


Типові освітні програми                                                                      
на 2018-2019н.р. 

10 
клас 

11 
клас 

За наказом МОН України                     
№ 408 від 20.04.2018 

За наказом МОН України                      
№ 406 від 20.04.2018 

5-9 
клас 

За наказом МОН України                     
№ 405 від 20.04.2018 



5-9 класи 

Заклади загальної середньої освіти з навчанням болгарської, 
молдовської, російської мовами  самостійно здійснюють 
розподіл навчального навантаження між мовою відповідної 
національної меншини та іноземною мовою, відображаючи 
це в навчальному плані закладу освіти.  

Заклади загальної середньої освіти з навчанням 
мовою відповідної   національної меншини для 
реалізації мовно-літературної освітньої галузі 
додатково можуть використовувати години 
варіативного складника 

  

У класах з поглибленим вивченням окремих предметів 
мовою навчання може бути мова  національної меншини, 
чи така мова може вивчатися як окремий предмет. У такому 
випадку, при розробленні робочих навчальних планів 
потрібно використовувати два варіанти навчальних планів. 
Наприклад, для класів з поглибленим вивченням окремих 

предметів з вивченням російської мови – таблиці 8 та 12 (в 

частині вивчення мови національної меншини); для класів 
з поглибленим вивченням математики та навчанням  
російською мовою – таблиці 8 та 4 (в частині вивчення 
мови національної меншини та «Літератури»).  
 



 Мова і література національної меншини входить до 
базових предметів лише для закладів освіти з навчанням 
мовою національної меншини. В інших закладах освіти 
цей предмет може обиратися за потреби самим учнем за 
рахунок додаткових годин.  

  ”  

У закладах загальної середньої освіти з навчанням мовою національної 
меншини предмет «Мова і література корінного народу, національної 
меншини» може вивчатися як інтегрований курс або як окремі 
предмети: «Мова корінного народу, національної меншини», 
«Література корінного народу, національної меншини”. 
Наприклад, інтегроаний курс “Російська мова та література” 
або “”Російська мова” “Російська література” 

   

10 клас 

У закладах загальної середньої освіти з навчанням мовою 
національної меншини обов'язковим є вивчення предмету  
“Зарубіжна література” , незалежно від того, який курс 
було  обрано: інтегрований курс «Мова і література корінного 
народу, національної меншини»  або окремі предмети: «Мова 
корінного народу, національної меншини», «Література 
корінного народу, національної меншини”. Наприклад, 
“Інтегрований курс “Молдовська мовата література”, 
“Зарубіжна література” або “Молдовська мова”, 
“Молдовська література”, “Зарубіжна література” 

 



11 клас 

У закладах загальної середньої освіти з навчанням 
мовою національної меншини  мова національної 
меншини  і література вивчається  як окремі 
предмети: «Російська мова», Інтегрований 
курс «Література (російська та зарубіжна)» 

  

У разі, якщо в закладі загальної середньої освіти відсутнє 
відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне та 
кадрове забезпечення для впровадження певного профілю 
навчання, то у такому випадку використовується варіант 
навчального плану універсального профілю. Для шкіл з 
навчанням мовою  національної меншини необхідно 
користуватися додатками  14-15. 

Також, заклади освіти можуть самостійно складати навчальні 
плани, використовуючи навчальний план закладів загальної 
середньої освіти з   українською мовою навчання з вивченням 
мови  відповідної національної меншини (таблиця 4). Заклади 
з навчанням мовою  національної меншини розробляють 
навчальні плани закладів освіти з профільним навчанням, 
використовуючи як зразок таблицю 16 та таблицю розподілу 
годин на окремі предмети за різними рівнями змісту освіти 
(таблиця 1). 



Викладання зарубіжної 

літератури у 2018/2019нр 



У 2018-2019 навчальному році вивчення   зарубіжної 

літератури в 5-9 класах здійснюватиметься за 

програмою: Світова література. 5–9 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий 

дім «Освіта», 2013  зі змінами,  затвердженими наказом  

МОН від 07.06.2017 № 804  (електронний ресурс: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html  ).  

У 10 класі – за новими навчальними програмами (рівень стандарту та 

профільний рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 

№ 1407   

У 11 класі - за програмаю, затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки  від 28.10.2010 № 1021,  крім 

рівня стандарту та академічного рівня зі змінами 2016 

року (електронний ресурс: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programy.html . 
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   Навчальна та методична література із зарубіжної 
літератури, рекомендована МОН України, 
зазначена в Переліку навчальних програм, 
підручників та навчально-методичних посібників, 
рекомендованих Міністерством освіти і науки 
України, що розміщений на офіційному сайті МОН 
України,  Інституту модернізації змісту освіти. 



 Основою для календарно-тематичного планування 
уроків зарубіжної літератури є чинні програми. 
Учитель має право самостійно розподіляти  години 
на текстуальне вивчення творів, розвиток 
мовлення, позакласне читання, ураховуючи 
визначену кількість годин  на опрацювання  
конкретного розділу.  



  Твори зарубіжних письменників в курсі зарубіжної 

літератури вивчаються в українських перекладах. 

Для зіставлення можливе залучення перекладів, 

переспівів іншими мовами, якими володіють учні 

(англійською, німецькою, французькою тощо). За 

наявності необхідних умов бажаним є розгляд 

художніх текстів (у фрагментах або цілісно) мовами 

оригіналів. У такому разі предмет «Зарубіжна 

література» виконує додаткову функцію 

вдосконалення володіння учнями іноземними та 

іншими мовами.  



Обов’язкова кількість видів контролю 
5–9 класи 

 

Класи 5 6 7 8 9 

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Контрольні 

роботи 

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 



Обов’язкова кількість видів контролю  

із зарубіжної літератури 

 у 10 класі 

 

Семестри 

І ІІ І ІІ 

Рівні стандарту профільний  

Контрольні роботи у формі: 2 2 4 4 

контрольного класного твору*; 1 1 1 1 

виконання інших  завдань 

(тестів, відповідей на запитання) 1 1 3 3 

Уроки розвитку мовлення** 

2  (1у+1п; у 

межах 

текстуальног

о вивчення) 

2  (1у+1п; у 

межах 

текстуального 

вивчення) 

3 

 (1у+2п) 

3 

(2у+1п) 

Уроки позакласного 

читання  1 1 3 3 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 



Обов’язкова кількість видів контролю  

із зарубіжної літератури 

 в 11 класі 
 

Семестри 

І ІІ І ІІ І ІІ 

Рівень стандарту Академ. рівень Профільний рівень 

Контрольні роботи у формі: 2 2 3 3 4 4 

контрольного класного твору; 1 1 1 1 1 1 

виконання інших  завдань 

(тестів, відповідей  на 

запитання) 

1 1 2 2 3 3 

Уроки розвитку мовлення*  
2 

 (у+п) 

2  

(у+п) 

2  

(у+п) 

2 

(у+п) 

3 

1у+2п 

3 

2у+1п 

Уроки позакласного 

читання  1 1 1 1 2 2 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 





 



 



 



  Щодо особливостей викладання 
російської мови та літератури у 
2018/2019нр 



5-9  класи «Російська мова» для 5-9 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською мовою 
(укладачі: Голобородько Є. П., Озерова Н. Г., 
Михайловська Г.О., Статівка В. І., Давидюк Л. В., 
Викова К. І., Яновська Л. Г., Кошкіна Ж. О., 2013); 

• «Російська мова» для 5-9 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням українською 
мовою (укладачі: Баландіна Н. Ф., Синиця І. А., 
Фролова Т. Я., Бойченко Л. А. -  2013); 

• «Російська мова» для 5-9 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням українською 
мовою (початок вивчення з 5 класу) ( укладачі: 
Курач Л. І., Корсаков В. О., Фідкевич О. Л., Ґудзик І. 
П. -  2013) 

 

(зі змінами,   затвердженими наказом  МОН 
України від 07.06.2017 № 804)  

У 2018-2019 навчальному році вивчення російської мови 

 буде здійснюватися 



10  клас   Інтегрований курс “Російська мова та 
література”для  10 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською 
мовою (укладачі: Курач Л.І., Фідкевич О.Л., 
Снірерьова В.В.) 

 

Програма розроблена на основі Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої 
освіти (Постанова Кабінету Міністрів України 
від 23. 11. 2011 № 1392) з урахуванням 
Державного стандарту початкової загальної 
освіти (Постанова Кабінету Міністрів України 
від 20. 04. 2011 № 462 ) і відповідно до положень 
«Концепції Нової української школи» (2016)  

В 11 класах навчальний процес здійснюється ще за попередніми стандартом,  

навчальними програмами та підручниками.   

 



 У 10 класі навчальні предмети «Мова національної 
меншини» та інтегрований курс «Література» (національної 
меншини та зарубіжна)  в закладах загальної середньої 
освіти з навчанням мовами національних меншин за новим 
типовим навчальним планом на рівні стандарту (див. наказ 
МОН від 20.04 2018 № 408) трансформується  в інтегрований 
курс  «Мова та література корінного народу або національної 
меншини».  

 Предмет «Зарубіжна література» виокремлюється в окремий 
курс, який буде вивчатися за типовою навчальною 
програмою та підручником для закладів загальної середньої 
освіти з навчанням українською мовою.                                       
Однак, викладання предмету «Зарубіжна література» 
здійснюватиметься мовою навчання закладу загальної 
середньої освіти (угорською, польською та ін.) за 
підручниками, що будуть перекладені відповідною мовою 
національної меншини.  



Особливості викладання 
інтегрованого курсу “Російська 

мова та література” 
10 клас 



   Интеграция в контексте нового курса 
осуществляется не иеханическим 
соединением двух предметов, а 
предполагает их взаимодействие, основой 
которого является формирование общих 
для филологической сферы ключевых 
компетентностей 

  Интеграция осуществляется на понятийно-
терминологическом уровне, 
коммуникативно-речевом и учебно-
дидактическом. 

 

 



принцип текстоцентризма  

 

художественный текст – основа урока 

 

комплексный   анализ текста 

 

Композиционно- 

содержательный  

анализ текста 

 

  

Стилистический 

 анализ текста 

Типологический 

 анализ текста 

Анализ отдельных 

элементов текста  

(фонетический,  

морфемный и т.д.) 

Анализ правописания  

отдельных слов в тексте 

 и пунктуация в предложениях  



 На роботу з вдосконалення орфографічних і 
пунктуаційних навичок у програмі не 
виділяються окремі години: вона включена в 
системну роботу над текстом і реалізується за 
допомогою пояснення орфограм і пунтограм, 
їхнього розподілення, аналізу у ході виконання 
практичних вправ.  



   Твори, рекомендовані до вивчення, 
відбиралися з урахуванням близької сучасним 
учням проблематики, їх культурологічної і 
художньо-естетичної цінності.   Твори 
російської літератури  представлені в програмі 
на основі історико-літературного принципу, 
однак учитель може аналізувати пропоновані 
твори в тому порядку, який співвідноситься з 
завданнями певної теми інтегрованого курсу 
російської мови і літератури. Самостійність 
вчителів і учнів у виборі творів не обмежується 
(у програмі надаються їх варіанти). Учитель 
також може запропонувати учням для читання 
і аналізу твори, що не входить в програму. 
Розподіл годин у програмі, в тому числі і на 
текстуальне вивчення творів, є орієнтовним.  



 Работа по формированию речевой компетентности 
проводится на каждом уроке. Однако учитель может 
выделять для этой работы отдельные уроки 
(конспектирование устного высказывания, ведение 
дискуссии, написание эссе и др) 



  
 Прийоми, методи та форми роботи визначаються 

зазначеними вище завданнями курсу і його 
змістом. Зростає роль різноманітних видів 
самостійної роботи, таких, як складання плану, тез, 
конспекту, підготовка реферату, доповіді, 
створення анотацій, рецензій, самостійний аналіз 
тексту, цілеспрямовані виписки, аналітичне 
повідомлення на основі самостійного вивчення 
тексту (за планом, запропонованим вчителем, а 
потім за власним планом), творчі роботи в жанрі 
есе тощо  



   Особое внимание должно уделяться 
совершенствованию различных типов чтения. 

   Наиболее эффективные формы работы: 

 Учебный диалог 

 Ситуативный диалог 

 Развернутые устные ответы на вопросы 

 Выступления учащихся 

 эссе 



   Важное место в процессе обучения 
занимает самостоятельная работа 
учащихся; 

 Составление плана, тезисов, конспекта, 
аннотации, рецензии 

 Самостоятельный анализ текста 

 Целенаправленные выписки 

 Творческие работы в жанре эссе и т.д. 



 



Каким образом представлены 
литературные тексты в учебнике? 

  Прежде всего ключевыми эпизодами произведения. 
Этот выбор монивирован не только экономией 
учебного времени, учетом реальной учебной 
ситуации, но и современными образовательными 
технологиями, позволяющими прочитать 
художественное произведение в электронном виде, 
подбирая к ним иллюстрации, готовя обзоры 
языковых и литературных сайтов, создавая 
тематические презентации, работая над 
коллективным проектом, публикуя собственные 
тексты в социальных сетях) 


















