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С.А.Свінтковська, завідувачка Науково-методичного центру української мови та 

літератури 
Л.А.Плетньова, методист Науково-методичного центру української мови та літератури  
 

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури  в 

загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році  

 
У 2016/2017 навчальному році вивчення української мови та літератури  в 5-8-их 

класах здійснюватиметься за навчальними програмами, розробленими на основі нового 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету 

Міністрів України  від 23.11.2011 р.№1392) і затвердженими наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 року №664 та змінами, затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 №585: 
 
Українська мова 

 
• Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою 

навчання. 5-9 класи. 2012 р.  (Г.Т. Шелехова, М.І.Пентилюк,  К.В.Таранік-Ткачук, 

Т.Д.Гнаткович, В.І.Новосьолова, Н.Б.Коржова – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013). Зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 №585.  
• Українська мова 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із 

навчанням російською мовою. 2012 р. (Н.В.Бондаренко, С.О.Караман, А.В.Ярмолюк, 

В.Л.Кононенко, О.В.Савченко). Зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 

29.05.2015 №585.  
  • Українська мова 5-9 класи. Програма для  загальноосвітніх навчальних закладів із 

навчанням молдовською мовою. 2012 р. (С.А.Свінтковська, С.В.Дмитрієв, 

Г.А.Могельницька, О.О.Пасат, О.І.Бойко). Зі змінами, затвердженими наказом 

Міністерства від 29.05.2015 №585.  
 

         Українська література  
 

         Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 
класи. 2012 р.  (Р.В.Мовчан, К.В.Таранік-Ткачук, М.П.Бондар, О.М.Івасюк, С.А.Кочерга, 

Л.І. Кавун, О.І.Неживий, Н.В.Михайлова). Зі змінами, затвердженими наказом 

Міністерства від 29.05.2015 №585.  
 

 
Вивчення української мови у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів 

здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України 

(лист №1/11-6611 від 23.12.2004 року):  
• Українська мова. 5-12 класи (українська мова навчання). /Г.Т. Шелехова, 

В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією 

Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. Зі змінами, затвердженими наказом 

Міністерства від 29.05.2015 №585.  
• Українська мова. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з 

російською мовою навчання. /Н.В.Бондаренко, О.М.Біляєв, Л.М.Паламар, 

В.Л.Кононенко – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005.  
•  Українська мова. 5-12 класи (молдовська мова навчання). Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання /Н.Д.Бабич, 

К.Г.Джука, В.А.Гладкова. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. 
• Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим 

вивченням української мови. 8-9 класи. / С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. 

Плющ, В.І. Тихоша. За редакцією С.О. Карамана – К.: Грамота, 2009.  
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        • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим 

вивченням української мови. 5-7 класи. /Т.Д.Гнаткович. – Ужгород: 

Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2011.  
Поглиблене вивчення української мови у 8-9 класах може здійснюватися за 

підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України: 
        • Тихоша В.І.  Українська мова:  підручник для 8 класу  загальноосвітніх навчальних 

закладів (класів) із поглибленим вивченням української мови / Тихоша В.І., Плющ 

М.Я., Караман С.О., Караман О.В. –  К.: Освіта, 2012.  
        • Тихоша В.І.      Українська мова:  підручник для 9 класу  загальноосвітніх 

навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням української мови  / 

Тихоша В.І.; Плющ М.Я., Караман С.О., Караман О.В.. –  К.: Освіта,  2012.  
 

             Вивчення української мови у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів 

здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством  освіти і науки (наказ 

від 28.10.2010 № 1021) для шкіл з українською, російською, румунською (молдовською)  
мовами навчання.  
         Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України:    
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/. 

 
• Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, 

спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень 

стандарту /М.І. Пентилюк, О.М.Горошкіна, А.В. Нікітіна. – К.: Грамота, 2011.   
• Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям 

(історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – 
іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень /Г.Т. 

Шелехова, В.І. Новосьолова,  Я.І. Остаф. – К.: Грамота, 2011.   
• Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська 

філологія. Профільний рівень /Л.І. Мацько, О.М. Семеног – К.: Грамота, 2011.  
        • «Українська мова» для 10-11 класів ЗНЗ з навчанням російською мовою - 

Академічний рівень (Н.Бондаренко, Л.Паламар, В.Кононенко, С.Кос’янчук. - 
Київ: видавництво «Грамота», 2010);  

        • «Українська мова» для 10-11 класів з румунською (молдовською) мовами навчання. 
-  Академічний рівень (Н.  Бабич, С.  Тодорюк, К.  Джука. – Львів: видавництво 

"Світ", 2010). 
 

 
Вивчення української літератури у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів 

здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: 

Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

(Р.В.Мовчан, Н.В Левчик., О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М Сулима., 

Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г. Жулинський За загальною 

редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун 2005. Зі змінами, затвердженими наказом 

Міністерства від 29.05.2015 №585.  
Вивчення української літератури у 9 класах загальноосвітніх навчальних  закладів 

з навчанням мовами національних меншин здійснюватиметься за програмою, 

затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська література. 5-12 класи. 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних 

меншин (О.М.Івасюк, Н.В.Гуйванюк, В.Є.Бузинська – Видавничий дім «Букрек», 2005. з 

урахуванням змін, внесених до неї (див. Методичні рекомендації щодо реалізації галузевої 

Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах 
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з навчанням мовами національних меншин на 2008-2009 роки від 08.10.2008 №1/9-647), та 

підручниками цього ж авторського колективу. 
Програми розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки 

України:  
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/ 

 
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим 

вивченням української літератури. 8-9 класи. //кер. авт. кол.: М.Г.Жулинський, 

Г.Ф.Семенюк; за заг. ред. Р.В.Мовчан; авт. кол.: Р.В.Мовчан, М.М.Сулима, В.І.Цимбалюк, 

Н.В.Левчик, М.П.Бондар. – К.: Грамота, 2009.  
Поглиблене вивчення української літератури у 8-9 класах може здійснюватися за 

підручником, рекомендованим Міністерством освіти і науки України: 
• В.І. Цимбалюк Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням української літератури. 

– К.: Освіта, - 2012. 
Вивчення української літератури як профільного предмета у 10-11 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів й визначення ступеня її представленості як окремого 

навчального предмета у профілях різних спеціалізацій урегульовано за рахунок наявності 

програм різних рівнів (стандарту, академічного, профільного). Ці програми затверджені 

наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021: 
• Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, 

технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний 

напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія). Академічний 

рівень /кер. авт. кол. М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк – авт. кол.; Р.В.Мовчан, 

Н.В.Левчик, М.П.Бондар, О.А.Камінчук, В.І.Цимбалюк. за заг. ред. Р.В.Мовчан. 

– К.:Грамота, 2011. 
• Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль - 
українська філологія). Профільний рівень / кер. авт. кол. М.Г.Жулинський, 

Г.Ф.Семенюк – авт. кол.; Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, М.П.Бондар, О.А.Камінчук, 

В.І.Цимбалюк. за заг. ред. Р.В.Мовчан. – К.: Грамота, 2011. 
Програма академічного рівня  за змістом і формою збігається з програмою рівня 

стандарту (як за кількістю годин, так і за вимогами до рівня оцінювання навчальних 

досягнень учнів). 
 
         Варіативна складова Типових планів може використовуватися на: 
        збільшення кількості годин для вивчення української мови і літератури. У такому 

разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми з української мови чи літератури, 

передбаченої навчальною програмою, здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин 

фіксується у календарному плані, що погоджується керівником навчального закладу чи 

його заступником. Учитель записує проведені уроки на сторінках класного журналу, 

відведених для цього предмета; 
           запровадження факультативів, курсів за вибором з української мови і 

літератури; 
           індивідуальні заняття та консультації з української мови і літератури. 
              Курси за вибором можуть бути розраховані на 9, 18, 35 чи 70 академічних  годин.  
За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на 

сторінках класного журналу або в окремому журналі.  
           Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих 

учнів, чи груп учнів. У класному журналі (у випадку відсутності вільних сторінок – в 

окремому журналі) зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з 

предметів, та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може 

здійснюватися за рішенням педагогічної ради. 

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs
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 Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять у міських 

загальноосвітніх навчальних закладах має становити 8, сільських – 4 учні.  За меншої 

кількості учнів можна створювати міжкласні та міжшкільні факультативи, курси за 

вибором учнів. 
  Однак, ураховуючи, що організація профільного навчання на етапі допрофільної (8-
9 класи) та профільної (10-11 класи) освіти мають свої особливості, що спричинені 

об’єктивними і суб’єктивними причинами, можливим є узгодження обраної програми з 

реальною ситуацією. Так, обравши курс за вибором на 35 годин на рік, учитель має право 

скоригувати кількість годин і ущільнити матеріал, якщо згідно  з реальними обставинами 

може викладати лише факультативний курс на 17 годин на рік. Можливим є й  зворотній 

процес, коли факультативний курс може бути використаний як курс за вибором. Кількість 

годин на вивчення кожної теми, збільшення навчального матеріалу має бути 

скоригованим у календарно-тематичному плануванні відповідно до програми курсу за 

вибором. У такому випадку скоригована програма має бути  погоджена на засіданні 

методичного об’єднання загальноосвітнього навчального закладу і затверджена 

керівником цього навчального закладу. У пояснювальній записці до програми обов’язково 

необхідно зазначити, на основі якої програми курсу за вибором або факультативу (за чиїм 

авторством), відповідно до якого посібника, схваленого Міністерством, розроблено 

скоригований варіант. 
  Поділ класів на групи під час вивчення української мови необхідно здійснювати 

відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН України від  20.02.2003 № 128. За 

наявності позабюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів дозволяється поділ 

класів на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні 

літератури (за рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування). 
 Врахувати, що гранично допустиме навчальне навантаження учнів і загальна 

позакласна кількість годин (без урахування поділу класу на групи) не повинні 

перевищувати меж, встановлених Типовими навчальними планами. Граничний обсяг 

домашнього завдання не повинен перевищувати у 5-6 класах – 150 хв., 7-9  – 180 хв., 10-11 
–  240 хв. 
 Під час організації індивідуальної форми навчання з української мови і літератури 

чітко дотримуватись вимог Положення про індивідуальну форму навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 

20.12.2002 №732, зареєстрованого в Мін'юсті України 08.01.2003 за №9/7330 (із змінами 

згідно з наказом МОНУ від 05.02.2003 №61).  
Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української 

мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з українською, російською, 

молдовською мовами навчання залишається незмінною (див. Методичні рекомендації 

Науково-методичного центру української мови та літератури Одеського обласного 

інституту удосконалення вчителів щодо вивчення української мови та літератури в 

загальноосвітніх навчальних закладах за попередні роки – в календарно-тематичних 

планах).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Орієнтовне календарно-тематичне планування 
з української мови для 8 класу 
(українська мова навчання) 
 
Уклали:                                                   

Свінтковська С.А.,        завідувачка Науково-методичного центру української     мови та 
літератури                                                                                                                                                                 

Плетньова Л.А.,      методист  Науково-методичного центру української мови та  
літератури 

 
Календарно-тематичне планування з української мови для 8 класу складено 

відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою 

навчання  «Українська мова 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

з українською мовою навчання» /Укладачі: Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, К.В.Таранік-
Ткачук, Т.Д.Гнаткович, В.І. Новосьолова, Н.Б.Коржова/, 2012 р.,- К.: Видавничий дім 

«Освіта», 2013 р. (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 

від 29.05.2015 №585). 
 
Усього – 70 годин на рік (І семестр – 2 години на тиждень, ІІ семестр -    2 години на 

тиждень). 
Мовленнєва змістова лінія – 16 годин на рік. 
Мовна змістова лінія – 54 години на рік (разом з усіма видами тематичних 

контрольних робіт і диктантів). 
 
І семестр – 2 мовних теми, ІІ семестр – 2 мовних теми. 
 
Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт  
 

Форми контролю І семестр ІІ семестр 

Перевірка мовної теми* 2 2 

Письмо:                                                                                   
переказ 
 твір 

 
1 
1 

 
1 
1 

Правопис:                                                                            

диктант** 
 
1 

 
1 

Аудіювання* - 1 
Читання мовчки* 1 - 
Читання вголос (виразне читання)  - 1 
Говоріння:                                                                              
діалог 

 
- 

 
1 

переказ 1 - 

твір - 1 
Перевірка зошитів 4 5 

*Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові 

завдання. 
**Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є 

контрольний текстовий диктант. 
І семестр (32 уроки з розрахунку 2 год. на тиждень) 

№ Зміст уроку  Дата Примітки 
1. Тема №1.  

Вступ. Повторення та узагальнення вивченого 
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 Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення й речення. 
Просте речення. Двоскладне речення. 
Вступ. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і 

впливу. 
2. Повторення. Лексикологія. Фразеологія.  

Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені 

(іншомовного походження) слова, їх правопис. Робота із 

тлумачним словником української мови та словником 

іншомовних слів. Доречне використання в мовленні вивчених 

груп слів. 

  

3. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова 

(архаїзми й історизми), неологізми, їх стилістична роль. 
Практичне використання груп слів за вживанням 

(загальновживані й стилістично забарвлені слова, діалектні, 

професійні слова й терміни, просторічні слова). 

  

4. Фразеологізми.  Прислів’я, приказки, крилаті вислови, 

афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологізми в ролі 

членів речення. Робота з фразеологічним словником. Доречне 

використання фразеологізмів у власних висловлюваннях. 

  

5. РМ №1. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи 

мовлення, вимоги до мовлення. Різновиди аудіювання: 

ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Робота з текстами 

національно-патріотичної спрямованості(тексти). 

  

6. Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення 
Будова й види словосполучень за способами вираження 

головного слова. Головне й залежне слово  в словосполученні. 

  

7. Практичне використання словосполучень різних видів у 

конструюванні простих і складних речень, розділові знаки в них. 
  

8. РМ №2. Особливості побудови опису місцевості, пам’яток 

історії й культури України. Усний опис місцевості або пам’ятки 

історії й культури України (Одеси). 

  

9. Речення. Види речень за метою висловлювання (повторення). 

Речення прості й складні (повторення). Розділові знаки в кінці 

речення (повторення). 

  

10. Односкладні та двоскладні речення. Конструювання речень 

різних видів. Використання виражальних можливостей речень 

вивчених видів у власному мовленні. 

  

11. 
 

РМ №3. Контрольний письмовий твір-опис пам’яток історії й 

культури України (Одеси) на особистих спостережень і вражень 

у художньому стилі (за складним планом). 

  

12. Просте речення. Двоскладне речення 
Головні і другорядні члени речення. Використання засобів 

зв’язку речень у тексті. Робота з текстом (текст). 

  

13. 
 

Підмет і присудок. Способи вираження підмета, його практичне 

застосування в текстах різних стилів. 
  

14. 
 

Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). 
Практичне визначення видів присудків у тексті. 

  

15. Простий і складений присудок. Способи вираження присудка.  
Узгодження головних членів речення. Тире між підметом і 

присудком. 

  

16. Контрольна робота №1 за темою «Повторення. 

Словосполучення й речення. Просте речення. Двоскладне 

речення» (тестові завдання). 
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Контрольне читання мовчки тексту-роздуму наукового стилю 

національно-патріотичної спрямованості (назва, текст). 
17. Тема №2. 

 Просте речення. Двоскладне речення.  
Односкладне речення (продовження) 

  

18. Речення поширені і непоширені (повторення). Порядок слів у 

реченні. Логічний наголос. 
  

19. Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення 

(повторення). 
  

20. 
 

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених 

прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки. 
  

21. 
 

Види обставин (за значенням), способи вираження їх. 

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами. 
  

22. РМ №№4-5. Контрольний письмовий стислий переказ 
розповідного тексту з елементами опису місцевості в 

художньому стилі (за складним планом, назва, текст). 

  

23. Односкладне речення 
Односкладні прості речення з головним членом у формі 

присудка: означено-особові, неозначено-особові. 

Конструювання речень однієї тематики цих видів. Правильне 

використання їх у власному мовленні. 

  

24. Односкладні прості речення з головним членом у формі 

присудка: узагальнено-особові, безособові і підмета – називні. 

Конструювання речень цих видів. Правильне використання їх у 

власному мовленні. 

  

25. 
 

Односкладні речення як частина складного речення. Практичне 

визначення видів односкладних речень (також у складних 

реченнях) у текстах художнього, розмовного або 

публіцистичного стилів. 

   

26. Повні і неповні речення. Незакінчені речення, стилістичні 

функції їх. Тире в неповних реченнях. 
  

27. Використання односкладних простих речень, повних і неповних 

речень у діалозі, в описах називних речень для позначення часу й 

місця, у побудові тексту на соціокультурну тему «Як я розумію 

дружбу». 

  

28-
29. 

РМ №№6-7. Говоріння. Контрольний усний вибірковий 
переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток 

історії й культури України (Одеси) в художньому стилі (назва, 

текст). За складним або простим планом. 

  

30. Контрольна робота №2 за темою «Просте речення. Двоскладне 

речення. Односкладне речення» (тестові завдання). 
  

31-
32. 

Контрольний диктант за І семестр (назва, текст національно-
патріотичної спрямованості). 
Аналіз контрольної роботи та контрольного диктанту. 
Повторення вивченого про словосполучення й речення. 

  

 ІІ семестр (38 уроків з розрахунку 2 год. на тиждень)   
33. Тема №3.  

Просте ускладнене речення. 
Речення з однорідними членами, із звертаннями, вставними 

словами 
Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим і 

змішаним зв’язком. Смислові відношення між однорідними 

членами речення (єднальні, протиставні, розділові). Кома між 
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однорідними членами речення. Інтонація речень з однорідними 

членами. 
 

34. Поширені і непоширені однорідні члени речення.   
35. Речення з кількома рядами однорідних членів. Розділові знаки 

при них. 
  

36. Однорідні і неоднорідні означення. Розділові знаки при 

однорідних членах речення. 
  

37. 
 

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 

(повторення й поглиблення). Двокрапка й тире при 

узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами. 

  

38. 
 

Практичне конструювання речень з однорідними членами з 

різними типами зв’язку між ними, зокрема з парними 

сполучниками, узагальнювальними словами при однорідних 

членах про героїчні вчинки українських військовослужбовців, 

бійців добровольчих батальйонів у ході російсько-української 

війни ХХІ ст., які зробили значний внесок у зміцнення 

обороноздатності України. 

  

39. РМ №8. Говоріння. Контрольний усний твір-повідомлення в 

науковому стилі (за складним або простим планом) 
«Мова – втілення думки. 
Що багатша думка, то 
багатша мова».    (М.Рильський) 

  

40-
41. 

РМ №№9-10. Контрольний письмовий докладний переказ 
розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії й 

культури України  в публіцистичному стилі (за складним 

планом, назва). 

  

42. Речення із звертаннями, вставними словами 
(словосполученнями, реченнями). 
Звертання непоширені і поширені. Розділові знаки при звертанні. 

Інтонація речень із звертаннями. 

  

43. Риторичне звертання, його стилістична роль.   
44. 
 

Вставні слова (словосполучення, речення) у реченні. Розділові 

знаки при вставних словах. Практичні вправи. Робота з текстом. 

Інтонація речень із вставними словами (словосполученнями, 

реченнями). 

   

45. Групи вставних слів і словосполучень за значенням.    
46. РМ №11. Робота з текстом національно-патріотичної 

спрямованості. Використання виражальних можливостей речень 

із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, 

реченнями) в усному й писемному мовленні (назва 

.  

47. Контрольна робота №3 за темою «Просте ускладнене речення. 

Речення з однорідними членами, із звертаннями, вставними 

словами» (тестові завдання). Контрольне аудіювання тексту 

публіцистичного стилю з історії героїчної боротьби українського 

народу за державну незалежність протягом свого історичного 

шляху…). 

  

48. Аналіз контрольної роботи №3. Повторення вивченого про 

просте ускладнене речення на прикладі роботи з художнім 

текстом національно-патріотичної спрямованості. 
 

  

49. Тема №4.  
Речення з відокремленими членами 
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50. 
 

Поняття про відокремлення. Відокремлені означення (поширені, 

непоширені). Умови відокремлення означень. Узгоджені й 

неузгоджені означення. 
Робота з будь-яким твором письменників, які вивчаються за 

програмою з української літератури у 8 класі з відокремленими 

означеннями. 

  

51. Відокремлені прикладки (поширені, непоширені). Розділові 

знаки при відокремлених прикладках. 
  

52. Відокремлення прикладок із ЯК, МОВ, НЕМОВ, НАЧЕ. Робота 

із зв’язним текстом національно-патріотичної спрямованості 

(назва). 

   

53. Відокремлені додатки. Умови відокремлення додатків, їхня роль 

у мовленні. Робота із зв’язним текстом національно-патріотичної 

спрямованості (назва). 

  

54. Відокремлені додатки. Практична побудова висловлень у 

публіцистичному і науковому стилях із відокремленими 

додатками. 

  

55. Відокремлені обставини. Умови відокремлення обставин, їхня 

роль у мовленні. Робота із зв’язним текстом національно-
патріотичної спрямованості (назва). 

  

56. 
 

Відокремлені обставини. Практичне спрямування. Робота із 

зв’язним текстом національно-патріотичної спрямованості 

(назва). 

  

57. РМ №12. Контрольний письмовий твір-опис місцевості 

(вулиці, села, міста) на основі спостережень і вражень у 

художньому стилі (за складним планом). 

   

58. Відокремлені уточнювальні члени речення. Умови 

відокремлення, їхня роль у мовленні. 
  

59. 
 

Відокремлені уточнювальні члени речення. Умови 

відокремлення. Практичне спрямування. 
  

60. Використання конструкцій із відокремленням у текстах 

наукового стилю (історія, географія, фізика,література). 
   

61. Синтаксичний розбір речення з відокремленими реченнями.   
62. 
 

Узагальнення вивченого з теми «Речення з відокремленими 

членами». Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу. 
  

63. Контрольна робота №4 за темою «Речення з відокремленими 

членами (тестові завдання). 
  

64. РМ №13. Контрольне виразне читання вголос уривків 

оповідання О.Довженка «Ніч перед боєм». 
 

  

65. РМ №14. Говоріння Контрольний усний діалог «Земля не 

вибачає байдужості». 
  

66. РМ №15. Жанри мовлення: оповідання, повідомлення, тематичні 

виписки, конспект прочитаного науково-навчального тексту 

(письмово). 

  

67. РМ №16. Усні висловлювання за темою «Волонтерство як 

складник формування активного громадянина України» (про 

волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у 

зміцнення обороноздатності України у ХХІ ст.). 

  

68. Контрольний диктант за ІІ семестр (назва, текст національно-
патріотичної спрямованості). 

  

69. Аналіз контрольної роботи №4 і контрольного диктанту.   
70. Повторення вивченого про просте ускладнене речення.    
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Підсумково-узагальнювальний урок. 
Узагальнення й систематизація вивченого про просте речення. 
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Зразок заповнення сторінок класного журналу відповідно до орієнтовного календарно-тематичного  
планування з української мови для 8 класу (українська мова навчання). 
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.) 
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Орієнтовне календарно-тематичне планування 
з української мови для 8 класу 
(російська мова навчання) 
 
Уклали:                                                   
Свінтковська С.А.,  завідувачка Науково-методичного центру української  мови та 

літератури                                                                                                                                                                 
  Плетньова Л.А.,         методист  Науково-методичного центру української мови та 

літератури 
 

Календарно-тематичне планування з української мови для 8 класу складено відповідно 

до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою 

(www mon.gov.ua). Українська мова 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів із навчанням російською мовою/ /Укладачі: Н.В.Бондаренко, С.О.Караман, 

А.В.Ярмолюк, В.Л.Кононенко, О.В.Савченко, Ж.О.Кошкіна/, 2012 р. - К.: Видавничий дім 

«Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 

29.05.2015 №585). 
 
Усього: 70 годин на рік ( І семестр -  2 години на тиждень, ІІ семестр – 2 години на 

тиждень). 
Мовленнєва змістова лінія – 20 годин на рік. . 
Мовна змістова лінія – 50 годин на рік (разом з усіма видами тематичних контрольних 

робіт і диктантів). 
І семестр – 2 мовних теми, ІІ семестр – 2 мовних теми.  
 
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 

Аудіювання* - 1 
Читання мовчки* 1 - 
Читання вголос (виразне читання)  - 1 
Говоріння:                                                                              
діалог 

 
- 

 
1 

переказ 1 - 

твір - 1 
Перевірка зошитів 4 5 

*Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові 

завдання. 
**Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є 

контрольний текстовий диктант. 
І семестр (32 уроки з розрахунку 2 год. на тиждень)  
 
№ 

з/п 
Зміст навчального матеріалу Дата проведення Примітка 

1. Тема №1.  
Вступ. Повторення та узагальнення вивченого в 7 
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класі. 
Синтаксис. Пунктуація. Елементи стилістики 
Вступ. Мова – найважливіший засіб пізнання, 

спілкування і впливу. 
2. Повторення. Частини мови, їх значення та 

граматичні ознаки. 
  

3. Найскладніші випадки правопису частин мови (за 

вибором учителя). 
  

4. Синтаксис. Пунктуація. Елементи стилістики 
Словосполучення. Будова і види словосполучень за 

способами вираження головного слова (практично). 

Головне й залежне слово в словосполученні. 

  

5. Практичне засвоєння словосполучень, у яких 

трапляються помилки у формі залежного слова (у 

тому числі словосполучень, що різняться в 

українській і російській мовах). Використання у 

мовленні синонімічних словосполучень. 

  

6. РМ №1. Поглиблення знань про текст, стилі, жанри й 

типи мовлення, вимоги до мовлення (усного й 

писемного). Різновиди аудіювання: 

ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Приклади 

текстів національно-патріотичної спрямованості. 

  

7. Речення. Види речень за метою висловлювання, за 

інтонацією, за будовою; розділові знаки в них 

(повторення). 

  

8. Порядок слів у реченні. Логічний наголос.   
9. РМ №2. Особливості побудови опису місцевості, 

пам’яток історії і культури. Усний опис місцевості 

або пам’ятки історії і культури України (Одеси). 

  

10. Просте речення. Двоскладне речення  
Головні і другорядні члени  
Використання засобів зв’язку речень у тексті. 

  

11. Підмет і присудок як головні члени речення. 

Способи вираження підмета, його практичне 

застосування в текстах різних стилів. 

  

№ 

з/п 
Зміст навчального матеріалу Дата проведення Примітка 

12. Простий і складений присудок (іменний і 

дієслівний).  
Практичне визначення видів присудків у тексті. 

  

13. Простий і складений присудок. Способи вираження 

присудка. 
Узгодження головних членів речення. Тире між 

підметом і присудком. 

  

14. Єдність видочасових форм дієслів-присудків як засіб 

зв’язку речень у тексті. Дотримання правильної 

інтонації у реченнях без зв’язку. 

  

15. РМ №3. Контрольний письмовий твір-опис 
пам’яток історії культури України (Одеси) на 

особистих спостережень і вражень у художньому 

стилі (за складним планом). Приклади творів. 

  

16. Контрольна робота №1 за темою «Повторення. 

Словосполучення й речення. Просте речення. 
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Двоскладне речення» (тестові завдання). 
Контрольне читання мовчки тексту-роздуму 
публіцистичного стилю (назва, текст про Героїв 

Небесної Сотні). 
17. Тема №2.  

Просте речення.  
Двоскладне речення. Головні і другорядні члени  

речення (продовження). 
Односкладні речення. 

  

18. Означення, додаток і обставини як другорядні члени 

речення (повторення). 
Прикладка як різновид означення. Написання 

непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що 

беруться в лапки. 

  

19. Види обставин (за значенням). Обставини часу як 

засіб зв’язку речень в описових і розповідних 

текстах. 

  

20. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних 

зворотів у художньому мовленні. 
  

21-
22. 

РМ №№4-5. Контрольний письмовий стислий 

переказ розповідного тексту з елементами опису 

місцевості в художньому стилі (за складним планом, 

назва). 

  

23. Односкладне речення 
Односкладні прості речення з головним членом у 

формі присудка: означено-особові, неозначено-
особові. Конструювання речень цих видів. Переклад 

з російської мови речень однієї тематики. 

  

24. Односкладні прості речення з головним членом у 

формі присудка: узагальнено-особові; безособові і 

підмета – називні. 

  

25. Види односкладних речень, правильна їх побудова 

(практичне закріплення), вживання для відтворення 

внутрішнього стану людини і стану природи. 

  

26. Заміна означено-особових речень безособовими. 

Побудова й застосування безособових речень з 

урахуванням особливостей їх вживання в  

українській та російській мовах. 

  

27. Використання в описі називних речень для 

позначення місця і часу дії. Переклад з російської 

мови речень однієї тематики. 

  

28. Повні й неповні речення. Тире в неповних 

реченнях. Вживання неповних речень у діалозі, в 

описах називних речень для позначення часу й місця. 

  

29-
30. 

РМ №№6-7. Говоріння. Контрольний усний 

вибірковий переказ розповідного тексту з 

елементами опису пам’яток історії й культури 

України в художньому стилі (назва). За складним або 

простим планом. 

  

31. Контрольна робота №2 за темою «Просте речення. 

Двоскладне речення. Головні і другорядні члени 

речення. Односкладне речення» (тестові завдання). 

  

32. Контрольний диктант за І семестр (назва, текст про   
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державну символіку України…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІ семестр (38 уроків з розрахунку 2 години на тиждень) 
 
№ 

з/п 
Зміст навчального матеріалу Дата проведення Примітка 

33. Тема №3. 
 Речення з однорідними членами, із 

звертаннями,вставними словами 
Однорідні члени речення із сполучниковим, 

безсполучниковим і змішаним зв’язком.  

 
 

 

34.  Речення з кількома рядами однорідних членів. Кома 

між однорідними членами. 
 

  

35.  Однорідні й неоднорідні означення. Розділові знаки 

при них. 
  

36.  Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними 

членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних 

словах у реченнях з однорідними членами. 

  

37. Правильна побудова речень із сполучниками не 

лише…, а й …, як…, так і…. Практичне 

конструювання речень з однорідними членами з 

різними типами зв’язку між ними. Переклад з 

російської мови речень з однорідними членами. 

  

38. РМ №8. Говоріння. Контрольний усний твір-
оповідання за поданим кінцем у науковому стилі 

«Історичні віхи життя українського народу» (за 

складним або простим планом). 

  

39-
40. 

РМ №№9-10. Контрольний письмовий докладний 

переказ розповідного тексту з елементами опису 

пам’яток історії й культури України в 

публіцистичному стилі (за складним планом, назва). 

  

41. Речення із звертаннями, вставними словами 
(словосполученнями, реченнями). Звертання 

непоширені і поширені. Розділові знаки при 

звертанні. 

  

42. Вставні слова (словосполучення, речення) у реченні. 

Розділові знаки при них. Практичні вправи. Робота з 

текстом національно-патріотичної спрямованості 

(текст). 

  

43. Використання звертань і вставних слів для передачі 

ставлення до адресата. 
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44. Синонімічність вставних слів і речень. Використання 

вставних слів як засобу зв’язку речень у тексті. 

Робота з текстом. 

  

45. Переклад з російської мови тексту наукового або 

публіцистичного стилів національно-патріотичної 

спрямованості з використанням речень із 

звертаннями, вставними словами 

(словосполученнями, реченнями). 

  

46. РМ №11. Робота з текстом національно-патріотичної 

спрямованості. Використання виражальних 

можливостей речень зі звертаннями, вставними 

словами (словосполученнями, реченнями) в усному й 

писемному мовленні. Інтонація речень із 

звертаннями, вставними словами 

(словосполученнями, реченнями). 

  

47. Контрольна робота №3 за темою «Речення з 

однорідними членами, із звертаннями, вставними 

словами» (тестові завдання).  
Контрольне аудіювання тексту публіцистичного 

стилю (назва, текст з історії героїчної боротьби 

українського народу за державну незалежність 
протягом свого історичного шляху…). 

  

48. Аналіз контрольної роботи №3. Повторення 

вивченого про просте ускладнене речення на 

прикладі роботи з художнім текстом національно-
патріотичної спрямованості. 

  

49. Тема №4.  
Речення з відокремленими членами 
Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні 

члени речення. Розділові знаки при відокремлених 

членах речення. 

  

50. Робота з будь-яким твором письменників, які 

вивчаються за програмою з української літератури у 

8 класі, з відокремленими членами речення. 

  

51. Відокремлені прикладки (поширені, непоширені). 

Розділові знаки при відокремлених прикладках. 

Відокремлення прикладок із як, мов, немов, наче. 
Робота із зв’язним текстом національно-патріотичної 

спрямованості (назва). 

  

52. Правильна побудова речень із дієприкметниковими і 

дієприслівниковими зворотами, розділові знаки при 

них. 

  

53. Відокремлені означення (поширені, непоширені). 

Умови відокремлення означень, їхня роль у мовленні 

Робота із зв’язним текстом (назва). 
 

  

54. Відокремлені додатки. Умови відокремлення 

додатків, їхня роль у мовленні. Практична побудова 

висловлень у публіцистичному й науковому стилях із 

відокремленими додатками. 

  

55. Відокремлені обставини. Умови відокремлення 

обставин, їхня роль у мовленні. Робота із зв’язним 

текстом національно-патріотичної спрямованості 
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(назва). 
56. Відокремлені уточнювальні члени речення. Умови 

відокремлення, їхня роль у мовленні. Робота з 

текстом (назва).  

  

57. РМ №12. Контрольний письмовий твір-опис 

місцевості (вулиці, села, міста) на основі 

спостережень і вражень у художньому стилі (за 

складним планом). 

  

58. Синтаксичний розбір речення з відокремленими 

членами. Ділові папери. План роботи. 
  

59 Узагальнення вивченого з теми «Речення з 

відокремленими членами». Використання 

конструкцій з відокремленням у текстах наукового 

стилю (історія, географія, фізика, література). 

  

60. РМ №13. Контрольне виразне читання вголос 
уривків оповідання О.Довженка «Ніч перед боєм». 

  

61. Пряма і непряма мова як способи передачі чужого 

мовлення.  
Розділові знаки при прямій мові. 

  

62. Цитата як спосіб передачі чужого мовлення. 

Розділові знаки при цитаті. 
  

63. Діалог і полілог. Розділові знаки в діалозі та полілозі 

(повторення). 
  

64. Контрольна робота №4 за темами «Речення з 

відокремленими членами. Пряма і непряма мова. 

Цитати. Діалог і полілог» (тестові завдання). 

  

65. РМ №14. Письмовий переклад тексту з російської 

мови на українську  про героїчні вчинки українських 

військовослужбовців, бійців добровольчих 

батальйонів у ході 
 

  

 російсько-української війни ХХІ століття, які 

зробили значний внесок у зміцнення 

обороноздатності України (текст, назва). 

  

66. РМ №15. Говоріння. Контрольний усний діалог 
«Земля не вибачає байдужості». 

  

67. РМ №16. Усні висловлювання за темою 

«Волонтерство як складник формування активного 

громадянина України» (про волонтерів та інших 

громадян, які зробили значний внесок у зміцнення 

обороноздатності України у ХХІ столітті), 

використовуючи речення з однорідними і 

відокремленими членами, звертаннями, вставними 

словами, прямою і непрямою мовою. 

  

68-
69. 

Контрольний диктант за ІІ семестр (текст 

національно-патріотичної спрямованості). 
Аналіз контрольної роботи №4 і контрольного 

диктанту. 
Повторення вивченого про просте ускладнене 

речення. 

  

70. Підсумково-узагальнювальний урок. 
Узагальнення й систематизація вивченого про просте 

речення. 
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Зразок заповнення сторінок класного журналу відповідно до орієнтовного календарно-тематичного  
планування з української мови для 8 класу (російська мова навчання). 
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.) 
 
І семестр 
 

Число, 

місяць 

02 
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о
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н
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ІІ семестр 
 

Число, 

місяць 

15   
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Прізв
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Орієнтовне календарно-тематичне планування 
з української мови для 8 класу 
(молдовська мова навчання) 
 
Уклали:                                                   
Свінтковська С.А., завідувачка Науково-методичного центру української  мови та 

літератури                                                                                                                                                                 
    Плетньова Л.А.,   методист  Науково-методичного центру української   мови та 

літератури 
 

Календарно-тематичне планування з української мови для 8 класу складено 

відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

молдовською мовою /Укладачі: С.А.Свінтковська, С.В.Дмитрієв, Г.А.Могельницька, 

О.О.Пасат, О.І.Бойко, Ж.О.Кошкіна/, 2012 р. -  К.: Видавничий дім «Освіта», 2013  (зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 

№585). 
 
Усього: 70 годин на рік (І семестр – 2 години на тиждень, ІІ семестр – 2 години на 

тиждень.) 
Мовленнєва змістова лінія – 31 година на рік. 
Мовна змістова лінія – 39 годин на рік (разом з усіма видами тематичних 

контрольних робіт і диктантів). 
І семестр – 2 мовних теми, ІІ семестр – 2 мовних теми. 
 
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 

Аудіювання* - 1 
Читання мовчки* 1 - 
Читання вголос (виразне читання) - 1 
Говоріння:                                                                                               
                діалог 

 
- 

 
1 

                переказ 1 - 

                твір - 1 
Перевірка зошитів 4 5 

*Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання, читання мовчки є тестові 

завдання. 
**Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є 

контрольний текстовий диктант. 
 
 
 
І семестр (32 уроки з розрахунку 2 год. на тиждень) 
 
№ 

з/п 
Зміст навчального матеріалу Дата 

проведення 
Примітки 
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1. Тема № 1.  
Повторення та узагальнення вивченого в 7 класі 
Вступ. Мова - найважливіший засіб спілкування, 

пізнання і впливу. 

  

2. Повторення. Самостійні частини мови, їх значення та 

граматичні ознаки. 
  

3.  Повторення. Службові частини мови.   
4.  Синтаксис. Пунктуація. 

Словосполучення 
Будова й види словосполучень за способами вираження 

головного слова (практично).  Головне й залежне слово 

в словосполученні.  

  

5. РМ №1. Практичне засвоєння словосполучень, у яких 

допускаються помилки у формі залежного слова (у 

тому числі словосполучень, що різняться в українській  

і молдовській мовах). 

  

6.  РМ №2. Поглиблення знань про текст, стилі, жанри й 

типи мовлення, вимоги до мовлення (усного й 

писемного). Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, 

вивчальне, критичне. Приклади текстів національно-
патріотичної спрямованості. 

  

7. Речення. Види речень за метою висловлювання 

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

Розділові знаки  в них. Двоскладні й односкладні 

(повторення). 

  

8. Порядок слів у реченні. Логічний наголос слів як засіб 

підвищення точності і виразності мовлення. 
  

9. РМ №3. Особливості побудови опису місцевості, 

пам’яток історії та культури. Усний опис місцевості 

або пам’яток історії та культури України (Одеси), 

Молдови. 

  

10. Просте речення. Двоскладне речення 
Головні і другорядні члени речення.  
Підмет і присудок як головні члени речення Способи 

вираження підмета. 

  

11. РМ №4. Усне повідомлення на тему про мову «Я і 

мова», зіставляючи й узагальнюючи матеріал у 

науковому стилі. 
 

  

12. Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). 

Практичне визначення видів присудків у тексті. 
  

13. Простий і складений присудок. Способи вираження 

присудка. Тире між підметом і присудком. 
  

14-
15. 

РМ №№5-6. Контрольний письмовий твір-опис 
пам’яток історії і культури України (Одещини) на 

основі особистих спостережень і вражень у 

художньому стилі (за складним планом), вживаючи 

цитати із творів літератури.  

  

16. Контрольна робота №1 за темою «Повторення 

Словосполучення й речення. Просте речення. 

Двоскладне речення» (тестові завдання).   Контрольне 

читання мовчки тексту-роздуму публіцистичного 

стилю (назва, текст про Революцію Гідності).   
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17. Тема №2. 
 Просте речення. Двоскладне речення 

(продовження). Односкладні прості речення 
Означення, додаток і обставина як другорядні члени 

речення (повторення). Додаток. 

  

18. РМ №7.  Робота з текстом національно-патріотичної 

спрямованості (Надія Савченко – символ гордості і 

незалежності України, Герой України та орденоносець 

Золотої зірки за громадянську мужність і жертовне 

служіння українському народу), використовуючи 

прості двоскладні речення у мовленні. 

  

19. Прикладка як різновид означення. Написання 

непоширених прикладок через дефіс.  Прикладки, що 

беруться в лапки. 

  

20. Види обставин за значенням. Порівняльний зворот. 

Виділення порівняльних зворотів комами у 

художньому мовленні. Синтаксичний аналіз простого 

речення.  

  

21-
22. 

РМ №№8-9. Контрольний письмовий стислий переказ 

розповідного тексту з елементами опису місцевості в 

художньому стилі (за складним планом, назва тексту). 

  

23. Односкладні прості  речення 
Односкладні прості речення з головним членом у 

формі присудка: означено-особові, неозначено-
особові. Конструювання речень цих видів. Переклад з 

молдовської мови речень тематики про здоровий 

спосіб життя. 

  

24. Односкладні прості речення з головним членом у 

формі присудка: узагальнено-особові,  безособові і 

підмета – називні. Конструювання речень цих видів. 

  

25. РМ №10. Види односкладних речень, правильна їх 

побудова (практичне закріплення) та використання їх у 

власному мовленні. 

  

26. РМ №11. Використання в описі місцевості (вулиці, 

села, міста) називних речень у художньому стилі. 

Переклад з молдовської мови речень однієї тематики. 

  

27. Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях. 

Уживання неповних речень у діалозі, в описах 

називних речень для позначення часу і місця. 

Дотримання інтонації неповних речень. 

  

28-
29. 

РМ №№12-13. Говоріння. Контрольний усний 

детальний переказ розповідного тексту з елементами 

опису пам’яток історії й культури України в 

публіцистичному стилі (назва). За складним або 

простим планом. 

  

30. РМ №14. Переклад з молдовської мови на 

українську текстів різних за стилем і жанром або 

невеликих закінчених творів, що містять елементи 

опису місцевості пам’яток історії та культури. 

  

31. Контрольна робота №2 за темою «Просте речення. 

Двоскладне речення. Головні і другорядні члени 

речення. Односкладне речення» (тестові завдання). 

  

32. Контрольний диктант за І семестр (назва, текст про   



 25 

добродійність людей як ознаку цивілізованої 

держави).Повторення.  
Аналіз контрольної роботи №2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІ семестр (38 уроків з рахунку 2 год. на тиждень) 
 
№ 

з/п 
Зміст навчального матеріалу Дата 

проведення 
Примітки 

33. Тема №3.  
Речення з однорідними членами, із звертаннями, 

вставними словами (словосполученнями, 

реченнями) 
Однорідні члени речення із безсполучником, 

сполучниковим і змішаним типами зв’язку. Інтонація 

речень з однорідними членами з різними типами 

зв’язку між ними. 

  

34. Речення з кількома рядами однорідних членів. Кома 

між однорідними членами.  
  

35. Однорідні й однорідні означення. Розділові знаки при 

них. 
  

36. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними 

членами. Двокрапа і тире при узагальнювальних словах 

у реченнях з однорідними членами. Інтонація речень з 

однорідними членами, зокрема з узагальнювальними 

словами. 

  

37. РМ №15. Практичне конструювання речень з 

однорідними членами з різними типами  зв’язку між 

ними, використовуючи сполучник  не лише…, а й…, 

як…, так і …. Переклад з молдовської мови речень з 

однорідними членами. 

  

38.   РМ №16. Говоріння. Контрольний усний твір-
оповідання за поданим початком у науковому стилі 

«Історичні віхи життя українського народу» (за 

складним або простим планом). 

  

39- РМ №№17-18. Контрольний письмовий докладний   
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40. переказ розповідного тексту з елементами опису 

пам’яток історії і культури України в публіцистичному 
стилі (за складним планом, назва тексту). 

41. Речення із звертаннями, вставними словами 
(словосполученнями, реченнями). Звертання 

непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні.  

Інтонація речень із звертаннями.  

  

42. Вставні слова (словосполучення, речення)у реченні. 

Розділові знаки при них. Інтонація речень із вставними 

словами (словосполученнями, реченнями). Практичні 

вправи. Робота з текстом національно-патріотичної 

спрямованості. 
 

  

43. Синоніміка вставних слів і речень у тексті. 

Використання вставних слів як засобу зв’язку речень у 

тексті. Робота з текстом. 

  

44. РМ №19. Переклад з молдовської мови тексту 

наукового або публіцистичного стилів національно-
патріотичної спрямованості із використанням речень із 

звертаннями, вставними словами (словосполученнями, 

реченнями). 

  

45. РМ №20. Робота з текстом національно-патріотичної 

спрямованості. Використання виражальних 

можливостей речень з звертаннями, вставними словами 

(словосполученнями, реченнями) в усному й 

писемному мовленні. 

  

46. Контрольна робота №3 за темою «Речення з 

однорідними членами, із звертаннями, вставними 

словами (словосполученнями, реченнями» (тестові 

завдання). Контрольне аудіювання тексту 

публіцистичного стилю (назва, текст з історії героїчної 

боротьби українського народу за державну 

незалежність протягом свого історичного шляху…). 

  

47. РМ №21. Аналіз контрольної роботи №3. Повторення 

вивченого про просте ускладнене речення на прикладі 

роботи з художнім текстом національно-патріотичної 

спрямованості. 

  

48. Тема №4.  
Речення з відокремленими членами. Пряма і 

непряма мова. Діалог 
Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні 

члени речення. Розділові знаки  при відокремлених 

членах речення. Інтонація речень з відокремленими 

членами. 

  

49. РМ №22. Робота з будь-яким твором письменників, які 

вивчаються за програмою з української літератури у 8 

класі, з відокремленими членами речення. 

  

50. Відокремлені прикладки (поширені, непоширені). 

Розділові знаки при відокремлених прикладах. 

Відокремлення прикладок із як, мов, немов, наче. 

  

51.  Правильна побудова речень із дієприкметниковими і 

дієприслівниковими зворотами. Розділові знаки при 

них (повторення).  
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52. Відокремлені означення (поширені, непоширені). 

Інтонація та розділові знаки при них. Практично. 

Робота із зв’язним текстом. 

  

53. Відокремлені додатки. Інтонація та розділові знаки при 

них. Практична побутова висловлень у 

публіцистичному й науковому стилях із 

відокремленими додатками. 

  

54. Відокремлені обставини. Інтонація та розділові знаки 

при них. Практична побутова висловлень у 

публіцистичному, науковому й художньому стилях із 

відокремленими обставинами. 

  

55. Відокремлені уточню вальні члени речення. Інтонація 

та розділові знаки при них. Їхня роль у мовленні. 
  

56. РМ №23. Конструювання висловлювань (висловлень) у 

публіцистичному і науковому стилях, використовуючи 

виражальні можливості речень з відокремленими та 

уточнювальними членами речення.  

  

57-
58. 

РМ №№24-25. Контрольний письмовий твір-опис 
місцевості (вулиці, села, міста) на основі спостережень 

і вражень у художньому стилі (за складним планом). 

  

59. Синтаксичний розбір речень з відокремленими та 

уточнювальними членами речення (практично). 
  

60. РМ №26. Ділові папери. Протокол. Витяг з 

протоколу. Складання протоколу та витягу з 

протоколу, добираючи мовні засоби відповідно до 

задуму висловлювання і стилю мовлення. 

  

61. РМ №27. Контрольне виразне читання вголос 
уривків оповідання О.Довженка «Ніч перед боєм». 

  

62. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужого 

мовлення. Розділові знаки та інтонація при прямій мові 

(повторення). Заміна прямої мовою непрямою. 

Відмінність уживання розділових знаків при прямій 

мові в молдовській та українській мовах. 

  

63. Цитата як спосіб передачі чужого мовлення. Розділові 

знаки при цитуванні. 
Діалог і полілог. Розділові знаки при них повторення). 

  

64.  Контрольна робота №4 за темами «Речення з 

відокремленими членами. Пряма і непряма мова. 

Діалог»  (тестові завдання). 
 

  

65. РМ №28.  Письмовий переклад тексту з молдовської 

мови на українську будь-якого стилю і жанру про 
героїчні вчинки українських військовослужбовців, 

бійців добровольчих батальйонів у ході російсько-
української війни ХХІ століття, які зробили значний 

внесок у зміцння обороноздатності України. 

  

66. РМ №29. Говоріння. Контрольний усний діалог 

«Земля не вибачає байдужості». 
  

67. РМ №30.  Усні висловлювання та письмові 

висловлення за темою «Волонтерство як складник 

формування активного громадянина України» (про 

волонтерів та інших громадян, які зрбили значний 

внесок у зміцнення обороноздатності України у ХХІ 
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столітті, використовуючи речення з однорідними і 

відокремленими членами, звертаннями, вставними 

словами, прямою мовою». 
68. Контрольний диктант за ІІ семестр (текст 

національно-патріотичної спрямованості). 
  

69. РМ №31.  Аналіз контрольної роботи №4 і 

контрольного диктанту. Повторення вивченого про 

просте речення. 

  

70. Підсумково-узагальнювальний урок. 
Узагальнення й систематизація вивченого про просте 

речення. Семестрове та річне оцінювання. 
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Зразок заповнення сторінок класного журналу відповідно до орієнтовного календарно-тематичного  
планування з української мови для 8 класу (молдовська мова навчання). 
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.) 
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Орієнтовне календарно-тематичне планування 
з української літератури для 8 класу 
(українська, російська, молдовська мови навчання) 
 
 
Уклали:  
Свінтковська С.А.,  завідувачка Науково-методичного центру української  мови та літератури)                                                                                                                                                                 
Плетньова Л.А.,    (методист  Науково-методичного центру української мови та літератури)  
 
 

Календарно-тематичне планування з української література для 8 класу складено відповідно 

до програми для загальноосвітніх навчальних закладів  «Українська література. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи» /Укладачі: Р.В.Мовчан, М.П.Бондар, Л.І.Кавун, 

О.М.Івасюк, К.В.Таранік-Ткачук, О.І.Неживий, С.О.Кочерга, Н.В.Михайлова/, 2012 р. - К.: 

Видавничий дім «Освіта», 2013 р. (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 

України від 29.05.2015 №585). 
 
Усього: 70 годин на рік, 2 години на тиждень 
 

І семестр – 3 теми                                         ІІ семестр – 3 теми 
          2 уроки РМ (у+п)                                              2 уроки РМ (у+п) 
          2 уроки ЛРК                                                       2 уроки ЛРК 
          2 уроки ПЧ                                                          2 уроки ПЧ 
          1 урок ВЧ (поезія)                                             1 урок ВЧ (проза) 
          3 – ТКР (тестові завдання,                               3 – ТКР (тестові завдання, 

                                  запитання, із них – 1 контр.твір )     запитання, із них – 1 контр. 
                                                                                                твір)  
                     Перевірка зошитів – 4                                     Перевірка зошитів – 5 

                    32 уроки                                                                 38 уроків     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Зміст уроку Дата Примітка 
 І семестр (32 уроки з розрахунку 2 год. на тиждень)   
1. Тема №1  

Усна народна творчість 
Вступ. Художня література як одна з форм духовної 

діяльності людини. Функції художньої літератури. 

Багатозначність і різновиди художнього образу. Аналіз 

художнього твору. 
ТЛ: художній образ, художній твір (поглиблено). 

  

2. Українські історичні пісні  
Пісні про звитяжну боротьбу козаків із турецько-
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татарськими нападниками: «Зажурилась Україна», «Та, ой, 

як крикнув же козак Сірко». 
3. Пісні про боротьбу проти соціального та національного 

гніту:  «Ой Морозе, Морозенку», «Максим козак Залізняк». 

Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі. 

Виховання і утвердження лицарства, сміливості, фізичної 

та духовної сили наших героїчних предків у наш час. 

  

4. Пісні про боротьбу проти соціального та національного 

гніту: «Чи не той то Хміль», «За Сибіром сонце сходить». 

Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі. 

Виховання і утвердження лицарства, сміливості, фізичної 

та духовної сили наших героїчних предків у наш час. 

  

5. Пісні Марусі Чурай. Легендарна поетеса з Полтави. Пісні, 

що стали народними, їхня популярність, фольклорна 

основа, образи. «Засвіт встали козаченьки». Аналіз пісні. 

Виразне читання. 

 Напам’ять: 
«Засвіт встали 

козаченьки» 

6. «Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю». 
Виразне читання,   аналіз пісень. Художні засоби. 
   ТЛ: історичні пісні. 

  

7. Українські народні думи  
    Героїчний епос українського народу. Різновиди дум. 

Кобзарі та лірники – виконавці народних дум. Жанрова 

своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. 

  

8. Народна дума «Маруся Богуславка». Тематика та художні 

особливості думи. Аналіз художнього образу української 

полонянки Марусі, її сміливий, героїчний учинок, любов до 

вітчизни. 
ТЛ: думи. 
 

  

9. Урок-дискусія. Усвідомлення того,  що любов до вітчизни 

– одна з найбільших людських чеснот (на основі народної 

думи «Маруся Богуславка»). Прагнення до гармонії вчинків 

із загальнолюдськими цінностями. 

  

10. РМ №1. Конкурс на кращого читця історичних пісень, дум.  РМ №1 
11. ПЧ №1. Думи народні: «Дума про козака Голоту», «Втеча 

трьох братів з города Азова», «Самійло Кішка», 

«Хмельницький та Барабаш». Образи історичних осіб, 

лицарів-оборонців рідної землі (на вибір із програми). 

 ПЧ №1 

12. Контрольна робота №1 за темою «Усна народна 

творчість» (тестові завдання). 
  

13. Тема №2. 
Світ української поезії 
Тарас Шевченко. «Думи мої, думи мої…» Повторення 

вивченого про Т.Шевченка. Аналіз поезії в контексті 

біографії поета. Основні мотиви та ідеї поезії. Художні 

засоби. 

  

14. Поезії «Ой три шляхи широкії…», «Мені однаково, чи 

буду…» Основні мотиви та ідеї поезій. Усвідомлення 

громадянської позиції людини як одного з проявів 

духовності. 

 Напам’ять: 
«Мені однаково, чи 

буду…» 

15. Леся Українка. Життя поетеси. Романтичність, 

волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви 

її поезій. 

 Напам’ять: 
«Хотіла б я  піснею 

стати…» 
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«Давня весна», «Хотіла б я  піснею стати…» Основні 

мотиви в поезіях, їх аналіз. 
16. «Поема «Давня казка». Основні мотиви і проблеми поеми, 

головна думка. Робота з текстом. Аналіз тексту поеми.  
  

17. «Давня казка». Образи поеми. Порівняльна 

характеристика образів Поета і Бертольда. Роль митця в 

суспільстві, служіння музі й народові. Робота з текстом. 

  

18. Володимир Сосюра. Про поета. Патріотичні мотиви вірша 

«Любіть Україну!» Пейзажні, інтимні мотиви творів 

«Васильки», «Осінь». Аналіз поезій, виразне читання. 
ТЛ: громадянська лірика, інтимна лірика, пейзажна лірика. 

 Напам’ять: 
«Любіть Україну!» 

19. РМ №2. Літературний диктант і розлогі відповіді на 

запитання за творчістю Т.Шевченка, Лесі Українки, 

В.Сосюри. (за поемою Лесі Українки «Давня казка»).  

 РМ №2 

    
20. Виразне читання №1. Конкурс-читання віршів Тараса 

Шевченка, Лесі Українки, Володимира Сосюри напам’ять 

(на вибір). 

  

21. ЛРК №1. Світ української поезії. Поетична Одещина.  
 

 ЛРК №1 

(Орієнтовна 

регіональна 

програма з ЛРК, 

2008 р., на вибір) 
22. Контрольна робота №2 за темою «Світ української 

поезії». 
Контрольний письмовий твір «Роль поета в житті й 

визвольній боротьбі народу за поемою Лесі Українки 

«Давня казка». 

  

23. Тема №3.  
Світ української поезії (продовження). 
Володимир Підпалий. «…Бачиш: між трав зелених…», 

«Зимовий етюд». Ідея гуманізму, людяності, бережливого 

ставлення до природи. Аналіз поезій, виразне читання. 

  

24. Василь Голобородько. Самобутня постать поета в 

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

уплетений…»). Аналіз поезії, виразне читання. Основний 

пафос та ідея, філософічність, образи, художні засоби. 

  

25. Поезії «Наша мова», «Теплі слова». Аналіз поезій, 

виразне читання. Патріотизм, оригінальність, 

філософічність, висловлення глибоких почуттів у поезіях, 

ідея.  
ТЛ: вільний вірш. 

  

26. Із сучасної української поезії (кінця ХХ – початок ХХІ 

ст.) 
Розмаїття сучасної лірики. Глибокі роздуми поетів-
сучасників над проблемами української мови, національної 

культури; прагнення зазирнути у світ душі звичайної 

людини, осмислити її призначення та сенс життя. 
Василь Герасим’юк. «Чоловічий танець». Виразне 

читання поезії, аналіз, основна думка, поетичні образи, 

художні засоби. 
Ігор Малкович. «З янголом на плечі», «З нічних 

молитов». Виразне читання поезій,  ідейно-образний зміст, 

 Напам’ять: 
«З янголом на плечі» 
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метафоричність поетичних образів. 
27. Андрій Мойсієнко. «Жовтень жовті жолуді». Виразне 

читання, основна думка поезії, аналіз. 
 

  

28. Ігор Павлюк. «Дівчинка».  
Виразне читання поезії, основна думка, аналіз.  

  

29. Григорій Кирпа. «Мій ангел такий маленький…», «Коли 

до вас темної ночі…». Виразне читання поезій, аналіз, 

художні засоби. 

  

30. Контрольна робота №3 за темами «Світ української 

поезії» (В.Підпалий, В.Голобородько), «Із сучасної 

української поезії»                        
 (В. Герасим’юк, І.Малкович, А.Мойсієнко, І.Павлюк, 

Г.Кирпа). Тестові завдання, запитання. 

  

31. ЛРК №2. Українська проза. Утвердження гуманістичних 

цінностей у прозовох творах письменників Одещини 

(М.Циба, В.Полтавчук, Г.Горст).  

 ЛРК №2 

(Орієнтовна 

регіональна 

програма з ЛРК, 

2008 р. на вибір) 
32. ПЧ №2. Валерій Малик. «Черлені щити» (на вибір із 

програми 
 ПЧ №2 

  
ІІ семестр (38 уроків з розрахунку 2 год. на тиждень) 
 

  

33. Тема №4. 
 Національна драма. З української прози 
Іван Карпенко-Карий. «Сто тисяч»  
     Відомості про життя і творчість видатного українського 

драматурга ХІХ століття. Трагікомедія «Сто тисяч» - 
класичний взірець українського «театру корифеїв». Робота 

з текстом. Композиція п’єси.  
      ТЛ: драматичний твір (поглиблено), комедія, 

трагікомедія. 

  

34. «Сто тисяч». Робота з текстом. Проблема бездуховності 

людини, засліпленої прагненням до наживи. Проблема 

влади грошей – наскрізна і «вічна» у світовому мистецтві. 

Засоби сатиричного змалювання. 

  

35. «Сто тисяч». Головний персонаж комедії -  Герасим 

Калитка.  
      Жадоба до збагачення, безглузде нагромадження 

грошей і землі. Основні засоби змалювання образу 

Герасима Калитки через  складання цитатного плану 

характеристики образу. 

  

36. «Сто тисяч». Інші образи дійових осіб комедії: 

Бонавентура, Савка, шахраї, жіночі образи, їх 

характеристика. 
 

  

37. «Сто тисяч» . Дискусія про бездуховність людини, яка є 

проявом зла, про сенс людського життя, інші думки, 

викликані прочитанням твору. Актуальність п’єси і в наш 
час. 

  

38. Михайло Коцюбинський. Повість «Дорогою ціною»  
     Про письменника. Пригодницький, романтичний сюжет 
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повісті. Робота з текстом. Ідея волелюбності українського 

народу, прагнення кріпаків до вільного життя, готовність 

умерти, але звільнитися з неволі. Композиція і сюжет 

твору. 
39. «Дорогою ціною». Робота з текстом. Пригодницькі епізоди 

трьох втікачів-кріпаків: Остапа, Соломії та Івана 

Котигорошка. Значення пейзажів у повісті, образів часу і 

вічності, символічних образів, звуків, кольорів. 

  

40. «Дорогою ціною». Образ Соломії – образ мужньої жінки, 

яку ніщо не може зупинити в досягненні мети свого життя 

– непереборне прагнення до волі. Робота з текстом. 

Складання цитатного плану до образу Соломії. 

  

41. «Дорогою ціною». Кохання Остапа і Соломії – 
центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що 

рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв. Іван 

Котигорошко – епізодичний образ твору. 

  

42. «Дорогою ціною». Дискусія – про усвідомлення 

необхідності особистої свободи для гармонійного розвитку, 

краси глибокого почуття кохання, мужності, сили волі як 

рис характеру, необхідних для боротьби зі злом. 

  

43. Контрольна робота №4 за темою «З української прози». 
Контрольний письмовий твір (на вибір): «Вільний дух 

народу ще тлів під попелом неволі», «Дорогою ціною… 

здобути бажану волю», «Воля до життя» за повістю 

М.Коцюбинського «Дорогою ціною»  (за складним 

планом). 

  

44. ЛРК №3. Українська проза. Рідний край та його люди 

(О.Олійників, Ю.Сисін). Прозаїки Одещини про боротьбу з 

німецько-фашистськими загарбниками (Д.Клюєнко, 

Л.Селютіна, Г.Матійко). 

 ЛРК №3 
(Орієнтовна 
регіональна 

програма з ЛРК, 

2008 р., на вибір) 
45. Виразне читання №2. Читання напам’ять і коментування 

найцікавіших епізодів повісті «Дорогою ціною» 

М.Коцюбинського 

 ВЧ№2 

46. Тема №5.  
З української прози (продовження) 
Олександр Довженко. Оповідання «Ніч перед боєм». 
Видатний український кінорежисер і письменник.  «Ніч 

перед боєм» - твір про Велику Вітчизняну війну, про 

героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців, 

проявлені під час воєнного лихоліття. Робота з текстом. 

Ідея твору. 

  

47. «Ніч перед боєм». Образ діда Платона і діда Савки – 
представників українського трудового народу. Їхній 

моральний урок для солдатів. Робота з текстом. 

  

48. Ніна Бічуя. Повість «Шпага Славка Беркути». 
Про письменницю (життя і творчість). Про школу, роль 

батьків у вихованні дітей. Робота з текстом. Особливості 

композиції твору, герої, проблематика, авторський стиль. 

  

49. «Шпага Славка Беркути». Робота з текстом повісті. 

Контрастне протиставлення шкільних педагогів – 
позитивних осіб (вчителя – географа, тренера Славка 

Беркути) і негативних (жорстокого педагога, класного 

керівника, директора). 
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50. «Шпага Славка Беркути». Юлько Ващук, Славко 

Беркута, артистка Лілі, Стефко Вус – у центрі подій  

шкільної повісті, непрості й мінливі їх стосунки. Роль 

родини у дорослішанні героїв, їх непрості стосунки. Робота 

з текстом. 

  

51. «Шпага Славка Беркути». Визначена авторська позиція, 

авторський погляд, якому довіряє дитина-читач і на бік 

якого стає. Формування характерів головних героїв під 

впливом специфічного родинного виховання, середовища, 

ідеологічної заангажованості на тлі повоєнного життя 

радянської країни. Робота з текстом. 

  

52. «Шпага Славка Беркути». Дискусія  про осмислення 

важливості моральних чеснот у житті людини, дружби та 

підтримки батьків, формування характеру підлітка, вплив 

на його поведінку та світоглядні позиції сім’ї, школи, 

середовища, самореалізація дитини, стосунки ровесників, 

діалог поколінь, батьків і дітей. 

  

53. Володимир Дрозд. Оповідання «Білий кінь Шептало». 

Неординарна постать письменника в українській літературі. 

Робота з текстом оповідання. Проблема людини в 

суспільстві, її знеосіблення, свободи і неволі, особистості й 

натовпу, дійсності й мрії. Сюжет твору. Провідний мотив 
оповідання – самотність. Ідея твору. 

  

54. «Білий кінь Шептало». Білий кінь Шептало – потужна 

авторська алегорія непересічної людської особистості. 

Робота з текстом. Художні засоби до образу.  
     Інші герої оповідання. 

  

55. РМ №3. Навчальний докладний письмовий переказ уривку 

з оповідання «Білий кінь Шептало» В.Дрозда із творчим 

завданням про уміння зберегти власну індивідуальність у 

сучасному жорстокому світі, залишатися людиною в будь-
яких ситуаціях. 

 РМ №3 

56. Юрій Винничук. Повість «Місце для дракона».   
 Про письменника. Робота з текстом твору. Сюжет. Ідея 

твору. Казка про сучасний світ, у якому й досі живуть 

«драконячі закони». 

  

57. «Місце для дракона». Алегоричний образ дракона Грицька 

– поета і християнина. Інші образи повісті – Пустельника та 

князя. 

  

58. «Місце для дракона». Дискусія – роздуми про добро і зло, 

вірність і зраду, доцільність самопожертви на основі повісті 

і сьогодні. 

  

59. Контрольна робота №5 за темою «З української прози» 

(творчість О.Довженка, Н.Бічуї, В.Дрозда, Ю.Винничука). 

Тестові завдання і запитання. 

  

60. Тема №6.  
Український гумор 
Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова 

різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, 

усмішки, гуморески, повість та ін.). Повторення та 

поглиблення знань.  Роль гумору в житті українців. 

  

61. Валентин Чемерис. Гумористична повість «Вітька + 

Галя, або Повість про перше кохання» про життя і 

пригоди школярів із села Великі Чаплі. Виразне читання. 
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Проблемно-образний аналіз твору. 
62. «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання». Робота 

з текстом. Дружба і перше кохання, вірність і перший 

поцілунок, дуель і побачення. 

  

63. «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання». Дитячі 

проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору. 

Образи Вітька Горобця, Федька Котигорошка, Галі 

Козачок. Робота з текстом. Переказ гумористичних 

ситуацій. 
 

  

64. ЛРК №4. Гумор і сатира. Одещина сміється. 
Б.Олійник – ветеран українського гумористичного цеху 

(на вибір). Шкільний гумор у творчості Є.Бандуренка (на 

вибір). 
Гумореска В.Івановича та К.Сергієнка (на вибір). 
В.Гаранін. «Притчі про козака Мамая». 

 ЛРК №4 
(Орієнтовна 

регіональна 

програма з ЛРК, 

2008 р.). 
 

65.  РМ №4. Дискусія про усвідомлення того, що власна думка 

і власна позиція – важливі риси характеру особистості. 
 РМ №4 

66. ПЧ №3. Олесь Гончар. «Берег любові» (на вибір із 

програми). 
 ПЧ №3 

67.  ПЧ №4. «Життя видатних дітей» (Анна Багряна про Марію 

Заньковецьку, Марію Приймаченко та ін. (на вибір із 

програми). 

 ПЧ №4 

68. Контрольна робота №6 за темою «Український гумор»  
    (творчість В.Чемериса; творчість Одеських гумористів – 
Б.Олійника, Є.Бандуренка, В.Івановича, К.Сергієнка, 

В.Гараніна; матеріали уроків ПЧ №3, №4). Тестові 

завдання, запитання. 

  

69. Повторення. Бесіда про твори, що вивчалися упродовж 

року й викликали найбільше роздумів, суперечок, 

зацікавлення. 

  

70. Підсумковий урок. Семестрове  та річне оцінювання.   
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Зразок заповнення сторінок класного журналу відповідно до орієнтовного календарно-тематичного  
планування з української літератури для 8 класу (українська, російська, молдовська мова навчання).  
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.) 
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Методичні рекомендації  
щодо національно-патріотичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 

на уроках української мови у 8 класі 
 
 

Визначальною рисою українського патріотизму має бути його дієвість, спроможна 

перетворювати почуття в конкретні справи та вчинки на користь держави. Справжній патріот 

повинен мати активну життєву позицію, своїми справами та способом життя сприяти якісним 

змінам ситуації в країні на краще. Для формування такої свідомості особистості має бути успішно 

реалізована цілісна система патріотичного виховання. 
Рідна  мова  –  найважливіший  засіб  патріотичного  виховання.  Вона  була  і  є важливою 

сферою впливу на національну свідомість молоді, ідентифікаційним  кодом нації.  
 Основна мета навчання української мови полягає у формуванні національно   свідомої, 

духовно багатої мовної особистості. Одним із завдань є формування  духовного світу учнів, 

цілісних світоглядних уявлень. Тому на всіх уроках цих циклів слід піддавати пристрасній 

аргументованій критиці національний нігілізм, а з другого – просвітлювати серце й розум 

юнацтва святою любов'ю до України, формувати усвідомлення рідномовного обов'язку. 
У 2016/2017 навчальному році вивчення української мови у 8-х класах відбуватиметься за 

новими програмами. 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 

16.06.2015) та Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки 

(Указ Президента України від 13.10.2015 р. №580/2015). 
У процесі навчання української мови слід спиратися на текстоцентричний принцип як один із 

сучасних принципів навчання, відповідно до якого опрацювання будь-якої мовної теми має 

здійснюватися на текстовій основі. Тому на уроках української мови сучасних учнів слід 

ознайомлювати зі зразками національних прецедентних текстів – художніми творами 

Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, Г.Тютюнника, В.Сосюри, Л.Костенко та ін., 

щоденниковими записами О.Кобилянської та Лесі Українки, Т.Шевченка, О.Довженка, 

П.Тичини, О.Гончара, листами  В.Сухомлинського, В.Стуса та ін. Обізнаність з такими текстами 

українське суспільство усвідомлює як важливу ознаку загальної, інтелектуальної, мовленнєвої 

культури особистості, її причетності до певної національно-культурної спільноти. Адже ці тексти 

становлять основу фонових знань людини, мають потужний виховний потенціал і зміцнюють 

національну єдність. 
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 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 
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1 Сприймання чужого 

мовлення:  
Аудіювання (слухання-
розуміння) 
Читання мовчки 
Виразне читання вголос  

 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: 
Вибірковий переказ розповідного 

тексту з елементами опису 

пам'яток історії й культури в 

художньому стилі. 

 
 
 
Збірники переказів для державної підсумкової 

атестації з української мови /К.: «Генеза»; К.: 

«Центр навчально-методичної літератури, 2010, 

2011-2014 рр./, у яких представлено зразки текстів 

різних функціональних стилів української мови, 

які ознайомлюють учнів з історичним минулим 

нашого народу, звичаями, традиціями й оберегами, 

духовною культурою й мистецтвом, природою й 

відомими пам’ятками України, видатними 

постатями національної історії, культури, науки та 

їхніми досягненнями.  

Письмо: 
Докладний  переказ розповідного 

тексту з елементами опису 

пам'яток історії й культури в 

публіцистичному стилі. 

Стислий переказ розповідного 

тексту з елементами опису 

місцевості  в художньому стилі. 

 Качанівка 

 Лебедин 

 Могила Івана Сірка 

 Хортиця 

3 Створення власних висловлень 
Діалогічне мовлення 

 «Портрет патріота» 

 «А як би вчинив ти?» 

 «Ганебність і велич компромісу» 

 «Наша школа – школа України» 

 «Як я розумію патріотизм» 

 «Що ти знаєш про Майдан?» 
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Монологічне мовлення: 
Твори за складним планом. 
Говоріння: 
Твір-опис місцевості (вулиці, 

села, міста) на основі особистих 

спостережень і вражень у 

художньому стилі. 

 
 
 
 

 «Улюблений куточок у моєму місті (селі)» 

 «Моє місто (село) святкує День прапора» 

 «Нашу вулицю прикрасили до Дня 

незалежності» 

Твір-опис пам'яток історії й 

культури за картиною в 

публіцистичному стилі.  

 Т.Шевченко «Мотрин монастир» 

 С.Васильківський  «Чумацький Ромоданівський 

шлях» 

 О. Волненко «Софія Київська» 

Письмо: 
Твори-описи місцевості (вулиці, 

села, міста), пам'яток історії й 

культури на основі особистих 

спостережень і вражень у 

художньому стилі.  

 

 «Мої спогади про відвідування Києва» 

 «Мої думки на Чернечій горі» 

 «Пам’ятник  Кобзарю в Ковелі – найвищий у 

світі» 

 «Вклонюся Франкові» (опис пам’ятника Івану 

Франку, Тарасу Шевченку  в Одесі) 
 

Конспект прочитаного науково-
навчального тексту; тематичні 

виписки. 

 «Історія мови» 

 «Культура мовлення» 

 «Мистецтво витинанки» 

 «Україна – космічна держава» 
Інтерв’ю в публіцистичному 

стилі. 
 «Одещина. Землі квітучої краса». 

 «Їх долі і стежки через Одещину пролягли». 

 «Патріотизм – нагальна потреба України» 

 «Наша вулиця носить ім’я героя» 

 «Я – громадянин-патріот незалежної держави 

України» 

 «Моя земля – земля моїх предків» 
 

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, ідеї зміщення української державності як консолідуючого чинника 

розвитку суспільства, формування патріотизму в дітей та молоді.  
 

Орієнтовний зміст навчального матеріалу 

Cфери відношень Тематика текстів Теми висловлень учнів 
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Я і українська мова й 

література. 
Найвидатніші постаті в 

українській культурі. 

Письменники про 

українську мову. 

 «Мова –  втілення думки. Що багатша думка, 

то багатша мова»  
(М.Рильський).  

«Мова – це наша національна ознака, в мові – 
наша культура, сутність нашої свідомості» 

(Іван Огієнко).  

«Мова росте елементарно, разом з душею 

народу» ( І.Франко). 

«Рідна мова дається народові Богом»  
(В.Захарченко). 

Я і Батьківщина (її 

природа, 
історія). 
 

Любов до природи. 

Екологічний стан 

природи в Україні. 

Охорона довкілля. 

«Червона книга». 

Формування 

патріотизму.  

• «Ми є. Були. І  будем ми. Й Вітчизна наша з 

нами» (І.Багряний). 
«В дитинстві відкриваєш материк, котрий 

назветься потім — Батьківщина» (Л.Костенко). 
«Земля не вибачає байдужості». 
«Любов до рідної землі – любов до 

Батьківщини». 
• «Надія Савченко – символ гордості і 

незалежності України, Герой України та 

орденоносець Золотої зірки за громадянську 

мужність і жертовне служіння українському 

народу». 
• «Борці за незалежність України у ХХ-ХХІ 

століттях, учасники антитерористичної 

операції в Донецькій та Луганській областях».  
• «Волонтерство як складник формування 

активного громадянина України»  (про 

волонтерів та інших громадян, які зробили 

значний внесок у зміцнення обороноздатності 

України у ХХІ столітті)». 
 Я  і  національна 

культура (звичаї, 

традиції, свята, 

культура взаємин, 

українська пісня). 

Роль народних традицій, 

вірувань, релігії, 

християнської моралі, 

свят, міфології, 

фольклорної творчості, 

художньої літератури у 

формуванні світогляду 

українців. Внесок 

українців  у світову 

культуру. Збагачення 

української культури 

духовними скарбами 

інших народів. 

 

«Ти лиш храм збудуй, а люди в нього 

прийдуть». (Ліна Костенко). 
«Людина створила культуру,  
а культура – людину». 
«Традиційні ремесла й промисли українців».  
«Без минулого немає майбутнього». 
«Україні відкрита дорога у велику науку» 

(науковий подвиг фізиків Івана Пулюя, Петра 

Капиці, Остапа Стаства). 
«Хлібні ниви засіваються сортами українців 

Василя Ремесла, Павла Лук'яненка, Федора 

Кириченка» 
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Я і мистецтво 

(традиційне й 

професійне) 
 

Архітектурна традиція 

на теренах України. 

Народна архітектура. 

Найвизначніші 

архітектурні споруди в 

Україні. Видатні 

українські архітектори. 

«Володимирський собор – перлина 

українського церквобудування». 

 «Покликання людини: пізнавати істину, 

творити добро, примножувати красу».  
 «Мистецтво як засіб творення особистості».  
«Художня колекція родини Терещенків» 
«Сила мистецтва». 

 

Я і ти (члени родини, 

друзі, товариші ). 
 
 

 Традиційна родинна 

обрядовість (народження 

дитини, ім’я наречення, 

кумівство, весілля тощо) 

та її сучасна 

трансформація.  

«Як я розумію дружбу». 

«Хто для мене є взірцем?». 

«Історія українських імен». 

«Імена в моїй родині». 

«Сучасне українське весілля: повернення до 

традицій». 

 

Я як особистість Шляхи самопізнання й 

життєтворчості 
«На світі той наймудріший, хто найдужче 

любить життя» (В.Симоненко). 

«Ти знаєш, що ти — людина?» (В.Симоненко). 

«Що робить людину великою?». 

«Доля, яку ми обираємо». 

«Мій життєвий вибір». 

«Вітчизна – це не хтось і десь,  

Я – теж Вітчизна». 

                            (І.Світличний)  

 
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 

Через опанування української 

мови,  
вивчення відповідних 

мовознавчих  тем,  
через дидактичний матеріал  із 

подальшим обговоренням та 
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народу, усвідомлення місця своєї 

держави у світовому 

співтоваристві 

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 
 

 
Операційно-діяльнісний 
 

Формування вмінь і 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 

Через розвиток  мислення 
(набуття вмінь робити висновки 

й узагальнення,  виявляти й 

пояснювати причино-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) 

 

 

 

 

Результатом патріотичного виховання має бути сформованість почуття патріотизму, яке 

означає прояв особистістю любові до свого народу, поваги до українських традицій, відчуття 

своєї належності до України, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини, 

досконале володіння українською мовою. 
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Т.А.Шинкаренко,  член  обласної творчої групи вчителів  
української мови та літератури Науково-методичного  
центру української мови та літератури Одеського  
обласного інституту удосконалення вчителів,  
учитель української мови та літератури вищої категорії, 
учитель-методист  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 м.Іллічівська                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах  
на уроках української літератури у 8 класі 
 

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, 

громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і 

викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і 

прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, 

що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, 

виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін. 
Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як 

почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має древню 

і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом 
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і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до освітнього і 

загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх переосмислення, яке 

відкриває нові можливості для освітньої сфери. 
Метою вивчення української літератури є виховання національно свідомого громадянина 

України,  формування  й утвердження гуманістичного світогляду особистості, національних і 

загальнолюдських цінностей. 
У 2016/2017 навчальному році вивчення української літератури у 8-х класах відбуватиметься 

за новою програмою. 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 

16.06.2015) та Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки 

(Указ Президента України від 13.10.2015 р. №580/2015). 
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 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 і 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.  
Під час вивчення історичних пісень (фольклорних творів) бесіда про героїчні вчинки 

Хмельницького, Морозенка, Кармалюка має формувати чітке розуміння наступності поколінь, 

відгомін колишніх перемог у сучасному житті: справжні герої жили не лише в минулому, вони 

були в нашій недавній історії, є і серед нас, тобто ми, сучасні українці, - нащадки духовно і 

фізично сильних людей. Аналіз сюжетів народних творів має сприяти формуванню в учнів 

морально-етичних цінностей, усвідомлення себе як частини великого етносу з величною 

історією. Ознайомлюючи учнів із життям і творчістю Т. Шевченка, педагог може  розповідати не 

лише про важке дитинство поета, а висвітлювати його талановитість, багату фантазію, творчу 

уяву (пошуки малим Тарасом стовпів, що підпирають небо; відгуки батька про незвичайного 
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сина, багатий світ українських традицій і звичаїв, у якому зростав майбутній поет), робити акцент 

на красі українських пейзажів і споконвічного прагнення наших пращурів жити в гармонії з 

рідною природою. Розповідь про життя Лесі Українки та її поезії варто робити в 

позитивістському ключі: людина – сильна особистість; будь-які труднощі загартовують людину; 

мужність і оптимізм завжди перемагають зло й несправедливість. Узагалі, бесіди про минуле 

нашого народу треба проводити в оптимістичному аспекті, наголошувати на світлих сторінках 

української історії, а про труднощі варто говорити як про чинники, які робили нас, українців, 

сильнішими й досвідченішими. Саме такий підхід формуватиме в учнів любов і повагу до рідної 

землі, вироблятиме стійкий імунітет до негативних викликів сучасного суспільства. Важливим 

складником національного виховання є культивація таких важливих концептів, як “Україна”, 

“мати”, “хата” і под. Саме вони міцною ниткою духовності прив’язують людину до свого дому, 

стежки, до близької чи рідної людини, а саме на них тримається сучасний світ із його 

труднощами й викликами, саме вони цементують свідому особистість з багатим духовним світом. 

Тому вивчення таких творів, як  “Любіть Україну” В. Сосюри, “Дорогою ціною” М. 

Коцюбинського має бути не декларативним, а  глибоко змістовним, із розкриттям символів, із 

застосуванням особистісно орієнтованих підходів, із проекціями в сучасне життя. 
 
 

№з/п 
Зміст навчального 

матеріалу  
Національно-патріотичне спрямування 

1  Художня література як 

одна з форм духовної 

дiяльності людини.  
 

Розвиток відчуття краси і сили художнього слова.  
Усвідомлення потреби впливу мистецтва на людину.  
Виховання любові до книги, естетичного смаку. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Українські історичні 

пісні. 
 
  
 
 
 
 

Осмислення значення пісенної спадщини українців, 

відродження і вивчення оригінальної творчості в наш 

час.  
Виховання почуття поваги до духовних скарбів народу, 

історії рідної держави, естетичного смаку. 
Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної, духовної 

сили наших героїчних предків. Виховання і утвердження 

цих якостей у наш час. Розуміння того, що добра слава 

про обдаровану людину живе. 

3 
      
 
 

Українська історична 

пісня. «Зажурилась 

Україна» 

Уславлення мужності, хоробрості, рішучості захисників 

України. 
Засудження війни. 
Виховання патріотизму, любові до рідного краю. 

4 
 
 
 

Українська історична 

пісня. «Та, ой, як 

крикнув же козак 

Сірко» 

Уславлення мужності, винахідливості, рішучості козака 

Сірка та його війська. 
Виховання любові й поваги до своїх героїв. 
Наслідування кращих традицій козацтва. 
Виховання патріотизму, любові до Батьківщини. 

5 
 
 
 
 
 

Українська історична 

пісня. «Ой Морозе, 

Морозенку» 
 

Возвеличення мудрості, мужності козацького ватажка. 
Уславлення вірності військовому обов’язку, патріотизму. 
Засудження жорстокості, підступності . 
Виховання патріотизму, любові до Батьківщини. 

6 
 
 
 
 

 Українська історична 

пісня. «Максим козак 

Залізняк» 
 

Уславлення вiйськової майстерності та вправності, 
героїчної вдачі людей із народу, які навіть життя не 

шкодували заради захисту рідної землі. 
Возвеличення сили, мужності, рішучості, згуртованості 

козаків. 
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Виховання патріотизму, любові до Батьківщини. 

7 
 
 
 
 
 
 

Українська історична 

пісня. «Чи не той то 

Хміль» 
 

Уславлення мужності, героїзму, винахідливості 
Б.Хмельницького — народного ватажка, талановитого 

полководця, мудрого державного діяча. 
Утвердження прагнення здобути волю і щастя народу. 
Вшанування і повага народом своїх захисників. 
Виховання патріотизму, любові до Батьківщини. 

8 Українська історична 

пісня. «За Сибіром 

сонце сходить» 

Возвеличення прагнення народного месника боротися за 

волю, справедливість. 
Уславлення готовності іти на самопожертву заради 

рідного народу. 
Усвідомлення свого громадського обов'язку. 
Виховання любові до рідного народу, Батьківщини. 

9 
 
 
 

Пісні Марусі ЧУРАЙ. 

«Засвіт встали 

козаченьки» 

Возвеличення подвигу дівчат і матерів, які в умовах 

народної боротьби із завойовниками стоїчно чекають 

своїх коханих і синів. 
Уславлення щирого почуття кохання. 
Вшанування і повага народом своїх захисників. 
Формування загальнолюдських цінностей. 

10 
 
 
 

Пісні Марусі ЧУРАЙ. 

«Віють вітри, віють 

буйні» 

Возвеличення щирого почуття кохання. 
Уславлення відданої любові. 
Захоплення вмінням створювати незабутні поетичні 

картини. 
11 Пісні Марусі ЧУРАЙ. 

«Ой не ходи, Грицю» 
Возвеличення почуття кохання, яке іноді внаслідок 

ревнощів становить загрозу життю. 
Засудження зради, помсти. 

12  Українська народна 

дума. «Маруся 

Богуславка» 
  
 

Усвідомлення того, що любов до вітчизни — одна з 

найбільших людських чеснот. 
Прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими 

цінностями. 
Засудження поневолення, страждань. 
Уславлення віри в щасливе вільне життя. 
Виховання любові до Батьківщини. 

13 
 
 
 
 
 
 

Тарас ШЕВЧЕНКО. 

«Думи мої, думи мої…» 
Уболівання за важку долю, злиденне життя українського 

народу, його безправне становище, пригніченість 

України. 
Сподівання і віра у вільне життя. 
Засудження слабкості, поневірянь, байдужості, що 

роблять людину рабом. 
Возвеличення любові до рідного краю. 
Виховання патріотизму, любові до Батьківщини. 

14 
 
 
 
 
 
 
 

Тарас ШЕВЧЕНКО. 

«Ой три шляхи 

широкії…» 

Утвердження невмирущості справжнього кохання, 

краси, вірності, незнищенності світлих і благородних 

людських почуттів. 
Усвідомлення призначення людини на землі. 
Уславлення материнської любові. 
Засудження влади, яка руйнує щастя українців, чинить 

перешкоди повноцінному їх життю. 
Виховання любові до народної творчості й шанобливого 
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ставлення до звичаїв, традицій та обрядів рідного 

народу. 
15 
     

Тарас ШЕВЧЕНКО. 

«Мені однаково, чи 

буду…» 

Усвідомлення громадянської позиції людини як одного з 

проявів духовності, сенсу людського буття. 
Уславлення незламності, відданості Батьківщині й 

народові. 
Уболівання за долю України. 
Виховання почуття відповідальності за Батьківщину. 

16 Леся УКРАЇНКА. 

«Давня весна» 
Возвеличення краси весняної природи. 
Уславлення оптимізму, сили духу поетеси, 
гармонійного єднання людини з природою. 
Відчуття краси і сили художнього слова. 
Зображення картин рідної природи. 

 17 Леся УКРАЇНКА. 

«Хотіла б я піснею 

стати…» 

Возвеличення прагнення творити красу і дарувати всім 

щастя. 
Призначення пісні в житті людини. 
Усвідомлення важливості формування і розвитку 

індивідуальності, неповторності творчої особистості. 
Уславлення невмирущої поетичної краси. 

18 Леся УКРАЇНКА. 

«Давня казка» 
Уславлення мужності, цілеспрямованості, віри в щасливе 

життя. 
Засудження лицемірства, жорстокості, жаги до 

збагачення, прагнення поневолити народ. 
Усвідомлення ролі митця в суспільстві, суті людського 

щастя, вдячності. 
Возвеличення сміливості, волелюбності. 
Формування загальнолюдських цінностей. 

19 
 
 

Володимир СОСЮРА. 

«Любіть Україну!»  

Возвеличення палкого кохання українців до рідного краю. 
Уславлення краси рідного слова, синівської любові до 

рідної мови. 
Виховання патріотизму, любові до рідної Батьківщини, її 

культури. 
20 Володимир СОСЮРА. 

 «Васильки» 
Усвідомлення того, що щирість особистих почуттів — 
невід’ємне багатство духовного світу людини. 
Возвеличення кохання — смисл життя кожної людини. 

21 Володимир СОСЮРА. 

«Осінь»  
 

Зображення мальовничої краси природи. 
Відчуття краси і сили художнього слова.  
Виховання любові й поваги до природи. 

22 Володимир 

ПІДПАЛИЙ. 

«…Бачиш: між трав 

зелених…» 

Возвеличення гуманізму, людяності, бережливого 

ставлення до природи. 
Зображення пейзажної картини. 
Виховання патріотизму, любові й шанобливого 

ставлення до природи. 
23 Володимир 

ПІДПАЛИЙ. «Зимовий 

етюд» 

Уславлення незбагненної краси світу, патріотичних  

почуттів. 
Відчуття краси і сили художнього слова. 
Виховання любові й шанобливого ставлення до природи. 

24 Із сучасної української 

поезії (кінця ХХ — 
початку ХХІ ст.) (на 

вибір) 
 В.Герасим’юк 

Возвеличення чоловічого танцю як стихії родової 

єдності. 
Формування естетичного смаку, уміння відчувати й 

бачити красу художнього світу. 
Осмислення призначення людини та 
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(«Чоловічий  танець»), 

І.Малкович («З янголом 

на плечі», «З нічних 

молитов»), А.Мойсієнко 

(«Жовтень жовті 

жолуді»), І.Павлюк 

(«Дівчинка»), Г.Кирпа 

(«Мій ангел такий 

маленький…», «Коли 

до вас темної ночі…»)  
 

сенсу життя. 
Звеличення янгола, який є оберегом кожної людини. 
Усвідомлення швидкоплинності часу. 
Формування самостверджуючої життєвої позиції. 
Уславлення доброти, вірності, чистоти, безгрішності, 

мужності, цілеспрямованості, чесності. 
Засудження зла, жорстокості. 
Прагнення зазирнути у світ  душі звичайної людини, 

осмислити її призначення та сенс життя. 
Збереження високої духовності українського народу, 

внутрішньої краси. 
Зображення дивного світу природи. 
Захоплення казковою суттю осінньої пори. 
Формування загальнолюдських цінностей. 
Виховувати любов і бережливе ставлення до природи. 

25 НАЦІОНАЛЬНА 

ДРАМА Іван 

КАРПЕНКО-КАРИЙ. 

«Сто тисяч»  
 

Усвідомлення того, що бездуховність — прояв зла в 

житті людини. 
Викриття й засудження хижацтва, жорстокості, 

ненаситної жадоби до наживи, духовної обмеженості, а 

також згубного впливу грошей на вихідців із народу.  
Засудження духовної обмеженості та моральної 

деградації. 
Утвердження ідеї духовності як основи людського 

життя. 
Формування загальнолюдських цінностей. 

З 

26 З УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРОЗИ Михайло 

КОЦЮБИНСЬКИЙ. 

«Дорогою ціною» 

Зображення боротьби героїв за волю і власне щастя.  
Уславлення щирого почуття кохання. 
Усвідомлення необхідності особистої свободи для 

гармонійного розвитку, краси глибокого почуття 

кохання, мужності, сили волі як рис характеру, 

необхідних для боротьби зі злом.   
Оспівування волелюбності українського трудового народу. 
Утвердження добра та людяності. 

27  Олександр 

ДОВЖЕНКО. «Ніч 

перед боєм» 

Формування національної свідомості.  
Возвеличення героїзму, самовідданості українців. 
Уславлення сміливості, хоробрості, патріотизму народу. 
Виховання любові до Батьківщини та готовності стати 

на її захист, почуття гордості за героїв України. 
28 Ніна БІЧУЯ. «Шпага 

Славка Беркути» 
Осмислення важливості моральних чеснот у житті 

людини, дружби та підтримки батьків. 
Уславлення справжньої дружби, чесності, 

взаємопідтримки. 
Усвідомлення морального вибору в житті. 
Виховання любові до Батьківщини, до історії рідного 

народу. 
29 Володимир Дрозд. 

«Білий кінь Шептало» 
Уміння зберегти власну індивідуальність у сучасному 

жорстокому світі, залишатися людиною в будь-яких 

ситуаціях. 
Усвідомлення життєвого вибору сучасної людини. 
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Возвеличення гармонії у взаємостосунках людини і 

світом тварин. 
30 Юрій Винничук. «Місце 

для дракона» 
 

Возвеличення добра і вірності. 
Усвідомлення вибору в житті. 
Засудження зла і зради. 
Формування загальнолюдських цінностей. 

31 УКРАЇНСЬКИЙ 

ГУМОР 
Валентин ЧЕМЕРИС. 

«Вітька + Галя, або 

Повість про перше 

кохання»  
 

Поетизація першого почуття, виховання культури 

спілкування підлітків, підготовка їх до реалій життя. 
Уславлення дружби, підтримки, довіри, вірності, першого 

кохання. 
Формування особистості, визначення її сутності. 

32 ЛІТЕРАТУРА 

РІДНОГО КРАЮ 
Виховання шанобливого ставлення до талановитих 

земляків, до історії рідної Одещини. 
 
 

33 УРОК-ПІДСУМОК  
 

Усвідомлення того, що власна думка і власна позиція — 
важливі риси характеру особистості. 
Відчуття краси і сили художнього слова. 

 
 
 
 
 

 
Л.Т.Верготі,  голова  обласної творчої групи вчителів  
української мови та літератури Науково-методичного  
центру української мови та літератури Одеського  
обласного інституту удосконалення вчителів,  
учитель української мови та літератури вищої категорії, 
учитель-методист Іллічівської гімназії №1 м.Іллічівська                              

 
 
 
 
 
 
 
 
Навчання обдарованих дітей сьогодні – це модель навчання всіх дітей завтра 
 
Потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально і духовно 

розвинених громадянах зумовила нові тенденції в розвитку освіти. Майбутній цвіт нації, 

інтелектуальна еліта, гордість України, її світовий авторитет – це обдаровані діти. 

Завдання вчителя полягає в тому, щоб, починаючи з найменших літ, дбайливо плекати 

таланти. Радіо, телебачення, шпальти педагогічних видань наголошують на нагальній 

потребі працювати з обдарованими дітьми. 
Серед найбільш цікавих і загадкових явищ природи дитяча обдарованість традиційно 

посідає одне з провідних місць. Саме високо обдаровані люди здатні зробити в розвиток 

суспільства найвагоміший внесок. 
За умов реформування системи національної освіти система роботи з обдарованими 

дітьми набула значної актуальності. Перспективним шляхом її розв’язання є організація 
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педагогічного процесу, який передбачає пошук та відбір обдарованих учнів і створення умов 

для розвитку їхніх природних творчих можливостей.  
Науково-методичний центр української мови та літератури Одеського обласного 

інституту удосконалення вчителів працює над проблемою створення умов для повсякденної 

різноманітної діяльності з обдарованими учнями, так як підтримка, розвиток і соціалізація 

обдарованих дітей є одним із пріоритетних завдань системи освіти.  
          Так, протягом 2015/2016 навчального року з метою національно-патріотичного 

виховання в молодого покоління, поваги до державної мови та інших мов, збереження і 

розвитку інтелектуального потенціалу України, підтримки талановитої молоді та творчої 

праці вчителів були проведені конкурси учнівської творчості, на знання державної мови, 

інтелектуальні змагання, олімпіади з української мови та літератури.  
 
Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури  
 
27 лютого 2016 року на базі Одеської загальноосвітньої школи №1                            І-ІІІ 

ступенів (площа Михайлівська, 10) проведений ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української мови та літератури. Його учасниками стали 157 учнів 8-11-их класів 

загальноосвітніх навчальних закладів області, з них 46 школярів представили ЗНЗ міста Одеси; 

32 – міст обласного підпорядкування: Теплодара, Ізмаїла, Білгород-Дністровського, Котовська, 

Южного, Іллічівська; 79 – ЗНЗ районів області. 
Переможцями ІІІ (обласного) етапу серед учнів 8-11-х класів стали                       76 

учасників, з них 4 посіли І місце, 8 – ІІ місце, 64 – ІІІ місце.  
За результатами відбірково-тренувальних зборів для кандидатів у члени команди від 

Одеської області до участі у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та 
літератури учасниками фінального етапу олімпіади стали:  

* Дробот Аманда Володимирівна, учениця 8 класу Іллічівської гімназії №1 Іллічівської 

міської ради Одеської області (учитель Верготі Лідія Танасіївна)  
* Голумбйовська Анастасія Миколаївна, учениця 9 класу Одеської гімназії №8 Одеської 

міської ради Одеської області (учитель Хіль Ольга Володимирівна) 
* Лебідь Катерина Сергіївна, учениця 10 класу Одеської спеціалізованої школи «117 І-ІІІ 

ступенів Одеської міської ради Одеської області (учитель Ветлицька Вікторія Володимирівна) 
* Панова Ганна Тимофіївна, учениця 10 класу Одеської спеціалізованої школи «117 І-ІІІ 

ступенів Одеської міської ради Одеської області (учитель Ветлицька Вікторія Володимирівна) 
* Шміголь Тетяна Ігорівна, учениця 10 класу Білгород-Дністровського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей» (учителі Якубовська Олена 

Юріївна, Бондаренко Валентин Дмитрович) 
* Мазанюк Наталія Ігорівна, учениця 11 класу Іллічівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №6 Іллічівської міської ради Одеської області (учитель Мазанюк Лариса Петрівна)  
       *   Орліогло Софія Костянтинівна, учениця 10 класу Великодальницького навчально-
виховного комплексу «Школа-гімназія» Біляївського району Одеської області (учитель Ткаченко 

Світлана Іванівна), переможець (І місце) VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тераса Шевченка  
ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури цього 

навчального року відбувся з 28 березня  до 01 квітня                     2016 року на Полтавщині.  
Переможцями стали:  Шміголь Тетяна Ігорівна, учениця 11 класу Білгород-Дністровського 

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

Голумбйовська Анастасія Миколаївна, учениця 9 класу Одеської гімназії №8 Одеської міської 

ради – ІІ місце, Лебідь Катерина Сергіївна, учениця 10 класу Одеської спеціалізованої школи 

«117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради – ІІ місце та Панова Ганна Тимофіївна, учениця 10 
класу Одеської спеціалізованої школи №117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради – ІІ місце.  

  Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України  від 29.04.2016 року №1/9-221 
«Про підготовку документів» кандидатом на здобуття  стипендії  імені Тараса Шевченка є 

переможниця, яка посіла І місце -  Шміголь Тетяна Ігорівна. 
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За участь і перемоги на обласному рівні Всеукраїнських учнівських конкурсах з української 

мови та літератури, олімпіад з української мови та літератури протягом декількох навчальних 

років Чабан Юлія Олександрівна, учениця 9 класу Березівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №3 Березівського району (учитель Савіна Тетяна Григорівна), представлена на 

призначення стипендії Кабінету Міністрів України (наказ Міністерства освіти  і науки від 

06.06.2016 року № 623).  
 
 
VІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка  
 

На виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №928 «Про 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка», відповідно до Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 червня 2011 року №571, листа Міністерства освіти і науки від 28.09.2015 №1/9-465 
«Про проведення VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка», наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної 

адміністрації від 28 жовтня 2015 року №303/ОД «Про організацію та проведення І-ІІІ (ІІ) етапів 

VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка», з метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення 

творчо обдарованої молоді, розвитку її інтелектуального потенціалу, виховання у молодого 

покоління поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні в 

Одеській області VІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка І-ІІІ (ІІ) етап відбувся з жовтня до 05 грудня 2015 року. 
Урочисте відкриття VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка відбулося в усіх навчальних закладах України 02 
жовтня 2015 року. 

ІІІ (ІІ) (обласний) етап Конкурсу в Одеській області відбувся 05 грудня                  2015 року 

на базі Одеської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів,   в якому взяли участь 182 учні 5-11 
класів шкіл Одеської області , 21 учень професійно-технічних навчальних закладів, 29 студентів 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та 28 студентів вищих навчальних закладів ІІІ-
ІV рівнів акредитації (усього 260). 257 учасників обласного етапу виконували роботу 

українською мовою, 3 – молдовською. 
Переможцями стали 76 учасників. Дипломом І ступеня нагороджені 12 учасників, ІІ 

ступеня – 22, ІІІ ступеня - 42 (із них 3 переможці, які писали молдовською мовою). Учасниками 

фінального етапу стали переможці, які посіли І та ІІ місця (35 учасників). 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.04.2016 №431 «Про 

нагородження переможців VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка» переможцями від Одеської області стали 12 учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, 3 - студенти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та 3 студенти ВНЗ 

ІІІ-ІV рівнів акредитації. 
 
І місце 
 
- Орліогло Софія Костянтинівна, учениця 10 класу Великодальницького навчального-

виховного комплексу «Школа-гімназія» Біляївського району (учитель Ткаченко Світлана 

Іванівна)  
- Пашаєва Владислава Русланівна, студентка вищого навчального комунального закладу 

«Балтське педагогічне училище»  (викладач Печарська Віра Петрівна) 
- Одижинська Мирослава Олегівна, студентка Одеського національного економічного 

університету (викладач Ковальчук Галина Володимирівна) 
 
ІІ місце 
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- Ворожко Марія Вікторівна, учениця 5 класу Одеської гімназії №9 Одеської міської ради 

(учитель Крук Тетяна Василівна) 
- Руденко Ірина Григорівна, учениця 5 класу Таїровської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Овідіопольського району (учитель Возняк Катерина Максимівна) 
- Буга Яна Ігорівна, учениця 7 класу Іллічівської гімназії №1 Іллічівської міської ради 

(учитель Михайлова Тетяна Дмитрівна) 
- Радченко Христина Павлівна, учениця 6 класу Іллічівської гімназії №1 Іллічівської 

(учитель Верготі Лідія Танасіївна) 
- Дзюбенко Валерія Вадимівна, учениця 10 класу Одеської спеціалізованої школи №117 І-

ІІІ ступенів Одеської міської ради  (учитель Ветлицька Вікторія Володимирівна)  
- Жовтяк Катерина Валеріївна, учениця 11 класу Кодимського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кодимської 

районної ради (учитель Каташинська Ольга Іванівна)  
- Липова Олена Вадимівна, учениця 11 класу Одеського економічного ліцею Одеської 

міської ради (учитель Ткаченко Тетяна Григорівна) 
- Білоус Карина Олександрівна, студентка державного вищого навчального закладу 

«Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж ПУЕТ» (викладач Юрескул Таїсія 

Іванівна) 
- Дорошенко Анастасія Віталіївна, студентка Одеського технічного коледжу Одеської 

національної академії харчових технологій  (викладач Васильєва Катерина Петрівна) 
- Статечна Софія Олександрівна, студентка Одеського національного університету імені 

І.І.Мечникова (викладач Стоянова Тетяна Леонідівна) 
- Маркевич Лариса Сергіївна, студентка Одеської національної академії харчових 

технологій (викладач Шевчук Олена Володимирівна) 
 
ІІІ місце 
 
- Шпак Марія Сергіївна, учениця 5 класу Іллічівської гімназії №1 Іллічівської міської ради 

(учитель Татарчук Тамара Андріївна) 
- Букур Марія Василівна, учениця 6 класу Боківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Любашівського району (учитель Оклюк Олена Григорівна) 
- Масльох Марія Михайлівна, учениця 8 класу Одеської загальноосвітньої школи №106 І-ІІІ 

ступенів Одеської міської ради  (учитель Шипілова Надія Іванівна)  
- Слєпий Роман Юрійович, учень 6 класу навчально-виховного комплексу «Балтська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – гімназія» Балтського району  (учитель Данилюк Олена 

Іванівна). 
 
Урочисте нагородження переможців які посіли І місце, зокрема  Орліогло Софія 

Костянтинівна, учениця 10 класу Великодальницького навчального-виховного комплексу 

«Школа-гімназія» Біляївського району (учитель Ткаченко Світлана Іванівна), Пашаєва 

Владислава Русланівна, студентка вищого навчального комунального закладу «Балтське 

педагогічне училище»  (викладач Печарська Віра Петрівна), Одижинська Мирослава Олегівна, 
студентка Одеського національного економічного університету (викладач Ковальчук Галина 

Володимирівна), відбулося 21 травня 2016 року в м. Каневі, вони ж і стали стипендіатами 

Президента України.  
 
ХVІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика 
 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика проводиться згідно з Указом 

Президента України від 09.11.2007 №1078 «Про Міжнародний конкурс з української мови імені 

Петра Яцика», відповідно до Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені 

Петра Яцика, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2008 №168, 

зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 15.07.2008 №643/15354. На виконання листа 

Міністерства освіти і науки від 18.09.2015 №1/9-445 «Про проведення ХVІ Міжнародного 
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конкурсу з української мови імені Петра Яцика»,  наказу Департаменту освіти і науки Одеської 

обласної державної адміністрації від 02 листопада 2015 №312/ОД «Про організацію та 

проведення   І-ІІІ (ІІ) етапів ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», 
з метою сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, 

виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу протягом листопада-
грудня в Одеській області проведені І-ІІІ (ІІ) етапи Конкурсу.  

Урочисте відкриття  ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

відбулося о 9 листопада 2015 року в День української писемності та мови . 
 Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації сприяв проведенню 

в Одеській області ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Одеський 

обласний інститут удосконалення вчителів організував та провів ІІІ (ІІ обласний) етап Конкурсу, 

який відбувся 12 грудня 2015 року на базі Одеської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів, у 

якому взяли участь 223 учнів 3-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Одеської області, 

37 студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та 19 учнів професійно-технічних 

навчальних закладів (усього 279 учасників ІІІ (ІІ) етапу Конкурсу ). 
Призові місця посіли 27 учнів 3-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, 3 учні 

професійно-технічних навчальних закладів, 6 студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та 6 студентів 

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (усього – 47), які представляли Одеський регіон на Всеукраїнському 

рівні.  
Переможницею ІV (загальнонаціонального) етапу  відповідно до наказу  Міністерства 

освіти і науки України  ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика від 19 

травня 2016 року №543 стала учениця 5 класу Одеської загальноосвітньої школи №56 І-ІІІ 
ступенів Черненко Дар’я Ігорівна, яка посіла І місце (учитель Сухоребра Тетяна Миколаївна). 

Урочисте нагородження переможниці та вчителя відбулося 17 травня                   2016 року в 

м.Києві (Національний академічний театр імені Івана Франка).  
Черненко Дар’я – стала стипендіатом Президента України (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 19.05.2016 року №542). 
 
 

ХV Всеукраїнський конкурс учнівської творчості           
 
         На виконання Указу Президента України від 22 березня 2002 року №248 «Про 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», листа Інституту модернізації змісту освіти  від 

02.11.2015  №2.1/10-754 «Про проведення ХV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості»,  

наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 29 лютого  

2016 року №49/ОД  «Про результати проведення ІІІ етапу (обласного) ХV Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості», що проходив під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» та 

присвячений 25-річчю незалежності України, з грудня 2015 року до січня 2016 року  в 

загальноосвітніх навчальних закладах міста Одеси та Одеської області проведені І-ІІІ етапи 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінаціях: «Література» та «Історія України і 

державотворення». 
На ІІІ (обласний) етап з номінації «Література» надійшло                           60 учнівських 

робіт. 
Переможцями стали:  
 

- Герасімчук Олександр Олександрович,  учень 7 класу Одеської загальноосвітної школи 

№26 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради (учитель Герасімчук Надія Володимирівна) 
- Гончар Олександра Валеріївна, учениця 8 класу Великодальницької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 Біляївського району (учитель Парубіна Людмила Анатоліївна) 
- Грабовська Олена Валентинівна, учениця 11 класу Великодальницького навчально-

виховного комплексу «Школа-гімназія» Біляївського району (учитель Ткаченко Світлана 

Іванівна) 
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- Шабельникова Владислава Дмитрівна, учениця 5 класу Білгород-Дністровської 

загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів №5 Білгород-Дністровської міської ради (учитель 

Шабельникова Лариса Павлівна) 
- Албул Олександра Ігорівна, учениця 6 класу Іллічівської гімназії №1 Іллічівської міської 

ради (учитель Верготі Лідія Танасіївна) 
 

- Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 р. №387 «Про 

підсумки 4-го (підсумкового) етапу ХV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

переможцем фінального етапу від Одеської області стала Гончар Олександра Валеріївна, 
учениця 8 класу Великодальницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Біляївського району (учитель Парубіна Людмила Анатоліївна) 
 
І Всеукраїнський (ХІІ Всекримський) конкурс учнівської та студентської творчості 

імені Марії Фішер-Слиж  
«Змагаймося за нове життя!», 
 присвячений життю і творчості Лесі Українці  
 
На виконання листа державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 №2.1./10-85 «Про проведення конкурсу 

«Змагаймося за нове життя!», присвяченого життєвій діяльності та творчості Лесі Українки, 

листа Одеського обласного інституту удосконалення вчителів від 27.01.2016 року №24, з метою 

сприяння глибшому ознайомленню та вивченню молоддю спадщини великої української поетеси 

Лесі Українки; долучення підростаючого покоління до збереження і розвитку культурної 

спадщини українського народу шляхом вивчення історії рідного краю, спонукання осмислення 

державотворчих зусиль нашого народу та його перспектив; виховання відповідальності за 

збереження місцевих пам’яток культури; виховання почуття патріотизму, національної гідності 

та особистої відповідальності за майбутнє нашої Батьківщини у загальноосвітніх навчальних 

закладах м.Одеси та Одеської області проведено конкурс як творче змагання для учнів 1-11 
класів за номінаціями: «декламація», «інсценізація», «твір», «науково-пошукова робота», 

«малюнок», «аудіовізуальний твір», «вокал».     
На регіональний етап Конкурсу з номінацій  «Твір» надійшло  – 87 робіт, 

«Науково-пошукова робота» – 16 робіт, «Декламація» – 117 робіт, «Інсценізація» – 7 робіт,  

«Аудіовізуальний твір» – 9 робіт. 
       Переможцями регіонального етапу  І Всеукраїнського (ХІІ Всекримського) конкурсу 

учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!» стали: 
         у номінації «Науково-пошукова робота»  
  
     -  Дубинець Юлія, учениця 10 класу Одеської загальноосвітньої школи №65 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради  
     -  Іщенко Олександра, учениця 11 класу Ренійського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» Ренійського району 
     - Солодовніченко Маргарита, учениця 11 класу Одеської загальноосвітньої школи №106 І-ІІІ 

ступенів Одеської міської ради  
 
у номінації «Твір»:  
 
- Бабінчук Олександра, учениця 11 класу Великодальницього навчально-виховного 

комплексу «Школа-гімназія» Біляївського району  
- Великова Ганна, учениця 9 класу Ізмаїльського загальноосвітнього політехнічного ліцею ІІ-

ІІІ ступенів Ізмаїльської міської ради  
- Калінова Роксолана, учениця 10 класу Жеребківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 Ананьївського району  
- Левченко Анастасія, учениця 10 класу Одеського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

№2» Одеської міської ради 
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- Маліцька Анна, учениця 11 класу Одеської загальноосвітньої школи №78 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради  
- Масльох Марія, учениця 8 класу Одеської загальноосвітньої школи №106 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради  
- Пахомова Ірина, учениця 10 класу Котовської загальноосвітньої школи            І-ІІІ ступенів 

№5 Котовської міської ради  
- Хаджилій Тетяна, учениця 10 класу Ананьївського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» №1 Ананьївського району  
 
у номінації «Декламація»  : 
 
- Арсеньєв Ілля, учень 2 класу Одеської загальноосвітньої школи №107                        І-ІІІ 

ступенів Одеської міської ради  
- Бакума Олена, учениця 11 класу Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Комінтернівського району  
- Білак Лада, учениця 5 класу Одеської загальноосвітньої школи №81                  І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 
- Дубовик Нікіта, учень 3 класу Великодолинської загальноосвітньої школи            І-ІІІ 

ступенів №2 Овідіопольського району  
- Калібабчук Марія, учениця 10 класу Одеської загальноосвітньої школи №65 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 
- Мисик Анна, учениця 4 класу Одеської спеціалізованої школи №121              І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов Одеської міської ради  
- Співак Валерія, учениця 6 класу Ісаївського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Миколаївського району 
- Разнов Олександр, учень 1 класу Одеської загальноосвітньої школи №8             І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 
- Редько Анна, учениця 1 класу Великомихайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№2 Великомихайлівського району  
- Рибкін Андрій, учень 7 класу Одеської загальноосвітньої школи №85 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради  
- Шутяк Таїсія, учениця 9 класу комунального закладу «Писарівський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад» 

Кодимського району 
 
 
 
 
у номінації «Інсценізація» : 
 
    - учнівський колектив 8-9 класів Одеської загальноосвітньої школи №78 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради (Кукліна Надія, Трегубов Нікіта, Бериславський Владислав, Луппа 

Владислав) 
    - учнівський колектив 8-10 класів Писарівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кодимського району 

(Гомон Олександр, Городинська Лілія, Павленюк Юлія, Салій Микола)  
    -  учнівський колектив 11 класу Одеської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради (Тельпікс Степан, Тимофієнко Ірина) 
    -   учнівський колектив 9 класу Одеської спеціалізованої школи №69 І-ІІІ ступенів Одеської 

міської ради (Лободіна Рузанна, Швидкий Данило, Червякова Анастасія, Гончаров В’ячеслав) 
 
 
у номінації «Аудіовізуальний твір» : 
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- учнівський колектив Одеської загальноосвітньої школи №65 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради (Перець Анастасія, Долгополов Юрій, Томашевська Яна, Ушков Станіслав) 
- Торган Олександр, учень 8 класу Білгород-Дністровського районного ліцею Білгород-

Дністровського району. 
 

Фінальний етап змагань відбувся 19 березня 2016 року у місті Києві. Переможці 

Конкурсу нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів: 
                 - Солодовніченко Маргарита, учениця 11 класу Одеської загальноосвітньої школи 

№106 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради – І місце           
              - Бакума Олена, учениця 11 класу Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Комінтернівського району – І місце 
             -  Іщенко Олександра, учениця 11 класу Ренійського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» Ренійського району  - ІІ місце 
        -    Арсеньєва Іллю, учень 2 класу Одеської загальноосвітньої школи №107 І-ІІІ 

ступенів Одеської міської ради – ІІ місце  
-      Редько Анна, учениця 1 класу Великомихайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 Великомихайлівського району – ІІ місце 
 

 Учасниця Бабінчук Олександра, учениця 11 класу Великодальницього навчально-
виховного комплексу «Школа-гімназія» Біляївського району (учитель Ткаченко Світлана 

Іванівна) відзначена свідоцтвом та пам’ятним подарунком;  
-  

 
 
 
Інтелектуальні змагання з української мови та літератури серед учнів сільських шкіл  

 
У І етапі інтелектуальних змагань з української мови та літератури серед учнів сільських 

шкіл взяли участь 166 школярів 8-10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів області. 

Учасниками ІІ етапу стали 143 учні.  
       Переможцями очного туру стали такі учні, які були запрошені на ІІІ (обласний) етап 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури: 
Лишенко Катерина Вікторівна, учениця 8 класу Першотравневого навчально-виховного 

комплексу Комінтернівського району  
Чабан Юлія Олександрівна, учениця 9 класу Березівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3 Березівського району   
Орліогло Софія Костянтинівна, учениця 10 класу Великодальницького навчально-

виховного комплексу «Школа-гімназія» Біляївського району 
Куруч Ольга Дмитрівна, учениця 10 класу Веселодолинського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний заклад»  Тарутинського району  
Зачко Владислава Ігорівна, учениця 11 класу Великомихайлівського навчально-

виховного «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Великомихайлівського району  
Мурашко Тарас Володимирович, учень 11 класу Лабушненського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад». 
 
 

 


