальність і простота висловлення глибоких 

почуттів, важливих думок. 

  

31. Контрольна робота № 3 за темою «Світ української 

поезії: В. Сосюра, В. Підпалий, В. Голобородько» 

(тестові завдання). 

 КР №3 

 

32. Підсумковий урок за І семестр   

ІІ семестр 

33. Тема №4. Із сучасної української поезії кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. Національна драма 

Розмаїття сучасної лірики. В. Герасим’юк 

«Чоловічий  танець». Глибоке бачення національної 

культури. 

  

34. І. Малкович.«З янголом на плечі», «З нічних 

молитов»(на вибір). Прагнення зазирнути у світ  душі 

звичайної людини, осмислити її призначення та сенс 

життя. 

  

35. А. Мойсієнко. «Жовтень жовті жолуді». 

Зображення дивовижного  світу осінньої природи 

рідного краю. 

  

36. І. Павлюк. «Дівчинка», «Вертатись пізно», 

«Асоціації» (на вибір). Прагнення поета зазирнути у 

світ душі звичайної людини, осмислити її призначення 

та сенс життя. 

 

 

 

 

37. Г. Кирпа. «Мій ангел такий маленький…», «Коли 

до вас темної ночі…» (на вибір). Ідейно-образний 

зміст; метафоричність поетичних образів. 

  

38. ПЧ № 3. І. Сенченко. «Діамантовий берег», «Руді  ПЧ №3 
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вовки», «Чорна брама» 

39. ЛРК №3.  В.Мороз про Україну та  народ. 

Філософське звучання лірики 

 ЛРК №3 

40. Національна драма  

І.Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і 

творчість видатного  українського драматурга. 

Трагікомедія «Сто тисяч» – класичний взірець 

українського «театру корифеїв». 

ТЛ: драматичний твір (поглиблено), комедія, 

трагікомедія. 

  

41. І.Карпенко-Карий.  «Сто тисяч». Проблема 

бездуховності людини, засліпленої прагненням до 

наживи. 

  

42. І.Карпенко-Карий.  «Сто тисяч».  Проблема влади 

грошей. Засоби сатиричного змалювання. 

  

43. І.Карпенко-Карий.«Сто тисяч».  Характеристика 

дійових осіб твору. 

  

44. РМ № 4. Усний твір «Чи все в житті вимірюється 

грошима?» 

 РМ№4 

 

45. Контрольна  робота № 4 за темою «Із сучасної 

української поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Національна драма: І.Карпенко-Карий» (тестові 

завдання). 

 КР №4 

 

46. Тема №5. З української прози 

М.Коцюбинський. Коротко про письменника. 

«Дорогою ціною». Пригодницький, романтичний 

сюжет повісті. 

 

 

 

 

 

 

47. М.Коцюбинський. «Дорогою ціною». Вічний тип 

шукача правди. Проблема волі людини та можливості 

її здобуття. 

  

48. М.Коцюбинський.  «Дорогою ціною». Втеча Остапа 

й Соломії з кріпацької неволі – протест проти будь-

якого насильства над людиною. Кохання Остапа й 

Соломії як центральний мотив у творі. Його 

непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, 

вибором героїв. 

  

49. М. Коцюбинський. «Дорогою ціною». Час і вічність 

у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність 

і сила волі української жінки Соломії.   

 

 

 

 

50. О. Довженко. Видатний український кінорежисер і   



 109 

письменник.«Ніч перед боєм».  

51. О. Довженко. «Ніч перед боєм». Героїзм, 

самовідданість, патріотичні почуття українців. Образи 

діда Платона і діда Савки. Їхній моральний урок для 

солдатів. 

  

52. Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути». 

Повість про школу й проблеми дорослішання, про 

роль батьків у вихованні дітей. Особливості 

композиції твору. 

  

53. Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути». Образи 

Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса та Лілі 

Теслюк. Справжня дружба, чесність, взаємопідтримка 

і відповідальність, моральний вибір у житті. 

  

54. Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути». 

«Максимальне навантаження» як вияв моральності та 

відповідальності в житті. 

  

55. Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути». Проблема 

особистості в сучасному світі. Формулювання власних 

пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей. 

 

 

 

 

56. Контрольна робота № 5 за темою «З української 

прози: М.Коцюбинський, О.Довженко, Ніна Бічуя» 

(тестові завдання). 

 КР №5 

 

57. Тема №6. З української прози. Український гумор  

В.Дрозд. «Білий кінь Шептало». Проблема свободи і 

неволі, особистості й натовпу, дійсності та мрії, 

людини в суспільстві, її знеосіблення. 

  

58. В. Дрозд.«Білий кінь Шептало». Алегоричність 

образу коня Шептала, характеризує його образу. 

  

59. ПЧ № 4.В. Дрозд. «Ирій». Химерна повість про 

неповторний світ юності. 

 ПЧ №4 

60. ВЧ № 2. Виразне читання прозового твору.  ВЧ №2 

61. Ю. Винничук. «Місце для дракона». 

Повість-казка про сучасний світ, у якому й досі 

живуть «драконячі закони».  Парадокс: дракон 

Грицько – поет і християнин. 

  

62. Ю. Винничук. «Місце для дракона». Проблематика 

твору: роздуми про добро і зло, вірність і зраду, 

доцільність самопожертви. 

  

63. Ю. Винничук. «Місце для дракона». Підтекст твору, 

алегоричність образів дракона Грицька, Пустельника 
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та князя. 

64. Український гумор  

В. Чемерис. «Вітька + Галя, або Повість про перше 

кохання». Гумористична повість про життя і пригоди 

школярів із села Великі Чаплі: дружбу і перше 

кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше 

побачення. 

  

65. В. Чемерис. «Вітька + Галя, або Повість про перше 

кохання». Образи Вітька Горобця, Федька 

Котигорошка, Галі Козачок. 

Дружба і гарне ставлення до інших – запорука успіху в 

житті. 

  

66. В. Чемерис. «Вітька + Галя, або Повість про перше 

кохання». Роль культури спілкування в сучасному 

світі.  Дитячі проблеми в дорослому житті, передані 

засобами гумору. 

  

67. РМ № 5. Контрольний письмовий твір «Сюжет для 

шкільного «Єралашу» (розповідь про смішний  

випадок із життя учнів). 

 РМ №5 

(твір) 

68. ЛРК № 4. Вікторина за  творами письменників 

рідного краю. 

 ЛРК №4 

69

. 

Контрольна робота № 6 за темою «З української 

прози: В.Дрозд. Український гумор і сатира: 

В.Самійленко, О.Чорногуз» (тестові завдання). 

 

 

КР №6 

 

70

. 

Підсумковий урок за рік.   
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9 клас 

 

Усього – 70 год. На тиждень – 2 год. 

 

Обов’язкова кількість видів контролю 

 І семестр ІІ семестр 

Контрольні роботи 

у формі: 

 контрольного    класного твору; 

 виконання інших завдань (тестів,  

відповідей на запитання тощо) 

3 

 

1 

 

2 

4 

 

1 

 

3 

Уроки розвитку мовлення* (РМ) 2 

(у + п) 

2 

(у + п) 

Уроки позакласного читання (ПЧ) 2 2 

Уроки літератури рідного краю 1 1 

Перевірка зошитів 4 5 
 

 

№ 

з/п 

 

Зміст навчального матеріалу 
Дата 

проведення 

 

Примітка  

І семестр 

1. Тема №1.    Вступ. Роль і місце літератури в 

житті  

нації. Розвиток літератури. Творча 

індивідуальність митця 

  

2. Родинно-побутові пісні.  Процес виникнення 

фольклору. Багатство і розмаїття українського 

фольклору. Види родинно-побутових пісень. 

«Місяць на небі, зiроньки сяють…», «Цвіте 

терен, цвіте терен…», «Сонце низенько…» (2 

на вибір). 

  

3. Родинно-побутові пісні «Ой під вишнею, під 

черешнею…» Культ романтизованих почуттів, 

традиційна символіка. Виразне читання, аналіз 

пісень.  

  

4. Українські народні балади 

«Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь 

горить» Тематичні та стильові особливості 

українських балад. Класифікація балад. 

  

5. «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь  Напам’ять 

1 пісня чи 
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горить». Сюжет, герої українських балад. 

Виразне читання  

ТЛ: народна пісня (поглиблено), балада. 

балада  

6. РМ №1. Створення усного есе «Наша дума, 

наша пісня не вмре, не загине...» ( з передачею 

вражень від прослухування  пісень  гурту 

«Хорея Козацька»). 

 РМ №1 

 

7. ПЧ №1.  М.Костомаров  «Сава Чалий», 

«Чернігівка». 

 ПЧ №1 

8. Контрольна робота №1  за темою «Вступ. 

Родинно-побутові пісні. Українські народні 

балади» (тестові завдання).  

 КР №1 

 

9. Тема №2. Давня література 

Українська середньовічна література ХІ–ХV 

ст.  

Розвиток писемності після хрещення Русі-

України (988р.). Найдавніші рукописні книги 

Київської Русі (Остромирове Євангеліє, 

Ізборник Святослава) (оглядово).  

  

10. Перекладна література  

Біблія (фрагменти). Легенди: про 

Вавилонську вежу, про Мойсея. Біблія як 

Святе Письмо й художній текст. Використання 

біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у 

зарубіжній та українській літературах. 

  

11. Біблія. Притча про блудного сина.  

Українські переклади Біблії (П. Куліш, 

І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, 

І. Хоменко).  

ТЛ: притча (повторення й поглиблення). 

  

12. Пам’ятки оригінальної літератури княжої 

Русі-України 

Літописи як історико-художні твори. «Повість 

минулих літ». «Поученіє Володимира 

Мономаха», Києво-Печерський патерик 

(оглядово).  

ТЛ: літописи, ліро-епіка. 

  

13. «Слово о полку Ігоревім» — давньоруська 

пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. 
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Історична основа твору. Переклади й переспіви 

його в ХІХ–ХХ ст. Питання авторства. 

Особливості композиції та стилістичних 

засобів. 

14. «Слово о полку Ігоревім». Образи руських 

князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму. 

Символічно-міфологічні образи та їхнє 

значення. 

  

15. «Слово о полку Ігоревім». Фольклорні 

мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. 

Поетичність образу Ярославни.  

  

16. РМ №2. Написання есе «Моя думка щодо 

рішення князя Ігоря виступити проти 

половців». 

 РМ №2 

 

17. Українська література доби Ренесансу і доби 

Бароко 

Розвиток книгодрукування. Перші друковані 

книги в Україні. Іван Вишенський, Іван 

Величковський, Семен Климовський – видатні 

діячі української культури (оглядово). Історико-

мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі 

літописи (Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка) 

та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового 

театрального дійства (оглядово).  

ТЛ: Ренесанс, Бароко. 

  

18. Григорій  Сковорода.  Життя і творчість 

філософа, просвітителя, поета. Його 

християнські морально-етичні ідеали. «De 

libertate» (зі збірки «Сад Божественних 

пісень»). 

  

19. Григорій  Сковорода.  «Всякому місту – 

звичай і права…».  Біблійна основа творчості  

Г. Сковороди.  

 Напам’ять  

20. Григорій Сковорода. «Бджола та Шершень». 

Учення про самопізнання і «сродну 

(споріднену) працю». Проповідь житейської 

невибагливості, пошуку гармонії з собою і 

світом Повчальний характер і художні 

особливості збірки «Байки Харківські».  
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21. Контрольна робота №2. Письмовий твір  «Є 

вічні істини – із давнини до сьогодення» ( за 

«Словом про похід Ігорів», творчістю 

Г.Сковороди). 

 КР №2 

(твір) 

22. Тема №3. Нова українська література 

Суспільно-історичні, культурні обставини. 

Літературний процес кінця ХVIII ст. – першої 

половини ХІХ ст. Розвиток фольклористики, 

етнографії. Основні художні напрями (бароко, 

класицизм, романтизм, реалізм тощо). Визначні 

українські письменники.  

  

23. Іван Котляревський. Творчість І. 

Котляревського – новий етап у розвитку 

національного самоусвідомлення. Драматург і 

театральний діяч. «Енеїда».  Історія появи 

«Енеїди». Національний колорит, зображення 

життя всіх верств суспільства, алюзії на 

українську історію в поемі.  

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія. 

  

24. Іван Котляревський.   «Енеїда».  Бурлескний 

гумор, народна українська мова. Ствердження 

народної моралі (картини пекла).  

  

25. Іван Котляревський. «Наталка Полтавка» 

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» 

– перший твір нової української драматургії. 

Колоритні образи твору. 

  

26. Іван Котляревський. «Наталка Полтавка» 

Образ Наталки як уособлення кращих рис 

української жінки. Сценічне життя твору. 

  

27. Григорій Квітка-Основ’яненко . Батько 

української прози, один із перших у Європі 

«творців людової повісті» (І. Франко). 

«Маруся». Гуманізм та християнські ідеали, 

етнографічне тло творів.  Художнє розкриття 

письменником традиційних народних 

моральних уявлень.  

  

28. Григорій Квітка-Основ’яненко.«Маруся» – 

перша україномовна повість нової української 

літератури, приклад прози із виразними рисами 
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сентименталізму. 

29. Григорій Квітка-Основ’яненко.  «Маруся». 

Утілення морального й естетичного ідеалів в 

образі головної героїні твору. П. Куліш про 

Г. Квітку. 

  

30. ЛРК №1. Відродження письменниками 

Одещини давніх жанрів  української  

літератури.   Барокові  традиції  в містерії 

О.Різникова «Бран». 

 ЛРК №1 

31. ПЧ №2.  М.Павленко.  «Моя класнюча 

дівчинка». 

 ПЧ №2 

32. Контрольна робота №3 за темою «Нова 

українська література. І. Котляревський, 

Григорій Квітка- Основ’яненко» ( тестові 

завдання). 

 КР №3 

 

    

ІІ семестр 

33. Тема №4. Література українського 

романтизму (оглядово) 

Ідейно-художні особливості  романтизму. 

Зв’язок із ідеями Просвітництва, з 

національним рухом. Осередки романтичного 

руху на Слобожанщині, Чернігівщині й 

Полтавщині, у Західній Україні («Руська 

трійця»). Поети-романтики (Л. Боровиковський, 

П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, 

М. Костомаров, А. Метлинський, В. Забіла, М. 

Петренко, О. Афанасьєв-Чужбинський, М. 

Шашкевич.  

Значення романтизму для нового етапу 

розвитку слов’янських літератур. 

  

34. ПЧ №3.  Поезії Олесі Мамчич, Мар’яни Савки, 

Оксани Забужко. 

 ПЧ №3 

35. Петро Гулак-Артемовський. Балада 

«Рибалка». Вічна тема кохання. Засоби 

романтичного зображення. Фольклорна основа 

твору. 

ТЛ: романтизм. 
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36. Євген Гребінка. Вірш «Човен» Образ 

небезпечної морської плавби як уособлення 

життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) 

лірика поета українською та російською мовами 

(«Ні, мамо, не можна нелюба любить», «Чёрные 

очи» та ін.). 

ТЛ:  романс. 

  

37. Микола Гоголь. Творчість М. Гоголя, 

уродженця України, місце його  творчості на 

порубіжжі культур двох народів. Вираження 

глибини національного духу у творах прозаїка 

та драматурга, українська історія та фольклор 

як їх джерело. Повість  «Тарас Бульба» 

(переклад М.Садовського і М. Рильського, за 

ред. І. Малковича) Сюжет твору. 

  

38. Микола Гоголь. Повість «Тарас Бульба».  

Внутрішній епічний розмах твору; піднесено-

героїчний образ головного героя. 

  

39. Микола Гоголь. Повість «Тарас Бульба».  

Колізія морального й національно - культурного 

вибору в образах синів Тараса. Вплив творчості 

М. Гоголя на розвиток українського 

письменства. 

  

40. Контрольна робота №4 за темою «Література 

українського романтизму. Петро Гулак-

Артемовський. М. Гоголь» (тестові завдання). 

 КР №4 

 

41. Тема №5.   Тарас Шевченко. Геніальний поет, 

мислитель, пророк національного відродження 

в Україні. Рання творчість. Перші поетичні 

твори баладного та елегійного жанрів 

(«Причинна», «Думи мої…»).  

  

42. Тарас Шевченко.  Оглядове вивчення 

історичної теми у творчості Кобзаря («Іван 

Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). 

  

43. Тарас Шевченко. «До Основ’яненка».  Вісь 

неперервності історичного часу. Виразне 

читання вірша.   

ТЛ: послання. 
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44. Тарас Шевченко. «Сон» («У всякого своя 

доля…»). 

Національна проблематика періоду «Трьох літ». 

Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-

політична дійсність. Композиційний прийом 

«сну», його роль для розширення можливостей 

поетичного зображення. Протистояння 

імперського режиму і вільнодумної, 

національно свідомої особистості. Сатиричний 

характер поеми.  

ТЛ: гротеск, контраст, умовність. 

 Напам’ять 

(фрагмент 

поеми)  

45. Тарас Шевченко. «Кавказ». Пристрасний 

відгук на тогочасну загарбницьку імперську 

політику. Продовження теми національно-

визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми — 

неприйняття насильства, поневолення людей, 

осуд загарбницьких воєн. 

  

46. РМ №3. Усний добір цитат із поеми для 

ілюстрації аргументів у висловленні  «Гостра 

актуальність  поеми «Кавказ». 

 РМ №3 

 

47. Тарас Шевченко. «І мертвим, і живим, і 

ненарожденним…» Продовження теми 

«землячків» у посланні. Викриття конформізму 

значної частини української еліти. Засудження 

комплексу меншовартості, національного 

безпам’ятства та байдужості до рідної мови.  

 Напам’ять 

(фрагмент 

поеми)  

48. Тарас Шевченко. «І мертвим, і живим, і 

ненарожденним…» Критичний перегляд 

національної історії задля перспективи її 

кращого майбутнього. Настроєві інтонації 

твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик 

тощо). 

  

49. Контрольна робота №5. Контрольний  

письмовий твір « Остап Вишня сказав про поета 

так: «Досить було однієї людини, щоб 

урятувати цілу націю!» Як я розумію це 

висловлення ?» 

 КР №5 

(твір) 

50. Тема №6.  Тарас Шевченко. Тема жіночої 

долі. Поема «Катерина». «Вічна» тема матері 
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й сина.  

51. Тарас Шевченко.  Еволюція жіночого образу у 

творах Т. Шевченка. Поема  «Наймичка». 

  

52. Тарас Шевченко. Різні типи втілення теми 

жіночої долі: романтичний («Катерина»), 

реалістично-побутовий («Наймичка»).   

  

53. Тарас Шевченко. Трагедія жінки-матері, 

боротьба за своє материнство, жорстокість 

народної моралі («У нашім раї на землі…»). 

Наскрізний ліризм творів Т. Шевченка про 

жіночу долю. 

  

54. Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання 

і після повернення з нього. «Доля», «Росли 

укупочці, зросли…». Риси автобіографізму в 

образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією 

родинного життя, висока філософія життя 

людини на землі. 

ТЛ: ліричний герой (поглиблено), лірична 

медитація. 

 Напам’ять 

(поезія 

«Доля») 

55. Біблійні мотиви в поезіях Т. Шевченка періоду 

після заслання. Молитва як жанр у творчості 

поета. Ідея єдності й згоди в поезії 

«Злоначинающих спини…», пробудження 

сили в тих, хто прагне добра, правди, чистоти, 

щирої дружби. Потреба єднання й 

взаєморозуміння на ґрунті загальнолюдських 

цінностей. 

ТЛ: молитва. 

   

56. РМ №4.  Написання  есе  « Молюся я за 

Україну » на основі порівняння віршів 

(Т.Шевченка «Злоначинающих…» та Ю. 

Іздрика «Молитва»). 

 РМ №4 

 

57. Світова велич українського поета. Визначні 

діячі світової культури про Шевченка. Його 

вплив на літератури інших народів. Шевченко 

та історико-культурний поступ України. 

Ушанування пам’яті поета в Україні й за 

кордоном. 
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58. Контрольна робота №6 (тестові завдання).  КР № 6 

59. Тема №7. Пантелеймон Куліш – відомий 

письменник, перший український професійний 

літературний критик, перекладач, автор 

підручників для школи, українського правопису 

(«кулішівка»). Вплив на П. Куліша ідей 

європейського просвітництва. Романтична 

основа світогляду. Ентузіазм і жертовність 

П. Куліша у громадській та культурницькій 

роботі на шляху духовного відродження і 

культурного збагачення нації.  

  

60. Пантелеймон Куліш. «Чорна рада» – перший 

україномовний історичний роман-хроніка. 

Походження його назви. Історична основа й 

авторська уява, романтичність стилю.  

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман. 

  

61. Пантелеймон Куліш. «Чорна рада». 

Динамічний інтригуючий сюжет. Непросте 

життя та романтичні пригоди головних героїв. 

  

62. Пантелеймон Куліш. «Чорна рада». 

Загальнолюдські риси ініціативності, 

працьовитості, лицарства, благородства, 

вірності почуттю та обов’язку. Оцінка роману 

Т. Шевченком. 

  

63. Марко Вовчок (Марія Олександрівна 

Вілінська). Життя і творча діяльність. Марко 

Вовчок як перекладач (Ж. Верна, 

Г. К. Андерсена, А. Е. Брема). «Народні 

оповідання»; продовження теми народного 

життя в повісті «Інститутка».  

ТЛ: реалізм. 

  

64. Марко Вовчок . «Інститутка». Антилюдяна 

суть кріпосництва та солдатчини. 

  

65. Марко Вовчок.  «Інститутка» . Образи 

персонажів — людей із народу та панночки. 

Авторська позиція у творі. 

  

66. ПЧ №4.  В.Рутківський («Сині води») або Н. 

Дев’ятко 

 ПЧ № 4  
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(фентезійна трилогія «Скарби Примарних 

островів»). 

67. ЛРК №2.  Особистісне сприйняття Шевченка та 

його творчості . М.Палієнко. Цикл «Тарасова 

віть»,  «Балада про Шевченкову Одесу». 

 ЛРК №2 

68. Контрольна робота №7 за темою «П. Куліш. 

Марко Вовчок» (тестові завдання, відповіді на 

запитання). 

 КР №7 

 

69. Урок-підсумок. Бесіда про твори, які 

вивчалися впродовж року й викликали 

найбільшу зацікавленість. 

  

70. Урок-підсумок. Бесіда про твори, які 

вивчалися впродовж року й викликали 

найбільшу зацікавленість. 
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8. Зразок заповнення сторінок класного журналу відповідно до орієнтовного календарно-тематичного 

планування з української мови та української літератури для 5 класу  

(інші класи відповідно до цього зразка) 

(за Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11 (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів 

(наказ МОН України від 03.06.2008 р., №496, Інформаційний збірник МОН України №16-17, 2008 р.) 

 

Українська мова 
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ІІ семестр 
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 123 

Українська література 

 

І семестр 
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ІІ семестр 
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9. Зразок конспекту уроку української мови в 7 класі  

(відповідно до оновленої програми з урахуванням ключових 

компетентностей та наскрізних змістових ліній) 

 

ТЕМА №2. МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО 

 

Урок №9 

Тема. Аналіз контрольної роботи №1. Дієслово. Значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль дієслова 

Мета: 

 сприяти поглибленню знань учнів про дієслово, його морфологічні 

ознаки й синтаксичну роль; формувати загальнопізнавальні вміння 

знаходити дієслова в реченнях та текстах, визначати морфологічні 

ознаки та синтаксичну роль дієслів; 

 систематизувати знання про особливості функціонування дієслова в 

українській мові; 

 удосконалювати вміння тлумачити поняття, висловлювати думки, 

почуття; 

 формувати математичну компетентність:  перетворювати інформацію з 

однієї форми в іншу;  

 формувати загальнокультурна грамотність: використовувати досвід 

взаємодії з творами мистецтва;  

 учити враховувати вплив слова на психічне здоров’я людини; 

 розвивати культуру усного і писемного мовлення, уміння аналізувати 

мовний матеріал; 

 виховувати почуття любові до рідної землі, до природи. 

Тип уроку: урок  засвоєння нових знань з елементами повторення.  

Обладнання:підручник, таблиця «Морфологічні ознаки дієслова», картки 

для гри «Дешифрувальник», картки із текстом, репродукції картин із 

осінніми пейзажами. 

 

Перебіг  уроку 

 

Ти руку свою відкриваєш 

 і задовольняєш бажання всього живого.  

Біблія  
 

Природа  як фокусник:  
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за нею потрібне постійне спостереження.  

Семюель Батлер 

 

І. Організаційний момент 

ІІ. Аналіз контрольної роботи 

1. Оголошення результатів контрольної роботи (за рівнями). 

2. Робота над типовими помилками. 

3. Самостійна робота. 

Учні самостійно добирають приклади слів на опрацьовані правила. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

1. Гра «Дешифрувальник» (математична компетентність). 

     Шифр написано заздалегідь на картках. Картки видаються на кожну парту. 

6. 12. 8. 22. 16. 19. 3. 19. 

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

І Ї Й К Л М Н О П Р С 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

      Відповідь: Дієслово. 

2. Бліц-опитування. 

- У якому розділі науки про мову вивчається дієслово як частина мови? 

- Яка частина мови називається дієсловом? 

- Чому ця частина мови називається самостійною? 

- На які питання відповідають дієслова? 

V.Мотивація навчальної діяльності учнів 

     Робота з епіграфом. 

- Прочитайте слова із Біблії. Як ви їх розумієте?  

- Поясніть слова Семюела Батлера. Чому природу він  порівнює із 

фокусником? 

- На вашу думку, людина – хазяїн природи чи її дитя? Чому ви так 

вважаєте? 

- Як людина повинна ставитися до природи?  

IV. Повідомлення теми й мети уроку 

Із дієсловом ви знайомі з початкових класів. Завдання нашого уроку – 

поглибити знання про цю частину мову, таку важливу й необхідну, здобути 

нові вміння й навички, пов’язані з дієсловом. 

- Який результат ви плануєте отримати наприкінці уроку? 

- Які завдання для цього треба виконати? 



 127 

- Де ви сподіваєтеся знайти потрібну інформацію? 

- Як можна переконатися в досягненні результатів? 

VІ. Опрацювання навчального матеріалу 

1. Слово вчителя. 

Поняття дії, яку називає дієслово, досить широке. Це може бути конкретна 

фізична дія,стан,вияви ознаки,процес мовлення й мислення,стосунки між 

людьми, почуття й переживання та ін. 

2. Вибірковий диктант (спілкування державною мовою). 

     Прослухайте вірш. Випишіть із нього дієслова. Укажіть, що вони 

означають.  

Дієслово – слово діє: 

Ходить, робить, носить, сіє, 

Слово плаче і радіє, 

Усміхається і мріє. 

Дієслово – слово діє: 

Вірить, любить і жаліє, 

Не злословить, не лукавить, 

Серця ближнього не ранить. 

Дієслово – слово діє: 

Народилось і зоріє, 

Розвивається і квітне 

Слово любе, слово рідне!  

 Л. Лужицька 

3. Робота з підручником (математична компетентність). 

     Учні розглядають таблицю, називають постійні та змінні морфологічні 

ознаки дієслова. 

 Постійні морфологічні ознаки дієслова: перехідність – 

неперехідність, вид (доконаний, недоконаний), дієвідміни. 

 Змінні морфологічні ознаки дієслова: особа, число, час, спосіб, рід. 

4. Коментований диктант (екологічна грамотність і здорове життя). 

       Запишіть текст. Укажіть дієслова. З’ясуйте синтаксичну роль 

указаних слів, визначте граматичні ознаки. Поясніть орфограми та 

пунктограми. 

      Осінь перевтілюється на золотих справ майстриню. Вона карбує 

червінці, щедро обсипає ними ще розкішні крони. Дивишся й бачиш, як у 

берізки в косах дукати з’явилися. Клен агатами прикрашений, калина 

рубінами вихваляється, сливи – янтарем. Шипшині коралі дісталися– так і 

полум’яніють жаринки ягід. (За М. Коцюбинським) 
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- До якого стилю мовлення належить цей текст? 

- Назвіть художні засоби, використані в ньому. 

- На які почуття, настрої, асоціації надихає  опис? Чого б вам у цей час 

хотілося найбільше? 

5. Лінгвістична гімнастика (спілкування державною мовою, екологічна 

грамотність і здорове життя). 

      Учитель кидає по черзі учням м’яч, називаючи дієслова. Учні повинні, 

повертаючи м’яч, назвати змінні морфологічні ознаки дієслів (час, число, особу 

або рід). 

6. Виконання вправи за підручником. 

7. Лінгвістичний експеримент(спілкування державною мовою, 

загальнокультурна грамотність). 

Прочитайте подані тексти (тексти є в кожного учня). Визначте, що в них 

спільного і чим вони відрізняються. 

Бабине літо – останні дні осені, 

приблизно кінець вересня – 

початок жовтня. У цей час на 

полях, у лісах, садах і парках 

багато легкого павутиння. Його 

господарі – маленькі клопітливі 

павучки-мережівники. (О.Шуляр) 

     Наприкінці вересня або на 

початку жовтня в Україну 

приходить бабине літо. Свою 

назву ця пора отримала від 

численних летких павутинок. Їх 

плетуть маленькі павучки перед 

тим, як сховатися на зимівлю, 

відчуваючи тимчасове повернення 

тепла. (О.Шуляр) 

Так, тексти мають спільну думку, але в першому немає жодного дієслова. 

- Спробуйте переказати другий текст, не використовуючи дієслів. 

- Яку роль відіграють дієслова, яке значення вони мають у мовленні? 

8. Моделювання (спілкування державною мовою). 

      Запишіть речення, замінюючи прикметники дієсловами. Якого відтінку 

надають дієслова? 

     Над нами синє небо. На ньому жодної хмаринки. Де-не-де на лукахзелена 

трава. Трохи збоку чорний ліс. Серед дерев біла береза. 

9. Робота з ілюстративним матеріалом (загальнокультурна грамотність) 

     Перегляньте добірку живописних творів на тему осені. 

- Чи подобаються вам ці картини? Чим саме? 

- Яка із репродукцій є ілюстративним матеріалом до змодельованих нами 

речень? (Завдання 8) 

- Складіть сенкан про осінь. 

VІІ. Підсумок уроку 

1. Бесіда. 

- Про що ви дізналися на уроці?  
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- Чи мають дієслова спільні граматичні ознаки з іменниками, 

прикметниками, числівниками, займенниками? Які?  

- Які з граматичних ознак притаманні лише дієслову? 

- Які  ознаки є змінними?  

- Назвіть постійні ознаки дієслова. 

- Яку синтаксичну роль виконують дієслова? 

- Які виражальні властивості має дієслово? 

- Чи досягли ви цілей, поставлених на початку уроку? 

2. Рефлексія. 

- Найцікавішим на уроці для мене було… 

- Найефективнішим для себе вважаю завдання… 

- Найскладнішим було завдання… 

- Ще варто попрацювати над… 

VІІ. Домашнє завдання 

1. Вивчити теоретичний матеріал за підручником. 

2. Виконати вправу з підручника. 

За вибором учня: 

- виписати з підручника української літератури з будь-якого прозаїчного 

твору опис природи, визначити синтаксичну роль та граматичні ознаки 

вжитих у ньому дієслів; 

- написати твір-мініатюру «Мандри осіннього листочка», визначити 

граматичні ознаки дієслів, ужитих у творі. 

 

Додаток 

Сенкан — це вірш, що складається з п’яти рядків. Слово «сенкан» походить від 

французького слова «п’ять» і позначає вірш у п’ять рядків. 

1. Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (іменник). 

2. Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів 

(два прикметника). 

3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох дієслів. 

4.  Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює 

ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного. 

5. Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, в 

ньому виражається сутність теми, ніби робиться підсумок. 

 

Зразки сенкану 

Осінь 

красива,  мальовнича 

прийшла, зачарувала, замилувала, 

у золото вдягла все навколо. 

Чарівниця. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
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Осінь 

барвиста, прохолодна 

дощить, навіює, фарбує, 

приносить сум і радість. 

Самотність. 

 

Листя 

жовте, червоне 

летить, шурхотить, лягає, 

багряним килимом укриває землю. 

Метелики. 

 

Природа  

чарівна,  прекрасна 

вабить, захоплює, надихає. 

Вона є первозданним дивом. 

Перлина. 

Олексій Мундт. Осінь  Титуленко Володимир. Мальви 
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Борис Ольшанський. Осінь 

 

І

саак Левітан. Золота осінь 

Матеріали підготували: 

Свінтковська С.А., завідувачка Науково-методичного центру  

української мови та літератури Одеського обласного інституту удосконалення вчителів 

 

Плетньова Л.А., методист Науково-методичного центру  

української мови та літератури Одеського обласного інституту удосконалення вчителів 

 

Верготі Л. Т., голова обласної творчої групи Науково-методичного центру української мови та 

літератури ООІУВ, учитель української мови та літератури вищої категорії, учитель-методист 

Чорноморської гімназії №1 Чорноморської міської ради Одеської області  

 

Ткаченко С.І., член обласної творчої групи Науково-методичного центру  

української мови та літератури ООІУВ, учитель української мови та літератури  вищої категорії, 

учитель-методист Великодальницького навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія»  

Біляївського району  Одеської області 

 

Чабан О.В., член обласної творчої групи Науково-методичного центру  

української мови та літератури ООІУВ, учитель української мови та літератури  вищої категорії,  

учитель-методист Дачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1  

Біляївського району Одеської області  
 

Шинкаренко Т.А., член обласної творчої групи Науково-методичного центру  

української мови та літератури ООІУВ, учитель української мови та літератури вищої категорії, 

учитель-методист Чорноморської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Чорноморської міської ради  

Одеської області  

 

Максютіна О.Г., член обласної творчої групи Науково-методичного центру  

української мови та літератури ООІУВ, учитель української мови та літератури  вищої категорії, 

учитель-методист Одеської загальноосвітньої школи №38 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

 

 

 

 

 



 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


