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О преподавании русского языка в 2016/2017 учебном году 
 

Отношения между людьми, их духовность и мудрость испокон веков аккумулируется в 

языке, как одном из самых главных способов самовыражения человека. Поэтому одним из 

приоритетных направлений в работе современной школы является изучение языков.   

Главная цель изучения русского языка  в общеобразовательных учебных заведениях  - 

это дать основные знания о языке, что позволит  обеспечить  достаточно высокий уровень 

общения и грамотного письма, которые так необходимы для успешной личностной и 

социальной адаптации в обществе, межкультурного взаимопонимания, развития творческих 

способностей, формирования речевой,  коммуникативной, этнокультурной компетенций.    

 Согласно Государственного стандарта базового и полного  среднего образования в 

учебных программах по русскому языку через языковую, речевую, социокультурную, 

деятельностную содержательную линии реализуется главный методический принцип предмета 

– коммуникативность обучения. 

Процесс коммуникативно ориентированного обучения должен быть направлен на 

гармонизацию  потребностей общества и личности с учетом мотиваций, индивидуальных 

характеристик и возможностей учащихся; ориентированный на подготовку к межкультурному 

диалогу и понимание важности толерантного общения как с близкими людьми, так и с людьми 

за пределами Украины, а также на развитие гражданского сознания и патриотизма.  

  В связи с этим учитель-словесник призван не только давать необходимые знания и 

формировать умение жить в обществе, но и помогать в приобретении жизненных ценностных 

ориентиров,  развивать умения принимать самостоятельные решения, применять 

информационные и  коммуникативные технологии,  

  

В 2016-2017у.г. 5-8 классы продолжают обучение по новым программам. Приводим 

ниже перечень данных программ для школ с русским и украинским языком обучения.  

Русский язык 

 Русский язык: программа для 5-9 классов общеобразовательных учебных заведений с русским 

языком обучения (составители: Голобородько Е.П., Озерова Н.Г.,             Михайловская Г.А., 

Стативка В.И., Давидюк Л.В., Быкова Е.И.). 

 Русский язык: программа для 5-9 классов общеобразовательных учебных заведений с 

украинским языком обучения (начало изучения с 1 класса, составители: Баландина Н.Ф., 

Синица И.А., Фролова Т.Я., Бойченко Л.А.).   

 Русский язык: программа для 5-9 классов общеобразовательных  учебных заведений с 

украинским языком обучения (начало изучения с 5 класса, составители: Курач Л.И., Корсаков 

В.А.). 



Обучение русскому языку в 9-11 классах продолжится по действующим программам, 

утверждённым МОН Украины в 2005 году.   

Новые программы для учащихся 5-8-х классов, действующие программы для 8-11 

классов по русскому языку и литературе для основной и старшей профильной школы 

размещены на сайте Министерства образования и науки (www.mon.gov.ua). 

В школах с украинским языком обучения, где не предусмотрено изучение русского 

языка как базового предмета, возможно введение факультативного курса или курса по выбору 

на основе соответствующего программного обеспечения (из расчёта 1 час в неделю 

вариативной части рабочего учебного плана общеобразовательного учреждения): 

 5-7 классы – «Русский язык. Факультативный курс» (под ред. Е.Ю. Крюченковой). 

 8-11 классы – «Русский язык. Факультативный курс» (авт. Л.В. Давидюк),  «Русский язык. 

Курс по выбору» (авт. Т.Я. Фролова). 

В 2016-2017 у.г. по результатам конкурсного отбора проектов учебников для 8 класса 

общеобразовательных учебных заведений были рекомендованы для использования в учебном 

процессе  и получили гриф следующие учебники:  

«Русский язык (4-й год обучения) для общеобразовательных учебных заведений  с 

преподаванием на украинском языке», учебник для 8 класса общеобразовательных учебных 

заведений (авт. Полякова Т.М., Самонова Е. И.) 

«Русский язык (4-й год обучения) для общеобразовательных учебных заведений  с 

преподаванием на украинском языке», учебник для 8 класса общеобразовательных учебных 

заведений (авт. Баландина Н.Ф., Крюченкова Е.Ю.). 

«Русский язык (8-й год обучения) для общеобразовательных учебных заведений  с 

преподаванием на украинском языке», учебник для 8 класса общеобразовательных учебных 

заведений (авт. Самонова Е.И., Полякова Т.М., Приймак А.М.). 

«Русский язык (8-й год обучения) для общеобразовательных учебных заведений  с 

преподаванием на украинском языке», учебник для 8 класса общеобразовательных учебных 

заведений (авт. Баландина Н.Ф.). 

         «Русский язык (8-й год обучения) для общеобразовательных учебных заведений  с 

преподаванием на украинском языке» учебник  для   8 класса общеобразовательных учебных 

заведений (авт. Давидюк Л.В., Стативка В.И.).    

«Русский язык»  учебник  для   8 класса общеобразовательных учебных заведений с 

обучением на русском языке (авт. Быкова К.И., Давидюк Л.В., Рачко О.Ф.). 

Учитывая ситуацию с изданием учебников для учащихся 4 и 7 классов 

общеобразовательных учебных заведений с обучением на языках национальных меньшинств, 

МОН Украины   рекомендует, по возможности, использовать во время учебного процесса  

учебники предыдущих лет, а также практиковать самостоятельную работу учащихся  с другими 

http://www.mon.gov.ua/


учебными пособиями, словарями, энциклопедиями, справочниками, содержание которых 

отображает указанные в учебных программах темы. Также целесообразным будет обращение к 

электронным вариантам действующих учебников, размещенных на репозитарии  учебного 

контента   (lokando.com) 

  Критерии оценивания достижений учащихся по языкам национальных меньшинств 

размещены на официальном веб-сайте МОН Украины (письмо МОН Украины от 30.08.2013    

№ 1/9 – 592 «Методичні рекомендації щодо оцінювання  результатів навчання російської мови 

та інших мов національних меншин для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, 

де навчаються рідною мовою або вивчають її» (www.mon.gov.ua) 

Обращаем внимание на то, что согласно правилам ведения школьной документации  ( 

Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III 

ступенів додаток до наказу МОН Украины   від 23 червня 2000 р. N 240) записи в классном 

журнале ведутся на государственном языке. 

Что касается правил ведения страниц классного журнала, видов контрольных работ и их 

количества,    следует руководствоваться  Инструкцией по ведению деловой документации в 

общеобразовательных учебных заведениях І-ІІІ ступеней, утвержденной приказом МОН 

Украины от  23.06.2000 года №240 и информационным письмом  МОН Украины № 1/9 – 592 от 

30.08.2013 «Методичні рекомендації щодо оцінювання  результатів навчання російської мови 

та інших мов національних меншин для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, 

де навчаються рідною мовою або її вивчають» 

В 8 классе начинается изучение раздела «Синтаксис». Следует учитывать, что 

синтаксический материал   стоит изучать в тесной связи с другими разделами науки о языке,  

так как большинство языковых понятий и явлений можно понять только на синтаксическом 

уровне.   Знания синтаксической теории отражается на качестве коммуникативных умений и 

навыков и влияет на формирование языковой личности. 

Учитывая то, что учитель-словесник должен заполнять журнал на государственном 

языке, в помощь учителю-словеснику предлагаем ориентировочный календарно-тематический 

план по русскому языку для 8 класса на  двух языках (украинском и русском).  

 
8 класс 

Школа с русским языком обучения 
70 часов (62 учебных + 8 контрольных) – 2 часа в неделю 

 
 Тематический блок программы Кол-

во ч. 
 
 

І семестр 

1 Язык как развивающееся явление.                                                                                                                      
Мова  як явище,  що розвивається 

1 

2 
3 

Повторение изученного в 5-7-м классе. Части речи (самостоятельные и служебные, 

их значение и грамматические признаки. 
Повторення вивченого у 5-7 класі. Частини мови (самостійні та службові, їх 

2 

http://www.mon.gov.ua/


значення та граматичні ознаки) 
4 Рр. Общение, виды и правила общения. Законы общения. Подготовленная и 

спонтанная речь Слушание-понимание научно-популярного текста о культуре речи 
Рм Спілкування, види та правила спілкування. Підготовлене та непідготовлене 

висловлювання. Слухання та розуміння науково-популярного тексту про культуру 

мовлення. 

1 

5 Рр Устное сообщение о культуре речи с элементами сравнения и обобщения 
Рм Усне повідомлення про культуру мовлення з елементами порівняння та 

узагальнення 

1 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ 
Словосочетание и предложение  (повторение) 

6 Понятие о синтаксисе и пунктуации. Словосочетание, его назначение в языке. 

Строение словосочетания. Рр Составление диалога о культуре общения 
Словосполучення як синтаксична одиниця. Головні і залежні слова у 

словосполученні. Прості й складні словосполучення. Рм Складання діалогу про 

культуру спілкування 

1 

7 Рр Стили речи. Повторение изученного о стилях.   Публицистический стиль: сфера 

использования, функции. Языковые особенности публицистического стиля, жанры 

публицистического стиля 
Рм Стилі мови. Повторення вивченого про стилі. Публіцистичний стиль: сфера 

використання, функції. Мовні особливості публіцистичного стилю, жанри 

публіцистичного стилю. 

1 

8 Рр Сжатое изложение научно-популярного текста о культуре речи и общении по 

самостоятельно составленному сложному плану 
Рм Стислий переказ науково-популярного тексту про культуру мовлення та 

спілкування за самостійно складеним складним планом 

1 

9 Виды словосочетаний по типу грамматической связи (систематизация и 

углубление знаний)                            
     Засоби зв’язку слів у словосполученні: узгодження, керування, прилягання 
(систематизація та поглиблення знань). 

1 

10 Предложение, его роль в языке. Виды предложений по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске. Предложения двусоставные и односоставные, простые и 

сложные предложения. Логическое ударение (систематизация и углубление 

знаний)  Рр Чтение-понимание (вслух) текста публицистического стиля речи с 

элементами описания местности, памятников истории и культуры 
 Речення, його роль в мові. Види речень за метою висловлювання, за емоційним 

забарвленням. Речення двоскладні, односкладні, прості та складні. Логічний 

наголос (систематизація та поглиблення знань) Рм Читання  вголос  тексту 

публіцистичного стилю мовлення з елементами опису місцевості, пам’ятків 

історії та культури 

1 

11 Текстообразующая роль простых предложений в тексте.  Знаки препинания в конце 

предложения. 
Роль простих речень у тексті. Розділові знаки у простому реченні. 

1 

12 Обобщение изученного по теме «Словосочетание и   предложение». 
 Контрольная работа по теме «Словосочетание и   предложение».     
Узагальнення вивченого за темою «Словосполучення та   речення» 
Контрольна робота за темою «Словосполучення та   речення»    

1 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ 

13 Двусоставное предложение. Главные члены предложения: подлежащее и 

сказуемое.  
Двоскладне речення. Головні члени речення: підмет та присудок   

1 

14 Способы выражения подлежащего.  
Засоби вираження підмета.   

1 

15 Простое и составное сказуемое (глагольное и именное) 
Простий  та складний присудок (складений іменний та дієслівний присудок). 

1 



16 Тире между подлежащим и сказуемым. 
Тире між підметом та присудком 

1 

17 Рр Текст и его признаки. Способы и виды связи предложений в тексте. Требования 

к выступлению; виды выступлений.  Подготовка к выступлению на 

лингвистическую тему  
Рм Текст та його ознаки. Засоби та види зв’язку речень у тексті.  Вимоги до 

виступу; види виступів. Підготовка до виступу на лінгвістичну тему. 

1 

18 Второстепенные члены предложения. Определение, согласованное и 

несогласованное.  
Другорядні члени речення.    Означення узгодженні та неузгодженні.   

1 

19 Приложение как разновидность определения. Дефис и кавычки при приложении. 
Прикладка як особливий вид означення. Виділення прикладок  дефісом й лапками. 

1 

20 Второстепенные члены предложения. Дополнение. Рр Слушаниепонимание текста 

публицистического стиля речи 
Другорядні члени речення. Додаток  Рм Слухання та розуміння тексту 

публіцистичного стилю мовлення 

1 

21 Обстоятельство. Виды обстоятельств по значению (систематизация и углубление 

изученного) 
Обставини. Види обставин за значенням (систематизація та поглиблення 

вивченого) 

1 

22 Рр Подробный пересказ текста публицистического стиля речи (устно) 
Рм Докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення (усно) 

1 

23 Сравнительный оборот. Знаки препинания в предложении со сравнительным 

оборотом. Стилистическая роль приложений и сравнительных оборотов в 

художественной речи. Эпитеты и сравнения как художественный прием. 
Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами. 
Стилістична роль означень і порівняльних зворотів у художньому стилі мовлення 
Епітет і порівняння як художні прийоми. 

1 

24 Рр Подробное изложение текста публицистического стиля речи (письменно) 
Рм Докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення (письмово) 

1 

25 Односоставные предложения. Главный член односоставных предложений в 

форме сказуемого и в форме подлежащего. 
Односкладне речення. Односкладні прості речення з головним членом у формі 

присудка   й підмета. 

1 

26 Виды односоставных предложений с главным членом в форме сказуемого. 

Определённо-личные предложения  
Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові 

речення.  

1 

27 Неопределённо-личные предложения. Обобщённо-личные предложения.  
Узагальнено-особові, неозначено-особові речення 

1 

28 Безличные предложения.  
Безособові речення 

1 

29 Предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные). 
Односкладні прості речення з головним членом у формі   підмета (називні). 

1 

30 Полные и неполные предложения. Интонация неполных предложений. Тире в 

неполном предложении. Рр Слушание-понимание публицистических текстов с 

элементами описания местности, памятников истории и культуры 
Повні й неповні речення. Правильне інтонування неповних речень. Тире в неповних 

реченнях 
Рм Слухання та розуміння публіцистичного тексту на морально-етичні теми з 

елементами опису місцевості, пам’ятків історії та  культури 

1 

31 Зрительно-слуховой диктант 
Зорово-слуховий диктант 

1 

32 Обобщение изученного по теме «ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ » Рр Аудирование 

(слушание-понимание) с опорой на написанный монологический или 

диалогический текст                 

1 



Узагальнення вивчення за темою «Просте    речення» Рм Аудіювання (слухання-
розуміння)  Аудіювання текстів діалогічного або монологічного характеру 

ІІ семестр 
ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Просте ускладнене речення. 
33 Предложения с однородными членами (с опорой на украинский язык). 

Однородные члены предложения (с союзной, бессоюзной и смешанной связью). 

Запятая между однородными членами.  
Речення з однорідними членами.  Однорідні члени речення (із сполучниковим, 

безсполучниковим і змішаним зв'язками). Кома між однорідними членами речення. 
 

1 

34 Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки препинания 

при обобщающих словах. 
Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 
Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами. 

1 

35 Рр Чтение молча. Чтение-понимание  текста публицистического стиля речи с 

элементами описания местности, памятников истории и культуры. Составление 

сложного плана к тексту. 
Рм Читання  мовчки   Читання та розуміння   тексту публіцистичного стилю 

мовлення з елементами опису місцевості, пам’ятків  історії та культури із 

складанням складного  плану  тексту 

1 

36 Предложения с несколькими рядами однородных членов. 
Речення з кількома рядами однорідних членів. 

1 

37 Однородные и неоднородные определения. 
Однорідні і неоднорідні означення. 

1 

38 Рр Выборочный пересказ публицистического текста с элементами описания 

местности, памятников истории и культуры 
Рм Вибірковий переказ публіцистичного стилю з елементами опису місцевості, 

пам’ятків історії та культури 

1 

39 Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями) 
Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями). 

1 

40 Обращение нераспространённое и распространённое. Использование обращений 

для передачи отношения к адресату речи.. Знаки препинания в предложениях с 

обращениями. 
Звертання непоширені і поширені. 
Використання звертань   для передачі ставлення до адресата.   Розділові знаки 

при звертанні . 

1 

41 Вводные слова (словосочетания, предложения). Знаки препинания при вводных 

словах (словосочетаниях, предложениях). 
Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за 

значенням     Розділові знаки при   вставних словах. 

1 

42 Обобщение изученного по теме «Предложения с однородными членами». 
 Контрольная работа по теме «Предложения с однородными членами»  
Узагальнення вивчення за темою «Речення з однорідними членами»  
Контрольна робота  за темою «Речення з однорідними членами»  
   

1 

43 Понятие об обособлении. Обособленные второстепенные члены, их роль в 

предложении 
Відокремлення. Відокремленні другорядні члени речення, їх роль у реченні 

1 

44 Обособленное согласованное и несогласованное определение. 
Відокремлені другорядні члени речення.  Обособлені означення узгоджені та 

неузгоджені 

1 

45 Знаки препинания при обособленных определениях  
Розділові знаки при відокремлених членах реченнях 

1 

46 Обособленное приложение.  1 



Відокремлені прикладки 
47 Знаки препинания при обособленных   приложениях.      

Розділові знаки при відокремлених членах речення  та прикладках. 
1 

48 Рр Рассказ с обрамлением на основе услышанного  
Рм Оповідання з  обрамленням  на основі почутого 

1 

49 Обособленные обстоятельства. Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастным оборотом. Уточняющие обстоятельства. 
Відокремлені другорядні члени речення. Обособлені обставини, які виражаються   
дієприслівниковим зворотом 

1 

50 Обособленные обстоятельства, выраженные существительными с предлогом. 
Відокремлені обставини, які виражаються іменником з прийменником 

1 

51 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 
Розділові знаки при відокремлених членах речення  

1 

52 Рр Рассуждение дискуссионного характера на актуальную тему/интервью 
Рм Роздум дискусійного характеру на актуальну тему/інтерв’ю  

1 

53 Обособленные уточняющие члены предложения. 
Уточнюючи обставини 

1 

54 Знаки препинания при уточняющих членах предложения 
Розділові знаки при    уточнювальних  членах речення  

1 

55 Рр Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему в публицистическом 

стиле по сложному плану с элементами интервью 
Рм Твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі за складним 

планом з елементами інтерв’ю  

1 

56 Обособленные дополнения. 
Відокремлені додатки  

1 

57 Знаки препинания при обособленных дополнениях.  
Розділові знаки  при відокремлених додатках 

1 

58 Обобщение изученного по теме «Предложения с обособленными членами 

предложения»  
Узагальнення вивченого за темою «Речення з відокремленими членами»  

1 

59 Контрольная работа по теме «Предложения с обособленными членами 

предложения».  
Контрольна робота за темою «Речення з відокремленими членами»  .   

1 

60 Контрольное аудирование без опоры на написанный монологический и 

диалогический текст 
Контрольне аудіювання без опори на написаний монологічний або діалогічний 

текст 

1 

61 Прямая, косвенная и несобственно прямая речь как способы передачи чужой речи 

(систематизация и углубление знаний) 
Пряма, непряма  та невласне пряма  мова як засоби передачі чужого мовлення 

(систематизація та поглиблення знань) 

1 

62 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 
Пряма мова. Розділові знаки   при прямій мові  

1 

63 Диалог. Знаки препинания при диалоге 
Діалог. Розділові знаки  при   діалозі 

 

64 Рр Составление диалога с элементами рассуждения на морально-этические темы и 

включением элементов описания местности, памятников 
Рм Складання діалогу з елементами роздуму на морально-етичну тему з 

включенням елементів опису місцевості, пам’ятків  

1 

65 Цитата. Способы цитирования. Знаки препинания при цитате.  Контрольная 

проверка чтения молча 
Цитати. Засоби цитування. Розділові знаки при цитатах.  Контрольна перевірка 

читання мовчки 

1 

66 Итоговый контрольный диктант 
Підсумковий контрольний диктант 

1 



Повторение   
67 Рр Сочинение-рассказ с обрамлением на морально-этические темы с элементами 

описания местности, памятников культуры и истории 
Рм Твір-оповідання на морально-етичну тему з елементами опису місцевості, 

пам’ятків культури та історії 

1 

68 Повторение. Словосочетание и предложение.  
Повторення. Словосполучення та речення 

1 

69 Повторение. Простое предложение, осложнённое однородными членами, 

обращениями, вводными конструкциями 
Повторення. Просте речення,  ускладнене однорідними членами, зверненнями, 

вставними конструкціями 

1 

70 Повторение. Простое предложение, осложнённое обособленными и уточняющими 

членами 
Повторення. Просте речення, ускладнення обособленими та уточнюючими 

членами  

1 

8 класс 
Школа с украинским языком обучения 

70 часов (60 учебных + 5 на повторение + 5 резервных) – 2 часа в неделю 
 

 Тематический блок программы Кол-во ч. 
 
 

І семестр 

1 Язык как развивающееся явление.                                                                                                                                      
Мова  як явище,  що розвивається 

1 

2 Повторение изученного в 5-7-м классе. Части речи (самостоятельные и служебные, их 

значение и грамматические признаки. Рр. Общение и речь (с опорой на украинский язык и 

практически). Межличностное, групповое и массовое общение. Устное сообщение о языке и 

культуре речи (о нормах литературной речи, о законах и правилах общения) с элементами 

сравнения и обобщения 
Повторення вивченого у 7 класі Рм Спілкування та мовлення. Міжособисте, групове та 

масове спілкування. 
Усне повідомлення про мову та культуру мовлення (про норми літературної мови, закони та 

правила спілкування) з елементами порівняння та узагальнення. 

1 

3 Рр. Стили речи. Повторение изученного о стилях. Официально-деловой стиль.  
Слушание-понимание, чтение-понимание (молча)  текста публицистического стиля с оценкой 

содержания  «Роль Кирилла и Мефодия в становлении славянской письменности» 
Рм Стилі мовлення. Повторення вивченого про стилі. Офіційно-діловий стиль. Слухання та 

розуміння, читання мовчки тексту публіцистичного стилю з оцінкою змісту «Роль Кирила та  

Мефодія у становленні слов’янської писемності» 

1 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ 
Словосочетание и предложение  (повторение) 

4 Словосочетание как синтаксическая единица. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. Словосочетания простые и сложные Структура словосочетаний.                                                                                              
Словосполучення як синтаксична одиниця. Головні і залежні слова у словосполученні. Прості 

й складні словосполучення. Структура словосполучення 

1 

5 Виды словосочетаний по способу выражения главного слова 
Види словосполучення за  засобом вираження головного слова 

1 

6   Виды  словосочетания по типу подчинительной связи: согласование, управление, 

примыкание.                                                                                                                                                       
Засоби зв’язку слів у словосполученні: узгодження, керування, прилягання  

1 

7 Употребление словосочетаний в русском и украинском языках. Синтаксический разбор 

словосочетания.                Рр Текст и его признаки. Требования к выступлению; виды 

выступлений. Подготовка к выступлению на лингвистическую тему 
Вживання словосполучення в російській та українській мовах. Синтаксичний розбір 

словосполучення. Рм Текст та його ознаки. Вимоги до виступу; види виступів. Підготовка 

до виступу на лінгвістичну тему 

1 



8 Основные признаки предложения. Простое и сложное предложение.   
 Речення як   одиниця синтаксису, його ознаки. Прості та складні речення 

1 

9 Типы предложений по цели высказывания. Предложения с эмоциональной окраской.                                                                                  
Види речень. Види речень за метою висловлювання та емоційного забарвлення  

1 

10 Предложения распространённые и нераспространённые. Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение.                                                                                                                                                         
Речення поширені і непоширені   Порядок слів у реченні. Логічний наголос   

1 

11 Текстообразующая роль простых предложений в тексте.  Знаки препинания в конце 

предложения и при перерыве предложения. Рр Монолог. Развёрнутый ответ на уроке. Устное  
изложение лингвистических сведений  
Роль простих речень у тексті. Рм Монолог. Розгорнута відповідь на уроці. Усний переказ  
тексту  на лінгвістичну тему   

1 

12 Обобщение и систематизация знаний по темам: «Словосочетание», «Предложение». 

Контрольная работа  по темам: «Словосочетание», «Предложение»»     
Узагальнення вивчення по темі «Словосполучення та   речення» Контрольна робота за 

темами «Словосполучення», «Речення» 

1 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ                 16+ 3 рр + 1 кр 

13 Двусоставные предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.  
Двоскладне речення. Головні члени речення (підмет та присудок) 

1 

14 Подлежащее. Способы выражения подлежащего.  
Підмет. Значення, засоби вираження 

1 

15 Сказуемое. Значение и виды. Простое (глагольное)   сказуемое. Составное (именное и 

глагольное) сказуемое. 
Присудок. Значення та види.  Простий (дієслівний) присудок. Складений іменній та дієслівний 

присудок  

1 

16 Связка. Интонация в простых предложениях с пропуском связки. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Зв’язка  Інтонація  в простих реченнях з пропуском зв’язки.  Тире між підметом і 

присудком. 

1 

17 Второстепенные члены предложения. Предложения распространённые и нераспространённые  
Другорядні члени речення. Речення розгорнуті та нерозгорнуті. 

1 

18 Второстепенные члены предложения. Дополнение (прямое и косвенное). Додаток прямий та 

непрямий 
1 

19 Второстепенные члены предложения. Определение (согласованное и несогласованное). 
Другорядні члени речення. Означення узгоджені та неузгоджені. 

1 

20 Приложение как особый вид определения. Дефис и кавычки при приложении. 
Прикладка як особливий вид означення. Виділення прикладок  дефісом та лапками. 

1 

21 Второстепенные члены предложения. Обстоятельство и его виды по значению. 
Другорядні члени речення. Обставина. Види обставин 

1 

22 Рр Монолог. Развёрнутый ответ на уроке. Устное  изложение лингвистических сведений 
Монолог. Усний переказ лінгвістичних відомостей. 

1 

23 Рр Письменное изложение с дополнительным творческим заданием   
 Рм Письмовий переказ з додатковим творчим завданням 

1 

24 Односоставные предложения. 
Главный член односоставных предложений в форме сказуемого и в форме подлежащего. 
Односкладне речення. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка   й 

підмета. 

1 

25 Виды односоставных предложений с главным членом в форме сказуемого. Определённо-
личные предложения Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. 

Означено-особові речення   

1 

26 Неопределённо-личные предложения. Обобщённо-личные предложения. Узагальнено-особові, 

неозначено-особові речення 
1 

27 Безличные предложения. Безособові речення 1 
28 Предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные). 

Односкладні прості речення з головним членом у формі   підмета (називні).    
1 



29 Полные и неполные предложения. Интонация неполных предложений. Тире в неполном 

предложении. 
Повні й неповні речення. Правильне   інтонування неповних речень. Тире в неповних реченнях 

1 

30 Рр Разыгрывание ситуативного диалога. Составление диалога по данной речевой ситуации. 
Рм Розігрування ситуативного діалогу. Складання діалогу за наданою мовленнєвою ситуацією 

1 

31 Обобщение и систематизация знаний по теме «Простое предложение». Контрольная работа 

по теме «Простое предложение»   
Узагальнення та систематизація знань за темою «Просте речення». Контрольна  робота за 

темою «Просте речення» 

 

32 КР Контрольный зрительно-слуховой диктант   
Кр Зорово-слуховий диктант 

1 

ІІ семестр  
ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Просте ускладнене речення 
33 Предложения с однородными членами (с опорой на украинский язык). Однородные члены 

предложения (с союзной, бессоюзной и смешанной связью). Запятая между однородными 

членами.  
Речення з однорідними членами Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і 

змішаним зв'язком). Кома між однорідними членами речення  

1 

34 Аудирование. Выборочное аудирование 
Аудіювання. Вибіркове аудіювання 

1 

35 Союзы и интонация при однородных членах предложения 
Сполучення та інтонація при однорідних членах речення 

1 

36 Однородные и неоднородные определения. 
Однорідні і неоднорідні означення   

1 

37 Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 
Узагальнюючі  слова в реченнях з однорідними членами  
Двокрапка й тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами   

1 

38 Предложения с несколькими рядами однородных членов. 
Речення з кількома рядами однорідних членів  

1 

39 Рр Письмо. Составление инструкции 
Рм Письмо. Складання інструкції   

1 

40 Письмо.  Сочинение-описание памятника культуры по   совместно составленному либо 

предложенному учителем плану. Рм Твір-опис пам’ятника культури за спільно складеним або 

наданим вчителем планом 

1 

41 Обращение нераспространённое и распространённое.   Знаки препинания в предложениях с 

обращениями. 
Звертання непоширені і поширені. Розділові знаки при звертанні   

1 

42 Использование обращений для передачи отношения к адресату речи. Интонация в 

предложениях с обращениями Використання звертань   задля передачі ставлення до 

адресату.  Інтонація в реченнях із зверненнями 

1 

43 Диалог. Межличностное, групповое и массовое общение. Составление диалогов 

дискуссионного характера 
Діалог. Міжособисте, групове та масове спілкування. Складання діалогу дискусійного 

характеру 

1 

44 Вводные слова (словосочетания, предложения). 
Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням 

1 

45 Интонация в предложениях с вводными словами (словосочетаниями и предложениями) и 

знаки препинания при них Інтонація у реченнях з вставними словами (словосполученнями та 

реченнями). Розділові знаки при   вставних словах. 

1 

46 Использование вводных конструкций как средства связи предложений в тексте 
Використання вставних конструкцій ях засіб зв’язку речень в тексті 

1 

47 Обобщение и систематизация знаний по темам: «Предложения с однородными членами», 

«Предложения с обращениями, вводными конструкциями». Контрольная работа по темам: 

1 



«Предложения с однородными членами», «Предложения с обращениями, вводными 

конструкциями» 
Узагальнення та систематизація знань за темами: «Речення з однорідними словами», 

«Речення з зверненнями, вставними конструкціями». Контрольна робота  за темами: 

«Речення з однорідними словами», «Речення з зверненнями, вставними конструкціями» 
48 Предложения с обособленными членами предложения 

Речення з відокремленими членами речення 
1 

49 Обособленное согласованное и несогласованное определение. 
Відокремлені другорядні члени речення. Обособлені означення узгоджені та неузгоджені 

1 

50 Знаки препинания при обособленных определениях Розділові знаки при відокремлених членах 

реченнях 
1 

51 Обособленное приложение. Знаки препинания при обособленных   приложениях. 
Відокремлені прикладки. Розділові знаки при відокремлених членах реченнях та прикладках 

1 

52 Употребление в речи обособленных определений и приложений 
Використання в мовленні відокремлених означень та прикладок 

1 

53 Обособленные обстоятельства. 
Відокремлені обставини 

1 

54 Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастным оборотом. 
Обособлені обставини, виражені дієприслівниковим зворотом 

1 

55 Существительные с предлогами несмотря на, ввиду, вследствие, по причине, благодаря, при 

условии, с согласия в роли обособленных обстоятельств 
Обособлені обставини, виражені іменником з прийменником 

1 

56 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 
Розділові знаки при відокремлених    членах речення. 

1 

57 Обособленные обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами   Знаки препинания в 

предложении со сравнительным оборотом. Стилистическая роль приложений и сравнительных 

оборотов в художественной речи. Эпитеты и сравнения как художественный прием. 
Відокремлені  обставини, які виражені порівняльним зворотом.   Виділення порівняльних 

зворотів комами. 
Стилістична роль означень і порівняльних зворотів у художньому мовленні 
Епітет і порівняння як художні прийоми  

1 

58 Обособленные уточняющие члены предложения. 
Уточнюючи обставини 

1 

59 Знаки препинания при уточняющих членах предложения. 
Розділові знаки при уточнюючих  членах речення. 

1 

60 Рр Письмо. Сочинение-рассуждение дискуссионного характера на актуальную тему Рм Твір-
роздум дискусійного характеру на актуальну тему 

1 

61 Обособленные дополнения.  Знаки препинания при обособленных дополнениях. 
Відокремлені додатки. Розділові знаки  при відокремлених додатках 

1 

62 Синтаксический разбор простого предложения с обособлением. Синтаксичній розбір 

простого речення з відокремленням 
1 

63 Обобщение и систематизация знаний по теме «Предложения с обособленными и 

уточняющими членами». Контрольная работа  по теме «Предложения с обособленными и 

уточняющими членами».  
Узагальнення та систематизація за темою «Речення з відокремленням  та уточнюючими 

обставинами». Контрольна робота за темою«Речення з відокремленням  та уточнюючими 

обставинами» 

1 

64 Контрольное аудирование без опоры на написанный монологический и диалогический текст 
Контрольне аудіювання без опори на написаний монологічний або діалогічний текст.  

1 

65 Контрольный  слуховой диктант. Контрольний диктант 1 
66 Синтаксический разбор простого осложнённого предложения Контрольная проверка чтения 

молча. Синтаксичний розбір простого  ускладненого речення Контрольна перевірка читання 

мовчки 

1 

Повторение (2 часа) Развитие речи (1 час) 
67 Рр. Сочинение-рассказ по данному сюжету на основе услышанного или на основе 1 



личного опыта (устно) // Интервью Рм Твір-оповідання за наданим сюжетом на 

основі почутого або на основі особистого досвіду// Інтерв’ю (усно) 
68 Повторение. Словосочетание и предложение. 

Повторення. Словосполучення та речення 
1 

69 Повторение. Простое предложение, осложнённое однородными членами, 

обращениями, вводными конструкциями 
Повторення. Просте речення, ускладнене однорідними членами, зверненнями, 

вставними конструкціями 

1 

70 Повторение. Простое предложение, осложнённое обособленными и уточняющими 

членами 
Повторення. Просте речення, ускладнене відокремленими обставинами та 

уточнюючими членами речення 

1 

8 класс 
Школа с украинским языком обучения (4 год обучения) 

  
 Тематический блок программы Кол-во ч. 

І семестр 

1 Чтение. Совершенствование умения читать 
Читання. Удосконалення вміння читати 

1 

2 Монолог. Повторение изученного о стилях речи. Особенности публицистического 

стиля речи   
Монолог. Повторення вивченого про стилі мовлення. Особливості публіцистичного 

стилю 

1 

3 Лексикология. Фразеология. Лексические средства и фразеологические единицы, 

свойственные публицистическому стилю речи   
Лексикологія. Фразеологія. Лексичні засоби та фразеологічні одиниці, притаманні 

публіцистичному стилю мовлення   

1 

4 Лексикология. Фразеология. Заимствованные слова    
Лексикологія. Фразеологія.  Запозичені (іншомовного походження) слова 

1 

5 Диалог. Углубление изученного о диалогической речи  
Діалог. Поглиблення вивченого про діалогічне мовлення 

1 

6 Морфология. Повторение изученного об имени числительном  
Морфологія. Повторення вивченого при числівник 

1 

7 Морфология. Изменение по падежам имён числительных 50–80, 40, 90, 100   
Морфологія. Відмінювання  числівників 50–80, 40, 90, 100   

1 

8 Морфология. Изменение по падежам имён числительных 50–80, 40, 90, 100 
(продолжение)  
Морфологія. Відмінювання  числівників 50–80, 40, 90, 100 (продовження) 

1 

9 Монолог. Устный подробный пересказ публицистического текста-повествования  
Монолог. Усний переказ публіцистичного розповідного тексту 

1 

10 Морфология. Повторение изученного о местоимении 
Морфологія. Повторення вивченого про займенник. 

1 

11 Морфология. Изменение местоимений по падежам  
Морфологія. Відмінювання займенників 

1 

12 Морфология. Правописание местоимений ничего – нечего, никого – некого, ничему – 
нечему, никому – некому  
Морфологія. Правопис займенників «ничего – нечего, никого – некого, ничему – 
нечему, никому – некому»  

1 

13 Монолог. Письменный выборочный пересказ публицистического текста-
повествования  
Монолог. Письмовий вибірковий переказ публіцистичного розповідного тексту  

1 

14 Повторение. Обобщение и систематизация знаний по темам: «Лексикология. 

Фразеология», «Имя числительное», «Местоимение». Контрольная работа по 

темам: «Лексикология. Фразеология», «Имя числительное», «Местоимение» 

1 



Повторення. Узагальнення та систематизація за темами: «Лексикологія. 

Фразіологія», «Числівник», «Іменник». Контрольна робота за темами: «Лексикологія. 

Фразіологія», «Числівник», «Іменник» 
15 Диалог. Диалоги с начальной репликой, содержащей сообщение. Оформление 

начальной реплики-сообщения  
Діалог. Діалоги  з початковою реплікою, який містить повідомлення. Оформлення 

початкової репліки-повідомлення. 

1 

16 Морфология. Повторение изученного о глаголе: значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 
Морфологія. Повторення вивченого про дієслово: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. 

1 

17 Морфология. Совершенный и несовершенный вид глагола. 
Морфологія. Доконаний і недоконаний вид дієслова. 

1 

18 Монолог. Заметка в газету информационного характера   
Монолог. Замітка у газету інформаційного характеру. 

1 

19 Морфология. Общее представление о причастии Морфологія. Дієприкметник як 

особлива форма дієслова 
1 

20 Морфология. Причастный оборот. Правописание Не с причастиями 
Морфологія. Дієприкметниковий зворот. Не з дієприкметниками. 

1 

21 Монолог. Особенности высказываний повествовательного характера с элементами 

описания в публицистическом стиле речи 
Монолог. Особливості оповідального характеру з елементами опису в 

публіцистичному стилі мовлення 

1 

22 Морфология. Общее представление о деепричастии. Не с деепричастиями  
Морфологія. Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Не з дієприслівниками. 

1 

23 Морфология. Деепричастный оборот 
Морфологія. Дієприслівниковий зворот. 

1 

24 Аудирование. Восприятие на слух предложений с причастными и деепричастными 

оборотами  
Аудіювання. Сприймання на слух речень з дієприкметниковим   та дієприслівниковим 

зворотами 

1 

25 Морфология. Разнообразие значений наречий 
Морфологія. Прислівник, значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

1 

26 Орфография. Буквы о, е после шипящих на конце наречий. Не и ни в наречиях 
Орфографія. Правопис прислівників на -о ,-е. Не і ні з прислівниками.  

1 

27 Монолог. Особенности высказываний повествовательного характера с элементами 

рассуждения в публицистическом стиле речи   
Монолог. Особливості висловлювання оповідального характеру з елементами роздуму 

у публіцистичному стилі мовлення 

1 

28 Чтение. Восприятие в прочитанном тексте различных аргументов при обсуждении 

проблемы.  Читання. Сприйняття у прочитаному тексті різноманітних аргументів 

при обговорені проблеми 

1 

29 Морфология. Углубление изученного о предлоге, союзе 
Морфологія. Поглиблення вивченого про прийменник та сполучник 

1 

30 Морфология. Углубление изученного о частице и междометии 
Морфологія. Поглиблення вивченого про частку та вигук 

1 

31 Повторение. Систематизация и обобщение знаний по теме «Морфология». 

Контрольная работа   по теме «Морфология». 
Повторення. Систематизація та узагальнення за темою «Морфологія». Контрольна  
робота за темою«Морфологія» 

1 

32 Контрольное списывание. 
 Контрольне списування 

1 

ІІ семестр 



33 Диалог. Использование диалога для совместного решения учебных задач 
Діалог. Використання діалогу для спільного рішення навчальних завдань  

1 

34 Чтение. Работа с книгой: предисловие в книге.  
Читання. Робота з книгою: передмова у книзі.  

1 

35 Текст. Повторение изученного о тексте.  
Текст. Повторення вивченого про текст 

1 

36 Текст. Побудительно-волевая информация, прямо выраженная в тексте.                                                    
Текст. Спонукально-вольова інформація в тексті 

1 

37 Чтение. Восприятие в прочитанном тексте прямо выраженной побудительно-волевой 

информации Читання. Сприйняття в прочитаному тексті спонукально-вольової 

інформації 

1 

38 Аудирование. Восприятие на слух текстов, содержащих прямо выраженную 

побудительно-волевую информацию. Аудіювання. Сприйняття на слух текстів, які 

мають у собі спонукально-вольову інформацію 

1 

39 Текст. Обратный порядок слов как признак стилистически окрашенной речи.  
Текст. Зворотній порядок слів як ознака стилістично окрашеної мови. 

1 

40 Текст. Параллельная связь между предложениями в тексте. 
Текст. Паралельний зв'язок  речень у тексті. 

1 

41 Чтение. Содержание и смысл текста. Подтекст произведения 
 Читання. Зміст та сенс тексту. Підтекст твору. 

1 

42 Аудирование. Понимание при слушании прямо выраженного содержания и подтекста 

произведения 
Аудіювання. Розуміння при прослуховуванні прямого змісту та підтексту твору  

1 

43 Монолог. Сочинение повествовательного характера с элементами описания 

местности в публицистическом стиле речи.  
Монолог. Твір оповідального характеру з елементами опису місцевості у 

публіцистичному стилі мовлення. 

1 

44 Предложение. Повторение изученного об обособленных членах предложения. 
 Речення. Повторення вивченого про відокремлені речення 

1 

45 Предложение. Обособление определений, выраженных причастным оборотом 
Речення.   Обособлені обставини, виражені дієприкметниковим зворотом  

1 

46 Предложение. Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом 
   Обособлені обставини, виражені дієприслівниковим зворотом  

1 

47 Предложение. Изобразительно-выразительные возможности причастных и 

деепричастных оборотов Речення. Зображально-виразні можливості 

дієприкметникових та дієприслівникових зворотів 

1 

48 Повторение. Обобщение и систематизация знаний по темам: «Текст», «Обособленные 

второстепенные члены предложения». Контрольная работа по темам: «Текст», 

«Обособленные второстепенные члены предложения». 
Повторення. Узагальнення та систематизація знань за темами:«Текст», 

«Обособлені другорядні члени речення».  Контрольна робота за темами:«Текст», 

«Обособлені другорядні члени речення» 

1 

49 Монолог. Выборочное изложение текста публицистического стиля с элементами 

описания местности  Монолог. Вибірковий переказ тексту пібліцистичного стилю з 

елементами опису місцевості 

1 

50 Предложение. Сложносочинённое предложение. Интонация и союзы 
 Речення. Складносурядне речення. Інтонація та сполучення 

1 

51 Предложение. Смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения  
Речення. Смислові відносини між частинами складносурядного речення. 

1 

52 Предложение. Употребление сложносочинённых предложений в устной и письменной 

речи 
Речення. Вживання складносурядних речень в усній та письмовій мовах. 

1 



53 Монолог. Описание памятника истории и культуры в публицистическом стиле речи 
 Монолог. Опис пам’ятників історії та культури в публіцистичному стилі мовлення 

1 

54 Предложение. Сложноподчинённое предложение 
Речення. Складнопідрядне речення 

1 

55 Предложение. Запятая в сложноподчинённом предложении  
Речення. Розділові знаки в  складнопідрядному реченні 

1 

56 Предложение. Разнообразие смысловых отношений между главной и придаточной 

частями в составе сложноподчинённого предложения. 
Речення. Розмаїття смислових відносин між головною та додатковою частинами в 

складі складнопідрядного речення. 

1 

57 Предложение. Разнообразие смысловых отношений между главной и придаточной 

частями в составе сложноподчинённого предложения (продолжение).  
Речення. Розмаїття смислових відносин між головною та додатковою частинами в 

складі складнопідрядного речення (продовження) 

1 

58 Аудирование. Восприятие на слух особенностей сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений  
Аудіювання. Сприйняття на слух особливостей складносурядних та складнопідрядних 

речень 

1 

59 Монолог. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему 
 Монолог. Твір-роздум на морально-етичну тему 

1 

60 Предложение. Косвенная речь Речення. Непряма мова 1 
61 Предложение. Замена прямой речи косвенной Речення Заміна  прямої мови непрямою 1 
62 Аудирование. Восприятие на слух особенностей предложений с прямой и косвенной 

речью Аудіювання. Сприйняття на слух особливостей речень з прямою та непрямою 

мовами 

1 

63 Чтение. Цитирование в книгах различных жанров. Контрольная проверка чтения 

молча  
Читання. Цитування з книг різних жанрів.  Контрольна перевірка читання мовчки 

1 

64 Повторение. Обобщение и систематизация знаний по темам: «Сложное 

предложение», «Прямая и косвенная речь». Контрольная работа по темам: 

«Сложное предложение», «Прямая и косвенная речь».  Повторення. Узагальнення 

та систематизація знань за темами: «Складне речення» «Пряме   та непряме 

мовлення». Контрольна робота за темами: «Складне речення» «Пряме   та непряме 

мовлення»  

1 

65 Аудирование. Восприятие на слух текстов, содержащих аргументацию в 

подтверждение различных точек зрения  
Аудіювання. Сприйняття на слух текстів, в змісті яких є аргументація  у 

підтвердження різних поглядів 

1 

66 Диалог. Воспроизведение и составление диалогов.   
Діалог. Відтворення та складання діалогу. 

1 

67 Контрольное письменное изложение  
 Контрольний письмовий переказ 

1 

68 Контрольное аудирование.  
Контрольне аудіювання.  

1 

69 Контрольный зрительно-слуховой диктант 
 Контрольний зорово-слуховий диктант 

1 

70 Повторение изученного в 8-м классе. Повторення вивченого у 8-му класі 1 
 


