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І. Про особливості 

викладання 

зарубіжної літератури  

у 2016-2017  

навчальному році 



• Відповідно до наказу МОН України  

від 08.05.2015 № 518 

 змінено назву предмета  

«Світова література» 

 на «Зарубіжна література» 



Нормативна база  

• Концепція літературної освіти, 
затверджена  наказом МОН України від 26.01.2011р. 
№ 58 

• Державний стандарт базової і повної 
загальної середньої освіти, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 
23.11.2011 р. № 1392 

• Концепція національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді, затверджена  

наказом МОН України від 16.06.2015 р. № 641 

 



Структура літературної освіти 
(реалізована у шкільній програмі  

із зарубіжної літератури) 

• І етап - 5-7 класи – прилучення до 

читання 

• ІІ етап -  8-9 класи -  системне читання 

• ІІІ етап -  10-11 класи – творчо-

критичне читання 



Викладання 
 зарубіжної літератури   

у 2016-2017 н.р. здійснюється 
 за навчальними програмами 

• 5-8 класи  - Світова література. 5–9 класи. Програма для 
загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім 
«Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими  наказом МОН від 
29.05.2015 № 585).  

•  9 клас -  Зарубіжна література. 5–12 класи. Програма для 
загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ірпінь: Перун, 
2005.  

• 10-11 класи  академічний і профільний рівень 
– за програмами, затвердженими наказом МОН  від 
28.10.2010 №1021, 

• 10-11 класи рівень стандарту  - за програмами зі 
змінами, затвердженими наказом МОН від  14.07.2016 № 826. 
 



Зміни у програмі 8 класу,  
затверджені наказом МОН України 

 від 29.05.2015 р. № 585 
• збільшено кількість годин (+1год.) на вивчення теми 

«Античність»; 

• спрощено зміст розділів «Веди», «Коран»; 

•  теми «Бароко» і «Класицизм» об’єднано в одну тему 
«Бароко і класицизм», спрощено їх зміст; 

•  здійснено заміну двох віршів Дж. Донна на сонет 
«Щоб мучить мене…». Вірші «Галерник» Л. де Гонгори і 
«Щоб мучить мене…» Дж. Донна винесено на 
альтернативне вивчення (1 за вибором учителя);  

•  тему «Просвітництво» перенесено до 9 класу;  

•  тему «Сучасна література» замінено на тему 
«Література XX-XXI ст.», до якої перенесено повість-
казку «Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері. 



Особливості вивчення  
зарубіжної літератури у 8 класі 

• Зміст вивчення - перебіг літературного процесу від давнини до 
XVII ст. з метою отримання учнями цілісного уявлення про 
літературно-культурні епохи (античність, Середньовіччя, 
Відродження, бароко і класицизм), усвідомлення їхні 
характерних ознак, особливостей розуміння краси в різні часи та 
в різних країнах, долучення до визначних шедеврів словесності. 

• Вивчення священних книг людства (Веди, Біблія, Коран)  має 
сприяти формуванню в учнів толерантного ставлення до людей 
різних віросповідань, розумінню глибинних витоків культури.  

• Твори сучасних авторів Європи та США  мають допомогти учням 
інтегруватися у XXI століття через культуру, познайомитися із 
сучасними підлітковими романами, замислитися над питаннями, 
що виникають у школярів у процесі дорослішання й вибору 
власного життєвого шляху.  
 
 



Зміни у програмі  
10 класу рівень стандарту,  

затверджені наказом МОН України 
 від 14.07.2016 р. № 826 

• у рубриці “Державні вимоги до рівня 
підготовки учнів” скорочено розділ “Теорія 
літератури” (вилучено теоретико-
літературні терміни й поняття: “алюзія”, 
“ремінісценція” тощо); 

•  зменшено кількість творів для 
текстуального вивчення (повністю вилучено 
розділ, присвячений вивченню творчості 
поета Миколи Некрасова; із розділу, 
присвяченого творчості Гійома Аполлінера, 
вилучено поезію “Лорелея”). 
 



Програми курсів за вибором  
і факультативів 

Збірник програм курсів за вибором і 
факультативів із зарубіжної 
літератури.  5 - 7 класи: Біла Церква: 
ТОВ «ОФСЕТ» 

Збірник програм курсів за вибором і 
факультативів із зарубіжної 
літератури.  8 - 11 класи: Біла Церква: 
ТОВ «ОФСЕТ». 

 



Календарне та поурочне планування 
на підставі листа МОН № 1/9-630 від 05.12.14 р.  

«Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної 
діяльності вчителя » 

• здійснюється вчителем у довільній формі,  з 
використанням друкованих чи електронних джерел 
тощо; 

• формат, обсяг, структура, зміст та оформлення 

календарних планів та поурочних планів-конспектів є 
індивідуальною справою вчителя 



 
Календарне та поурочне планування 

на підставі Інструкції з ведення ділової документації у ЗНЗ І-ІІІ ст., 
затвердженої наказом МОН  України №  240 від 23.06.2000 р.  

 
 • календарний і поурочний план включено до 

переліку обов’язкової ділової документації 

вчителя; 

• на основі календарних вчителі розробляють 
поурочні плани, структура і форма яких 

визначається ними самостійно; 

• поурочний план може бути складений у 
вигляді конспекту, тез, таблиці тощо. 

 



 на основі навчальної програми; 

з урахуванням  запропонованої у програмі  
кількості годин на вивчення тем у межах 
розділу; 

розподіляючи години на вивчення художніх 
творів і види навчальної діяльності; 

з урахуванням інтересів і  рівня підготовки 
учнів, конкретних умов викладання,  
навчально-методичного забезпечення 
предмета. 

Календарно-тематичне 
планування уроків  

 учитель складає творчо 

 



Календарно-тематичний план 

• Розглядається на засіданні шкільного 
МО; 

• Погоджується заступником директора; 

• Затверджується директором ЗНЗ 

 



Зразок титульної сторінки 
календарно-тематичного плану 



Щодо використання посібників,  
що містять календарно-тематичний план 

і конспекти (плани-конспекти) уроків 

вчитель-словесник може використовувати 

книжку для вчителя й не готувати окремий 

конспект для кожного уроку, якщо:  

 зміст відповідає чинній навчальній 

програмі; 

 посібник має гриф МОН України 

"Схвалено для використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах";  

 від дати надання грифу посібникові 

минуло не більше п'яти років 

   

 



Про орієнтовне 
календарно-тематичне планування уроків 

зарубіжної літератури і російської мови 

Адреси сайтів: 

• http://svitlit.at.ua/load/kalendarne_planuvann
ja/25 

• http://svitliteraturu.com/board/kalendarne_pl
anuvannja/7 

• http://rosmova.ucoz.ua/board/kalendarnoe_p
lanirovanie/2  
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Викладання зарубіжної літератури 
здійснюється українською мовою 

• твори зарубіжних письменників 
вивчаються в українських перекладах; 

• для зіставлення можливе залучення 
перекладів, переспівів іншими мовами, 
якими володіють учні (англійською, 
німецькою, французькою тощо); 

• для вдосконалення володіння учнями 
іноземними та іншими мовами, за 
наявності необхідних умов бажаним є 
розгляд художніх текстів (у фрагментах 
або цілісно) мовами оригіналів.  



Про поурочне планування: особливості 

роботи за  Державним стандартом базової і загальної 
середньої освіти (2011 р.) 



Методичні рекомендації щодо реалізації змістових ліній  
на уроках зарубіжної літератури в умовах упровадження 
Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти -  в листі ЦРМК від 04.02.2016  №25  

(розміщений на сайті Олешківського РМК) 



Про деякі особливості викладання 
зарубіжної літератури 

на підставі листа МОН України від  17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо 
методичних рекомендацій до викладання навчальних предметів у ЗНЗ» 

• Залучення учнів до роботи з інформаційними 
ресурсами,  

• Використання творчо-проектної діяльності, 
групової роботи,  

• Перевага діалогових форм   (дискусія, виступ перед 
аудиторією, виступ у блозі тощо) 

 



Вимоги  
до уроків виразного читання 

уточнені у листі МОН України  

від 21.08.2010 р. № 1/9-580  

«Інструктивно-методичні 
рекомендації щодо вивчення у 

загальноосвітніх навчальних 
закладах предметів інваріантної 

складової навчального плану  

у 2010/2011 навчальному році» 



Методичні рекомендації  
щодо видів контролю на уроках 

зарубіжної літератури -  

• у листі МОН України від 17.08.2016 р.           

№ 1/9-437 «Щодо методичних 

рекомендацій про викладання 

навчальних предметів у ЗНЗ» 



Рекомендована (мінімально обов’язкова) 
кількість видів контролю 

  із зарубіжної літератури у 5-9 класах 
Класи 5 6 7 8 9 

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Контрольні роботи 
у формі: 

контрольного 
класного твору; 

виконання інших 
завдань (тестів, 
відповідей на 

запитання тощо)  

2 
  
  
  
  
– 
  
  
2 

3 
  
  
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
  
  
1 
  
  
2 

Уроки розвитку 
мовлення* 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

Уроки позакласного 
читання 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

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

*У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного 
розвитку мовлення, а другого – писемного. Умовне позначення у таблиці – (у + п). 



У 8–9 класах з поглибленим вивченням 
зарубіжної літератури 

• пропорційно збільшується кількість 
контрольних робіт та уроків розвитку 
мовлення (на розсуд учителя визначається 
кількість і види контрольних робіт). 

 



 
Рекомендована (мінімально обов’язкова) 

кількість видів контролю   
із зарубіжної літератури в 10-11 класах 

 Класи 10 11   10 11   10 11 

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Рівні Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень 

Контрольні 
роботи 

у формі: 
контрольного 

класного твору; 
виконання 

інших завдань 
(тестів, 

відповідей на 
запитання 

тощо)  

2 
  
  
  
  
1 
  
  
1 

2 
  
  
  
  
1 
  
  
1 

2 
  
  
  
  
1 
  
  
1 

2 
  
  
  
  
1 
  
  
1 

3 
  
  
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
  
  
1 
  
  
2 

4 
  
  
  
  
1 
  
  
3 

4 
  
  
  
  
1 
  
  
3 

4 
  
  
  
  
1 
  
  
3 
  

4 
  
  
  
  
1 
  
  
3 
  

Уроки розвитку 
мовлення* 

2 
у+п 

2 
у+п 

2 
у+п 

2 
у+п 

2 
у+п 

2 
у+п 

2 
у+п 

2 
у+п 

3 
1у+2п 

3 
2у+1п 

3 
1у+2п 

3 
2у+1п 

Уроки 
позакласного 

читання 

1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 

Перевірка 
зошитів 

4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

*У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного 
розвитку мовлення, а другого – писемного. Умовне позначення у таблиці – (у + п). 



Рекомендовані види контрольних робіт  
із зарубіжної літератури 

тест;  

відповіді на запитання;  

літературний диктант;  

анкета головного героя;  

комбінована контрольна 
робота тощо 
 



Рекомендовані види контрольних робіт  
з розвитку зв’язного мовлення 

 складання оповідання (казки) за прислів'ям;  

 добір прислів'їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають 

головну ідею твору; 

 введення власних описів в інтер'єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі;  

 усний переказ оповідання, епізоду твору; 

 твір-характеристика персонажа;  

 написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;  

 написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо;  

 твір-опис за картиною; 

  складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника); 

  підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) ; 

 складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, 

анотації; 

 написання реферату; 

  ідейно-художній аналіз поетичною чи прозового твору;  

 написання листа авторові улюбленої книжки; 

 інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору. 



Про дотримання 
 єдиного орфографічного режиму 

на підставі листа МОН України №1/9-301 від 28.04.2006 р. «Вимоги до виконання 
письмових робіт учнів  загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з 

української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5-11 класах»   
та листа МОН України від 17.08.2016 р. № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про 

викладання навчальних предметів у ЗНЗ у 2016-2017 н.р.».  
 

• Кількість робочих зошитів – по одному в кожному 
класі. 

•  Для контрольних робіт  в усіх класах 
використовують по одному зошиту, які мають 
зберігатися в школі протягом усього навчального 
року.  

• Для навчальних і контрольних видів письмових 
робіт використовують зошити в лінію (з позначеним 
берегом) на 18 або 24 сторінки (у 10-11 класах зошит 
для навчальних робіт може бути більшим за 
обсягом). 
 



Про дотримання єдиного орфографічного режиму 
на підставі листа МОН України №1/9-301 від 28.04.2006 р. та листа МОН 

України від 17.08.2016 р. № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про 
викладання навчальних предметів у ЗНЗ у 2016-2017 н.р.».  

 
• Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом 

чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо 
використовують простий олівець). 

• Між класною й домашньою роботами пропускають два рядки 
(між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої 
роботи, рядків не пропускають). 

• Дату класної, домашньої та контрольної роботи в 5-11 класах 
записують так: на першому рядку дату записують словами, а на 
другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна); у 10-11 
класах у зошитах  можливим є й інше оформлення: на першому 
рядку записують вид роботи, а на березі цього ж рядка 
зазначають дату цифрами. 

• У зошитах для контрольних робіт в 5-11 класах записується дата 
й лише назва роботи. 

• Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не 
ставлять. 



Зразок підпису зошита 
 Зошит 

для робіт  

із зарубіжної літератури 

учня  5- А класу 

Олешківської гімназії 

Захарченка Сергія 

 

 

Зошит 

для контрольних робіт 

із зарубіжної літератури 

учениці 7- В класу 

Олешківської гімназії 

Усенко Олени 

 



Про перевірку та оцінювання зошитів 
 

• Зошити для навчальних класних і домашніх робіт 
із зарубіжної літератури перевіряють раз на 
місяць у кожному класі. 

• Під час оцінювання зошита слід ураховувати 
 -  наявність різних видів робіт;  
 - грамотність (якість виконання робіт); 
- охайність;  
 - уміння правильно оформлювати роботи 
(дотримання вимог до оформлення орфографічного 
режиму).  
• Оцінку за ведення зошита із зарубіжної 

літератури виставляють у кожному класі окремою 
колонкою в журналі раз на місяць і враховують 
як поточну до найближчої тематичної. 
 



Оцінювання  
навчальних досягнень учнів  

здійснюється  за  

5-8 класи  - Орієнтовними вимогами до оцінювання 
навчальних досягнень учнів з базових дисциплін у системі 
загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОН 
України від 21.08.2013 р. № 1222 (Додаток 2) 
9-11 класи – Критеріями оцінювання навчальних досягнень 
учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, 
затвердженими наказом МОН України від 13.04.2011 р.  
№ 329 



Заповнення класного журналу 
здійснюється за 

• Інструкцією з ведення класного журналу 
учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх 
навчальних закладів, затвердженою 
наказом Міністерства освіти і науки 
України від 03.06.2008 року №496 

• П.2 Записи в журналі ведуться державною 
мовою.  



П.2 Інструкції з ведення класного 
журналу 

• Відсутність учня (учениці) на уроці позначається  
літерою н. 

• Дата проведення занять записується дробом, 
чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем 
поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що 
заняття проведено четвертого вересня.  

• У разі проведення здвоєних  уроків (у тому числі 
семінарських занять) дата і тема  кожного уроку 
(семінару) записуються окремо.  

• Усі записи щодо оцінювання різних видів 
діяльності та контролю роблять у формі називного 
відмінка: наприклад, «зошит», «І семестр»,  тощо.  
 



П.2 Інструкції з ведення класного 
журналу 

• У графі «Зміст уроку» відповідно до 
календарного планування стисло записується 
тема уроку, контрольної, тощо.  

• У графі «Завдання додому» стисло записується 
його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, 
повторити тощо), параграфи (сторінки) 
підручника, номери завдань, вправ тощо.  

 



П.3 Інструкції  
з ведення класного журналу: 

 про поточне і тематичне оцінювання 

• Поточна оцінка виставляється до класного журналу в 
колонку з надписом, що засвідчує дату проведення 
заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).  

• Тематична оцінка  виставляється до класного журналу в 
колонку з надписом  Тематична без дати.  

• При виставленні тематичної оцінки враховуються  всі 
види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню 
протягом вивчення теми.  

• Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я)  на уроках 
протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги 
навчальної програми, у колонку з надписом Тематична  
виставляється н/а (не атестований(а)).    

• Тематична оцінка не підлягає коригуванню.    
 



П.3 Інструкції з ведення класного журналу:  
 про семестрове оцінювання 

• Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з 
надписом  І семестр, ІІ семестр. 

•  Семестрове  оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому  
мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з 
предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, 
складність  змісту тощо. 

• Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у 
відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр  виставляється  н/а (не 
атестований(а)). 

• Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка  
виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І 
семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок  відводяться 
навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.  

• У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки учнів, які 
виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних 
причин не були атестовані, звертаються до керівника ЗНЗ із заявою про проведення 
відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його 
проведення.  

 

 



П.3 Інструкції з ведення класного журналу: 
 про річне оцінювання і ДПА 

• Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом 
Річна без  зазначення дати  не раніше, ніж через три дні після 
виставлення оцінки за ІІ семестр.  

• Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або 
скоригованих семестрових оцінок.  

• У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка 
виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року. 

• У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох 
семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)). 

• Річна оцінка коригуванню не підлягає. 
• Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації 

здійснюється у колонку з надписом ДПА  без зазначення дати.   
• Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації 

переглядалася апеляційною комісією, за її результатами 
виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати. 



Про заповнення сторінок 
 Класного журналу 5-11 класів із зарубіжної літератури 

 на підставі Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів ЗНЗ, затвердженої наказом МОН України 
від 03.06.2008 року №496 , листа МОНУ від 21.08.2010 № 1/9-580 та листа Міністерства освіти і науки України від 

17.08.2016р. № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій до викладання навчальних предметів у ЗНЗ» 
 

• Поточна оцінка виставляється в колонку з надписом, що засвідчує 
дату проведення заняття 

• Наприкінці кожної теми проводиться контрольна робота (форму її 
проведення із запропонованих обирає вчитель) 

• На сторінці «Зміст уроку» робиться запис: «Контрольна робота (вид 
діяльності)», а на сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» під 
датою виставляються оцінки та «н». 

• Тематичну оцінку виставляють за результатами поточного 
оцінювання, враховуючи всі види навчальної діяльності, що підлягали 
оцінюванню протягом вивчення теми, не відводячи на це окремого 
уроку. Тематичний бал не підлягає коригуванню  

• Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок 
і має бути наближеним до середнього арифметичного від суми балів 
тематичного оцінювання літературних знань. При цьому слід 
враховувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів з 
предмета, важливість теми, але завжди на користь учня. 

•  Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.  
 



Про заповнення сторінок Класного журналу 5-11 класів  
із зарубіжної літератури 

 на підставі Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів ЗНЗ, затвердженої 
наказом МОН України від 03.06.2008 року №496 , листа МОНУ від 21.08.2010 № 1/9-580 та 

листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016р. № 1/9-437 «Щодо методичних 
рекомендацій до викладання навчальних предметів у ЗНЗ» 

 

• Оцінка за контрольний твір є середнім 
арифметичним за зміст і грамотність, яку 
виставляють в колонці з датою написання 
роботи, надпис в журнальній колонці «Твір» 
не робиться. 

• Оцінку за читання напам’ять поетичних або 
прозових творів  із зарубіжної літератури 
виставляють  у колонку без дати з надписом   
«Напам’ять».  

• Надпис «Зошит», як і записи інших форм 
контролю, роблять у формі називного відмінка 



Зразок сторінки класного журналу 

із зарубіжної літератури 

 



Зразок сторінки класного журналу 

із зарубіжної літератури 
 



   ІІ. Про особливості        
викладання  

російської мови  

у 2016/2017                                
навчальному році 



Мета вивчення мов і літератур в ЗНЗ - 

 орієнтація учнів на  підготовку до 
міжкультурного діалогу та  усвідомлення 
важливості   толерантного спілкування як у 
своєму близькому оточенні (у своєму класі,  
школі, регіоні), так і за межами України  

 

 



Форми вивчення російської мови  
у ЗНЗ з українською мовою навчання 

• У ЗНЗ з навчанням українською мовою за бажанням 
дітей та їх батьків російська мова вивчається за 
двома варіантами Типових навчальних планів 
(додатки 1 та 2), затверджених наказом МОН України 
від 23.02.2004  № 132, зі змінами, внесеними 
наказом МОН України від 05.02.2009  № 66.  

• При обранні додатку 1 російська мова може 
вивчатися за рахунок   варіативної складової, 
починаючи з 1 або 5 класів, як предмет, спецкурс, 
факультатив; кількість годин на її вивчення визначає 
адміністрація ЗНЗ. 

• При обранні додатку 2  російська мова вивчається як 
предмет в інваріантній складовій з 1 по 11 клас (по 2 
години на тиждень). 
 
 



Програмне забезпечення  
російської мови  

• У випадку вивчення мови як предмета за 
рахунок варіативної частини необхідно 
користуватися затвердженими 
навчальними програмами, скоригувавши 
їх зміст на відповідну кількість годин, 
визначену у робочих навчальних планах 
ЗНЗ. 

• Скоригована програма погоджується на 
засіданні методичного об’єднання ЗНЗ. 

 



Головний методологічний принцип вивчення 

російської мови – комунікативність навчання 

• Згідно з Державним стандартом базової і 
повної загальної середньої освіти його 
реалізовано у навчальних програмах з 
російської  мови через  мовну, мовленнєву, 

соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) 

змістові лінії 

 



 
 
 

Навчальні програми з російської мови,  
чинні у 2016-2017 н.р. 

(наказ МОНмолодьспорту  від 06.06.2012 № 664 зі змінами, затвердженими 

наказом МОН від 29.05.2015 № 585) 

 

 
• 5-8 класи: Російська мова для 5-9 класів  

ЗНЗ із  навчанням українською мовою 
(початок вивчення з 5 класу). 
Укладачі:  Курач Л.І.,  Корсаков В.О., 
Фідкевич О.Л.,  Ґудзик І.П.  

• 5-8 класи: Російська мова: для 5-9 класів.  
Програма для ЗНЗ із українською мовою 
навчання ( 7 рік навчання) Укладачі: Н.Ф. 
Баландіна, І.А. Синиця, Т.Я. Фролова, 
Л.А. Бойченко, Кошкіна Ж.О.  

 

 

 
 

 



Навчальні програми з російської мови,  
чинні у 2016-2017 н.р. 

 

• 9 клас 



Навчальні програми з російської мови,  
чинні у 2016-2017 н.р. 

 
• 5-9 класи 

Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням російською 

мовою (укладачі: Голобородько Є. П., Озєрова 

Н. Г., Михайловська Г. О., Статівка В. І., 

Давидюк Л. В., Бикова К.І., Яновська Л.Г., 

Кошкіна Ж. О.) 

 



Навчальні програми  
з російської мови для 10-11 класів,  

чинні у 2016-2017 н.р. 

 

 

 



Навчальні програми  
для вивчення російської мови як 

факультативу або курсу за вибором  



 
Орієнтовне календарно-тематичне планування 

уроків російської мови 5-8 кл.  
(початок з 5 класу) 

 
• Журнал «Всесвітня література в школах 

України» № 7-8, 2016 р.  

або на сайті «Педагогічна 

 преса»    за посиланням:  

• http://lib.pedpresa.ua/13338-kalendarno-
tematychne-planuvannya-urokiv-rosijskoyi-
movy-pochatok-vyvchennya-z-5-klasu.html 



Зразок титульної сторінки 
календарно-тематичного плану 



 
Оцінювання результатів навчання російської 

мови здійснюється 
 на підставі листа МОН України від 30.08.2013 № 1/9 – 592 «Методичні рекомендації щодо оцінювання  

результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин для використання в загальноосвітніх 

навчальних закладах, де навчаються рідною мовою або вивчають її» 

 

 
• здійснюється на основі  компетентісного та  особистісно-орієнтовного 

підходів  до  мовного курсу 
• призначено для таких типів мовних курсів: 
I – для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовою 
національних меншин; 
II-A – для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською 
мовою (початок вивчення з 1 класу); 
II-Б – для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською 
мовою (початок вивчення з 5 класу). 
• Об'єктами регулярної перевірки та оцінювання є складники 

комунікативної компетентності: 
-мовленнєві вміння з читання, аудіювання, говоріння, письма; 
-знання з мови та мовні вміння; 
-орфографічні та пунктуаційні уміння.  
• Для перевірки знань з мови і мовних, орфографічних і  пунктуаційних 

умінь у різних варіантах курсу застосовують різні види контрольних 
робіт по класах  

 
 



 
 

Перелік контрольних робіт з російської мови  
 за різними варіантами 

 на підставі листа МОН України від 30.08.2013 № 1/9 – 592 «Методичні рекомендації щодо оцінювання  

результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин для використання в 

загальноосвітніх навчальних закладах, де навчаються рідною мовою або вивчають її» 

Варіант І (для ЗНЗ із російською мовою навчання) 

 
 



Перелік контрольних робіт з російської мови  
 за різними варіантами 

 на підставі листа МОН України від 30.08.2013 № 1/9 – 592 «Методичні рекомендації щодо оцінювання  

результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин для використання в 

загальноосвітніх навчальних закладах, де навчаються рідною мовою або вивчають її» 

Варіант ІІ-А 
 (для ЗНЗ із навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу)) 

 



 
 
 

Перелік контрольних робіт з російської мови  
 за різними варіантами 

 на підставі листа МОН України від 30.08.2013 № 1/9 – 592  

Варіант ІІ-Б (для ЗНЗ із навчанням українською мовою (початок 

вивчення з 5 класу)) 





Контрольна перевірка здійснюється 
фронтально та індивідуально. 

 
Фронтально оцінюються 

- Аудіювання (один раз наприкінці ІІ семестру), 

- читання мовчки (один раз наприкінці ІІ 
семестру), 

- диктант,  

- письмовий переказ і письмовий твір, 

-  мовні знання та вміння (тестова контрольна 
робота з теми). 

Індивідуально оцінюються 

говоріння (діалог; усний переказ, 

 усний твір) та читання вголос. 

 



Про тематичне оцінювання  

з російської мови 

• Тематична оцінка визначає 
рівень опанування учнями тієї 
чи іншої мовної теми, при  
виставлені якої в колонку з 
назвою «Тематична» 

враховуються поточні оцінки 

та всі види контрольних робіт 



Про семестрове і річне оцінювання  
з російської мови 

 на підставі листа МОН України від 30.08.2013 № 1/9 – 592 «Методичні рекомендації щодо оцінювання  результатів 
навчання російської мови та інших мов національних меншин для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, 

де навчаються рідною мовою або вивчають її» 

 
• Семестровий бал є результатом оцінювання досягнень учня у таких 

аспектах: 
– слухання-розуміння (аудіювання); 
– говоріння (діалогічне мовлення; монологічне мовлення: усний переказ, 
усний твір); 
– читання (вголос та мовчки); 
– письмо (списування, диктант, письмовий переказ, письмовий твір); 
– відомості про мову, мовні вміння; 
– ведення зошитів.  
• Семестровий бал виводиться на основі тематичних оцінок, 

кількість контрольних робіт визначається згідно з таблицею  
переліку контрольних видів робіт.  

• Семестровий бал виставляють на основі тематичних оцінок за  
кожну тему, та  оцінок за  обов’язкові контрольні роботи з різних 
видів мовленнєвої діяльності. 

• Річний бал виставляється на основі семестрових балів. 
 
 
 



Про ведення зошитів з російської мови 

• Ведення зошитів оцінюється 12 балами 
щомісяця протягом семестру і вважається 
поточною оцінкою.  

• Під час перевірки зошитів ураховується 

 наявність різних видів робіт, 

грамотність, 

 охайність,  

уміння правильно оформити роботу. 

 



Відповідно до листа МОН України  
 від 30.08.2013 № 1/9 – 592  

«Методичні рекомендації щодо оцінювання  результатів навчання російської мови та інших 
мов національних меншин для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, де 

навчаються рідною мовою або вивчають її»  

здійснюють  
 

• ОЦІНЮВАННЯ УМІНЬ МОВЛЕННЄВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ (АУДІЮВАННЯ, ГОВОРІННЯ І 
ПИСЬМО, ЧИТАННЯ) 

• ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З МОВИ ТА МОВНИХ 
УМІНЬ 

• ОЦІНЮВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ І 
ПУНКТУАЦІЙНИХ УМІНЬ УЧНІВ 

 

 



Заповнення класного журналу  
 5-11 класів 

•  відповідно до Інструкції з ведення класного журналу 
учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних 
закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і 
науки України від 03.06.2008 року №496 

• П.2 Інструкції: записи в журналі ведуться державною 
мовою.  

• На сторінках російської мови записи в журналі 
ведуться державною (українською) мовою , у тому 
числі і в класах з російською мовою навчання. 



 
Зразок заповнення  

сторінки класного журналу 
з російської мови 

 



Зразок заповнення сторінки класного журналу 
з російської мови 

 



Зразок заповнення сторінки  
класного журналу з російської мови 

 



Про проведення Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з мов та літератур  національних меншин  

для учнів 9-11 кл. 

• Структуру і технологію їх проведення  визначають 
"Правила проведення Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з мов та літератур національних меншин 
України", затверджені наказом Міністерства освіти і 
науки України від 06.10.2014 № 1134, що 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 
жовтня 2014 року за  № 1309/26086. 

• При підготовці та проведенні І-ІІІ етапів 
рекомендуємо враховувати щорічні  рекомендації 
щодо змісту та структури завдань.  



ІІІ. Про особливості 
вивчення інтегрованого 

курсу «Література» 



Завдання  інтегрованого  курсу 
"Література" 

•  формування   читацької культури,   творчих   
здібностей,    

• виховання   почуття  краси  та виразності рідного 
слова,   

• розвиток умінь  сприймати  літературний твір      
як      явище     мистецтва,    

•   сприяння     розширенню культурно-
пізнавальних інтересів, розуміння щодо єдності 
світового літературного процесу і, в той же час, 
національних особливостей і його складових;  

•  виховання почуття національної гідності та 
поваги до культур різних народів 



Особливості викладання 
 курсу «Література» 

• Реалізація комунікативно-діяльнісного підходу до 
роботи  з  текстом:  від аналізу художнього тексту - до 
продуктивних мовленнєвих висловлювань. 

• У доступній для учнів формі  розкриття  контактних, 
типологічних та генетичних міжлітературних зв’язків з 
українською літературою. 

• Під час розгляду програмових творів розкриття 
взаємозв’язків літератури з іншими видами мистецтв 

•  Вивчення літературних творів на тлі широкого 
культурологічного контексту. 



 
 

Про оцінювання навчальних 
досягнень учнів 

Лист МОН України від 17.08.2016р. № 1/9 – 437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання 
навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» 

  
 

• Оцінювання досягнень   учнів   у   навчанні   з    
літератури проводиться  тематично, в усній і письмовій 
формі. 

•  З цією метою можна використати такі види контролю: 
- літературні диктанти,  
-  тести, 
-   завдання  для аналізу художнього твору,  
-  творчі завдання тощо, 
- відповіді на запитання;  
- комбінована контрольна робота , 
-  письмові контрольні твори тощо. 

 



Види контрольних робіт  
із розвитку мовлення  

на уроках курсу «Література» 
• складання оповідання (казки) за прислів’ям;  
• добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають 

головну ідею  твору; 
•  введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі; 
•  усний переказ оповідання, епізоду твору;  
• твір-характеристика персонажа;  
• написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо; 
•  твір-опис за картиною;  
• складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);  
• підготовка проекту (з використанням мультимедійних технологій) – 

індивідуального чи колективного ; 
•  складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, 

анотації;  
• написання реферату; 
•  ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору; 
•  написання листа авторові улюбленої книжки;  
• інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору) тощо. 

 



Обов’язкова (мінімальна)  
кількість видів контролю  

з курсу «Література» 



Обов’язкова (мінімальна) кількість видів 
контролю з курсу «Література» 



ІV. Методичні поради щодо 
викладання російської мови і 

зарубіжної літератури, 
інтегрованого курсу 

«Література» 



Про використання підручників із зарубіжної 
літератури, російської мови і курсу «Література» 

 Відповідно до наказу МОН України від 02.08.2012 р. 
N 882 "Про використання навчальної літератури у 
ЗНЗ" загальноосвітні навчальні заклади мають право 
використовувати в організації навчально-виховного 
процесу лише навчальні програми, підручники та 

навчально-методичні посібники, що мають 

відповідний гриф Міністерства освіти і науки, 

схвалення відповідною комісією Науково-методичної 

ради з питань освіти Міністерства освіти і науки. 

 Перелік навчальних програм, підручників та 
навчально-методичних посібників, рекомендований 
МОН України для використання у ЗНЗ у 2016-2017 
н.р.,  - у листі МОН України від 17.08.2016 р. № 434 

 



Про особливості методики викладання 
предметів та розробки уроків –  

у періодичних виданнях 



Фахові видання для вчителів 



Інтернет-ресурси викладання 
 російської мови і зарубіжної літератури 



 
Пропонуємо ознайомитися з матеріалами 
розділу «Зарубіжна література і російська 

мова» на сайті Олешківського РМК 

• Посилання за адресою: 
http://www.tsiurupynsk-
rmk.edukit.kherson.ua/zarubizhna_literatura_
i_rosijsjka_mova/ 

 

http://www.tsiurupynsk-rmk.edukit.kherson.ua/zarubizhna_literatura_i_rosijsjka_mova/
http://www.tsiurupynsk-rmk.edukit.kherson.ua/zarubizhna_literatura_i_rosijsjka_mova/
http://www.tsiurupynsk-rmk.edukit.kherson.ua/zarubizhna_literatura_i_rosijsjka_mova/
http://www.tsiurupynsk-rmk.edukit.kherson.ua/zarubizhna_literatura_i_rosijsjka_mova/
http://www.tsiurupynsk-rmk.edukit.kherson.ua/zarubizhna_literatura_i_rosijsjka_mova/

