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РОЗДІЛ І.

Загальні нормативні документи

Конституція України

Прийнята на п’ятій сесії
Верховної Ради України 

28 червня 1996 року

Стаття 53. Кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загаль-

ної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних 
навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, поза-
шкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм 
навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

(Положення частини третьої статті 53 Конституції України 
«держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної 
загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і 
комунальних навчальних закладах» у контексті частин першої, другої, 
четвертої зазначеної статті необхідно розуміти так:

· доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на 
освіту на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції 
України, означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на осві-
ту, і держава має створити можливості для реалізації цього права;

· безоплатність освіти як конституційна гарантія реалізації права 
на освіту означає можливість здобуття освіти в державних і кому-
нальних навчальних закладах без внесення плати у будь-якій формі 
за освітні послуги визначених законодавством рівня, змісту, обсягу 
і в межах тих видів освіти, безоплатність яких передбачена части-
ною третьою статті 53 Конституції України.
Виходячи з положень частин другої, третьої статті 53 Консти-

туції України, за якими повна загальна середня освіта є обов’язковою і 
безоплатною, витрати на забезпечення навчально-виховного процесу в 
державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах здій-
снюються на нормативній основі за рахунок коштів відповідних бюд-
жетів у повному обсязі

Безоплатність вищої освіти означає, що громадянин має право здобу-
ти її відповідно до стандартів вищої освіти без внесення плати в держав-
них і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі (частина 
четверта статті 53 Конституції України в межах обсягу підготовки 
фахівців для загальносуспільних потреб (державного замовлення):

РКС№ 5-рп/2004 04.03.2004)
Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і 

комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.



7777

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до 
закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення 
рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через 
національні культурні товариства.

Декларація «Про державний суверенітет 

України» ( витяги)

Прийнята Верховною Радою РСР
м. Київ, 16 липня 1990 року № 55-ХІІ

Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, 
прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебіч-
ного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права 
всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, со-
ціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність 
побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет Ук-
раїни як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади 
Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зов-
нішніх зносинах.

УІІІ. Культурний розвиток
Українська РСР є самостійною у вирішенні питань науки, освіти, 

культурного і духовного розвитку української нації, гарантує всім націо-
нальностям, що проживають на території Республіки, право їх вільного 
національно-культурного розвитку.

 Закон України «Про національні меншини 

в Україні» (витяги)

м. Київ, 25 червня 1992 року №2494-ХІІ

Верховна Рада України, виходячи із життєвих інтересів української 
нації та всіх національностей в справі розбудови незалежної демократич-
ної держави, визнаючи нерозривність прав людини і прав національнос-
тей, прагнучи реалізувати Декларацію прав національностей України 
(1771-17), дотримуючись міжнародних зобов’язань щодо національних 
меншин, приймає цей Закон з метою гарантування національним менши-
нам права на вільний розвиток.

Стаття 1. Україна гарантує громадянам республіки незалежно від їх 
національного походження рівні політичні, соціальні, економічні та 
культурні права і свободи, підтримує розвиток національної самосвідо-
мості й самовиявлення.
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Стаття 6. Держава гарантує всім національним меншинам права на на-
ціонально-культурну автономію: користування і навчання рідною мовою чи 
вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через національ-
ні культурні товариства, розвиток національних культурних традицій, вико-
ристання національної символіки, відзначення національних свят. Сповіду-
вання своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової 
інформації, створення національних культурних і навчальних закладів та 
будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству...

Стаття 7. Держава вживає заходів для підготовки педагогічних, куль-
турно-просвітницьких та інших національних кадрів через мережу нав-
чальних закладів. Державні органи на основі міждержавних угод сприя-
ють національним меншинам у підготовці спеціалістів в інших країнах.

Закон України «Про загальну середню освіту »

м. Київ, 13 травня 1999 року
Затверджено

Указом Президента України
від 17 квітня 2002 року N 347/2002

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади фун-
кціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє 
вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового де-
мократичного суспільства в Україні.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Законодавство України про загальну середню освіту
Законодавство України про загальну середню освіту базується на Кон-

ституції України і складається з Закону України «Про освіту», цього За-
кону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів Ук-
раїни, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 2. Основні завдання законодавства України про загальну се-
редню освіту

Основними завданнями законодавства України про загальну середню 
освіту є:

· забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття 
повної загальної середньої освіти;

· забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної 
середньої освіти;

· забезпечення нормативно-правової бази щодо обов’язковості повної 
загальної середньої освіти;

· визначення структури та змісту загальної середньої освіти;
· визначення органів управління системою загальної середньої освіти 

та їх повноважень;
· визначення прав та обов’язків учасників навчально-виховного проце-

су, встановлення відповідальності за порушення законодавства про 
загальну середню освіту.
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Стаття 3. Загальна середня освіта
Загальна середня освіта — цілеспрямований процес оволодіння сис-

тематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру 
та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, резуль-
татом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особис-
тості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.

Загальна середня освіта є обов’язковою основною складовою безпе-
рервної освіти.

Загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку 
особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтуються на загально-
людських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського 
характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і вихован-
ня, на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги 
між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Стаття 4. Система загальної середньої освіти
Систему загальної середньої освіти становлять:
загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності, у тому 

числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної 
реабілітації, навчально-виробничі комбінати, позашкільні заклади, на-
уково-методичні установи та органи управління системою загальної се-
редньої освіти, а також професійно-технічні та вищі навчальні заклади 
I-II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту.

Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти
Завданнями загальної середньої освіти є:

· виховання громадянина України;
· формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і 

обдарувань, наукового світогляду;
· виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, під-

готовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;
· виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, де-

ржавних символів України, прав і свобод людини і громадянина, 
почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, 
свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

· реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політич-
них і світоглядних переконань;

· виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 
традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних ціннос-
тей Українського народу та інших народів і націй;

· виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 
громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних 
навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фі-
зичного та психічного здоров’я учнів (вихованців).
Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти
1. Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політич-

них, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального по-
ходження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак 
забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної се-
редньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.
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2. Громадяни України мають право на здобуття повної загальної се-
редньої освіти у приватних навчальних закладах. 

3. Здобуття повної загальної середньої освіти у навчальних закладах 
незалежно від підпорядкування, типів і форм власності має відповідати 
вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти.

4. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту у поряд-
ку, встановленому для громадян України.

5. Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми 
покладається на їх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклуван-
ня, — на осіб, які їх замінюють, або навчальні заклади, де вони виховуються.

Стаття 7. Мова (мови) навчання і виховання у загальноосвітніх навчаль-
них закладах

Мова (мови) навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних за-
кладах визначається відповідно до Конституції України і Закону України 
«Про мови в Українській РСР».

Розділ II. Загальноосвітні та інші навчальні заклади
Системи загальної середньої освіти
Стаття 8. Загальноосвітній навчальний заклад
1. Загальноосвітній навчальний заклад — навчальний заклад, що забез-

печує реалізацію права громадян на загальну середню освіту.
Загальноосвітній навчальний заклад, заснований на приватній формі 

власності, здійснює свою діяльність за наявності ліцензії, виданої в уста-
новленому законодавством України порядку.

2. Загальноосвітній навчальний заклад, що здійснює інноваційну діяль-
ність, може мати статус експериментального. Статус експериментального 
не змінює підпорядкування, тип і форму власності загальноосвітнього нав-
чального закладу. Положення про експериментальний загальноосвітній 
навчальний заклад затверджується Міністерством освіти України.

Стаття 9. Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи 
загальної середньої освіти

1. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім 
навчальним закладом (початкова загальна освіта, базова загальна середня 
освіта, повна загальна середня освіта), існують різні типи загальноосвітніх 
навчальних закладів I, II, III ступенів. Школи кожного з трьох ступенів мо-
жуть функціонувати разом або самостійно.

До загальноосвітніх навчальних закладів належать:
· середня загальноосвітня школа — загальноосвітній навчальний за-

клад I-III ступенів (I ступінь — початкова школа, II ступінь — основ-
на школа, III ступінь — старша школа, як правило, з профільним 
спрямуванням навчання);

· спеціалізована школа (школа-інтернат) — загальноосвітній навчальний за-
клад I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів;

· гімназія — загальноосвітній навчальний заклад II-III ступенів з пог-
либленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю;

· ліцей — загальноосвітній навчальний заклад III ступеня з профіль-
ним навчанням і допрофесійною підготовкою;
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· колегіум — загальноосвітній навчальний заклад III ступеня філоло-
гічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілів;

· загальноосвітня школа-інтернат — загальноосвітній навчальний за-
клад з частковим або повним утриманням за рахунок держави дітей, 
які потребують соціальної допомоги;

· спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) — загальноос-
вітній навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізич-
ного та (або) розумового розвитку; 

· загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат) — загальноос-
вітній навчальний заклад I-III ступенів з відповідним профілем для 
дітей, які потребують тривалого лікування;

· школа соціальної реабілітації — загальноосвітній навчальний заклад 
для дітей, які потребують особливих умов виховання (створюється 
окремо для хлопців і дівчат);

· вечірня (змінна) школа — загальноосвітній навчальний заклад II-III 
ступенів для громадян, які не мають можливості навчатися у школах 
з денною формою навчання.
2. Інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти:

· позашкільний навчально-виховний заклад — навчальний заклад для ви-
ховання дітей та задоволення їх потреб у додатковій освіті за інтересами 
(науковими, технічними, художньо-естетичними, спортивними тощо);

· міжшкільний навчально-виробничий комбінат — навчальний заклад 
для забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці;

· професійно-технічний навчальний заклад — навчальний заклад для 
забезпечення потреб громадян у професійно-технічній і повній за-
гальній середній освіті;

· вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації — навчальний за-
клад для задоволення потреб громадян за освітньо-кваліфікаційни-
ми рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра з одночасним завер-
шенням здобуття повної загальної середньої освіти.
3. Загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати у своєму 

складі класи (групи) з вечірньою (заочною) формою навчання, класи 
(групи) з поглибленим вивченням окремих предметів.

Загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, 
типів і форм власності можуть мати у своєму складі інтернати з частко-
вим або повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок власника.

Загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати навчально-
виховні комплекси у складі навчальних закладів різних типів і рівнів 
акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів гро-
мадян, а також навчально-виховні об’єднання з дошкільними та поза-
шкільними навчальними закладами для задоволення освітніх і куль-
турно-освітніх потреб.

4. Перелік спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) виз-
начається Міністерством освіти України за погодженням з Міністерс-
твом охорони здоров’я України.

5. Положення про загальноосвітні навчальні заклади затверджують-
ся Кабінетом Міністрів України. Загальноосвітній навчальний заклад 
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на основі Положення про загальноосвітні навчальні заклади розробляє 
статут, який затверджується власником (для державних та комуналь-
них загальноосвітніх навчальних закладів — відповідним органом уп-
равління освітою) та реєструється місцевим органом виконавчої влади 
або органом місцевого самоврядування.

Стаття 10. Статус загальноосвітнього навчального закладу
1. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою. За свої-

ми організаційно-правовими формами загальноосвітні навчальні закла-
ди можуть бути державної, комунальної та приватної форм власності.

2. Статус державного має загальноосвітній навчальний заклад, за-
снований на державній формі власності. 

3. Статус комунального має загальноосвітній навчальний заклад, за-
снований на комунальній формі власності.

4. Статус приватного має загальноосвітній навчальний заклад, засно-
ваний на приватній формі власності.

Стаття 11. Створення, реорганізація та ліквідація загальноосвітньо-
го навчального закладу

1. Державні та комунальні загальноосвітні навчальні заклади ство-
рюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої 
влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціаль-
но-економічних, національних, культурно-освітніх і мовних потреб за 
наявності необхідної кількості учнів (вихованців) відповідно до вста-
новлених нормативів наповнюваності класів, необхідної матеріально-
технічної та науково-методичної бази, педагогічних кадрів у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Рішення про створення комунальних загальноосвітніх навчальних 
закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які пот-
ребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, приймаються 
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською 
та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погод-
женням з Міністерством освіти України.

3. Рішення про створення гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізова-
них шкіл (шкіл-інтернатів), заснованих на комунальній формі власності, 
приймаються за поданням відповідних органів управління освітою Ра-
дою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями.

4. Рішення про створення загальноосвітнього навчального закладу, 
заснованого на приватній формі власності, приймається засновником 
(власником) у порядку, встановленому законодавством України.

5. Рішення про створення шкіл соціальної реабілітації, їх підпоряд-
кованість і джерела фінансування приймається Кабінетом Міністрів 
України за поданням Міністерства освіти України.

6. Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів 
проводяться у порядку, встановленому законодавством України.

Реорганізація і ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів у 
сільській місцевості, заснованих на комунальній формі власності, до-
пускаються лише за згодою територіальних громад. 
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Розділ III. Організація навчально-виховного процесу у загальноос-
вітніх навчальних закладах

Стаття 12. Термін навчання
1. Термін навчання для здобуття повної загальної середньої осві-

ти у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів становить 
12 років:

· у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня — 4 роки;
· у загальноосвітніх навчальних закладах II ступеня — 5 років;
· у загальноосвітніх навчальних закладах III ступеня — 3 роки.

2. Термін навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для ді-
тей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. У професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II рівнів 
акредитації термін здобуття повної загальної середньої освіти встанов-
люється Міністерством освіти України.

Стаття 13. Форми навчання:
Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закла-

дах здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, 
положення про які затверджує Міністерство освіти України.

Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного 
закінчення школи, складання іспитів екстерном.

Стаття 14. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних 
закладів

1. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не 
повинна перевищувати 30 учнів.

2. У загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у селах, 
селищах, кількість учнів у класах визначається демографічною ситу-
ацією, але повинна становити не менше п’яти осіб. При меншій кіль-
кості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною формою 
навчання.

3. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів 
встановлюється Міністерством освіти України за погодженням з Мініс-
терством фінансів України.

4. Для спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) кіль-
кість учнів у класі визначається Міністерством освіти України за по-
годженням із Міністерством охорони здоров’я України і Міністерством 
фінансів України.

5. Кількість учнів у групах продовженого дня та вихованців у гру-
пах загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів визначається 
Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством фінансів 
України.

Стаття 15. Навчальні плани та навантаження учнів
1. Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів 

(далі — Базовий навчальний план) визначає структуру та зміст загаль-
ної середньої освіти через інваріантну і варіативну складові, які вста-
новлюють погодинне та змістове співвідношення між освітніми галу-
зями (циклами навчальних предметів), гранично допустиме навчальне 
навантаження учнів та загальнорічну кількість навчальних годин. Ін-
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варіантна складова змісту загальної середньої освіти формується на де-
ржавному рівні, є єдиною для всіх закладів загальної середньої освіти, 
визначається через освітні галузі Базового навчального плану. Варіа-
тивна складова змісту загальної середньої освіти формується загально-
освітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону та 
індивідуальних освітніх запитів учнів (вихованців). Базовий навчаль-
ний план для загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпо-
рядкування, типів і форм власності затверджується Кабінетом Міністрів 
України.

2. На основі Базового навчального плану Міністерство освіти України за-
тверджує типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів 
незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. У типових навчаль-
них планах освітні галузі реалізуються в навчальні предмети та курси ін-
варіантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти.

Типові навчальні плани встановлюють сумарне гранично допустиме 
навчальне навантаження учнів. Воно становить таку кількість навчаль-
них годин на рік:

· 1-2 класи — 700 годин;
· 3-4 класи — 790 годин;
· 5 клас — 860 годин;
· 6-7 класи — 890 годин;
· 8-9 класи — 950 годин;
· 10-12 класи — 1030 годин.
3. На основі типових навчальних планів загальноосвітнім навчальним 

закладом складається робочий навчальний план з конкретизацією варіа-
тивної складової і визначенням профілю навчання.

Робочі навчальні плани державних і комунальних загальноосвітніх 
навчальних закладів затверджуються відповідним органом управління 
освітою. Робочі навчальні плани приватних загальноосвітніх навчальних 
закладів погоджуються з відповідними органами управління освітою.

Робочі навчальні плани професійно-технічних і вищих навчальних 
закладів I-II рівнів акредитації, в частині здобуття повної загальної се-
редньої освіти, розробляються на основі типових навчальних планів для 
загальноосвітніх навчальних закладів та погоджуються з Міністерством 
освіти України.

Експериментальні робочі навчальні плани складаються, з урахуван-
ням типових навчальних планів, загальноосвітніми навчальними закла-
дами, що мають статус експериментальних.

Запровадження експериментальних робочих навчальних планів, но-
вих освітніх програм, педагогічних новацій і технологій можливе лише 
за рішенням Міністерства освіти України.

Стаття 16. Навчальний рік та режим роботи загальноосвітнього нав-
чального закладу

1. Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно 
від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань 
— 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2. Тривалість навчального року в загальноосвітніх навчальних закла-
дах I ступеня не може бути меншою 175 робочих днів, а в загальноосвітніх 
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навчальних закладах II-III ступенів — 190 робочих днів, без урахування 
часу на складання перевідних та випускних іспитів, тривалість яких не 
може перевищувати трьох тижнів.

3. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестра-
ми) та тривалість навчального тижня встановлюються загальноосвітнім 
навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним 
планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

4. Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу визна-
чається ним на основі нормативно-правових актів та за погодженням з 
відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

5. Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах стано-
вить: у перших класах — 35 хвилин, у других – четвертих класах — 40 
хвилин, у п’ятих — дванадцятих класах — 45 хвилин. Зміна тривалості 
уроків допускається за погодженням з відповідними органами управлін-
ня освітою та органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Різниця в часі навчальних годин перших — четвертих класів 
обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, 
індивідуальних занять та консультацій з учнями. 

6. Тривалість канікул у загальноосвітніх навчальних закладах про-
тягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів. 

Стаття 17. Виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах
1. Виховання учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних за-

кладах здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної 
роботи з ними.

Цілі виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах виз-
начаються на основі принципів, закладених у Конституції України, за-
конах та інших нормативно-правових актах України.

2. У загальноосвітніх навчальних закладах забороняється утворен-
ня і діяльність організаційних структур політичних партій, а також 
релігійних організацій і воєнізованих формувань.

3. Примусове залучення учнів (вихованців) загальноосвітніх нав-
чальних закладів до вступу в будь-які об’єднання громадян, релігійні 
організації і воєнізовані формування забороняється. 

Стаття 18. Зарахування учнів 
1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самовряду-

вання закріплюють за загальноосвітніми навчальними закладами від-
повідні території обслуговування і до початку навчального року обліко-
вують учнів, які мають їх відвідувати.

2. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу 
проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, за на-
явності медичної довідки встановленого зразка і відповідного докумен-
та про освіту (крім учнів першого класу).

3. Зарахування учнів до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих 
шкіл (шкіл-інтернатів) проводиться у порядку, встановленому Мініс-
терством освіти України.

4. Зарахування учнів до загальноосвітньої санаторної школи (школи-
інтернату) проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти 
України та Міністерством охорони здоров’я України.
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5. Направлення учнів (вихованців) до шкіл соціальної реабілітації та 
дострокове звільнення їх із цих навчальних закладів здійснюються за 
рішенням суду.

6. Зарахування та добір дітей для навчання у спеціальних загальноос-
вітніх школах (школах-інтернатах), їх переведення з одного типу таких 
навчальних закладів до іншого проводиться за висновком відповідних 
психолого-медико-педагогічних консультацій у порядку, встановлено-
му Міністерством освіти України. 

Розділ IV. Учасники навчально-виховного процесу в
загальноосвітніх навчальних закладах
Стаття 19. Учасники навчально-виховного процесу
Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітніх нав-

чальних закладах є:
· учні (вихованці);
· керівники;
· педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;
· інші спеціалісти;
· батьки або особи, які їх замінюють.
Стаття 20. Учень (вихованець)
1. Учень (вихованець) — особа, яка навчається і виховується в од-

ному із загальноосвітніх навчальних закладів. Зарахування учнів до 
загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється, як правило, з 6 
років.

2. Статус учнів (вихованців) як учасників навчально-виховного про-
цесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки 
визначаються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 21. Соціальний захист учнів (вихованців)
1. Учням (вихованцям) загальноосвітніх навчальних закладів може 

подаватися додатково соціальна і матеріальна допомога за рахунок 
коштів центральних органів виконавчої влади та місцевих бюджетів, 
коштів юридичних і фізичних осіб України та громадян, які прожива-
ють за її межами, а також коштів фонду загальнообов’язкового навчан-
ня та за рахунок інших надходжень.

Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів незалежно 
від підпорядкування, типів і форм власності мають право на пільговий 
проїзд міським та приміським пасажирським транспортом у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів у сільській 
місцевості забезпечуються транспортом до місця навчання і додому бе-
зоплатно.

2. Діти з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату забезпечують-
ся засобами індивідуальної корекції в порядку, встановленому Кабіне-
том Міністрів України.

3. Вихованці шкіл-інтернатів усіх типів з числа дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному 
державному утриманні. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування, які навчаються в інших загальноосвітніх навчальних за-
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кладах, забезпечуються харчуванням, одягом та іншими послугами у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Утримання ви-
хованців, які потребують корекції фізичного та (або) розумового роз-
витку, у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) 
здійснюється за рахунок держави.

4. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, працевла-
штовуються або продовжують навчання згідно з одержаною освітою у 
порядку, встановленому законодавством України. 

Стаття 22. Охорона та зміцнення здоров’я учнів (вихованців)
1. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та не-

шкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвит-
ку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового 
способу життя учнів (вихованців).

2. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів незалежно 
від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються медичним 
обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які вхо-
дять до штату цих закладів або відповідних закладів охорони здоров’я, 
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою та ор-
ганами охорони здоров’я щорічно забезпечують безоплатний медичний 
огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров’я, несуть 
відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведен-
ня лікувально-профілактичних заходів у загальноосвітніх навчальних 
закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

3. Відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у 
загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, 
типів і форм власності покладається на засновників (власників), керів-
ників цих навчальних закладів. Норми та порядок організації харчу-
вання учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах вста-
новлюються Кабінетом Міністрів України.

4. Контроль за охороною здоров’я та якістю харчування учнів (вихо-
ванців) покладається на органи охорони здоров’я. 

Стаття 23. Заохочення учнів (вихованців)
Для учнів (вихованців) встановлюються різні види морального сти-

мулювання та матеріального заохочення, передбачені Міністерством ос-
віти України, іншими органами виконавчої влади та органами місцево-
го самоврядування, статутом загальноосвітнього навчального закладу.

Стаття 24. Педагогічні працівники
1. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими мо-

ральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний 
рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забез-
печує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний 
стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчаль-
них закладах системи загальної середньої освіти. Перелік посад педаго-
гічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється 
Кабінетом Міністрів України.

2. Посаду керівника загальноосвітнього навчального закладу неза-
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лежно від підпорядкування, типу і форми власності може займати осо-
ба, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні 
спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, 
успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встанов-
леному Міністерством освіти України.

Стаття 25. Педагогічне навантаження
1. Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчаль-

ного закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності 
— час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.

Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин 
протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також 
інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної 
ставки:

· класне керівництво — 20-25 відсотків;
· перевірка зошитів — 10-20 відсотків;
· завідування:
· майстернями — 15-20 відсотків;
· навчальними кабінетами — 10-15 відсотків;
· навчально-дослідними ділянками — 10-15 відсотків.

Розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної 
діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.

Педагогічне навантаження вихователя загальноосвітнього навчаль-
ного закладу становить 30 годин, вихователя загальноосвітньої спе-
ціальної школи (школи-інтернату) — 25 годин на тиждень, що стано-
вить тарифну ставку.

Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників загаль-
ноосвітніх навчальних закладів встановлюються Кабінетом Міністрів 
України.

Розподіл педагогічного навантаження у загальноосвітньому навчаль-
ному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповід-
ним органом управління освітою.

2. Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчаль-
ного закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності 
обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї 
статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального 
року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що 
передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою 
педагогічного працівника з додержанням законодавства України про 
працю.

Стаття 26. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти
1. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти регулюють-

ся законодавством України про працю, Законом України «Про освіту» 
[1060-12], цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника держав-
ного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює 
відповідний орган управління освітою. Призначення на посаду та звіль-
нення з посади заступників керівника та інших педагогічних працівни-
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ків державного та комунального загальноосвітнього навчального закла-
ду здійснюється відповідним органом управління освітою за поданням 
керівника загальноосвітнього навчального закладу. Призначення на по-
саду та звільнення з посади інших працівників державного та комуналь-
ного загальноосвітнього навчального закладу здійснює його керівник. 
Призначення на посаду та звільнення з посади керівника і заступників 
керівника приватного загальноосвітнього навчального закладу здій-
снює його власник за погодженням з відповідним органом управління 
освітою. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та 
інших працівників приватного загальноосвітнього навчального закладу 
здійснює його власник.

3. Відволікання педагогічних працівників від виконання професій-
них обов’язків на виконання робіт, не передбачених трудовим догово-
ром, без згоди педагогічного працівника не допускається. Відмова пе-
дагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим 
договором, не може бути підставою для його звільнення з посади, крім 
випадків, встановлених законодавством.

4. Педагогічному працівнику — призовнику, який має вищу педаго-
гічну освіту і основним місцем роботи якого є загальноосвітній навчаль-
ний заклад, надається відстрочка від призову на строкову військову 
службу на весь період його роботи за спеціальністю.

Стаття 27. Атестація педагогічних працівників
1. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчаль-

них закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є 
обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років від-
повідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівни-
ків, затвердженого Міністерством освіти України.

2. За результатами атестації педагогічних працівників загальноос-
вітніх навчальних закладів визначається відповідність педагогічного 
працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія 
(спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії і 
спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання 
(старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-ор-
ганізатор-методист тощо). Положення про кваліфікаційні категорії та 
педагогічні звання затверджуються Міністерством освіти України.

Стаття 28. Права та обов’язки педагогічних працівників системи за-
гальної середньої освіти

Права та обов’язки педагогічних працівників системи загальної се-
редньої освіти визначаються Конституцією України, Законом України 
«Про освіту», Кодексом законів про працю України, цим Законом та ін-
шими нормативно-правовими актами.

Стаття 29. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють
1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

· вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;
· приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності за-

гальноосвітнього навчального закладу;
· обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування за-

гальноосвітніх навчальних закладів;
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· звертатися до відповідних органів управління освітою з питань нав-
чання і виховання дітей;

· захищати законні інтереси дітей.
2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

· забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої осві-
ти за будь-якою формою навчання;

· постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створюва-
ти належні умови для розвитку їх природних здібностей;

· поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доб-
роти, милосердя, шанобливе ставлення до сім’ї, старших за віком, 
державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

· виховувати повагу до національних, історичних, культурних ціннос-
тей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культур-
ного надбання та навколишнього природного середовища, любов до 
України.
3. У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч виснов-

ку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації відмовля-
ються направляти дитину до відповідної спеціальної загальноосвітньої 
школи (школи-інтернату), навчання дитини проводиться за індивіду-
альною формою.

Розділ V. Державний стандарт загальної середньої освіти
Стаття 30. Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти
1. Державний стандарт загальної середньої освіти – зведення норм 

і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і ви-
пускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої 
освіти та гарантії держави у її досягненні.

2. Додержання вимог Державного стандарту загальної середньої ос-
віти є обов’язковим для загальноосвітніх навчальних закладів, а також 
професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акреди-
тації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Стаття 31. Розроблення та затвердження Державного стандарту за-
гальної середньої освіти

1. Державний стандарт загальної середньої освіти розробляється 
Міністерством освіти України разом з Національною академією наук 
України та Академією педагогічних наук України. Державний стандарт 
загальної середньої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України 
і переглядається не рідше одного разу на 10 років.

Зміна змісту і обсягу Державного стандарту загальної середньої осві-
ти іншими органами виконавчої влади не допускається.

2. Навчально-методичне забезпечення реалізації Державного стандарту 
загальної середньої освіти здійснюється Міністерством освіти України.

Стаття 32. Структура Державного стандарту загальної середньої освіти
Структуру Державного стандарту загальної середньої освіти складають:

· базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів;
· загальна характеристика інваріантної та варіативної складових зміс-

ту загальної середньої освіти;
· державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (вихованців).
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Стаття 33. Додержання Державного стандарту загальної середньої освіти
Обов’язком загальноосвітнього навчального закладу щодо додержан-

ня Державного стандарту загальної середньої освіти є:
· виконання інваріантної складової змісту загальної середньої освіти;
· визначення предметної спрямованості варіативної складової змісту 

загальної середньої освіти, її змістовного наповнення і форм реаліза-
ції на кожному ступені загальної середньої освіти за погодженням з 
відповідними органами управління освітою;

· вибір і використання освітніх програм, навчальних курсів, посібни-
ків до варіативної складової змісту загальної середньої освіти у по-
рядку, встановленому Міністерством освіти України.
Стаття 34. Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців)
1. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), 

які закінчили загальноосвітній навчальний заклад I, II і III ступенів, 
вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюєть-
ся шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок 
проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджу-
ються Міністерством освіти України.

2. Поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм, 
змісту та способу здійснює загальноосвітній навчальний заклад.

3. Переведення учнів (вихованців) до наступного класу загальноос-
вітнього навчального закладу здійснюється у порядку, встановленому 
Міністерством освіти України.

4. Переведення учнів (вихованців) до іншого загальноосвітнього нав-
чального закладу здійснюється за наявності особових справ учнів (вихо-
ванців) встановленого Міністерством освіти України зразка.

5. Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів II і III ступе-
нів видається відповідний документ про освіту. Зразки документів про 
загальну середню освіту затверджує Кабінет Міністрів України. Виго-
товлення документів про загальну середню освіту здійснюється за раху-
нок коштів Державного бюджету України.

Розділ VI. Управління системою загальної середньої освіти
Стаття 35. Органи управління системою загальної середньої освіти
Управління системою загальної середньої освіти здійснюється Мініс-

терством освіти України, іншими центральними органами виконавчої 
влади, яким підпорядковані навчальні заклади, зазначені у частині 
другій статті 9 цього Закону, Міністерством освіти Автономної Респуб-
ліки Крим, відповідними органами управління освіти обласних, Київсь-
кої та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та 
Севастополі державних адміністрацій, а також органами місцевого са-
моврядування.

Стаття 36. Основні завдання органів управління системою загальної 
середньої освіти

Основними завданнями органів управління системою загальної се-
редньої освіти є:

· створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої 
освіти;
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· прогнозування розвитку загальної середньої освіти, мережі за-
гальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб 
громадян;

· атестація навчальних закладів системи загальної середньої освіти, оп-
рилюднення результатів атестації через засоби масової інформації;

· ліцензування загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на 
приватній формі власності;

· контроль за додержанням Державного стандарту загальної середньої 
освіти, навчально-методичне керівництво та державне інспектуван-
ня загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядку-
вання, типів і форм власності;

· забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захис-
ту прав педагогічних працівників, психологів, бібліотекарів, інших 
спеціалістів, які беруть участь у навчально-виховному процесі, учнів 
(вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів;

· сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх навчальних 
закладах;

· комплектування системи загальної середньої освіти педагогічними 
працівниками, в тому числі керівними кадрами.
Стаття 37. Повноваження органів виконавчої влади та органів місце-

вого самоврядування в системі загальної середньої освіти
1. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої вла-

ди в галузі загальної середньої освіти є Міністерство освіти України.
Міністерство освіти України:

· реалізовує державну політику в сфері загальної середньої освіти;
· здійснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регулюван-

ня відносин у системі загальної середньої освіти;
· розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України нор-

мативи матеріально-технічного та фінансового забезпечення загаль-
ноосвітніх навчальних закладів згідно з Державним стандартом за-
гальної середньої освіти;

· визначає перспективи розвитку системи загальної середньої освіти;
· розробляє, впроваджує і контролює додержання Державного стан-

дарту загальної середньої освіти;
· контролює діяльність органів управління освітою та навчальних за-

кладів системи загальної середньої освіти;
· організовує нормативне, програмне, науково-методичне та інформа-

ційне забезпечення системи загальної середньої освіти;
· визначає порядок атестації педагогічних працівників загальноосвіт-

ніх навчальних закладів;
· організовує підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних праців-

ників, в тому числі керівних кадрів, у системі загальної середньої освіти;
· приймає рішення щодо організації інноваційної діяльності в системі 

загальної середньої освіти, координує та контролює її проведення;
· забезпечує підготовку і видання підручників, посібників, методич-

ної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, схвалює 
їх видання, організовує замовлення через відповідні місцеві органи 
управління освітою;
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· затверджує типові переліки обов’язкового навчального та іншого об-
ладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчаль-
но-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури;

· забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист 
прав педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь у нав-
чально-виховному процесі, учнів (вихованців) загальноосвітніх нав-
чальних закладів;

· заохочує педагогічних працівників;
· організовує забезпечення педагогічних працівників підручниками, 

посібниками та методичною літературою;
· здійснює міжнародне співробітництво у встановленому законодавс-

твом порядку.
Акти Міністерства освіти України, прийняті у межах його повнова-

жень, є обов’язковими для інших центральних органів виконавчої вла-
ди, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, Міністерс-
тва освіти Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів 
управління освітою, загальноосвітніх навчальних закладів незалежно 
від типів і форм власності.

Міністерство освіти України, інші центральні органи виконавчої 
влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, здійс-
нюють інші повноваження, передбачені законами України та положен-
нями про них.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи ви-
конавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі загальної 
середньої освіти в межах їх компетенції:

· забезпечують реалізацію державної політики у сфері загальної серед-
ньої освіти на відповідній території;

· контролюють додержання вимог законів та інших нормативно-пра-
вових актів у галузі освіти, обов’язкове виконання Державного стан-
дарту загальної середньої освіти всіма навчальними закладами сис-
теми загальної середньої освіти, розташованими на їх території;

· беруть участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту 
загальної середньої освіти;

· створюють умови для одержання громадянами повної загальної се-
редньої освіти;

· у разі ліквідації в установленому законодавством порядку загально-
освітнього навчального закладу, заснованого на комунальній формі 
власності, вживають заходів щодо влаштування учнів (вихованців) 
до інших загальноосвітніх навчальних закладів;

· організовують нормативне, програмне, матеріальне, науково-мето-
дичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атес-
тацію педагогічних працівників;

· здійснюють добір, призначення на посаду та звільнення з посади пе-
дагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, державних і 
комунальних загальноосвітніх навчальних закладів;

· забезпечують педагогічних працівників підручниками, посібниками, 
методичною літературою;
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· проводять атестацію навчальних закладів системи загальної середнь-
ої освіти, розташованих на їх територіях, оприлюднюють результати 
атестації;

· сприяють проведенню інноваційної діяльності в системі загальної се-
редньої освіти;

· забезпечують соціальний захист педагогічних працівників, спе-
ціалістів, які беруть участь в навчально-виховному процесі, учнів 
(вихованців);

· здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, 
Конституції Автономної Республіки Крим, законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту» [1060-12] та поло-
жень про них.
Стаття 38. Повноваження загальноосвітнього навчального закладу
Загальноосвітній навчальний заклад:

· реалізує положення Конституції України, Закону України «Про осві-
ту», цього Закону, інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

· задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної 
загальної середньої освіти;

· забезпечує єдність навчання і виховання;
· розробляє та реалізує варіативну складову змісту загальної середньої 

освіти;
· створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організа-

ції та здійснення навчально-виховного процесу;
· забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державному 

стандарту загальної середньої освіти;
· охороняє життя і здоров’я учнів (вихованців), педагогічних та інших 

працівників загальноосвітнього навчального закладу;
· формує в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні 

навички;
· забезпечує добір і розстановку кадрів (крім педагогічних працівників 

державного і комунального загальноосвітнього навчального закладу);
· встановлює відповідно до законодавства України прямі зв’язки з нав-

чальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями 
тощо;

· додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
· видає документи про освіту встановленого зразка;
· здійснює інші повноваження відповідно до статуту загальноосвітнього 

навчального закладу.
Стаття 39. Управління та громадське самоврядування загальноосвіт-

нього навчального закладу
1. Керівництво загальноосвітнім навчальним закладом здійснює ди-

ректор.
Колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним за-

кладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Положен-
ням про загальноосвітні навчальні заклади.

2. Органом громадського самоврядування загальноосвітнього нав-
чального закладу є загальні збори (конференція) колективу загальноос-
вітнього навчального закладу.
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3. У загальноосвітніх навчальних закладах можуть функціонува-
ти методичні об’єднання, що охоплюють учасників навчально-вихов-
ного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

Стаття 40. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх 
навчальних закладів

1. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчаль-
них закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності 
здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної полі-
тики в сфері загальної середньої освіти.

2. Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх навчальних 
закладів усіх типів і форм власності здійснюють Міністерство освіти 
України, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядко-
вані загальноосвітні навчальні заклади, Державна інспекція закладів 
освіти при Міністерстві освіти України, Міністерство освіти Автоном-
ної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місце-
вого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.

3. Основною формою державного контролю за діяльністю загально-
освітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності є державна 
атестація закладу, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років 
у порядку, встановленому Міністерством освіти України. Результати 
державної атестації оприлюднюються.

Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішен-
ням Міністерства освіти України за поданням органу громадського 
самоврядування загальноосвітнього навчального закладу або від-
повідного органу управління освітою.

Розділ VII. Науково-методичне забезпечення системи загальної 
середньої освіти

Стаття 41. Завдання науково-методичного забезпечення системи 
загальної середньої освіти

Завданнями науково-методичного забезпечення системи загальної 
середньої освіти є:

· координація діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти, ме-
тодичних кабінетів та методичних об’єднань педагогічних працівників;

· розроблення і видання навчальних програм, навчально-методич-
них та навчально-наочних посібників;

· організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфіка-
ції педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, систе-
ми загальної середньої освіти;

· вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів загальноосвітніх нав-
чальних закладів, вироблення відповідних рекомендацій;

· організація співпраці з вищими навчальними закладами всіх рів-
нів акредитації для підвищення ефективності навчально-методич-
ного забезпечення;

· висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної 
науки та педагогічного досвіду.
Стаття 42. Здійснення науково-методичного забезпечення системи 

загальної середньої освіти
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Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти 
здійснюють Міністерство освіти України, підпорядковані йому науко-
во-методичні установи та вищі навчальні заклади, а також Центральний 
інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук 
України, Кримський республіканський, обласні, Київський і Севасто-
польський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, районні 
(міські) методичні кабінети, науково-дослідні установи Академії педаго-
гічних наук України та Національної академії наук України.

Розділ VIII. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-тех-
нічна база загальноосвітніх навчальних закладів

Стаття 43. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх нав-
чальних закладів

1. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх навчальних 
закладів здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про 
бюджетну систему України», «Про власність», «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» та інших нормативно-правових актів.

2. Педагогічним працівникам, спеціалістам та обслуговуючому персо-
налу державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів не-
залежно від підпорядкування і типів заробітна плата та інші виплати, пе-
редбачені статтею 57 Закону України «Про освіту», виплачуються з коштів 
Державного бюджету України.

3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази загальноосвітніх 
навчальних закладів фінансуються за рахунок коштів засновників (влас-
ників) цих закладів.

Стаття 44. Матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних за-
кладів

1. Матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів 
включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні за-
соби, службове житло та інші цінності. Майно загальноосвітніх навчальних 
закладів належить їм на правах, визначених законодавством України.

2. Вимоги до матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних 
закладів визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієніч-
ними нормами і правилами, а також типовими переліками обов’язкового 
навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-
методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та 
іншої літератури.

Стаття 45. Штатні розписи загальноосвітніх навчальних закладів
1. Штатні розписи державних і комунальних загальноосвітніх навчаль-

них закладів незалежно від підпорядкування і типів встановлюються від-
повідним органом управління освітою на підставі Типових штатних норма-
тивів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством 
освіти України.

2. Штатні розписи приватних загальноосвітніх навчальних закладів 
встановлюються засновником (власником).

Розділ IX. Міжнародне співробітництво
Стаття 46. Міжнародне співробітництво у системі загальної середньої освіти
Органи управління системою загальної середньої освіти, установи і 
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навчальні заклади системи загальної середньої освіти мають право ук-
ладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з орга-
нами управління освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, 
міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавс-
твом порядку.

Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі загальної 
середньої освіти.

Розділ X. Відповідальність у сфері загальної середньої освіти
Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про загаль-

ну середню освіту
1. Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про 

загальну середню освіту, несуть відповідальність у порядку, встановле-
ному законами України.

2. Шкода, заподіяна учнями (вихованцями) загальноосвітньому нав-
чальному закладу, відшкодовується відповідно до законодавства України.

3. Злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо здобуття 
їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути 
підставою для позбавлення їх батьківських прав.

Розділ XI. Прикінцеві положення
Стаття 48. Набрання чинності цим Законом
1. Закон України «Про загальну середню освіту» набирає чинності з 

дня його опублікування, крім:
· частини першої статті 12 щодо терміну навчання для здобуття повної 

загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах 
I-III ступенів, яка набирає чинності з 1 вересня 2001 року і поши-
рюється на учнів, які почнуть навчатися в першому класі 2001 року 
і в наступні роки;

· частини першої статті 14 щодо наповнюваності класів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів учнями, яка набирає чинності з 1 вересня 
1999 року і поширюється на класи, що будуть створені, починаючи з 
1 вересня 1999 року; частини другої статті 15 щодо навчального на-
вантаження учнів, абзаців першого — восьмого частини першої стат-
ті 25 щодо педагогічного навантаження вчителя загальноосвітнього 
навчального закладу, частини другої статті 43 щодо виплати педа-
гогічним працівникам, спеціалістам та обслуговуючому персоналу 
державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів 
незалежно від підпорядкування і типів заробітної плати та інших 
виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту», які 
набирають чинності з 1 вересня 2001 року; частини п’ятої статті 16 
щодо тривалості уроків у загальноосвітніх навчальних закладах, яка 
набирає чинності з 1 вересня 1999 року.
Частина перша статті 24 щодо обов’язковості відповідної педагогіч-

ної освіти для педагогічного працівника поширюється на осіб, які бу-
дуть призначатися на посади педагогічних працівників у навчальних 
закладах системи загальної середньої освіти, з дня набрання чинності 
цим Законом.
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2. До приведення законів України, інших нормативно-правових ак-
тів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не 
суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом року з дня прийняття цього 
Закону:

· підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції 
про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

· привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
· забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-

правових актів, що випливають з цього Закону;
· забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої 

влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
4. Друге речення частини першої статті 17 Закону України «Про за-

гальний військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної 
Ради України, 1992 р., № 27, ст. 385; 1993 р., № 49, ст. 457; 1997 р., № 29, 
ст. 193) викласти в такій редакції:

«Така відстрочка надається також призовникам – педагогічним пра-
цівникам з вищою педагогічною освітою, основним місцем роботи яких 
є загальноосвітні навчальні заклади, на весь період їх роботи за спе-
ціальністю».

Президент України   Л.Кучма

Національна доктрина розвитку освіти

Прийнята на десятій сесії
Верховної Ради Української РСР

одинадцятого скликання 
28 жовтня 1989 року

1. Загальні положення
Освіта — основа розвитку особистості, суспільства, нації та держа-

ви, запорука майбутнього країни. Вона є визначальним чинником полі-
тичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності 
суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та 
економічний потенціал суспільства.

Освіта є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забез-
печення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентос-
проможності держави на міжнародній арені.

За роки незалежності на основі Конституції України ( 254к/96-ВР ) 
визначено пріоритети розвитку освіти, створено відповідну правову базу, 
здійснюється практичне реформування галузі згідно з Державною на-
ціональною програмою «Освіта» («Україна XXI століття») ( 896-93-п ).

Водночас стан справ у галузі освіти, темпи та глибина перетворень не 
повною мірою задовольняють потреби особистості, суспільства і держа-
ви. Глобалізація, зміна технологій, перехід до постіндустріального, ін-
формаційного суспільства, утвердження пріоритетів сталого розвитку, 
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інші властиві сучасній цивілізації риси зумовлюють розвиток людини 
як головну мету, ключовий показник і основний важіль сучасного про-
гресу, потребу в радикальній модернізації галузі, ставлять перед держа-
вою, суспільством завдання забезпечити пріоритетність розвитку освіти 
і науки, першочерговість розв’язання їх нагальних проблем.

Актуальним завданням є забезпечення доступності здобуття якіс-
ної освіти протягом життя для всіх громадян та дальше утверджен-
ня її національного характеру. Мають постійно оновлюватися зміст 
освіти та організація навчально-виховного процесу відповідно до де-
мократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науко-
во-технічних досягнень. Критичним залишається стан фінансування 
освіти і науки, недостатнім є рівень оплати праці працівників освіти 
і науки.

Потребують державної підтримки дошкільна, загальна середня осві-
та у сільській місцевості, професійно-технічна освіта, навчання здібних 
та обдарованих учнів і студентів, а також дітей з особливостями психіч-
ного і фізичного розвитку.

Необхідно істотно зміцнити навчально-матеріальну базу, здійснити 
комп’ютеризацію навчальних закладів, впровадити інформаційні тех-
нології, забезпечити ефективну підготовку та підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників, запровадити нові 
економічні та управлінські механізми розвитку освіти. Усі ці проблеми 
потребують першочергового розв’язання.

В Україні повинні забезпечуватися прискорений, випереджальний 
інноваційний розвиток освіти, а також створюватися умови для розвит-
ку, самоствердження та самореалізації особистості протягом життя.

Національна доктрина розвитку освіти (далі — Національна доктри-
на) визначає систему концептуальних ідей та поглядів на стратегію і ос-
новні напрями розвитку освіти у першій чверті XXI століття.

II. Мета і пріоритетні напрями розвитку освіти
1. Мета державної політики щодо розвитку освіти полягає у ство-

ренні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного 
громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно 
працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цін-
ності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і 
зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову 
державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.

2. Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є: 
· особистісна орієнтація освіти;
· формування національних і загальнолюдських цінностей;
· створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти;
· постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм ор-

ганізації навчально-виховного процесу;
· розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя;
· пропаганда здорового способу життя;
· розширення україномовного освітнього простору;
· забезпечення освітніх потреб національних меншин;
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· забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної 
самореалізації педагогічних, науково-педагогічних працівників, 
підвищення їх соціального статусу;

· розвиток дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти у 
сільській місцевості та професійно-технічної освіти;

· органічне поєднання освіти і науки, розвиток педагогічної та психо-
логічної науки, дистанційної освіти;

· запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій;
· створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання, повне за-

безпечення ними навчальних закладів;
· створення ринку освітніх послуг та його науково-методичного забез-

печення; 
· інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітніх 

просторів.

3. Держава повинна забезпечувати:
· виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до Ук-

раїнського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується 
в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до 
життя і праці у світі, що змінюється;

· збереження та збагачення українських культурно-історичних тради-
цій, виховання шанобливого ставлення до національних святинь, ук-
раїнської мови, а також до історії та культури всіх корінних народів і 
національних меншин, які проживають в Україні, формування куль-
тури міжетнічних і міжособистісних відносин;

· виховання людини демократичного світогляду, яка дотримується 
громадянських прав і свобод, з повагою ставиться до традицій, куль-
тури, віросповідання та мови спілкування народів світу;

· формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих 
здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і 
самореалізації особистості;

· підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, про-
фесійного розвитку, освоєння та впровадження наукоємних та ін-
формаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці;

· створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді;
· підтримку дітей та молоді з особливостями психічного і фізичного 

розвитку;
· стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя;
· розвиток дитячого та юнацького спорту, туризму;
· етичне, естетичне виховання;
· екологічну, правову, економічну освіту;
· наступність і безперервність освіти;
· інноваційний характер навчально-виховної діяльності;
· різноманітність типів навчальних закладів, варіативність навчаль-

них програм, індивідуалізацію навчання та виховання;
· моніторинг освітнього процесу, зростання якості освітніх послуг;
· створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних, 

науково-педагогічних працівників відповідно до їх ролі у суспільстві.
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III. Національний характер освіти і національне виховання
4. Освіта має гуманістичний характер і ґрунтується на культурно-іс-

торичних цінностях Українського народу, його традиціях і духовності.
Освіта утверджує національну ідею, сприяє національній самоіден-

тифікації, розвитку культури Українського народу, оволодінню ціннос-
тями світової культури, загальнолюдськими надбаннями.

5. Національне виховання є одним із головних пріоритетів, органіч-
ною складовою освіти. Його основна мета — виховання свідомого грома-
дянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури 
міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та умін-
ня жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної доскона-
лості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.

6. Національне виховання спрямовується на залучення громадян до 
глибинних пластів національної культури і духовності, формування у 
дітей та молоді національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і пе-
реконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури.

Головними складовими національного виховання є громадянське та 
патріотичне виховання.

7. Національне виховання має здійснюватися на всіх етапах навчан-
ня дітей та молоді, забезпечувати всебічний розвиток, гармонійність і 
цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарувань, збагачен-
ня на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності й 
культури, виховання громадянина, здатного до самостійного мислення, 
суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України.

IV. Стратегія мовної освіти
8. У державі створюється система безперервної мовної освіти, що забез-

печує обов’язкове оволодіння громадянами України державною мовою, 
можливість опановувати рідну (національну) і практично володіти хоча б 
однією іноземною мовою. Освіта сприяє розвитку високої мовної культури 
громадян, вихованню поваги до державної мови та мов національних мен-
шин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур.

Реалізація мовної стратегії здійснюється шляхом комплексного і 
послідовного впровадження просвітницьких, нормативно-правових, 
науково-методичних, роз’яснювальних заходів.

Забезпечується право національних меншин на задоволення освіт-
ніх потреб рідною мовою, збереження та розвиток етнокультури, її під-
тримку та захист державою. У навчальних закладах, в яких навчання 
ведеться мовами національних меншин, створюються умови для належ-
ного опанування державної мови.

V. Освіта — рушійна сила розвитку громадянського суспільства
9. В умовах становлення в Україні громадянського суспільства, пра-

вової держави, демократичної політичної системи освіта має стати най-
важливішим чинником гуманізації суспільно-економічних відносин, 
формування нових життєвих орієнтирів особистості.

Передумовою утвердження розвинутого громадянського суспільс-
тва є підготовка освічених, моральних, мобільних, конструктивних і 
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практичних людей, здатних до співпраці, міжкультурної взаємодії, які 
мають глибоке почуття відповідальності за долю країни, її соціально-
економічне процвітання.

Освіта має активно сприяти формуванню нової ціннісної системи сус-
пільства — відкритої, варіативної, духовно та культурно наповненої, 
толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і патріо-
та, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості, 
зменшення соціальної нерівності.

Держава сприяє становленню демократичної системи навчання та виховання.
10. Державна політика в галузі освіти спрямовується на посилення 

ролі органів місцевого самоврядування, активізацію участі батьків, 
піклувальних рад, меценатів, громадських організацій, фондів, засобів 
масової інформації у навчально-виховній, науково-методичній, еко-
номічній діяльності навчальних закладів, прогнозуванні їх розвитку, 
оцінці якості освітніх послуг.

VI. Освіта і фізичне виховання – основа для забезпечення здоров’я громадян
11. Пріоритетним завданням системи освіти є виховання людини в 

дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточу-
ючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності. Це здійс-
нюється шляхом розвитку валеологічної освіти, повноцінного медично-
го обслуговування, оптимізації режиму навчально-виховного процесу, 
створення екологічно сприятливого життєвого простору.

Держава разом із громадськістю сприяє збереженню здоров’я учас-
ників навчально-виховного процесу, залученню їх до занять фізичною 
культурою і спортом, недопущенню будь-яких форм насильства в нав-
чальних закладах, а також проведенню та впровадженню в практику 
результатів міжгалузевих наукових досліджень з проблем зміцнення 
здоров’я, організації медичної допомоги дітям, учням і студентам, якіс-
ному медичному обслуговуванню працівників освіти, пропаганді здоро-
вого способу життя та вихованню культури поведінки населення.

12. В усіх ланках системи освіти шляхом використання засобів фі-
зичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи закладаються ос-
нови для забезпечення і розвитку фізичного, психічного, соціального та 
духовного здоров’я кожного члена суспільства.

Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити:
· комплексний підхід до гармонійного формування всіх складових 

здоров’я;
· удосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного 

життя і професійної діяльності на принципах, що забезпечують оздо-
ровчу спрямованість та індивідуальність підходів;

· використання різноманітних форм рухової активності та інших за-
собів фізичного удосконалення.
Виконання зазначених завдань дасть змогу досягти істотного зни-

ження захворюваності дітей, підлітків, молоді та інших категорій насе-
лення, підвищити рівень профілактичної роботи, стимулювати у людей 
різного віку прагнення до здорового способу життя, зменшити вплив 
шкідливих звичок на здоров’я дітей та молоді.
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13. Фізичне виховання як невід’ємна складова освіти забезпечує 
можливість набуття кожною людиною необхідних науково обґрунто-
ваних знань про здоров’я і засоби його зміцнення, про шляхи і методи 
протидії хворобам, про методики досягнення високої працездатності та 
тривалої творчої активності. В системі освіти держава забезпечує розви-
ток масового спорту як важливої складової виховання молоді.

VII. Рівний доступ до здобуття якісної освіти
14. Для всіх громадян України незалежно від національності, статі, 

соціального походження та майнового стану, віросповідання, місця про-
живання та стану здоров’я забезпечується рівний доступ до якісної ос-
віти. Реалізація зазначеного права передбачає прозорість, наступність 
системи освіти всіх рівнів, гнучке врахування демографічних, соціаль-
них, економічних змін.

Мережа навчальних закладів повинна задовольняти освітні потреби кож-
ної людини відповідно до її інтересів, здібностей та потреб суспільства.

15. Модернізація системи освіти спрямована на забезпечення її 
якості відповідно до новітніх досягнень науки, культури і соціальної 
практики.

Якість освіти є національним пріоритетом і передумовою національ-
ної безпеки держави, додержання міжнародних норм і вимог законо-
давства України щодо реалізації права громадян на освіту.

На забезпечення якості освіти спрямовуються матеріальні, фінан-
сові, кадрові та наукові ресурси суспільства і держави.

Висока якість освіти передбачає взаємозв’язок освіти і науки, педа-
гогічної теорії та практики.

Якість освіти визначається на основі державних стандартів освіти та 
оцінки громадськістю освітніх послуг.

Держава постійно здійснює моніторинг якості освіти, забезпечує 
його прозорість, сприяє розвитку громадського контролю.

16. Рівний доступ до здобуття освіти забезпечується шляхом:
а) у дошкільній освіті:

· створення умов для здобуття безоплатної дошкільної освіти у держав-
них та комунальних навчальних закладах;

· збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дитини, розвитку 
її творчих здібностей, реалізації потенційних можливостей особистості;

· розвитку матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
· створення широкої мережі дошкільних навчальних закладів різних 

типів, профілів та форм власності;
· надання державою дотацій на утримання дітей у дошкільних нав-

чальних закладах;
· запровадження соціально-педагогічного патронату сім’ї;
· б) у загальній середній освіті:
· обов’язкового здобуття повної загальної середньої освіти в обсягах, 

визначених Державним стандартом загальної середньої освіти;
· збереження та розвитку єдиного освітнього простору;
· оптимізації структури освітньої мережі для забезпечення навчання в 

одну зміну, створення умов для профільного, екстернатного і дистан-
ційного навчання;
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· здійснення профільного професійного навчання учнів старших класів 
загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі на базі професій-
но-технічних навчальних закладів;

· посилення відповідальності сім’ї, місцевих органів виконавчої вла-
ди та органів місцевого самоврядування за порушення прав дитини 
щодо обов’язковості навчання;

· надання адресної допомоги соціально незахищеним дітям;
· створення умов для здобуття якісної освіти незалежно від місця про-

живання;
в) в освіті дітей з особливостями психічного і фізичного розвитку:

· створення для всіх дітей зазначеної категорії умов для здобуття безоп-
латної освіти в державних і комунальних навчальних закладах;

· своєчасного виявлення та проведення діагностики дітей з особливостя-
ми психічного і фізичного розвитку, врахування цих даних під час фор-
мування мережі закладів корекційної та реабілітаційної допомоги;

· забезпечення варіативності здобуття якісної базової або повної загальної 
середньої освіти відповідно до здібностей та індивідуальних можливос-
тей дітей, зорієнтованої на їх інтеграцію у соціально-економічне сере-
довище;

· створення системи допомоги батькам у навчанні та вихованні дітей з 
особливостями психічного і фізичного розвитку;

· розгортання регіональної мережі спеціальних навчальних закладів усіх 
рівнів освіти для громадян з особливостями психічного і фізичного роз-
витку, забезпечення їх інтеграції у загальний освітній простір;
г) у позашкільній освіті:

· забезпечення доступності освіти у державних та комунальних поза-
шкільних навчальних закладах;

· розвитку цілісної міжгалузевої багаторівневої системи позашкіль-
них закладів різних типів і профілів для забезпечення розвитку здіб-
ностей і таланту обдарованих дітей та молоді, а також задоволення 
потреб населення у додаткових культурно-освітніх, дослідницьких, 
спортивно-оздоровчих та інших послугах;

· оновлення змісту й методичного забезпечення, індивідуалізації та ди-
ференціації навчання обдарованої молоді;

· створення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогіч-
них та керівних кадрів для позашкільної освіти і виховання;
д) у професійно-технічній освіті:

· надання можливості безоплатної первинної професійної підготовки 
у державних та комунальних професійно-технічних навчальних за-
кладах;

· розвитку мережі професійно-технічних навчальних закладів різних 
типів, професійних спрямувань та форм власності з урахуванням 
демографічних прогнозів, регіональної специфіки та потреб ринку 
праці;

· поєднання професійно-технічної та повної загальної середньої освіти, 
забезпечення варіативності та гнучкості освітньо-професійних прог-
рам з урахуванням змін на ринку праці та попиту на нові професії;

· створення умов для надання професійно-технічними навчальними 
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закладами освітніх та інших послуг населенню, зокрема здобуття або 
підвищення робітничої кваліфікації, а також перепідготовки незай-
нятого населення;

· розвитку співпраці з підприємствами, установами, організаціями — 
замовниками підготовки кадрів, державною службою зайнятості;

· участі роботодавців у забезпеченні функціонування та розвитку про-
фесійно-технічної освіти;

· оновлення матеріально-технічної бази та впровадження інформацій-
них технологій;
 е) у вищій освіті:

· запровадження ефективної системи інформування громадськості про 
можливості здобуття вищої освіти;

· створення умов для здобуття безоплатної вищої освіти на конкурсних 
засадах у державних і комунальних навчальних закладах;

· удосконалення правових засад здобуття освіти за рахунок бюджетів 
усіх рівнів та коштів юридичних і фізичних осіб;

· розширення можливостей здобуття вищої освіти шляхом індивіду-
ального кредитування;

· створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами, дітьми, 
позбавленими батьківського піклування, та дітьми-інвалідами;

· забезпечення високої якості вищої освіти та професійної мобільності 
випускників вищих навчальних закладів на ринку праці шляхом 
інтеграції вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, 
наукових установ та підприємств, запровадження гнучких освітніх 
програм та інформаційних технологій навчання;

· додержання засад демократичності, прозорості та гласності у форму-
ванні контингенту студентів, у тому числі шляхом об’єктивного тес-
тування; створення умов для забезпечення навчання відповідно до 
потреб особистості та ринку праці.

VIII. Безперервність освіти, навчання протягом життя
17. Державна політика стосовно безперервної освіти проводиться з 

урахуванням світових тенденцій розвитку освіти протягом життя, со-
ціально-економічних, технологічних та соціокультурних змін.

Безперервність освіти реалізується шляхом:
· забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної 

діяльності на різних ступенях освіти, що функціонують як продов-
ження попередніх і передбачають підготовку громадян для можливо-
го переходу на наступні ступені;

· формування потреби та здатності особистості до самоосвіти;
· оптимізації системи перепідготовки працівників і підвищення їх 

кваліфікації, модернізації системи післядипломної освіти на основі 
відповідних державних стандартів;

· створення інтегрованих навчальних планів і програм;
· формування та розвитку навчальних науково-виробничих комплек-

сів ступеневої підготовки фахівців;
· запровадження та розвитку дистанційної освіти;
· організації навчання відповідно до потреб особистості і ринку пра-
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ці на базі професійно-технічних та вищих навчальних закладів, за-
кладів післядипломної освіти, а також використання інших форм 
навчання;

· забезпечення зв’язку між загальною середньою, професійно-техніч-
ною, вищою та післядипломною освітою.
18. Держава прогнозує обсяги та визначає напрями професійної під-

готовки у навчальних закладах різних типів і форм власності, створює 
умови для професійного навчання незайнятого населення з урахуван-
ням змін на ринку праці.

IX. Інформаційні технології в освіті
19. Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформацій-

но-комунікаційних технологій, що забезпечують дальше удосконалення 
навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготов-
ку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Це досягається шляхом:
· забезпечення поступової інформатизації системи освіти, спрямова-

ної на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб 
учасників навчально-виховного процесу;

· запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчаль-
ному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних 
технологій поряд з традиційними засобами;

· розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних 
рівнів складності залежно від конкретних потреб, а також випуску 
електронних підручників;

· створення індустрії сучасних засобів навчання, що відповідають сві-
товому науково-технічному рівню і є важливою передумовою реалі-
зації ефективних стратегій досягнення цілей освіти.
20. Держава підтримує процес інформатизації освіти, застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти; сприяє за-
безпеченню навчальних закладів комп’ютерами, сучасними засобами 
навчання, створенню глобальних інформаційно-освітніх мереж; забез-
печує розвиток всеохоплюючої системи моніторингу якості освіти всіх 
рівнів.

X. Управління освітою
21. Сучасна система управління сферою освіти розвивається як де-

ржавно-громадська. Вона має враховувати регіональні особливості, 
тенденції до зростання автономії навчальних закладів, конкурентос-
проможності освітніх послуг.

Першочерговими завданнями є налагодження високопрофесійного 
наукового, аналітичного, інформаційного супроводу управлінських рі-
шень, подолання розрізненості адміністративних даних.

22. Нова модель системи управління сферою освіти має бути відкри-
тою і демократичною. У ній передбачається забезпечення державного 
управління з урахуванням громадської думки, внаслідок чого зміню-
ються навантаження, функції, структура і стиль центрального та регіо-
нального управління освітою.
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23. Модернізація управління освітою передбачає:
· оптимізацію державних управлінських структур, децентралізацію 

управління;
· перерозподіл функцій та повноважень між центральними і місцеви-

ми органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування 
та навчальними закладами;

· перехід до програмно-цільового управління;
· поєднання державного і громадського контролю;
· запровадження нової етики управлінської діяльності, що базується 

на принципах взаємоповаги, позитивної мотивації;
· прозорість розроблення, експертизи, апробації та затвердження нор-

мативно-правових документів;
· створення систем моніторингу ефективності управлінських рішень, 

їх впливу на якість освітніх послуг на всіх рівнях;
· організацію експериментальної перевірки та експертизи освітніх ін-

новацій;
· впровадження новітніх інформативно-управлінських і комп’ютерних 

технологій;
· демократизацію процедури призначення керівників навчальних за-

кладів, їх атестації;
· удосконалення механізму ліцензування, атестації та акредитації нав-

чальних закладів;
· підвищення компетентності управлінців усіх рівнів;
· більш широке залучення до управлінської діяльності талановитої мо-

лоді, жінок, а також виховання лідерів у сфері освіти.

XI. Економіка освіти
24. Сучасна економіка освіти повинна створити сталі передумови для 

розвитку всіх напрямів галузі з метою формування високого освітнього 
рівня Українського народу.

Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань:
· визначення фінансування освіти як пріоритетного напряму видатків 

бюджетів усіх рівнів;
· формування багатоканальної системи фінансового забезпечення освіти;
· фінансування державою здобуття дошкільної, повної загальної серед-

ньої та професійно-технічної освіти в державних і комунальних нав-
чальних закладах у обсязі, визначеному державними стандартами;

· стимулювання інвестицій юридичних і фізичних осіб у розвиток освіти;
· створення сучасної системи нормування та оплати праці у галузі освіти;
· визначення пріоритетних напрямів фінансування освіти і концентра-

ція фінансових ресурсів для їх реалізації;
· забезпечення ефективного використання коштів на функціонування 

та розвиток освіти.
25. Обсяги фінансування освіти і науки мають задовольняти потреби 

особистості й суспільства в якісній освіті. Держава поступово збільшу-
ватиме видатки на освіту та доводитиме їх до середніх показників євро-
пейських держав.

Ефективність використання фінансових ресурсів, спрямованих в 
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освіту, забезпечуватиметься на основі встановлення та неухильного до-
тримання таких базових принципів її фінансування:

· поступовий перехід до формування видатків державного та місцевих 
бюджетів на освіту на основі встановлених нормативів;

· чітке розмежування бюджетного та позабюджетного фінансування 
діяльності навчальних закладів;

· забезпечення підзвітності та прозорості використання коштів;
· забезпечення формування державного замовлення на підготовку фахів-

ців у професійно-технічних та вищих навчальних закладах різних форм 
власності на конкурсній основі з урахуванням якості освітніх послуг;

· здійснення економічної діяльності навчальними закладами на заса-
дах неприбутковості.
26. Основними джерелами фінансового забезпечення освіти є:

· кошти державного та місцевих бюджетів;
· кошти юридичних і фізичних осіб, громадських організацій та фон-

дів, у тому числі благодійні внески і пожертвування;
· кошти від надання навчальними закладами додаткових освітніх та 

інших послуг;
· гранти;
· кредити на розвиток навчальних закладів усіх рівнів та здобуття освіти;
· кошти від здійснення навчальними закладами економічної діяль-

ності, регламентованої державою.
27. Основними заходами, спрямованими на удосконалення економіч-

ної моделі освіти, мають стати:
· поліпшення технології формування видатків державного та місцевих 

бюджетів на освіту, удосконалення системи кількісних та якісних 
показників для нормування зазначених видатків;

· розроблення диференційованих стандартів інфраструктурного забез-
печення навчальних закладів різних типів;

· розроблення та запровадження диференційованих нормативів витрат 
на здійснення діяльності навчальними закладами;

· запровадження змішаного фінансування інноваційних проектів у 
галузі освіти, зокрема розроблення та запровадження механізму 
пільгового оподаткування доходів фізичних осіб, які спрямовують 
власні кошти на оплату навчання;

· удосконалення правового підґрунтя для приватного фінансування 
діяльності навчальних закладів;

· проведення органами управління освітою (державними та місцеви-
ми) моніторингу інвестування навчальних закладів;

· запровадження спільного державного та громадського контролю за 
формуванням і виконанням бюджетів навчальних закладів;

· застосування енерго- і теплозберігаючих технологій, ощадливе вико-
ристання та розподіл ресурсів, що спрямовуються на освіту;

· модернізація мережі навчальних закладів.

XII. Освіта і наука
28. Поєднання освіти і науки є умовою модернізації системи освіти, 

головним чинником її дальшого розвитку, що забезпечується:
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· постійним збільшенням обсягів фінансування науки відповідно до 
потреб її випереджального розвитку;

· фундаменталізацією освіти, інтенсифікацією наукових досліджень у 
вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах Академії 
педагогічних наук України;

· розвитком освіти на основі новітніх наукових і технологічних досяг-
нень;

· інноваційною освітньою діяльністю у навчальних закладах усіх ти-
пів, рівнів акредитації та форм власності;

· правовим захистом освітніх інновацій та результатів науково-педаго-
гічної діяльності як інтелектуальної власності;

· запровадженням наукової експертизи державних стандартів освіти, 
підручників, інноваційних систем навчання та виховання;

· залученням до наукової діяльності обдарованої учнівської та студент-
ської молоді, педагогічних працівників;

· поглибленням співпраці та кооперації навчальних закладів і науко-
вих установ, широким залученням до навчально-виховного процесу 
та дослідницької роботи в навчальних закладах учених Національної 
академії наук України та галузевих академій;

· створенням науково-інформаційного простору, насамперед для дітей 
та молоді, використанням для цього нових комунікаційно-інформа-
ційних засобів;

· запровадженням цільових програм, що сприяють інтеграції освіти і 
науки;

· випереджальним розвитком педагогічної та психологічної науки, 
віднесенням їх до пріоритетних напрямів розвитку науки в Україні.

XIII. Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників
29. Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх 

професійне вдосконалення — важлива умова модернізації освіти. Для 
підтримки педагогічних і науково-педагогічних працівників, підви-
щення їх відповідальності за якість професійної діяльності держава за-
безпечує:

· розроблення та вдосконалення нормативно-правової бази професій-
ної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників;

· прогнозування та задоволення потреб суспільства у зазначених пра-
цівниках;

· розвиток конкурентоспроможної системи навчальних закладів, в 
яких проводиться підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфі-
кації педагогічних і науково-педагогічних працівників;

· розроблення та запровадження державних стандартів педагогічної 
освіти різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і державних стандар-
тів післядипломної педагогічної освіти;

· оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційни-
ми технологіями;

· періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, пере-
підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

· впровадження системи цільового державного фінансування підготов-
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ки педагогічних і науково-педагогічних працівників та їх професій-
ного вдосконалення;

· поліпшення системи стимулювання професійного зростання педаго-
гічних і науково-педагогічних працівників, можливість вивчення 
іноземних мов.
30. Держава забезпечує умови для підвищення престижу та соціального 

статусу педагогічних і науково-педагогічних працівників, створює систему 
професійного відбору молоді до вищих педагогічних навчальних закладів.

XIV. Соціальні гарантії учасників навчального процесу
31. Забезпечення умов для педагогічної, науково-педагогічної та наукової 

діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників, умов для навчан-
ня учнів і студентів, а також соціального захисту учасників навчально-вихов-
ного процесу є найважливішим напрямом державної політики у галузі освіти.

Громадянам, які навчаються, гарантується:
· захист життя, збереження здоров’я, фізичне виховання;
· регулярне безоплатне підвезення у сільській місцевості до місця навчан-

ня і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників;
· пільговий проїзд студентів у громадському транспорті;
· надання адресної допомоги, академічних і соціальних стипендій;
· здійснення заходів щодо профілактики бездоглядності і правопорушень 

серед дітей, учнівської та студентської молоді, їх соціальної реабілітації 
у суспільстві;

· працевлаштування випускників, які навчалися за державним замо-
вленням.
32. Держава поступово підвищує соціальні витрати на систему осві-

ти, проведення активної соціальної політики.
Бюджетні ресурси спрямовуються на забезпечення першочергових 

соціальних видатків: на виплату заробітної плати та пенсій педагогіч-
ним і науково-педагогічним працівникам, стипендій, а також на со-
ціальну підтримку учнів і студентів.

Держава сприяє розширенню застосування договірного регулювання 
умов оплати праці, додаткових соціальних гарантій на підставі поло-
жень генеральної, галузевої, регіональної угод, колективних договорів.

33. Держава, виходячи з можливостей бюджету і реальної економіч-
ної ситуації, сприяє забезпеченню для педагогічних і науково-педаго-
гічних працівників:

· ефективного медичного обслуговування;
· встановлення і дотримання науково обґрунтованих норм навчального на-

вантаження, тривалості робочого часу та основної щорічної відпустки;
· періодичного стажування у наукових центрах, навчальних закладах та 

на виробництві;
· диференціації оплати праці відповідно до рівня професіоналізму, 

кваліфікаційної категорії та педагогічного звання, наукового ступеня 
та вченого звання; встановлення педагогічним працівникам фіксованих 
доплат для придбання навчальної та науково-методичної літератури;

· виплати одноразової допомоги педагогічним працівникам, які призна-
чаються на посаду вперше.
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34. Держава створює умови для встановлення педагогічним працівни-
кам пенсійного забезпечення на рівні 80-90 відсотків їх заробітної плати.

XV. Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти
35. Стратегічним завданням державної освітньої політики є вихід 

освіти, набутої в Україні, на ринок світових освітніх послуг, поглиб-
лення міжнародного співробітництва, розширення участі навчальних 
закладів, учених, педагогів і вчителів, учнів, студентів у проектах між-
народних організацій та співтовариств.

Держава сприяє розвитку співробітництва навчальних закладів на 
дво- і багатосторонній основі з міжнародними організаціями та уста-
новами (ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Європейським Союзом, Радою Європи), 
Світовим банком, зарубіжними освітянськими фондами, іншими між-
народними організаціями.

36. Інтеграція вітчизняної освіти у міжнародний освітній простір ба-
зується на таких засадах:

· пріоритет національних інтересів;
· збереження та розвиток інтелектуального потенціалу нації;
· миротворча спрямованість міжнародного співробітництва;
· системний і взаємовигідний характер співробітництва;
· толерантність в оцінюванні здобутків освітніх систем зарубіжних країн 

та адаптації цих здобутків до потреб національної системи освіти.
37. Основними шляхами моніторингу та використання зарубіжного 

досвіду в галузі освіти є:
· проведення спільних наукових досліджень, співробітництво з міжна-

родними фондами;
· проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, сим-

позіумів; сприяння участі педагогічних та науково-педагогічних 
працівників у відповідних заходах за кордоном;

· освітні і наукові обміни, стажування та навчання за кордоном учнів, 
студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

· аналіз, відбір, видання та розповсюдження кращих зразків зарубіж-
ної наукової і навчальної літератури.
38. Центральні та місцеві органи управління освітою, Академія педа-

гогічних наук України, а також навчальні заклади всіх рівнів сприяють 
міжнародній мобільності учасників навчально-виховного процесу, забез-
печують розвиток системи підготовки фахівців для зарубіжних країн на 
компенсаційних засадах, створюють філії вищих навчальних закладів 
України, їх підготовчих факультетів і відділень за кордоном; забезпечують 
визнання за кордоном документів про освіту, що видаються в Україні.

Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити:
· розроблення та реалізацію державної програми підготовки і закріп-

лення кваліфікованих кадрів для розширення міжнародного спів-
робітництва у галузі освіти, організацію їх постійного навчання та 
підвищення кваліфікації;

· виконання цільових інноваційних програм, спрямованих на розширення 
участі України у співробітництві на міжнародному ринку освітніх послуг;

· фінансову та консультаційну підтримку.
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39. Освіта в Україні є відкритим соціальним інститутом.
Суб’єкти системи освіти співпрацюють з міжнародними інституціями 

та організаціями, які для здійснення своєї діяльності покликані залуча-
ти педагогів, дітей та молодь з метою набуття ними соціальної компетен-
тності й досвіду у питаннях взаєморозуміння, толерантності, побудови 
спільного європейського дому, культурного різноманіття і водночас для 
збереження та примноження власних культурних надбань.

Беручи участь у проектах і програмах Ради Європи, ЮНЕСКО, Євро-
пейського Союзу, ЮНІСЕФ та інших міжнародних організацій, суб’єкти 
національної системи освіти не тільки отримуватимуть доступ до інфор-
мації про шляхи, засоби і методи розвитку гуманітарної сфери, але й 
зможуть демонструвати і пропонувати на міжнародному ринку освітні 
технології та власні напрацювання.

40. Держава сприяє залученню додаткових ресурсів для створення 
нових потужних каналів інформаційного обміну з усіма країнами світу, 
розширенню інформаційної бази національної системи освіти, забезпе-
ченню можливості використання світових банків інформації.

41. Як важливий засіб утвердження авторитету України на міжнародній 
арені, розвитку міжнародного співробітництва та залучення додаткових 
джерел фінансування освіти держава розглядає можливість збільшення 
обсягів підготовки спеціалістів з числа іноземців та осіб без громадянства.

XVI. Очікувані результати
42. Реалізація Національної доктрини забезпечить перехід до нового 

типу гуманістично-інноваційної освіти, що сприятиме істотному зрос-
танню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу 
особистості та суспільства. В результаті цього відбудуться потужні по-
зитивні зміни у системі матеріального виробництва та духовного відрод-
ження, структурі політичних відносин, побуті і культурі.

Зростуть самостійність і самодостатність особистості, її творча актив-
ність, що зміцнить демократичні основи громадянського суспільства і 
прискорить його розвиток.

Активізуються процеси національної самоідентифікації особистості, 
підвищиться її громадянський авторитет, а також статус громадянина 
України у міжнародному соціокультурному середовищі.

Освіта, здобута в Україні, стане конкурентоспроможною в європейсь-
кому та світовому освітньому просторі, а людина — захищеною і мобіль-
ною на ринку праці.

Зростаючий освітній потенціал суспільства забезпечить впроваджен-
ня новітніх виробничих та інформаційних технологій, що дасть змогу 
протягом наступних 10-15 років скоротити відставання у темпах роз-
витку, а надалі істотно наблизитися до рівня і способу організації жит-
тєдіяльності розвинутих країн світу.

Випереджальний розвиток освіти забезпечить рівень життя, гідний 
людини XXI століття.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН
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Закон Української РСР «Про мови

в Українській РСР»

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 грудня 2005 р. № 1153

Українська РСР визнає життєдайність та суспільну цінність усіх 
національних мов і беззастережно гарантує своїм громадянам націо-
нально-культурні та мовні права, виходячи з того, що тільки вільний 
розвиток і рівноправність національних мов, висока мовна культура є 
основою духовного взаєморозуміння, культурного взаємозбагачення та 
зміцнення дружби народів.

Українська мова є одним з вирішальних чинників національної са-
мобутності українського народу.

Українська РСР забезпечує українській мові статус державної з ме-
тою сприяння всебічному розвиткові духовних творчих сил українсько-
го народу, гарантування його суверенної національно-державної май-
бутності.

Виховувати у громадян, незалежно від їхньої національної належ-
ності, розуміння соціального призначення української мови як держав-
ної в Українській РСР, а російської мови як мови міжнаціонального 
спілкування народів Союзу РСР — обов’язок державних, партійних, гро-
мадських органів та засобів масової інформації республіки. Вибір мови 
міжособового спілкування громадян Української РСР є невід’ємним 
правом самих громадян.

І. Загальні положення
Стаття 1. Завдання законодавства про мови в Українській РСР
Законодавство Української РСР про мови має своїм завданням регу-

лювання суспільних відносин у сфері всебічного розвитку і вживання 
української та інших мов, якими користується населення республіки, в 
державному, економічному, політичному і громадському житті, охоро-
ну конституційних прав громадян у цій сфері, виховання шанобливого 
ставлення до національної гідності людини, її культури і мови, дальшо-
го зміцнення дружби і співробітництва народів Союзу РСР.

Стаття 2. Державна мова Української РСР
Відповідно до Конституції Української РСР державною мовою Ук-

раїнської Радянської Соціалістичної Республіки є українська мова.
Українська РСР забезпечує всебічний розвиток і функціонування ук-

раїнської мови в усіх сферах суспільного життя.
Республіканські і місцеві державні, партійні, громадські органи, під-

приємства, установи і організації створюють всім громадянам необхідні 
умови для вивчення української мови та поглибленого оволодіння нею.

Стаття 3. Мови інших національностей в Українській РСР
Українська РСР створює необхідні умови для розвитку і використан-

ня мов інших національностей в республіці.
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В роботі державних, партійних, громадських органів, підприємств, 
установ і організацій, розташованих у місцях проживання більшості 
громадян інших національностей (міста, райони, сільські і селищні 
Ради, сільські населені пункти, їх сукупність), можуть використовува-
тись поряд з українською і їхні національні мови.

У разі, коли громадяни іншої національності, що становлять біль-
шість населення зазначених адміністративно-територіальних одини-
ць, населених пунктів, не володіють в належному обсязі національною 
мовою або коли в межах цих адміністративно-територіальних одиниць, 
населених пунктів компактно проживає кілька національностей, жодна 
з яких не становить більшості населення даної місцевості, в роботі на-
званих органів і організацій може використовуватись українська мова 
або мова, прийнятна для всього населення.

Стаття 4. Мови міжнаціонального спілкування
Мовами міжнаціонального спілкування в Українській РСР є ук-

раїнська, російська та інші мови.
Українська РСР забезпечує вільне користування російською мовою 

як мовою міжнаціонального спілкування народів Союзу РСР.
Стаття 5. Право громадян користуватися будь-якою мовою
Громадянам Української РСР гарантується право користуватися 

своєю національною мовою або будь-якою іншою мовою.
Громадянин вправі звертатися до державних, партійних, громадсь-

ких органів, підприємств, установ і організацій українською чи іншою 
мовою їх роботи, російською мовою або мовою, прийнятною для сторін.

Відмова службової особи прийняти і розглянути звернення громадя-
нина з посиланням на незнання мови його звернення тягне за собою від-
повідальність за чинним законодавством.

Рішення по суті звернення оформляється українською мовою чи ін-
шою мовою роботи органу або організації, до якої звернувся громадя-
нин. За бажанням громадянина таке рішення може бути видане йому в 
перекладі російською мовою.

Стаття 6. Обов’язок службових осіб володіти мовами роботи органів 
і організацій

Службові особи державних, партійних, громадських органів, уста-
нов і організацій повинні володіти українською і російською мовами, а в 
разі необхідності — і іншою національною мовою в обсязі, необхідному 
для виконання службових обов’язків.

Незнання громадянином української або російської мови не є підста-
вою для відмови йому у прийнятті на роботу. Після прийняття на роботу 
службова особа повинна оволодіти мовою роботи органу чи організації в 
обсязі, необхідному для виконання службових обов’язків.

Стаття 7. Охорона фондів і пам’яток мов
Українська РСР забезпечує примноження і схоронність фондів і пам’яток 

української мови, інших національних мов в науково-дослідних установах, 
архівах, бібліотеках, музеях, а також їхню охорону та використання.

Стаття 8. Захист мов
Будь-які привілеї чи обмеження прав особи за мовною ознакою, мов-

на дискримінація неприпустимі.
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Публічне приниження чи зневажання, навмисне спотворення ук-
раїнської або інших мов в офіційних документах і текстах, створення 
перешкод і обмежень у користуванні ними, проповідь ворожнечі на мов-
ному ґрунті тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

Стаття 9. Організація і контроль за виконанням Закону про мови в 
Українській РСР

Організація виконання Закону Української РСР про мови в Українсь-
кій РСР покладається на Раду Міністрів Української РСР.

Контроль за виконанням цього Закону покладається на Ради народ-
них депутатів Української РСР.

II. Мова державних, партійних, громадських органів, підприємств, 
установ і організацій

Стаття 10. Мова актів органів державної влади та управління
Акти найвищих органів державної влади та управління Української 

РСР приймаються українською мовою і публікуються українською і 
російською мовами.

Акти республіканських міністерств і відомств, місцевих органів де-
ржавної влади та управління Української РСР приймаються і публіку-
ються українською мовою, а в разі необхідності — публікуються і іншою 
національною мовою.

Написи на печатках, штампах, штемпелях, офіційних бланках де-
ржавних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і ор-
ганізацій в Українській РСР виконуються українською мовою або ук-
раїнською і російською мовами.

Стаття 11. Мова роботи, діловодства і документації
В Українській РСР мовою роботи, діловодства і документації, а та-

кож взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, під-
приємств, установ і організацій є українська мова.

У випадках, передбачених у частині другій статті 3 цього Закону, 
мовою роботи, діловодства і документації поряд з українською мовою 
може бути і національна мова більшості населення тієї чи іншої місце-
вості, а у випадках, передбачених у частині третій цієї ж статті,— мова, 
прийнятна для населення даної місцевості.

Стаття 12. Мова взаємовідносин республіканських і місцевих органів 
з союзними органами та органами інших республік.

Мовою взаємовідносин республіканських і місцевих державних, пар-
тійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій з союз-
ними органами є російська мова.

Мовою взаємовідносин зазначених органів, підприємств, установ 
і організацій з органами, підприємствами, установами і організа-
ціями інших союзних республік є російська мова або мова, прий-
нятна для сторін.

Стаття 13. Мова технічної і проектної документації
Технічна і проектна документація в Українській РСР виготовляється 

українською або російською мовою.
Стаття 14. Мова документів, які посвідчують статус громадянина Ук-

раїнської РСР.
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Офіційні документи, які посвідчують статус громадянина,— паспорт, 
трудова книжка, документи про освіту, свідоцтво про народження, про од-
руження, а також документи про смерть особи виконуються українською і 
російською мовами.

Стаття 15. Мова з’їздів, конференцій та інших форумів.
Мовою з’їздів, сесій, конференцій, пленумів, засідань, зборів, нарад, 

інших зібрань державних, партійних, громадських органів, підприємств, 
установ і організацій в Українській РСР є українська мова.

У випадках, передбачених у частині другій статті 3 цього Закону, мо-
вою сесій, конференцій, пленумів, засідань, зборів, нарад, інших зібрань 
органів і організацій поряд з українською мовою може бути і національна 
мова більшості населення тієї чи іншої місцевості, а у випадках, передбаче-
них у частині третій цієї ж статті,— мова, прийнятна для населення даної 
місцевості.

Мовою міжреспубліканських, всесоюзних та міжнародних форумів, що 
відбуваються на території Української РСР, є мова, визначена учасниками 
форуму.

Учасникам місцевих, республіканських, міжреспубліканських, всесо-
юзних з’їздів, конференцій, нарад, інших зібрань органів і організацій га-
рантується право вибору мови виступу із забезпеченням перекладу на мову 
роботи відповідного, форуму.

Стаття 16. Мова документів про вибори народних депутатів.
Документація про вибори народних депутатів місцевих, республікансь-

ких і союзних органів державної влади оформляється українською мовою.
Документація про вибори народних депутатів СРСР подається до Цент-

ральної виборчої комісії російською мовою.
Виборчі бюлетені друкуються українською мовою або іншою мовою, 

прийнятою в діловодстві відповідної Ради народних депутатів.
Стаття 17. Мова у сфері обслуговування
В Українській РСР у всіх сферах обслуговування громадян вживається 

українська або інша мова, прийнятна для сторін.
Стаття 18. Мова судочинства.
Судочинство в Українській РСР здійснюється українською мовою.
У випадках, передбачених у частині другій статті 3 цього Закону, су-

дочинство може здійснюватись національною мовою більшості населення 
тієї чи іншої місцевості, а у випадках, передбачених у частині третій цієї ж 
статті,— мовою, прийнятною для населення даної місцевості.

При розгляді в судах кримінальних і цивільних справ особам, які бе-
руть участь у справах і не володіють мовою судочинства, забезпечується 
право ознайомлення з матеріалами справи, участь у судових діях через пе-
рекладача, право виступати в суді рідною мовою.

Слідчі і судові документи вручаються особам, які беруть участь у справі, 
на їхню вимогу, в перекладі рідною мовою або іншою мовою, якою вони 
володіють.

Стаття 19. Мова провадження у справах про адміністративні правопо-
рушення.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення в Ук-
раїнській РСР здійснюється українською мовою.
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У випадках, передбачених у частині другій статті 3 цього Закону, про-
вадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється 
національною мовою більшості населення тієї чи іншої місцевості, а у ви-
падках, передбачених у частині третій цієї ж статті,— мовою, прийнятною 
для населення даної місцевості.

Якщо особа, що притягається до адміністративної відповідальності, не 
володіє мовою, якою здійснюється провадження, вона може виступати рід-
ною мовою і користуватись допомогою перекладача.

Стаття 20. Мова нотаріального діловодства.
Нотаріальне діловодство в державних нотаріальних конторах і вико-

навчих комітетах міських, селищних і сільських Рад народних депутатів 
ведеться тією мовою, якою в даній місцевості здійснюється судочинство.

Якщо особа, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не знає мови, 
якою ведеться діловодство, тексти оформлюваних документів мають бути 
складені також у перекладі (переклад здійснюється в установленому зако-
ном порядку) російською чи іншою мовою.

Стаття 21. Мова арбітражного провадження.
Арбітражне провадження у справах з участю сторін, які знаходяться на 

території Української РСР, здійснюється українською мовою.
Арбітражне провадження у справах, в яких бере участь сторона, що зна-

ходиться на території іншої союзної республіки, здійснюється російською 
мовою.

Матеріали справи, оформлені українською мовою, в Державний арбіт-
раж СРСР або державний арбітраж іншої союзної республіки надсилають-
ся в перекладі російською мовою.

Стаття 22. Мова прокурорського нагляду.
Акти прокурорського нагляду в Українській РСР складаються ук-

раїнською мовою. Цією ж мовою у зв’язку із здійсненням прокурорського 
нагляду ведеться листування з державними, кооперативними та громад-
ськими підприємствами, установами і організаціями, розташованими на 
території Української РСР.

Мовою зносин органів Прокуратури Української РСР з Прокуратурою 
СРСР та іншими союзними органами, з органами прокурорського нагляду 
інших союзних республік є російська мова.

Стаття 23. Мова юридичної допомоги.
Юридична допомога громадянам і організаціям подається українською 

мовою або мовою, прийнятною для сторін.
Стаття 24. Мова міжнародних договорів та угод.
Мовами двосторонніх міжнародних договорів Української РСР, а також 

угод громадських органів, підприємств, установ і організацій Української 
РСР з громадськими органами, підприємствами, установами та організа-
ціями інших держав є українська мова та мова іншої сторони договору чи 
угоди.

III. Мова освіти, науки, інформатики і культури
Стаття 25. Мова виховання та одержання освіти
Вільний вибір мови навчання є невід’ємним правом громадян Ук-

раїнської РСР.
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Українська РСР гарантує кожній дитині право на виховання і одер-
жання освіти національною мовою. Це право забезпечується створен-
ням мережі дошкільних установ та шкіл з вихованням і навчанням ук-
раїнською та іншими національними мовами.

Стаття 26. Мова виховання в дитячих дошкільних установах.
В Українській РСР виховання в дитячих дошкільних установах, в 

тому числі в дитячих будинках, ведеться українською мовою.
У місцях компактного проживання громадян інших національнос-

тей можуть створюватись дитячі дошкільні установи, де виховання ді-
тей ведеться їхньою національною або іншою мовою.

В дитячих дошкільних установах у разі необхідності можуть ство-
рюватись окремі групи, в яких виховання ведеться іншою мовою, ніж 
в установах у цілому.

Стаття 27. Мова навчання і виховання в загальноосвітніх школах
В Українській РСР навчальна і виховна робота в загальноосвітніх 

школах ведеться українською мовою.
У місцях компактного проживання громадян інших національнос-

тей можуть створюватись загальноосвітні школи, навчальна і виховна 
робота в яких ведеться їхньою національною або іншою мовою.

У випадках, передбачених у частині третій статті 3 цього Закону, мо-
жуть створюватись загальноосвітні школи, в яких навчальна і виховна 
робота ведеться мовою, спільно визначеною батьками школярів.

У загальноосвітніх школах можуть створюватись окремі класи, в 
яких навчальна і виховна робота ведеться відповідно українською мо-
вою або мовою населення іншої національності.

Вивчення в усіх загальноосвітніх школах української і російської 
мов є обов’язковим.

Порядок вивчення української мови особами, які прибули з інших 
союзних республік, або їх звільнення від її вивчення визначається 
Міністерством народної освіти Української РСР.

Стаття 28. Мова навчання в професійно-технічних училищах, серед-
ніх спеціальних і вищих навчальних закладах

В Українській РСР навчальна і виховна робота в професійно-тех-
нічних училищах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах 
ведеться українською мовою, а у випадках, передбачених частинами 
другою і третьою статті 3 цього Закону, поряд з українською — і націо-
нальною мовою більшості населення.

Для підготовки національних кадрів в цих закладах можуть створю-
ватись групи з навчанням у них відповідною національною мовою.

В цих навчальних закладах можуть створюватись групи і з російською 
мовою навчання для громадян Української РСР, які поряд з українською і 
російською мовами вивчали в загальноосвітніх школах і національну мову, 
для громадян з інших союзних республік та іноземних громадян, а також у ви-
падках, визначених відповідними органами державного управління. Цими ж 
органами визначаються й навчальні заклади з російською мовою навчання.

В усіх групах з російською мовою навчання та не україномовних нав-
чальних закладах, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування, 
забезпечується вивчення української мови.
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Стаття 29. Вступні екзамени з мови.
Абітурієнти, які вступають до вищих і середніх спеціальних нав-

чальних закладів республіки, складають конкурсний вступний екза-
мен з української мови.

Абітурієнти — громадяни Української РСР, які поряд з українсь-
кою і російською мовами вивчали в загальноосвітніх школах і на-
ціональну мову, а також абітурієнти з інших союзних республік при 
вступі до навчальних закладів в групи з українською мовою навчання 
складають заліковий вступний екзамен з української мови, а в групи з 
російською мовою навчання — конкурсний вступний екзамен з росій-
ської мови.

Абітурієнти, що вступають до вищих і середніх спеціальних нав-
чальних закладів, в яких здійснюється підготовка національних кад-
рів, складають конкурсний вступний екзамен з своєї національної 
мови.

Порядок складання вступних екзаменів в окремих вузах та поря-
док їх складання особами, які не атестовані з української мови, визна-
чається Міністерством вищої і середньої освіти Української РСР.

Стаття З0. Мова у сфері науки.
В Українській РСР результати науково-дослідних робіт оформля-

ються українською або російською мовою.
Виконавці науково-дослідних робіт можуть вибирати мову публіка-

цій наукових результатів.
В періодичних наукових виданнях, які публікуються українською 

мовою, виклад основних положень наукових результатів подається 
російською та іншими мовами. В періодичних наукових виданнях, які 
публікуються російською або іншою мовою, виклад основних поло-
жень наукових результатів подається українською мовою.

Стаття 31. Мова інформатики
В Українській РСР інформатика здійснюється на основі українсь-

кої та російської мов.
Комп’ютери, які використовуються в роботі державних, партійних, 

громадських органів, науково-дослідних, конструкторських установ, 
засобів зв’язку, у сфері торгівлі, обліку, постачання, в закладах освіти 
й культури, повинні забезпечувати можливість працювати з україно-
мовними і російськомовними текстами.

Стаття 32. Мова у сфері культури
Українська РСР гарантує функціонування української мови, а та-

кож інших національних мов у сфері культурного життя республіки.
З метою широкого ознайомлення громадян республіки з досягнен-

нями культури інших народів СРСР, а також світової культури Ук-
раїнська РСР забезпечує переклади українською мовою та іншими 
національними мовами і видання художньої, політичної, наукової і 
іншої літератури, а також переклади українською мовою і публічну 
демонстрацію фільмів та інших аудіовізуальних творів.

Українська РСР забезпечує розвиток україномовного кіно і теат-
рального мистецтва.
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IV. Мова інформації та зв’язку
Стаття 33. Мова засобів масової інформації.
В Українській РСР мовою офіційних засобів масової інформації є ук-

раїнська мова.
Мовою офіційних засобів масової інформації можуть також бути 

мови інших національностей.
Стаття 34. Мова роботи пошти і телеграфу.
Поштово-телеграфна кореспонденція від громадян, державних, партій-

них, громадських органів, підприємств, установ і організацій для пересилан-
ня в межах республіки приймається українською або російською мовою.

Пошта і телеграф забезпечуються конвертами, листівками, бланками 
і т. ін., написи на яких виконані українською та російською мовами.

Стаття 35. Мова оголошень і повідомлень.
Тексти офіційних оголошень, повідомлень, плакатів, афіш, реклами 

і т. ін. виконуються українською мовою. Поряд з текстом, викладеним 
українською мовою, може бути вміщено його переклад іншою мовою.

Стаття 36. Мова маркування товарів.
Маркування товарів, етикетки на товарах, інструкції щодо користу-

вання товарами, виробленими в Українській РСР, виконуються ук-
раїнською мовою.

Маркування товарів для вивозу за межі Української РСР здійснюєть-
ся українською або російською мовою.

Назви у товарних знаках подаються українською мовою і іншими мо-
вами не перекладаються.

V. Мова назв
Стаття 37. Мова назв державних, партійних і громадських органів і 

організацій.
Офіційні назви державних, партійних, громадських органів, підприємств, 

установ і організацій утворюються і подаються українською мовою. З право-
го боку (або внизу) ці назви можуть подаватися в перекладі іншою мовою.

Стаття 38. Мова топонімів і картографічних видань.
В Українській РСР топоніми (назви населених пунктів, адміністратив-

но-територіальних одиниць, вулиць, майданів, річок і т. ін.) утворюють-
ся і подаються українською мовою. Топоніми можуть передаватись також 
національною мовою більшості населення тієї чи іншої місцевості.

Відтворення українських топонімів іншими мовами здійснюється у транскрипції.
Топоніми з-поза меж Української РСР подаються українською мовою 

у транскрипції з мови оригіналу.
Картографічні видання, призначені для використання в Українській 

РСР, готуються і публікуються українською мовою.
Стаття 39. Мова власних імен.
Громадяни Української РСР користуються правом іменуватись згід-

но з національними традиціями. Їхні імена передаються з національної 
мови українською мовою у транскрипції.

VI. Сприяння національно-культурному розвиткові українців, які 
проживають за межами Української РСР
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Стаття 40. Сприяння національно-культурному розвиткові україн-
ців, які проживають за межами Української РСР.

На основі угод з іншими союзними республіками Українська РСР 
сприяє національно-культурному розвиткові українців, які прожива-
ють в цих республіках.

Українська РСР подає згідно з нормами міжнародного права всебічну 
допомогу, за їх бажанням, освітнім школам, науковим установам, на-
ціонально-культурним товариствам українців, громадянам українсько-
го походження, які проживають в зарубіжних країнах, у вивченні ук-
раїнської мови та проведенні наукових досліджень з українознавства, 
сприяє навчанню громадян українського походження в навчальних за-
кладах Української РСР.

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

«Інформаційні та комунікаційні технології 

в освіті і науці» на 2006—2010 роки

Загальна частина
Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід розви-

нутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства, 
що зумовлює необхідність вжиття невідкладних заходів із впровадження 
інформаційних та комунікаційних технологій у сфері освіти і науки. Ство-
рення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, з одного боку, 
сприятиме накопиченню наукових знань, а з другого, розширенню доступу 
широких верств населення до різноманітних інформаційних ресурсів.

Не менш важливим завданням в умовах інформаційного суспільс-
тва є навчити дітей користуватися інформаційними технологіями. Від 
успішного його вирішення визначальною мірою залежатиме розвиток 
країни і її місце у світовій спільноті.

Інформаційні та комунікаційні технологи становлять вагому частку 
світового виробництва, що спричиняє глобальний перерозподіл як ринку 
праці, так і ринку освітніх послуг. Крім того, створення єдиного європей-
ського освітнього простору в рамках Болонського процесу істотно підви-
щує їх роль в освіті, сприяє розвитку так званих відкритих університетів.

Українське науково-освітнє середовище також не може існувати без ін-
фраструктури національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі 
(УРАН), основним завданням якої є проведення українськими вченими 
спільних досліджень, налагодження ними кооперативних зв’язків із за-
хідними науковими колективами. В удосконаленні телекомунікаційної 
мережі насамперед заінтересовані українські наукові співтовариства, які 
працюють у галузях фундаментальної і прикладної науки, де циркулюють 
потужні потоки даних, що зумовлює необхідність створення сучасних за-
собів їх обробки. Це, зокрема, медицина, фізика високих енергій і радіа-
ційна безпека, радіоастрономія і космічні дослідження, аеродинаміка, гео-
логія і розвідка корисних копалин, океанологія і метеорологія тощо.
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Мета Програми
Метою Програми є створення умов для розвитку освіти і науки, підви-

щення ефективності державного управління шляхом впровадження інфор-
маційних та комунікаційних технологій, забезпечення реалізації прав на 
вільний пошук, одержання, передачу, виробництво і поширення інформації, 
здійснення підготовки необхідних спеціалістів і кваліфікованих користу-
вачів, сприяння розвитку вітчизняного виробництва високотехнологічної 
продукції і насамперед — конкурентоспроможних комп’ютерних програм 
як найважливішої складової інформаційних та комунікаційних технологій, 
сприяння переходу економіки на інноваційний шлях розвитку.

Основні завдання Програми
Програма передбачає виконання комплексу завдань, які повинні за-

безпечити:
· підвищення загальної інформаційної грамотності населення;
· оснащення навчальних закладів сучасним комп’ютерним та телеко-

мунікаційним обладнанням;
· впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у навчаль-

ний процес і проведення наукових досліджень, забезпечення доступу до 
національних і світових інформаційних ресурсів;

· розроблення, впровадження та легалізацію програмного забезпечення; 
залучення мережевих технічних ресурсів для забезпечення підключен-
ня наукових установ та навчальних закладів до Інтернет;

· розвиток технологій дистанщйного навчання і використання їх для за-
провадження в Україні системи навчання протягом усього життя;

· забезпечення захисту прав інтелектуальної власності (авторів та 
розробників);

· підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; розбудову інф-
раструктури науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН), 
підключення до неї наукових установ, наукових бібліотек, центрів на-
уково-технічної інформації за допомогою каналів передачі даних, інтег-
рацію її з європейською науково-дослідницькою мережею (GEANT);

· розширення мережі електронних бібліотек навчальних закладів та нау-
кових установ;

· розроблення систем забезпечення інформаційної безпеки функціону-
вання мереж та інформаційних ресурсів.

Виконання завдань Програми здійснюватиметься з урахуванням страте-
гії соціально-економічного розвитку регіонів, стану та перспектив роз-
витку інформаційних і комунікаційних технологій, новітніх досягнень, 
в інформаційній сфері.
Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити за-

ходи згідно з додатком.
Фінансування Програми.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які щоро-

ку передбачаються в державному бюджеті, із залученням інших джерел, 
у тому числі міжнародної технічної допомоги, внесків заінтересованих 
міжнародних організацій тощо.

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для 
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забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановле-
ному законодавством.

Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:

· підвищити якість, доступність та конкурентоспроможність націо-
нальної освіти і науки на світовому ринку праці та освітніх послуг; 
надати нові можливості для наукового пошуку та технологічного 
розвитку;

· підвищити ефективність наукових досліджень, створити умови для 
ефективного міжнародного наукового співробітництва, розв’язати 
соціальні проблеми, пов’язані із створенням рівних умов доступу до 
освіти і науки;

· забезпечити доступ громадян до науково-освітніх ресурсів і створити 
умови для безперервного навчання протягом усього життя;

· підвищити ефективність державного управління за рахунок впро-
вадження і масового поширення інформаційних та комунікаційних 
технологій;

· забезпечити реалізацію права громадян на вільний пошук, одержан-
ня, передачу, виробництво і поширення інформації;

· забезпечити прискорення інтеграції України до світового науково-ос-
вітнього простору.
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Додаток (до Програми)
ЗАХОДИ,

спрямовані на розвиток інформаційних
та комунікаційних технологій в освіті і науці на 2006–2010 роки
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У тому числі за роками

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

Оснащення комп’ютерною технікою та програмними засобами

О с н а щ е н -
ня універсаль-
ними навчально 
комп’ю-терними 
комплексами:

· загально-
освітніх та поза-
шкільних нав-
чальних закладів

МОН
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2007 524600 123388 401212

позашкіль-
них навчальних 
закладів,  що на-
лежать до сфе-
ри  управління 
МОН Автоном-
ної Республі-
ки Крим, облас-
них, Київської 
та Севастополь-
ської міських 
держадмініст-
рацій

МОН 2007 5000 5000

позашкіль-
них навчаль-
них закладів, 
що належать 
до сфери уп-
равління місь-
ких, районних 
держадмініст-
рацій

МОН 2007 73720 73720
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н а у к о в и х 
та науково-ме-
тодичних уста-
нов, інститутів 
системи після-
дипломної педа-
гогічної освіти

МОН 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2007

3800 471 3329

О с н а щ е н -
ня мобільними 
н а в ч а л ь н о -
комп’ютерними 
комплексами: 
наукових та на-
уково-методич-
них установ 

МОН 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2007 

400 94 306

загальноос-
вітніх навчаль-
них закладів 
I–III ступеня

— « — 2008–
2010 370000

5
0

0
0

0

2
0

0
0

0
0

1
2

0
0

0
0

Оснащення 
професійно-тех-
нічних навчаль-
них закладів 
н а в ч а л ь н о -
комп’ютерними 
комплексами

— « — 2006–
2010

190000 8941 45265

4
5

2
6

5
 

4
5

2
6

4

4
5

2
6

5
С т в о р е н -

ня мережі ре-
г і о н а л ь н и х , 
базових та 
л о к а л ь н и х 
центрів систе-
ми дистанцій-
ного навчання, 
оснащення їх 
п р о г р а м н о -
технічними за-
собами

МОН 
Мін. 
агро- 

політи-
ки МОЗ 

Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2008

17000 1412 8294

7
2

9
4
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З а б е з п е -
чення вищих 
навчальних за-
кладів, науко-
вих та науко-
во-методичних 
установ техніч-
ними засобами 
і мережевим 
обладнанням

МОН 
Мін. 
агро- 
полі-
тики 
Міно-

борони 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010 

10100 1108 2510

2
1

6
0

2
1

6
2

2
1

6
0

Створення 
і модернізація 
локальних ме-
реж у навчаль-
них закладах, 
наукових та 
науково-мето-
дичних устано-
вах

МОН
МОЗ 
інші 
цент-

ральні 
органи 
вико-
навчої 
влади 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010

8400 494 2301

2
0

0
1

1
8

0
3

1
8

0
1

Підключен-
ня загально-
освітніх, по-
з а ш к і л ь н и х , 
п р о ф е с і й н о -
технічних та 
вищих нав-
чальних за-
кладів до Ін-
тернет 

МОН 
Мін. 

транс-
зв’язку

2006–
2007 

128400 15106 113294

В п р о в а д -
ження бездро-
тових техноло-
гій. Створення 
типових про-
ектів абонент-
ського доступу 
до інформацій-
них ресурсів

Мін. 
транс-

зв’язку 
МОН 

Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук

2006–
2010

10000 471 4382 2
3

8
2

1
3

8
3

1
3

8
2
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Розроблен-
ня та впровад-
ження мікро-
х в и л ь о в и х 
систем широ-
к о с м у г о в о г о 
радіодоступу 
до Інтернет у 
важкодоступ-
них районах

Мін. 
транс-

зв’язку 
МОН 

Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук

2006–
2010

39900 824 4169

1
3

5
6

9

1
0

6
6

9

1
0

6
6

9

Розроблен-
ня та впровад-
ження техно-
логії xDSL для 
доступу до Ін-
тернет дрото-
вою мережею 
зв’язку

— « — 2006–
2010

10000 706 3574

2
5

7
4

1
5

7
2

1
5

7
4

Оснащення 
ліцензійними 
програмами

Разом

МОН 
Мін. 
агро- 

політи-
ки МОЗ 

Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010

35000

1426320

1647 8338

8
3

3
8

8
3

3
9

8
3

3
8

Програмні засоби для загальноосвітніх, професійно-технічних та ви-
щих навчальних закладів

З а б е з п е -
чення про-
г р а м н и м и 
засобами нав-
чального при-
значення за-
гальноосвітніх 
та позашкіль-
них навчаль-
них закладів

МОН 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2007

11000 1306 2449

2
4

4
9

2
4

4
7

2
4

4
9
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Створення 
електронних 
підручників та 
енциклопедій 
н а в ч а л ь н о г о 
призначення

МОН 
Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010

17750 1129 5393

3
9

7
6

4
1

2
6

3
1

2
6

Створення 
ф і л ь м о т е к и 
н а в ч а л ь н и х 
фільмів на 
електронних 
носіях (40 віде-
офрагментів)

МОН 2006–
2007

2000 235 1765

Створення 
педагогічних 
п р о г р а м н и х 
засобів для 
п р о ф е с і й н о -
технічних нав-
чальних за-
кладів

МОН 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010

6000 2824 14294

1
4

2
9

4

1
4

2
9

4

1
4

2
9

4
С т в о р е н -

ня банку 
електронних 
д о к у м е н т і в 
н о р м а т и в н о -
п р а в о в о г о , 
науково-мето-
дичного, пси-
х о л о г о - п е -
д а г о г і ч н о г о , 
організаційно-
го, програмно-
технологічного    
та інформа-
ційного забез-
печення дис-
т а н ц і й н о г о 
навчання

МОН 
Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010

7000 424 1944

1
7

4
4

1
4

4
4

1
4

4
4
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Створення 
та впроваджен-
ня програмних 
засобів пілот-
ної системи 
поточного і 
п і д с у м к о в о -
го контролю 
знань студен-
тів у вищих 
навчальних за-
кладах

— « — 2006–
2010 

3500 306 824

8
2

4

7
7

2

7
7

4

Створення 
та впроваджен-
ня програмних 
засобів для 
уніфікованої 
системи дис-
т а н ц і й н о г о 
навчання 

МОН 
Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010 

14500 494 3301 6
7

0
1

2
7

0
3

1
3

0
1

Створення 
банку атесто-
ваних курсів 
дистанційно-
го навчання 
для загально-
освітніх, про-
фесійно-тех-
нічних, вищих 
н а в ч а л ь н и х 
закладів та 
закладів піс-
лядипломної 
освіти 

МОН 
МОЗ 
інші 
цент-

ральні 
органи 
вико-
навчої 
влади 
Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010 

34900 3129 12843 

6
3

4
3

6
3

4
2

 

6
2

4
3
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Розроблен-
ня елементів 
штучного ін-
телекту та ін-
терактивних 
засобів і тех-
нологій для ін-
дивідуалізації 
н а в ч а л ь н о г о 
процесу та їх 
впровадження 
в систему дис-
танційного нав-
чання

МОН 
Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010 

2350 165 634

5
8

4

5
3

3
 

4
3

4

Створення 
системи дис-
т а н ц і й н о г о 
навчання для 
перепідготовки 
та підвищення 
кваліфікації 
педагогічних і 
науково-педа-
гогічних пра-
цівників за-
гальноосвітніх, 
п р о ф е с і й н о -
технічних та 
вищих навчаль-
них закладів

МОН 2006–
2010 

6000 282 1429

1
4

2
9

1
4

3
1

1
4

2
9

Створення 
центру розроб-
лення та впро-
вадження про-
грамних засобів 
н а в ч а л ь н о г о 
призначення

Разом

МОН 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010 2880

161980

136 686

6
8

6

6
8

6

6
8

6

Створення 
G R I D - і н ф р а -
структури для 
забезпечення 
наукових до-
сліджень

Разом

МОН 
Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук

2006–
2010 3500

3500

235 1191 6
9

1
 

6
9

2

6
9

1



61616161

Розбудова інфраструктури національної науково-освітньої телеко-
мунікаційної мережі (УРАН)

Створення 
мережевої ін-
ф р а с т р у к т у -
ри оптичних 
ліній в мм. 
Одесі, Києві, 
Д н і п р о п е т -
ровську, Хар-
кові, Донець-
ку, Львові, 
Сімферополі, 
Севастополі, 
Луганську і 
Запоріжжі

МОН 
Мінт-
ранс-

зв’язку 
СБУ

2006–
2007 

9900 2329 7571

П і д г о т о в -
ка форм ти-
пових рішень 
для організа-
ції базового 
комп’ютерного 
телекомуніка-
ційного вузла. 
Підключення 
мережевих ін-
фраструктур до 
національної 
науково-освіт-
ньої телеко-
мунікаційної 
мережі (УРАН), 
з а б е з п е ч е н -
ня тестового 
доступу до єв-
ропейської на-
уково-дослід-
ницької мережі 
(GEANT)



62626262

П і д к л ю -
чення оптич-
них мереж 
університетів, 
наукових ус-
танов в інших 
містах до на-
ц і о н а л ь н о ї 
н а у к о в о - о с -
вітньої теле-
комунікацій-
ної мережі 
(УРАН), за-
б е з п е ч е н н я 
доступу до 
європейської 
н а у к о в о - д о -
с л і д н и ц ь -
кої мережі 
(GEANT)

МОН 
Мінт-
ранс- 

зв’язку 
СБУ
МОЗ
Інші 
цент-

ральні 
органи 
вико-
навчої 
влади

2008

1500

1
5

0
0

Створення 
мережевої ін-
фраструктури 
м і ж м і с ь к и х 
оптичних ліній 
в напрямку: 

К и ї в – Ж и -
томир–Вінни-
ця–Хмельниць-
кий– Тернопіль
– Л ь в і в – д е -
ржавний кор-
дон Украї-
ни; Київ–Чер-
к а с и – К і р о -
воград–Мико-
лаїв– Одеса;

Ч е р к а с и 
– К р е м е н ч у к 
– Д н і п р о п е т -
ровськ, Пол-
тава–Харків; 
М и к о л а ї в –
Херсон

МОН 
Мінт-
ранс- 

зв’язку 
СБУ

2006–
2009 

151600 8210 70796

3
7

7
9

6

3
4

7
9

8
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Створення 
мережевої ін-
ф р а с т р у к т у -
ри оптичних 
ліній переходу 
через українсь-
ко-польську, 
у к р а ї н с ь к о -
словацьку і 
у к р а ї н с ь к о -
угорську ді-
лянки держав-
ного кордону, 
о р г а н і з а ц і я 
мультигігабіт-
них з’єднань 
із словацькою, 
чеською, авс-
трійською та 
угорською нау-
ково-освітніми 
мережами

Разом

— « — 2006–
2008 

9000

172000

941 3059

5
0

0
0

Створення, зберігання та доступ до інформаційних ресурсів

Створення 
Інтернет-пор-
талу: загальної 
середньої та 
п р о ф е с і й н о -
технічної осві-
ти

МОН 
СБУ 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010 

3835 253 1249 7
7

7

7
7

9
 

7
7

7

дистанцій-
ного навчання 

— « — 2006–
2010 

1450 247 301

3
0

1

3
0

0

3
0

1

і н ф о р м а -
ційних ре-
сурсів освіти і 
науки 

МОН 
СБУ 

Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук

2006–
2010 

3910 231 1088 1
0

9
7

7
4

7

7
4

7

інновацій-
ної діяльності 

— « — 2006–
2010 

1300 61 310

3
1

0

3
0

9

3
1

0
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Розроблен-
ня техноло-
гії створення 
в і р т у а л ь н и х 
н а в ч а л ь н и х 
і н ф о р м а ц і й -
них ресурсів 
за освітньо-
кваліфікацій-
ними рівнями, 
реалізація про-
екту підготов-
ки бакалаврів 
за спеціальніс-
тю «Телеко-
мунікації» 

МОН 
Мінт-
ранс-

зв’язку 
СБУ 

Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук

2006–
2010 

1690 75 381

4
1

1

4
1

2

4
1

1

Створення 
п р о г р а м н о г о 
та інформа-
ційного забез-
печення для 
електронних 
наукових біб-
ліотек і архівів

МОН 
СБУ 
інші 
цент-

ральні 
органи 
вико-
навчої 
влади 
Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010

16600 823 4217 4
1

1
7

4
0

1
8

 

3
4

2
5

З а б е з п е -
чення функ-
ц і о н у в а н н я 
у к р а ї н с ь к о ї 
мови в інфор-
м а ц і й н о м у 
комп’ютерному 
середовищі

МОН 
СБУ 

Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук

2006–
2007 

3000 353 2647
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Створення 
українського 
сегмента між-
народної лінг-
вістичної сис-
теми

— « — 2006–
2007 

250 59 191

Створення 
електронних 
бібліотек ви-
щих навчаль-
них закладів 

МОН 
СБУ 
інші 
цент-

ральні 
органи 
вико-
навчої 
влади

2006–
2010 

620 24 319 7
9

7
9

1
1

9

Створення 
системи елек-
тронних кла-
сифікаторів і 
нормативних 
документів для 
забезпечення 
дистанційної 
освіти 

МОН 
СБУ 
інші 
цент-

ральні 
органи 
вико-
навчої 
влади 
Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010

8200 536 1610 2
3

1
6

2
1

2
2

1
6

1
6

Створення 
та впроваджен-
ня типових ма-
кетів і шаблонів 
електронних 
документів для 
використання у 
вищих навчаль-
них закладах

— « — 2006–
2010 

1400 71 357

3
5

7

2
5

8

3
5

7
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Створення 
віртуального 
університету, 
розроблення та 
підтримка його 
і н ф о р м а ц і й -
них ресурсів

МОН 
СБУ 

Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010 

11500 941 4765

2
7

6
5

1
7

6
4

1
2

6
5

Сертифіка-
ція та атестація 
програмних за-
собів та курсів 
дистанційного 
навчання 

Разом

МОН 
СБУ 

Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2008 

1000

54755

118 441

4
4

1
Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів

П і д г о т о в -
ка науково-
педагогічних 
п р а ц і в н и к і в 
вищих нав-
чальних за-
кладів та їх 
сертифікація 
для роботи з 
програмними 
засобами нав-
чального при-
значення та ін-
формаційними 
і комунікацій-
ними техноло-
гіями

МОН 
інші 
цент-

ральні 
органи 
вико-
навчої 
влади 
Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010 

3850 228 1055 

1
0

5
5

7
5

7

7
5

5



67676767

Створення 
п р о г р а м н о -
м е т о д и ч н о г о 
комплексу та 
електронних 
ресурсів для 
п і д в и щ е н н я 
кваліфікації 
п р а ц і в н и к і в 
загальноосвіт-
ніх, професій-
но-технічних 
та вищих нав-
чальних за-
кладів, викла-
дачів та 
н а у к о в и х 
працівників у 
галузі інфор-
маційних та 
комунікацій-
них технологій

МОН 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук 

Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук

2006–
2010 

4150 247 1051

9
5

1

9
5

0

9
5

1

Створення 
державної сис-
теми оцінки 
знань та вмінь 
в галузі інфор-
маційних та 
комунікацій-
них техноло-
гій із системою 
сертифікації, 
що відповідає 
міжнародно-
му стандарту 
ECDL

МОН 
Інші 
цент-

ральні 
органи 
вико-
навчої 
влади
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010 

2100 52 362

4
6

2

5
6

2

6
6

2



68686868

С т в о р е н -
ня стандартів 
підготовки та 
перепідготов-
ки вчителів 
для роботи з 
програмними 
засобами нав-
чального при-
значення та ін-
формаційними 
і комунікацій-
ними техноло-
гіями

Разом

МОН 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2008

170

10270

40 65

6
5

Нормативно-правове забезпечення впровадження інформаційних та 
комунікаційних технологій

Створення 
комплексу де-
ржавних стан-
дартів України 
в галузі інфор-
маційних та 
комунікацій-
них технологій 

МОН 
Націо-
нальна 

ака-
демія

2006–
2009 

800 47 251

2
5

1

2
5

1

У д о с к о н а -
лення норма-
тивно-правової 
бази в сфері 
інтелектуаль-
ної власності 
щодо захисту 
розробок у га-
лузі інформа-
ційних та ко-
мунікаційних 
технологій

— « — 2006

50 50
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Норматив-
н о - п р а в о в е 
забезпечення 
функціонування 
загальнодержав-
ного реєстру 
інформаційних 
ресурсів науково-
технічної та освіт-
ньої інформації 

МОН 
Націо-
нальна 

академія 
наук 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2008

130 39 47

4
4

У д о с к о н а -
лення норма-
тивно-правової 
бази системи 
дистанційного 
навчання

Разом

— « — 2006–
2007

100

1080

37 63

Інформаційне забезпечення управління науково-освітньою сферою

Створення 
системи моніто-
рингу, плануван-
ня та прогнозу-
вання діяльності 
навчальних за-
кладів

МОН 
інші 
цент-

ральні 
органи 
вико-
навчої 
влади 
Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010

4650 311 1590

9
8

3

9
3

3

8
3

3

Розроблен-
ня типової ав-
томатизованої 
системи уп-
равління за-
гальноосвітнім 
н а в ч а л ь н и м 
закладом

МОН 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2008 

1000 94 453 

4
5

3
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Розроблен-
ня програмних 
засобів систе-
ми незалежно-
го тестування 
знань 

МОН 
Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2010

2200 71 358

4
5

7

4
5

7

8
5

7

Створення 
та впровад-
ження авто-
м а т и з о в а н о ї 
системи обліку 
підручників у 
загальноосвіт-
ніх навчаль-
них закладах

—» — 2006–
2008

1400 75 351

3
7

1

3
1

2

2
9

1

Створення 
галузевої сис-
теми сертифі-
кації програм-
них засобів 
наукового і 
н а в ч а л ь н о г о 
призначення

МОН 
Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук 
Ака-
демія 

педаго-
гічних 
наук

2006–
2008

1250 118 591
5

4
1

Створення 
інтерактивної 
і н ф о р м а ц і й -
ної системи 
м о н і т о р и н г у 
результатів на-
укових дослід-
жень 

МОН 
інші 
цент-

ральні 
органи 
вико-
навчої 
влади 
Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук

2006–
2010 

4400 245 1139

1
1

3
9

1
0

3
8

8
3

9
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Розроблен-
ня програм-
но-технічних 
систем забез-
печення захис-
ту інформацій-
них ресурсів 
від несанкціо-
нованого до-
ступу

МОН 
СБУ 

Націо-
нальна 

ака-
демія 
наук

2006–
2010

8070 598 1999

2
0

0
0

1
7

3
6

1
7

3
7

Розроблен-
ня та впровад-
ження систе-
ми управління 
Програмою

Разом

МОН 2006–
2010 2200

25170

549 415

4
1

4

4
0

8

4
1

4

Усього за 
Програмою

1
8

5
5

0
7

5

1
8

3
4

0
0

8
3

1
5

3
9

2
3

9
7

5
7

3
5

9
6

5
2

2
4

0
7

2
7

Про невідкладні заходи щодо 

запровадження зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти

Постанова Кабінету Міністрів України
від 31 грудня 2005 р. № 1312

На виконання Указу Президента України від 4 липня 2005 р.№ 1013 
( 1013/2005 ) «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціону-
вання та розвитку освіти в Україні» та з метою підвищення якості за-
гальної середньої освіти, забезпечення рівного доступу до вищої освіти 
і створення передумов для входження України в європейський освітній 
простір Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досяг-
нень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, 
які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів, є державною 
підсумковою атестацією та вступними випробуваннями до цих закладів.

2. Затвердити Положення про Український центр оцінювання якості 
освіти, що додається.

3. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань запровадження зов-
нішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 



72727272

навчальних закладів системи загальної середньої освіти та моніторингу 
якості освіти у складі згідно з додатком.

Надати право голові Міжвідомчої робочої групи вносити у разі потре-
би зміни до її складу.

4. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 
р. № 1095 ( 1095-2004-п ) «Деякі питання запровадження зовнішнього 
оцінювання та моніторингу якості освіти» (Офіційний вісник України, 
2004 р., N 34, ст. 2262) зміни, що додаються.

5. Міністерству освіти і науки забезпечити:
· разом з Українським центром оцінювання якості освіти, Міністерством освіти 

і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій поетапне 
запровадження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 
випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти;

· перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців для зовнішньо-
го незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

· розміщення Українського центру оцінювання якості освіти у м. Києві 
по вул. Львівській, 28, та його оснащення;

· разом з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фі-
нансів розроблення та затвердження штатного розпису Українського 
центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів;

· разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 
Київською та Севастопольською міськими державними адміністра-
ціями створення необхідних умов для роботи регіональних підроз-
ділів Українського центру оцінювання якості освіти.
6. Міністерству внутрішніх справ разом із Службою безпеки забез-

печити здійснення заходів з охорони Українського центру оцінювання 
якості освіти та його регіональних підрозділів, а також захист інформації 
під час підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

7. Міністерству праці та соціальної політики разом з Міністерством освіти і 
науки та Міністерством фінансів визначити умови оплати праці працівників Ук-
раїнського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів.

8. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів вжити заходів до:
· утворення навчально-екзаменаційних центрів;
· фінансування Українського центру оцінювання якості освіти та його регіо-

нальних підрозділів у 2006 та наступних роках за бюджетною програмою 
«Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українсь-
ким центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами», 
навчально-екзаменаційних центрів у 2006 році за зазначеною бюджетною 
програмою, а починаючи з 2007 року — за рахунок коштів місцевих бюд-
жетів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
9. Державному комітетові телебачення і радіомовлення забезпечити 

широке висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо запро-
вадження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 
випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти та 
моніторингу якості освіти.

Прем’єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
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Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України

від 31 грудня 2005 р. № 1312
СКЛАД

Міжвідомчої робочої групи з питань запровадження зовнішнього 
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти

КИРИЛЕНКО В’ячеслав Анатолійович — Віце-прем’єр-міністр Украї-
ни, голова Робочої групи
НІКОЛАЄНКО Станіслав Миколайович — Міністр освіти і науки, за-
ступник голови Робочої групи
ГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна — директор Центру тестових техноло-
гій, заступник голови Робочої групи (за згодою)
ГЛАЗКОВ Олександр Леонідович — головний спеціаліст сектору з пи-
тань освіти і науки Управління гуманітарної політики Секретаріату Ка-
бінету Міністрів України, секретар Робочої групи
БИСТРИЦЬКИЙ Євген Костянтинович — виконавчий директор Міжна-
родного Фонду «Відродження» (за згодою)
БОЙКО Микола Федорович — начальник департаменту аграрної освіти 
та науки Мінагрополітики
БОЛЮБАШ Ярослав Якович — директор департаменту вищої освіти МОН
БРЮХОВЕЦЬКИЙ В’ячеслав Степанович — президент Національного 
університету «Києво-Могилянська академія»
ВОЛОСОВЕЦЬ Олександр Петрович — заступник директора департа-
менту кадрової політики, освіти і науки МОЗ
ВАКАРЧУК Іван Олександрович — ректор Львівського національного 
університету імені Івана Франка
ГАНДАБУРА Василь Теодорович — заступник Міністра транспорту і зв’язку
ГОЛУБ Володимир Володимирович — перший заступник Керівника Головної 
служби гуманітарної політики Секретаріату Президента України (за згодою)
ГОРБУНОВА Лідія Миколаївна — заступник Міністра юстиції
ДНІПРОВ Олексій Сергійович — начальник Управління гуманітарної 
політики Секретаріату Кабінету Міністрів України
ДОРОШКЕВИЧ Руслан Миколайович — заступник директора департа-
менту розвитку соціальної та гуманітарної сфери Мінекономіки
ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович — ректор Національного технічно-
го університету «Київський політехнічний інститут»
КРЕМЕНЬ Василь Григорович — президент Академії педагогічних наук
ЛЯШЕНКО Олександр Іванович — головний учений секретар Академії 
педагогічних наук
МАТВІЙЧУК Володимир Макарович — заступник Міністра фінансів
ОГНЕВ’ЮК Віктор Олександрович — заступник міністра МОН
ПАРАЩЕНКО Людмила Іванівна — голова асоціації керівників шкіл 
м. Києва (за згодою)
ПОЛУСМЯК Олександр Миколайович — начальник відділу аналізу та 
прогнозування діяльності навчальних закладів МКТ
ПОЛЯНСЬКИЙ Павло Броніславович — директор департаменту загаль-
ної середньої та дошкільної освіти МОН
ПОРЕЧКІНА Лідія Степанівна — заступник Міністра внутрішніх справ
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РОЗДІЛ ІІ.

Нормативно-правове забезпечення

Про затвердження Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти

ПОСТАНОВА
Кабінету Міністрів України

Від 14 січня 2004 р. № 24

Відповідно до статті 31 Закон України «Про загальну середню осві-
ту» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державний стандарт базової і повної загальної серед-
ньої освіти (додається).

2. Міністерству освіти і науки, Академії педагогічних наук розроби-
ти до 1 червня 2004 р. навчальні плани та програми для учнів основної і 
старшої школи.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України

від 14.01.2004 р. № 24

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
базової і повної середньої освіти

Загальна частина
Державний стандарт базової і повної середньої освіти (далі — Держав-

ний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основ-
ної та старшої школи, гарантії держави у її досягненні.

Державний стандарт охоплює Базовий навчальний план, загальну ха-
рактеристику інваріантної і варіативної складових змісту базової та пов-
ної середньої освіти, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підго-
товки учнів. Виконання вимог Державного стандарту є обов’язковим для 
всіх навчальних закладів, що надають загальну середню освіту.

Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови:
· для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах загаль-

нолюдських та національних цінностей, науковості і систематичності 
знань, їх значущості для соціального становлення людини, гуманізації і 
демократизації шкільної освіти, взаємоповаги між націями і народами, 
світського характеру школи;

· для надання навчанню українознавчої спрямованості, що безпосеред-
ньо забезпечується вивченням української мови, української літератури, 
історії України, географії України, українського мистецтва тощо; для 
індивідуалізації та диференціації навчання, його профільності у старшій 
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школі, запровадження особистісноорієнтованих педагогічних техноло-
гій, формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної та інших 
видів компетентності учнів.

Особлива увага приділяється практичній і творчій складовим нав-
чальної діяльності. У державних вимогах до рівня загальноосвітньої 
підготовки учнів зростає роль уміння здобувати інформацію з різних 
джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати спо-
соби пізнавальної і творчої діяльності. Між ступенями шкільної освіти 
забезпечується наступність і перспективність змісту та вимог щодо його 
засвоєння учнями.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у Де-
ржавному стандарті подано за галузевим принципом у семи освітніх га-
лузях: мови і літератури, суспільствознавство, естетична культура, мате-
матика, природознавство, здоров’я і фізична культура, технології, що є 
органічним продовженням змісту відповідних освітніх галузей Держав-
ного стандарту початкової освіти.

Зміст освітньої галузі структурується і реалізується в системі відповід-
них навчальних предметів та курсів, програми яких затверджує МОН. 

Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що разом із 
початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки, формує в учнів 
готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого здобуття освіти. Зміст 
освіти на цьому ступені є єдиним для всіх учнів; особистісно орієнтований 
підхід здійснюється через варіативність методик організації навчання за-
лежно від пізнавальних здібностей, а також через факультативні курси.

У старшій школі навчання, як правило, є профільним. У зв’язку з цим 
зміст освіти і вимоги до його засвоєння диференціюються за трьома рів-
нями: обов’язкові результати навчання, визначені Державним стандар-
том, профільний, зміст якого визначають програми затверджені МОН, 
та академічний, за програмами якого вивчаються дисципліни, що тісно 
пов’язані з профільними предметами (наприклад, фізика у хіміко-біоло-
гічному профілі), а також здійснюється загальноосвітня підготовка уч-
нів, які не визначилися щодо напряму спеціалізації.

Базовий навчальний план
Базовий навчальний план основної і старшої школи охоплює дві скла-

дові: інваріантну та варіативну.
Інваріантна складова передбачає дотримання всіма навчальними за-

кладами, що надають загальну середню освіту, єдиних вимог до загально-
освітньої підготовки учнів. Варіативна складова спрямована на забезпе-
чення індивідуальної орієнтованості змісту освіти.

Під час складання типових навчальних планів для учнів спеціалізо-
ваних шкіл, гімназій, ліцеїв і колегіумів дозволяється перерозподіляти 
між освітніми галузями до 15 відсотків навчального часу, визначеного 
інваріантною частиною Базового навчального плану.

Змістове наповнення освітніх галузей інваріантної складової визна-
чається Державним стандартом.

Змістове наповнення варіативної складової формується навчальним 
закладом з урахуванням особливостей регіону, типу закладу, індивіду-
альних освітніх потреб учня.
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В основній школі навчальні години варіативної складової викорис-
товуються головним чином для загальноосвітньої підготовки учнів, ін-
дивідуальних занять та консультацій, факультативного навчання.

У старшій школі, у тому числі в сільських однокомплектних шко-
лах, де створюються різнопрофільні навчальні групи учнів, за рахунок 
варіативної складової здійснюється профільне навчання. Години цієї 
складової можуть використовуватися також для вивчення предметів за 
вибором учнів, факультативних занять тощо.

На основі Базового навчального плану МОН розробляє типові нав-
чальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів. У типових нав-
чальних планах визначається перелік навчальних предметів і курсів, 
відповідно до змісту освітніх галузей, кількість годин, відведених на їх 
вивчення у кожному класі. Типові навчальні плани можуть відобража-
ти різні варіанти структурування, інтеграції та розподілу навчального 
змісту за роками навчання в межах годин, визначених Базовим навчаль-
ним планом. На основі типових навчальних планів навчальні заклади 
складають робочі навчальні плани, в яких конкретизується варіативна 
складова освіти з урахуванням особливостей організації навчально-ви-
ховного процесу.

Базовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів II — III ступенів
(розподіл навчального часу між освітніми галузями)

Освітні 
галузі

Загальна кількість годин

II ступінь (5 — 9 
класи)

III ступінь (10 
— 12 класи)

II+III ступені (5 
— 12 класи)

тиж-
день

рік відсо-
тків

тиж-
день

рік відсо-
тків

тиж-
день

рік відсо-
тків

Інваріантна складова

Мови і лі-
тератури

42 1470 27 19 665 19 61 2135 23,9

Суспільс-
твознавс-

тво 
12 420 7,7 10 350 10 22 770 8,6

Естетична 
культура

8 280 5,1 2 70 2 10 350 3,9

Матема-
тика 

20 700 13 8 280 8 28 980 11

Природоз-
навство 

26 910 16,7 13 455 13 39 1365 15,3
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Освітні 
галузі

Загальна кількість годин

II ступінь (5 — 9 
класи)

III ступінь (10 
— 12 класи)

II+III ступені (5 
— 12 класи)

тиж-
день

рік відсо-
тків

тиж-
день

рік відсо-
тків

тиж-
день

рік відсо-
тків

Техноло-
гії 

8 280 5,1 6 210 6 14 490 5,5

Здоров’я 
і фізична 
культура

17,5 612,5 11,4 9 315 9 26,5 927,5 10,4

Разом 133,5*

46
72

,5

86 67

2
3

4
5

67 200,5

7
0

1
7

,5

78,6

Варіативна складова

Додаткові 
години 

на освітні 
галузі, 
пред-

мети за 
вибором, 

профільне 
навчання, 

факуль-
тативи, 
індиві-
дуальні 

заняття та 
консуль-

тації

21,5 752,5 14 33 1155 33 54,5

1
9

0
7

,5 21,4

Гранично 
допустиме 
навчальне 
наванта-
ження на 

учня
130 4550 90 3150 220 7700
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Освітні 
галузі

Загальна кількість годин

II ступінь (5 — 9 
класи)

III ступінь (10 
— 12 класи)

II+III ступені (5 
— 12 класи)

тиж-
день

рік відсо-
тків

тиж-
день

рік відсо-
тків

тиж-
день

рік відсо-
тків

Разом 
(загальне 
навчальне 
наванта-
ження)

155 5425 100 100 3500 100 255 8925 100

______________
* Години фізичної культури освітньої галузі «Здоров’я і фізична куль-

тура» не враховуються в гранично допустимому навантаженні учнів.

Характеристика освітніх галузей
Освітня галузь «Мови i літератури»

Мета — формування комунікативної і літературної компетенції, що 
базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціаль-
них навичках, світоглядних переконаннях тощо.

Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності між по-
чатковою, основною і старшою школою, враховує мовну та літературну 
підготовку учнів початкової школи.

Освітня галузь «Мови i літератури» складається з мовного і літера-
турного компонентів, кожен з яких має свої складові. Зокрема, до мов-
ного компонента входять: українська мова, мови національних меншин, 
іноземні мови, а до літературного — українська, зарубіжна, рідна (якщо 
вона не є українською) література (літературна освіта).

Кожен з компонентів та їх складові містять кілька наскрізних зміс-
тових ліній. Змістовими лініями мовного компонента є мовленнєва, 
мовна, соціокультурна і діяльнісна (стратегічна).

Мовленнєва лінія забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь та 
навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, го-
воріння, письма); мовна — засвоєння системних знань про мову як за-
сіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і 
навичок; соціокультурна — засвоєння культурних і духовних ціннос-
тей свого та інших народів, норм, які регулюють стосунки між поколін-
нями, статями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному 
розвиткові; діяльнісна (стратегічна) — формування загально-навчаль-
них умінь і навичок, опанування стратегій, що визначають мовленнєву 
діяльність, передусім спрямованих на розв’язання навчальних завдань 
і життєвих проблем. Зазначені змістові лінії формують комунікативну 
мовленнєву, мовну, соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) компетен-
цію особистості. 

Змістовими лініями літературного компонента є аксіологічна, літе-
ратурознавча, культурологічна.
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Аксіологічна лінія забезпечує опрацювання художнього твору у 
єдності його етичних та естетичних вимірів, спрямованість роботи 
над текстом на формування ціннісних орієнтацій і розвиток творчих 
здібностей особистості; літературознавча - засвоєння основних тео-
ретико- та історико-літературних знань і розгляд твору у контексті 
літературного процесу; культурологічна — усвідомлення літератури 
як складової частини духовної культури українського та інших на-
родів. Ці змістові лінії формують літературну компетенцію учнів.

Зміст мовного компонента. Українська мова, мови національних 
меншин, іноземні мови формують в учнів стійку мотивацію до вивчен-
ня мов, забезпечують усвідомлення функцій кожної з мов у навчаль-
ному процесі і в суспільстві; виховують повагу до української мови 
як державної та до інших мов; розширюють та активізують словнико-
вий запас учнів з урахуванням тих груп слів, усталених висловів, що 
відображають реальне життя народу, мова якого вивчається, особли-
вості його життєвого досвіду, історії, культури; сприяють формуван-
ню толерантного ставлення до різних народів, розумінню важливості 
оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом 
спілкування в різних сферах, розвитку в учнів мовних, інтелектуаль-
них і пізнавальних здібностей; формують гуманістичний світогляд, 
моральні та естетичні переконання, національні та загальнолюдські 
цінності.

Зміст літературного компонента. Українська література, зарубіж-
на література, літератури національних меншин передбачають фор-
мування потреби і відповідних навичок у читанні художньої літера-
тури; створення на основі засвоєних літературних знань оптимальних 
умов для всебічного розвитку і реалізації особистості; формування 
національних і загальнолюдських цінностей; залучення учнів до най-
кращих здобутків духовної культури.

Основна школа
Зміст мовного та літературного компонентів в основній школі 

спрямований на досягнення належного рівня сформованості вміння 
користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої діяль-
ності, читати та усвідомлювати прочитане; залучення до художньої 
літератури, а через неї — до фундаментальних цінностей культури; 
формування гуманістичного світогляду особистості, розширення її 
культурно-пізнавальних інтересів, виховання в учнів любові, поваги 
до традицій свого народу та толерантного ставлення до культурних 
традицій інших народів.

Завданнями освітньої галузі в основній школі є:
· формування стійкої мотивації до вивчення української, іноземних 

мов, мов національних меншин, української, зарубіжної літера-
тур, виховання відчуття краси і виразності рідного слова, поваги 
до української мови та інших мов;

· ознайомлення з мовною системою та формування на цій основі ба-
зових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, пра-
вописних умінь і навичок; 
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· вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності 
(аудіювання, читання, говоріння, письмо) і в різних сферах спіл-
кування (особистісна, публічна, освітня);

· формування комунікативної компетенції; 
· ознайомлення з найвизначнішими досягненнями художньої оригі-

нальної та перекладної літератури;
· розвиток умінь сприймати літературний твір як явище мистецтва; 
· формування читацької та мовленнєвої культури, творчих здіб-

ностей, культури полеміки, критичного мислення, самостійного 
аналізу та оцінювання прочитаного; 

· формування гуманістичного світогляду, духовного світу людини, 
її моральних та естетичних цінностей, особистісних рис громадя-
нина України, який сприймає і поділяє національні та загально-
людські цінності, відчуває свою приналежність до європейської 
спільноти.

Старша школа
Навчання мови та літератури у старшій школі полягає у подаль-

шому розвитку умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності 
(аудіюванні, читанні, говорінні, письмі) забезпечуючи комунікативну 
компетенцію з іноземних мов на рівні В1+*; заохоченні школярів до 
читання художньої літератури, ознайомлення з фундаментальними 
цінностями культури; у формуванні гуманістичного світогляду осо-
бистості, сприянні розширенню культурно-пізнавальних інтересів, 
вихованню в учнів поваги до свого та інших культурних традицій.

Завданнями освітньої галузі в старшій школі є:
· формування мотивації до вивчення мови та літератури; пізнання 

через мову історії, культури народу, естетичних та моральних цін-
ностей; формування духовного світу учнів, світоглядних уявлень, 
загальнолюдських ціннісних орієнтирів відповідно до Загальноєв-
ропейських рекомендацій з мовної освіти;

· вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації 
українською та іншими мовами, знаходити, сприймати, аналізу-
вати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості, одержані в 
словесній чи іншій формі;

· розвиток умінь вільно спілкуватися у різних ситуаціях; формулю-
вати власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ, 
морально-етичних, естетичних, суспільних та інших проблем; ро-
зуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними; 

· подальший розвиток базових лексичних, граматичних, стилістич-
них, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі узагаль-
нення і поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище; 

· удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, розви-
ток інтелектуальних, творчих здібностей учнів.
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Мовний компонент
Українська мова. Мови національних меншин України
Мовленнєва лінія

Зміст освіти Державні вимоги до рівня за-
гальноосвітньої підготовки учнів

Культура мовлення. Стилі мови. 
Жанри усного та писемного мов-
лення.
Види мовленнєвої діяльності. Ри-
торика як наука і мистецтво сло-
ва.

Знання ознак правильного мо-
влення, його стилів, жанрів, їх 
відмінностей; вміння визначати 
особливості правильного мовлен-
ня, висловлюватись відповідно до 
норм культури мовлення.
Уміння формулювати думку у 
всіх стилях і жанрах мовлення. 
Уміння підготувати виступ і ви-
голосити його з урахуванням си-
туації спілкування

Мовна лінія

Стилістичне розшарування 
мовних засобів. Засоби стилісти-
ки. Варіативність норми. Види 
мовних помилок та їх подолання. 
Складні випадки орфографії та 
пунктуації

Уміння розрізнювати стилістичні 
варіанти мовних засобів, визна-
чати доцільність їх використан-
ня у текстах різних стилів і жан-
рів мовлення; розрізнювати нор-
мативне і ненормативне вико-
ристання мовних засобів.
Знання мовних помилок

Соціокультурна лінія

Найважливіші світоглядні, етич-
ні, естетичні та інші поняття, 
ідеї, відомості, пов’язані з націо-
нальною та світовою культурою. 
Відображення у мові особливос-
тей бачення світу, способу життя 
та мислення, особливостей куль-
тури, характерних для певного 
народу.

Знання найважливіших світог-
лядних, етичних та інших по-
нять, відомостей, ідей, відобра-
жених у мові; загальнолюдських 
моральних цінностей, їх вияву у 
національних традиціях.
Уміння узгоджувати із засвоєни-
ми етичними, естетичними та ін-
шими цінностями свою мовлен-
нєву і життєтворчу діяльність; 
розуміння особливостей бачення 
світу, культури певного народу, 
відображених у мові, враховува-
ти їх у спілкуванні.
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Зміст освіти Державні вимоги до рівня за-
гальноосвітньої підготовки учнів

Діяльнісна (стратегічна) лінія

Загальнонавчальні, творчі вмін-
ня як предмет практичного за-
своєння.
Комунікативні стратегії, страте-
гії співпраці

Уміння застосовувати загально-
навчальні, творчі вміння, вико-
ристовувати їх у різних життє-
вих і навчальних ситуаціях спіл-
кування.
Вміння користуватися комуніка-
тивними стратегіями, стратегія-
ми співпраці.

Мовна лінія

Активна і пасивна лексика, фра-
зеологія (ідіоми, стійкі вислови); 
граматична система мови, кате-
горії, класи і структури норма-
тивної граматики мови, що вив-
чається; багатозначність слів, їх 
зв’язок з контекстом, граматична 
семантика; системи транскрип-
ційних знаків.

Знання лексичного матеріалу на 
найбільш загальні теми; володін-
ня чіткою вимовою та інтона-
цією.
Уміння представити чітке, зміс-
товне письмове повідомлення з 
планом та виділенням абзаців.

Соціокультурна лінія

Система світоглядних, культу-
рознавчих, естетичних, етичних, 
історичних відомостей, відобра-
жених у мові, що вивчається.

Уміння відображати засобами 
мови бачення світу, способу жит-
тя та мислення, особливості куль-
тури певного народу. Уміння вис-
ловлюватися на різні теми (музи-
ка, фільми тощо); усвідомлюва-
ти відображення у мові особли-
востей культури певного народу, 
уміння спілкуватися з урахуван-
ням цих особливостей з представ-
никами різних культур.

Діяльнісна (стратегічна) лінія

Стратегії спілкування і навчан-
ня.

Уміння сприймати новий досвід, 
аналізувати, узагальнювати, 
запам’ятовувати, адекватно дія-
ти у навчальних та життєвих си-
туаціях.
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Літературний компонент
Українська література. Зарубіжна література. 
Літератури національних меншин

Зміст освіти Державні вимоги до рівня за-
гальноосвітньої підготовки учнів

Аксіологічна лінія

Художні тексти, розмаїття їх 
жанрово-родової специфіки та 
морально-етичних проблем, що 
надає можливість для психоло-
гічного аналізу людських взає-
мин і вчинків; твори, що репре-
зентують різні етапи літератур-
ного процесу, культурно-літера-
турні традиції народів України 
та зарубіжних країн.
Художній твір у контексті істо-
рико-літературного процесу, йо-
го смислова та естетична ціліс-
ність, художня специфіка. Об-
говорення проблематики твору, 
аргументоване усне та письмо-
ве висловлювання своїх суджень 
щодо прочитаного.

Знання змісту, проблематики та 
найважливіших особливостей по-
етики художніх текстів, рекомен-
дованих для вивчення напам’ять 
художніх творів, літератур-
но-критичних, публіцистич-
них та науково-популярних ста-
тей; біографічних відомостей про 
письменника та його світогляд.
Розуміння цілісної картини ху-
дожнього світу та представле-
ну в ньому авторську концепцію, 
етичних та естетичних цінностей, 
відображених у художньому текс-
ті; художній текст як твір мистец-
тва слова та джерело духовного 
багатства особистості.
Вміння аналізувати та інтерпре-
тувати зміст твору, суть мораль-
ного конфлікту та власну етич-
ну позицію щодо нього, співвід-
носити порушені у творі пробле-
ми з власним життєвим досвідом, 
розв’язувати творчі завдання різ-
них типів.

Літературознавча лінія

Основні роди та жанри літерату-
ри. Провідні художні літератур-
ні напрями, течії та стилі.

Знання літературознавчих по-
нять, вміння оперувати ними в 
процесі опрацювання оригіналь-
ного та перекладного тексту.
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Зміст освіти Державні вимоги до рівня за-
гальноосвітньої підготовки учнів

Тематика та проблематика тво-
ру, конфлікт; фабула, основні 
сюжетні та позасюжетні елемен-
ти.
Ліричний герой, образ автора, 
система художніх образів твору, 
мотив, символ, «вічні» образи.
Підтекст.
Іронія, гротеск.

Уміння орієнтуватися в жанрово-
родовій специфіці вивчених ху-
дожніх творів; розрізняти сюжет 
і фабулу; виділяти сюжетні та по-
засюжетні елементи, аналізувати 
головний конфлікт, зображуваль-
но-виражальні засоби художньої 
мови в оригінальних та переклад-
них творах, художній підтекст об-
разів, деталей, мотивів.

Культурологічна лінія

Художня література в контекс-
ті національної та світової куль-
тури, її взаємопов’язаність з 
релігією, філософією, естетикою, 
літературною критикою, різни-
ми видами мистецтв.
Відображення характеру наро-
ду у національній літературі та у 
культурі.
Традиції і новаторство в літера-
турі та культурі.
Діалог культур, його вплив на лі-
тературний процес.
Зв’язок літературних напрямів 
та течій з естетичним пошуком 
митців інших видів мистецтв

Розуміння значення літератури 
та культури для духовного роз-
витку людства; про основні ета-
пи розвитку культури, про спіль-
ні закономірності розвитку різ-
них видів мистецтв та сучасні тен-
денції в національній та світовій 
культурі.
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Про затвердження

Типових навчальних планів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

12-річної школи

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 23 лютого 2004 р. № 132

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», поста-
нов Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчаль-
них закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» 
№ 1717 від 16.11.2000 р. та «Про затвердження Державного стандарту 
базової та повної загальної середньої освіти» № 24 від 14.01.2004 р.

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних 

закладів для основної та старшої школи (додатки 1–24).
2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Полянсь-

кий П. Б.), Інституту навчальної літератури (Удод О. А.) та Науко-
во-методичному центру середньої освіти (Завалевський Ю. І.) спільно 
з відповідними підрозділами Академії педагогічних наук України за-
безпечити своєчасну підготовку та видання комплекту навчальної літе-
ратури для основної та старшої школи.

3. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням 
освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських держав-
них адміністрацій, відділам (управлінням) освіти районних державних 
адміністрацій і виконкомів міських рад, керівникам загальноосвітніх 
навчальних закладів забезпечити необхідні умови щодо поетапного пе-
реходу основної і старшої школи на новий зміст та структуру навчання.

4. Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів 
опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки 
України, газеті «Освіта України», розмістити на сайті міністерства. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра 
Огнев’юка В. О.

Міністр  В. Г. Кремень
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Про внесення змін до наказу МОН №132 

від 23.02.2004 року «Про затвердження 

Типових навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів 12-річної школи» 

Наказ 
Міністерства освіти і науки України 

від 9 березня 2005 р. № 145

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», поста-
нов Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчаль-
них закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» 
№ 1717 від 16.11.2000 р. та «Про затвердження Державного стандарту 
базової та повної загальної середньої освіти» № 24 від 14.01.2004 р. на-
казую:

1. Внести зміни до Типових навчальних планів загальноосвітніх нав-
чальних закладів для основної та старшої школи (додатки 1–25).

2. Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів 
опублікувати в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки 
України», газеті «Освіта України», розмістити на сайті міністерства.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра 
Огнев’юка В. О.

Міністр  С. М. Ніколаєнко

Додаток 1 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів 

з українською мовою навчання 
(основна школа у структурі 12-річної)

Освітні 
галузі

Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах

5 6 7 8 9 5–9

Мови і літе-
ратури

Українська мова 3,5 3 3 2 2 13,5

Українська література 2 2 2 2 2 10

Іноземна мова 3,5 3 3 2 2 13,5

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 10

Суспіль-
ствознав  ство

Історія України 1 1 1 1,5 1,5 6

Всесвітня історія — 1 1 1 1 4

Правознавство (прак-
тичний курс)

— — — — 1 11

Етика 1 1 — — — 2
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Естетична 
культура

Музичне мистецтво 1 1 1 1 — 4

Образотворче мистецтво 1 1 1 — — 3

Художня культура — — — — 1 1

Математика

Математика 4 4 — — — 8

Алгебра — — 2,5 2 2 6,5

Геометрія — — 1,5 2 2 5,5

Природо-
знавство

Природознавство 1 1 — — — 2

Біологія — — 2 2 3 7

Географія — 2 2 1,5 1,5 7

Фізика — — 1 2 2 5

Хімія — — 1 2 2 5

Технології
Трудове навчання 1 1 2 2 1 7

Інформатика — — — — 1 1

Здоров’я 
і фізична 
культура

Основи здоров’я 1 1 1 0,5 0,5 4

Фізична культура 2,5 2,5 2,5 3 3 13,5

Разом 24,5 26,5 29,5 28,5 29,5 138,5

Додатковий час на навчальні пред-
мети, факультативи, індивідуальні 
заняття та консультації

2,5 2,5 1,5 5,5 4,5 16,5

Гранично допустиме навчальне наван-
таження на учня

24 25 26 27 28 130

Всього (без урахування поділу класів 
на групи)

27 29 31 34 34 155

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження на учнів.
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Додаток 2 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів 

з українською мовою навчання з вивченням мов національних меншин 
(основна школа у структурі 12-річної)

Освітні 
галузі

Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у 

класах
5 6 7 8 9 5–9

Мови і літе-
ратури

Українська мова 3,5 3 3 2 2 13,5

Іноземна мова 3,5 3 3 2 2 13,5

Мова національної меншини 2 2 1,5 2 2 9,5

Українська література 2 2 2 2 2 10

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 10

Суспільс-
твознавст во

Історія України 1 1 1 1,5 1,5 6

Всесвітня історія — 1 1 1 1 4

Етика 1 1 — — — 2

Естетична 
культура

Музичне мистецтво 1 1 1 1 — 4

Образотворче мистецтво 1 1 1 — — 3

Художня культура — — — — 1 1

Математика

Математика 4 4 — — — 8

Алгебра — — 2,5 2 2 6,5

Геометрія — — 1,5 2 2 5,5

Природо-
знавство

Природознавство 1 1 — — — 2

Біологія — — 2 2 3 7

Географія — 2 2 1,5 1,5 7

Фізика — — 1 2 2 5

Хімія — — 1 2 2 5

Технології
Трудове навчання 1 1 2 2 1 7

Інформатика — — — — 1 1

Здоров’я 
і фізична 
культура

Основи здоров’я 1 1 1 0,5 0,5 4

Фізична культура 2 2 2 3 3 13,5

Разом 26 28 30,5 30,5 31,5 146,5

Додатковий час на навчальні предмети, факуль-
тативи, індивідуальні заняття та консультації

1 1 0,5 3,5 2,5 8,5

Гранично допустиме навчальне наванта-
ження на учня

2.7 29 31 33 33 153

Всього (без урахування поділу класів на групи) 27 29 31 34 34 155

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження на учнів.
2. У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням мови націо-

нальних меншин курс «Зарубіжна література» передбачає вивчення й 
літератури національної меншини, мова якої вивчається.

3. У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням мови національних 
меншин за рахунок загального навантаження учнів збільшено гранично допус-
тиме навантаження до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.
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Додаток 3 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов (основ-
на школа у структурі 12-річної)

Освітні галузі Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у 

класах

5 6 7 8 9 5–9

Мови і літера-
тури

Українська мова 3,5 3 3 2 2 13,5

Іноземна мова 3,5 3 3 2 2 13,5

Друга іноземна мова 2 2 2 2 2 10

Українська література 2 2 2 2 2 10

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 10

Суспільство-
знав ство

Історія України 1 1 1 1,5 1,5 6

Всесвітня історія — 1 1 1 1 4

Етика 1 1 — — — 2

Естетична 
культура

Музичне мистецтво 1 1 1 1 — 4

Образотворче мистецтво 1 1 1 — — 3

Художня культура — — — — 1 1

Математика

Математика 4 4 — — — 8

Алгебра — — 2,5 2 2 6,5

Геометрія — — 1,5 2 2 5,5

Природо-
знавство

Природознавство 1 1 — — — 2

Біологія — — 2 2 3 7

Географія — 2 2 1,5 1,5 7

Фізика — — 1 2 2 5

Хімія — — 1 2 2 5

Технології
Трудове навчання 1 1 2 2 1 7

Інформатика — — — — 1 1

Здоров’я і фі-
зична культура

Основи здоров’я 1 1 1 0,5 0,5 4

Фізична культура 2 2 2 3 3 13,5

Разом 26 28 31 30,5 31,5 147

Додатковий час на навчальні предмети, 
факультативи, індивідуальні заняття та 
консультації

1 1 — 3,5 2,5 8

Гранично допустиме навчальне наванта-
ження на учня

27 29 31 33 33 153

Всього (без урахування поділу класів на групи) 27 29 31 34 34 155

Примітка:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження учнів.
2. У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням двох іноземних 

мов за рахунок загального навантаження учнів збільшено гранично допусти-
ме навантаження до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.
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Додаток 4 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів 

з навчанням мовами національних меншин 
(основна школа  у структурі 12-річної)

Освітні 
галузі

Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у 

класах
5 6 7 8 9 5–9

Мови і літе-
ратури

Українська мова 3 3 2 2 2 12

Іноземна мова 3 3 2 2 2 12

Мова національної меншини 3 2 2 2,5 2,5 12

Українська література 2 2 2 2 2 10

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 10

Суспільст-
вознавство

Історія України 1 1 1 1,5 1,5 6

Всесвітня історія — 1 1 1 1 4

Етика 1 1 — — — 2

Естетична 
культура

Музичне мистецтво 1 1 1 1 — 4

Образотворче мистецтво 1 1 1 — — 3

Художня культура — — — — 1 1

Математика

Математика 4 4 — — — 8

Алгебра — — 2,5 2 2 6,5

Геометрія — — 1,5 2 2 5,5

Природо-
знавство

Природознавство 1 1 — — — 2

Біологія — — 2 2 3 7

Географія — 2 2 1,5 1,5 7

Фізика — — 1 2 2 5

Хімія — — 1 2 2 5

Технології
Трудове навчання 1 1 2 2 1 7

Інформатика — — — — 1 1

Здоров’я 
і фізична 
культура

Основи здоров’я 1 1 1 0,5 0,5 4

Фізична культура 2,5 2,5 2,5 3 3 13,5

Разом 26,5 28,5 29,5 31 32 147,5

Додатковий час на навчальні предмети, факульта-
тиви, індивідуальні заняття та консультації

0,5 0,5 1,5 3 2 7,5

Гранично допустиме навчальне наванта-
ження на учня

27 29 31 33 33 153

Всього (без урахування поділу класів на групи) 27 29 31 34 34 155

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження на учнів.
2. У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням мови націо-

нальних меншин курс «Зарубіжна література» передбачає вивчення й 
літератури національної меншини, мовою якої здійснюється навчання.

3. У ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин за рахунок за-
гального навантаження учнів збільшено гранично допустиме наванта-
ження до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.
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Додаток 5 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Таблиця розподілу годин на навчальні предмети  за різними рівнями 
змісту освіти

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
Рівень 

стандарту
Академічний 

рівень
Профільний 

рівень
10 11 12 10 11 12 10 11 12

Українська мова 1 1 2 2 2 2 4 4 4

Українська література 2 2 2 2 2 2 3 4 4

Іноземна мова 2 2 2 3 3 3 4 4 5

Друга іноземна мова — — — — — — 3 3 3

Зарубіжна література 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Історія України 1 1 2 1 1 2 3 3 4

Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 3 3 3

Громадянська освіта:
правознавство 1 — — 2 — — 2 2 3

економіка — 1 — — 1 — 2 2 3

людина і світ — — 1 — — 1 2 2 2

Художня культура 1 1 — 1 1 — 4 4 —

Естетика — — — — — — — — 4

Математика 3 3 2 — — — — — —

Алгебра — — — 2 2 2 4 4 4

Геометрія — — — 2 2 2 3 3 3

Астрономія — — 1 — — 1 — 1 1

Біологія 1,5 2 — 1,5 2 1 4 4 4

Географія 1,5 — — 1,5 1 — 4 4 4

Психологія — — — — — — — — 1

Фізика 2 2 — 3 2 3 5 5 5

Хімія 1 1 — 1 2 1 4 4 4

Людина і природа — — 1 — — — — — 1

Екологія — — — — — — 2 2 2

Технології 1 1 1 2 2 — 5 5 5

Інформатика 1 1 1 1 1 2 4 4 4

Креслення — — — — — 1 — 1 1

Фізична культура 2 2 2 2 2 2 5 5 6

Захист Вітчизни 1,5 1,5 — 1,5 1,5 — 2 2 —
Разом 25 24 19,5 31,5 30,5 28
Додатковий час на поглиблене 
вивчення предметів, введення 
спецкурсів, факультативів

9 9 13,5 2,5 2,5 5 4

Гранично допустиме наванта-
ження на учня 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Всього (без урахування поді-
лу класу на групи) 34 33 33 34 33 33 34 33 33

Примітки: 
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження на учнів.
2. В академічному рівні закладено окреме викладання курсів «Алгебра», «Геометрія».
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Додаток 6 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів 

з українською мовою навчання 
(старша школа (безпрофільна) у структурі 12-річної)

Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах

10 11 12

Українська мова 2 2 2

Українська література 2 2 2

Іноземна мова 3 3 3

Зарубіжна література 2 2 2

Історія України 1 1 2

Всесвітня історія 1 1 1

Громадянська освіта:
правознавство 2 — —

людина і світ — 1 —

економіка — — 1

Художня культура 1 1 —

Алгебра 2 2 2

Геометрія 2 2 2

Астрономія — — 1

Біологія 1,5 2 1

Географія 1,5 1 —

Фізика 3 2 3

Хімія 1 2 1

Людина і природа — — 1

Технології 2 2 —

Інформатика 1 1 2

Креслення — — 1

Фізична культура 2 2 2

Захист Вітчизни 1,5 1,5 —

Разом 31,5 30,5 28

Додатковий час на поглиблене 
вивчення предметів, введення 
спецкурсів, факультативів

2,5 2,5 5

Гранично допустиме наванта-
ження на учня

30 30 30

Всього (без урахування поділу 
класу на групи)

34 33 33

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження учнів.
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Додаток 7 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів 

з українською мовою навчання 
(старша школа у структурі 12-річної) 
Природничо-математичний напрям

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Фізико-ма-
тематичний 

профіль

Математич-
ний профіль

Фізичний
профіль

10 11 12 10 11 12 10 11 12

Українська мова 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Іноземна мова 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Зарубіжна література 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Історія України 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Громадянська освіта:
правознавство 2 — — 2 — — 2 — —

економіка — 1 — — 1 — — 1 —

людина і світ — — 1 — — 1 — — 1

Художня культура 1 1 — 1 1 — 1 1 —

Алгебра 4 4 4 4 4 4 3 3 3

Геометрія 3 3 3 3 3 3 2 2 2

Астрономія — — 1 — — 1 — 1 1

Біологія 1,5 2 — 1,5 2 — 1,5 2 —

Географія 1,5 — — 1,5 — — 1,5 — —

Фізика 5 5 5 3 2 3 5 5 5

Хімія 1 1 — 1 1 — 1 2 1

Людина і природа — — 1 — — 1 — — 1

Технології 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Інформатика 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Креслення — — 1 — — 1 — — 1

Фізична культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Захист Вітчизни 1,5 1,5 — 1,5 1,5 — 1,5 1,5 —

Разом 32,5 30,5 31 30,5 27,5 29 30,5 30,5 30

Додатковий час на поглиблене 
вивчення предметів, введення 
спецкурсів, факультативів

1,5 2,5 2 3,5 5,5 4 3,5 2,5 3

Гранично допустиме наванта-
ження на учня

30 30 30 30 30 30 30 30 30

Всього (без урахування поділу 
класу на групи)

34 33 33 34 33 33 34 33 33

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження на учнів.
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Додаток 8 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів 

з українською мовою навчання 
(старша школа у структурі 12-річної) 
Природничо-математичний напрям

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Екологіч-
ний профіль

Біолого-
хімічний 
профіль

Біолого-
фізичний 
профіль

Біолого-гео-
графічний 

профіль
10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12

Українська мова 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Іноземна мова 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Зарубіжна література 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Історія України 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Громадянська освіта:
правознавство 2 — — 2 — — 2 — — 2 — —

економіка — 1 1 — 1 — — 1 — — 1 —

людина і світ — — 1 — — 1 — — 1 — — 1

Художня культура 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 —

Математика 3 3 2 — — — — — — 3 3 2

Алгебра — — — 2 2 2 2 2 2 — — —

Геометрія — — — 2 2 2 2 2 2 — — —

Астрономія — — 1 — — 1 — — 1 — — 1

Біологія 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Географія 1,5 1 — 1.5 — — 1,5 — — 4 4 4

Фізика 2 2 — 2 2 2 5 5 5 2 2 —

Хімія 1 2 1 4 4 4 1 2 1 7 2 1

Екологія 2 2 2 — — 1 — — 1 — — 1

Технології 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Інформатика 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Фізична культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Захист Вітчизни 1,5 1,5 — 1,5 1,5 — 1,5 1,5 — 1,5 1,5 —
Разом 28 28,5 26 32 29,5 31 32 31 31 30,5 30,5 28

Додатковий час на 
поглиблене вивчення 
предметів, введення 
спецкурсів, факуль-
тативів

6 4,5 7 2 3,5 2 2 2 2 3,5 2,5 5

Гранично допустиме 
навантаження на учня 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Всього (без урахуван-
ня поділу класу на 
групи)

34 33 33 34 33 33 34 33 33 34 33 33

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження на учнів.
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Додаток 9 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів 

з українською мовою навчання 
(старша школа у структурі 12-річної) 
Природничо-математичний напрям

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
Біотехно-
логічний 
профіль

Хіміко-тех-
нологічний 

профіль

Фізико-
хімічний 
профіль

Агрохіміч-
ний профіль

10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12

Українська мова 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Іноземна мова 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Зарубіжна література 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Історія України 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Громадянська освіта:
правознавство 2 — — 2 — — 2 — — 2 — —

економіка — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —

людина і світ — — 1 — — 1 — — 1 — — 1

Художня культура 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 —

Алгебра 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Геометрія 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Астрономія — — 1 — — 1 — — 1 — — 1

Біологія 4 4 4 1,5 2 1 1,5 2 1 2 3 3

Географія 1,5 — — 1.5 — — 1,5 — — 1,5 1 —

Фізика 2 2 2 2 2 2 5 5 5 2 2 2

Хімія 1 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Екологія — — 1 — — 1 — — 1 — — 1

Технології 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Фізична культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Захист Вітчизни 1,5 1,5 — 1,5 1,5 — 1.5 1,5 — 1,5 1,5 —

Разом 30 28,5 28 30,5 28,5 28 32,5 30,5 31 30 29,5 30

Додатковий час на 
поглиблене вивчення 
предметів, введення 
спецкурсів, факуль-
тативів

4 4,5 5 3,5 4.5 5 1,5 2,5 2 4 3,5 3

Гранично допустиме 
навантаження на учня 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Всього (без урахуван-
ня поділу класу на 
групи)

34 33 33 34 33 33 34 33 33 34 33 33

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження учнів.
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Додаток 10 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів 

з українською мовою навчання (старша школа у структурі 12-річної). 
Суспільно-гуманітарний напрям

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
Історичний 

профіль
Правовий 
профіль

Філософсь-
кий профіль

Економіч-
ний профіль

10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Українська мова 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Іноземна мова 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Історія України 3 3 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2
Всесвітня історія 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Громадянська освіта:

правознавство 2 — — 2 2 3 2 — — 2 2 2
економіка — 1 — — 1 1 — 1 1 2 2 3
людина і світ — — 3 — — 2 — — — — — 2
філософія — — — — — — 2 2 2 — — —

Художня культура 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 —
Естетика — — 1 — — 1 — — 1 — — —
Математика 3 3 2 3 3 2 3 3 2 — — —
Алгебра — — — — — — — — — 3 3 3
Геометрія — — — — — — — — — 2 2 2
Астрономія — — 1 — — 1 — — 1 — — 1
Біологія 1,5 2 — 1,5 2 — 1,5 2 — 1,5 2 —
Географія 1,5 — — 1,5 — — 1,5 — — 1,5 1 —
Психологія — — 1 — — 1 — — 1 — — 1
Фізика 2 2 — 2 2 — 2 2 — 2 2 —
Хімія 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 —
Екологія — — — — — — — — — — — 1
Людина і природа — — 1 — — 1 — — 1 — — —
Технології 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Захист Вітчизни 1,5 1,5 — 1,5 1,5 — 1,5 1,5 — 1,5 1,5 —
Разом 31,5 29,5 28 29,5 29,5 28 31,5 29,5 25 30,5 30,5 30
Додатковий час на 
поглиблене вивчення 
предметів, введення 
спецкурсів, факуль-
тативів

2,5 3,5 5 4,5 3,5 5 2,5 3,5 8 3,5 2,5 3

Гранично допустиме 
навантаження на учня 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Всього (без урахуван-
ня поділу класу на 
групи)

34 33 33 34 33 33 34 33 33 34 33 33

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження учнів.
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Додаток 12 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів 

з українською мовою навчання 
(старша школа у структурі 12-річної) 
Філологічний напрям

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Української 
філології 
профіль

Іноземної 
філології 
профіль

Історико-фі-
лологічний 

профіль

10 11 12 10 11 12 10 11 12

Українська мова 4 4 4 2 2 2 2 2 2

Українська література 3 4 4 2 2 2 2 2 2

Іноземна мова 2 2 3 4 4 5 4 4 5

Друга іноземна — — — 3 3 3 — — —

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Історія України 1 1 2 1 1 2 2 2 2

Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Громадянська освіта:
правознавство 2 — — 2 — — 2 — —

економіка — 1 — — 1 — — 1 —

людина і світ — — 1 — — 1 — — 2

Художня культура 1 1 — 1 1 — 1 1 —

Естетика — — 1 — — 1 — — 1

Математика 3 3 2 3 3 2 3 3 2

Астрономія — — 1 — — 1 — — 1

Біологія 1,5 2 — 1,5 2 — 1,5 2 —

Географія 1,5 — — 1,5 — — 1,5 — —

Фізика 2 2 — 2 2 — 2 2 —

Хімія 1 1 — 1 1 — 1 1 —

Людина і природа — — 1 — — 1 — — 1

Технології 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Фізична культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Захист Вітчизни 1,5 1,5 — 1,5 1,5 — 1,5 1,5 —

Разом 30,5 29,5 26 32,5 30,5 27 31,5 29,5 26

Додатковий час на поглиблене 
вивчення предметів, введення 
спецкурсів, факультативів

3,5 3,5 7 1,5 2,5 6 2,5 3,5 7

Граничне допустиме наванта-
ження на учня 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Всього (без урахування поділу 
класу на групи) 34 33 33 34 33 33 34 33 33

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження учнів.
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Додаток 13 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів 

з українською мовою навчання 
(старша школа у структурі 12-річної) 
Філологічний напрям

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Української 
філології 
профіль

Іноземної 
філології 
профіль

Історико-фі-
лологічний 

профіль

10 11 12 10 11 12 10 11 12

Українська мова 4 4 4 2 2 2 2 2 2

Українська література 3 4 4 2 2 2 2 2 2

Іноземна мова 2 2 3 4 4 5 4 4 5

Друга іноземна — — — 3 3 3 — — —

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Історія України 1 1 2 1 1 2 2 2 2

Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Громадянська освіта:
правознавство 2 — — 2 — — 2 — —

економіка — 1 — — 1 — — 1 —

людина і світ — — 1 — — 1 — — 2

Художня культура 1 1 — 1 1 — 1 1 —

Естетика — — 1 — — 1 — — 1

Математика 3 3 2 3 3 2 3 3 2

Географія 1,5 — — 1,5 — — 1,5 — —

Природознавство 4 4 2 4 4 2 4 4 2

Технології 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Фізична культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Захист Вітчизни 1,5 1,5 — 1,5 1,5 — 1,5 1,5 —

Разом 30 28,5 26 32 29,5 27 31 28,5 26

Додатковий час на поглиблене 
вивчення предметів, введення 
спецкурсів, факультативів

4 4,5 7 2 3,5 6 3 4,5 7

Гранично допустиме наванта-
ження на учня

30 30 30 30 30 30 30 30 30

Всього (без урахування поді-
лу класу на групи)

34 33 33 34 33 33 34 33 33

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження учнів.
2. Типовий навчальний план для філологічного напряму, у якому пере-

дбачено викладання інтегрованого курсу «Природознавство», що об’єднує 
астрономію, біологію, фізику, хімію та курс «Людина і природа».



99

Додаток 14 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів 

з українською мовою навчання 
(старша школа у структурі 12-річної) 
Технологічний напрям

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Технологічний 
профіль

Інформаційно-техно-
логічний профіль

10 11 12 10 11 12

Українська мова 1 1 2 1 1 2

Іноземна мова 2 2 2 2 2 2

Література 3 3 3 3 3 3

Історія України 1 1 2 1 1 2

Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1

Громадянська освіта:
правознавство 2 — — 2 — —

економіка — 1 1 — 1 —

людина і світ — — 1 — — 1

Художня культура 1 1 — 1 1 —

Алгебра 2 2 2 4 4 4

Геометрія 2 2 2 3 3 3

Астрономія — — 1 — — 1

Біологія 1,5 2 — 1,5 2 —

Географія 1,5 — — 1,5 — —

Фізика 2 2 2 2 2 —

Хімія 1 2 1 1 1 —

Людина і природа — — 1 — — 1

Технології 5 5 5 1 1 1

Інформатика 1 1 1 4 4 4

Креслення — 1 1 — — 1

Фізична культура 2 2 2 2 2 2

Захист Вітчизни 1,5 1,5 — 1,5 1,5 —

Разом 30,5 30,5 30 32,5 30,5 28

Додатковий час на поглиблене 
вивчення предметів, введення 
спецкурсів, факультативів

3,5 2,5 3 1.5 2,5 5

Гранично допустиме наванта-
ження на учня

30 30 30 30 30 30

Всього (без урахування поділу 
класу на групи)

34 33 33 34 33 33

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження на учнів.
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Додаток 17 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів 

з українською мовою навчання 
(старша школа (профільна) у структурі 12-річної) 
Спортивний напрям

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Спортивний профіль

10 11 12

Українська мова 1 1 2

Українська література 2 2 2

Іноземна мова 3 3 3

Зарубіжна література 2 2 2

Історія України 1 1 2

Всесвітня історія 1 1 1

Громадянська освіта:
правознавство 2 — —

економіка — 1 —

людина і світ — — 1

Художня культура 1 1 —

Математика 3 3 2

Астрономія — — 1

Біологія 2 3 3

Географія 1,5 — —

Фізика 2 2 —

Хімія 1 1 —

Людина і природа — — 1

Технології 1 1 1

Інформатика 1 1 1

Фізична культура 5 5 6

Захист Вітчизни 2 2 —

Разом 31,5 30 26

Додатковий час на поглиблене 
вивчення предметів, введення 
спецкурсів, факультативів

2,5 3 7

Гранично допустиме наванта-
ження на учня

30 30 30

Всього (без урахування поді-
лу класу на групи)

34 33 33

Примітки:
1. Години фізичної культури освітньої галузі «Здоров’я і фізична 

культура» не враховуються при визначенні гранично допустимого на-
вантаження учнів.
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Додаток 18 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх нав-

чальних закладів  з українською мовою навчання 
(старша школа в структурі 12-річної) 
Суспільно-гуманітарний та природничо-математичний напрями

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10 клас 11 клас 12 клас
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Українська мова 1 2 — 1 1–3 — 2 1–3 —

Українська література 2 0–2 — 2 0–2 — 2 0–2 —

Іноземна мова 2 1–3 — 2 1–4 — 2 1–3 —

Зарубіжна література 1 1–2 — 1 1–2 — 1 1–2 —

Історія України, все-
світня історія

2 2–4 — 2 2–4 — 3 2–4 1

Громадянська освіта
правознавство 2 0–1 — — 0–1 — — 0–1 —

економіка — 0–1 — 1 0–1 — — 0–2 —

людина і світ — — — — — — 1 0–1 —

філософія — 0–2 — — 0–2 — — 0–2 —

Художня культура 1 — — 1 — — — — —

Естетика — — — — — — — 1 —

Математика (алгебра, 
геометрія)

3 — 1–3 3 2–3 2 — 3–4

Астрономія — — — — — — 1 — 0–1

Біологія 1,5 1–3 2 — 1–3 — — 1–3

Географія 1,5 — 1–2 — — 1–2 — — 1–2

Людина і природа — — — — — — 1 — —

Фізика 2 — 1–3 2 — 2–3 — — 2–4

Хімія 1 — 1–2 1 — 1–2 — — 0–2

Інформатика 1 — 1 1 — 1 1 — 1

Технології (спецкурси) — 1 1 — 1 1 — 1 1

Креслення — — — — — — — — 1

Фізична культура 2 — — 2 — — 2 — —

Захист Вітчизни 1,5 — — 1,5 — — — — —

Разом 24,5 22,5 18
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Додатковий час для ви-
користання в профіль-
них групах

5,5 5,5 7,5 7,5 12 12

Загальне навантажен-
ня на учня

30 30 30

Факультативи, ін-
дивідуальні та групові 
заняття і консультації

3 4 3

Всього 33 34 33

Примітки:
1. У навчальних планах однокомплектних навчальних закладів з 

навчанням мовами національних меншин предмети освітньої галузі 
«Мови і літератури» плануються за додатком 20.

2. Так само може запроваджуватись профільне навчання за іншими на-
прямами: філологічним, технологічним, художньо-естетичним, спортивним.

3. За таким навчальним планом може здійснюватись профільне нав-
чання також у двокомплектній старшій школі.

Додаток 19 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх, навчальних закладів 

з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови 
національних меншин 

(старша школа в структурі 12-річної)

Освітні галузі Навчальні предмети

Кількість годин на тиж-
день у класах за рівнем 

стандарту
10 11 12 10–12

Мови і літератури Українська мова 1 1 2 4

Іноземна мова 2 2 2 6

Російська чи ін. мова 
нац. меншини

1 1 1 3

Українська література 2 2 2 6

Зарубіжна література 2 2 2 6

Суспільство
-знавство

Історія України 1 1 2 4

Всесвітня історія 1 1 1 3

Громадянська освіта:
правознавство 2 — — 2

людина і світ — 1 — 1

економіка — — 1 1

Естетична культура Художня культура 1 1 — 2

Математика Математика 3 3 2 8

Природознав ство Астрономія — — 1 1

Біологія 1,5 2 — 3,5

Географія 1,5 — — 1,5

Фізика 2 2 — 4

Хімія 1 1 — 2

Людина і природа — — 1 1
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Технології Інформатика 1 1 1 3

Технології 1 1 1 3

Здоров’я і фізична куль-
тура

Фізична культура 2 2 2 6

Захист Вітчизни 1,5 1,5 — 3
Разом 27,5 25,5 21 74

Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення 
навчальних предметів, спецкурси, факультативи

5,5 7,5 12 26

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 33 33 33 99

Всього (без урахування поділу класів на групи) 34 33 33 100

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження на учнів.
2. У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням російської чи 

іншої мови національної меншини курс «Зарубіжна література» передба-
чає вивчення й літератури національної меншини, мова якої вивчається.

3. У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням російської чи 
іншої мови національної меншини за рахунок загального навантаження 
учнів збільшено гранично допустиме навантаження до меж, що не пере-
вищують санітарно-гігієнічних норм.

Додаток 20 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов (стар-
ша школа в структурі 12-річної)

Освітні галузі Навчальні предмети

Кількість годин на тиж-
день у класах за рівнем 

стандарту:

10 11 12 10–12

Мови і літератури Українська мова 1 1 2 4

Іноземна мова 2 2 2 6

Друга іноземна мова 1 1 1 3

Українська література 2 2 2 6

Зарубіжна література 2 2 2 6

Суспільство
-знавство

Історія України 1 1 2 4

Всесвітня історія 1 1 1 3

Громадянська освіта:
правознавство 2 — — 2

людина і світ — 1 — 1

економіка — — 1 1

Естетична культура Художня культура 1 1 — 2

Математика Математика 3 3 2 8
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Природознавство Астрономія — — 1 1

Біологія 1,5 2 — 3,5

Географія 1,5 — — 1,5

Фізика 2 2 — 4

Хімія 1 1 — 2

Людина і природа — — 1 1

Технології Інформатика 1 1 1 3

Технології 1 1 1 3

Здоров’я і фізична куль-
тура

Фізична культура 2 2 2 6

Захист Вітчизни 1,5 1,5 — 3

Разом 27,5 25,5 21 74

Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення 
навчальних предметів, спецкурси, факультативи

6,5 7,5 12 26

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 33 33 33 99

Всього (без урахування поділу класів на групи) 34 33 33 100

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження учнів.
2. У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням двох інозем-

них мов за рахунок загального навантаження учнів збільшено гранич-
но допустиме навантаження до меж, що не перевищують санітарно-
гігієнічних норм.

Додаток 21 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів 

з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин  
(старша школа в структурі 12-річної)

Освітні галузі Навчальні предмети

Кількість годин на тиж-
день у класах за рівнем 

стандарту:

10 11 12 10–12

Мови і літератури Українська мова 1 1 1,5 3,5

Українська література 2 2 2 6

Іноземна мова 2 2 2 6

Російська чи ін. мова 
нац. меншини

1 1 1,5 3,5

Зарубіжна література 2 2 2 6

Суспільствознавство Історія України 1 1 2 4

Всесвітня історія 1 1 1 3

Громадянська освіта:
правознавство 2 — — 2

людина і світ — 1 — 1

економіка — — 1 1

Естетична культура Художня культура 1 1 — 2
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Математика Математика 3 3 2 8

Природознавство Астрономія — — 1 1

Біологія 1,5 2 — 3,5

Географія 1,5 — — 1,5

Фізика 2 2 — 4

Хімія 1 1 — 2

Людина і природа — — 1 1

Технології Інформатика 1 1 1 3

Технології 1 1 1 3

Здоров’я і фізична куль-
тура

Фізична культура 2 2 2 6

Захист Вітчизни 1,5 1,5 — 3

Разом 27,5 25,5 21 74

Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення 
навчальних предметів, спецкурси, факультативи

6,5 7,5 12 26

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 33 33 33 99

Всього (без урахування поділу класів на групи) 34 33 33 100

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження на учнів.
2. У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням російської чи 

іншої мови національних меншин курс «Література» передбачає вив-
чення й літератури національної меншини, мовою якої здійснюється 
навчання.

3. У ЗНЗ з навчанням російською чи іншими мовами національних 
меншин за рахунок загального навантаження учнів збільшено гранич-
но допустиме навантаження до меж, що не перевищують санітарно-
гігієнічних норм.

Додаток 22 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів 

з навчання російською чи іншою мовами національних меншин (стар-
ша школа у структурі 12-річної) 

Філологічний напрям

Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах

Філології профіль
10 11 12

Українська мова 2 2 2
Українська література 2 2 2
Російська чи ін. мова нац. меншини 4 4 4
Іноземна мова 2 2 3
Зарубіжна література 3 4 4
Історія України 1 1 2
Всесвітня історія 1 1 1
Громадянська освіта:

правознавство 2 — —
економіка — 1 —
людина і світ — — 1
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філософія — — —
Художня культура 1 1 —
Естетика — — 1
Математика 3 3 2
Астрономія — — 1
Біологія 1.5 2 —
Географія 1,5 — —
Фізика 2 2 —
Хімія 1 1 —
Людина і природа — — 1
Технології 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Фізична культура 2 2 2
Захист Вітчизни 1,5 1,5 —
Разом 32,5 31,5 28
Додатковий час на поглиблене вивчення 
предметів, введення спецкурсів, факуль-
тативів

2,5 2,5 5

Гранично допустиме навантаження на учня 33 33 33
Всього (без урахування поділу класу на 
групи)

34 33 33

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навантаження учнів.
2. У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням російської чи 

іншої мови національних меншин курс «Зарубіжна література» перед-
бачає профільне вивчення й літератури національної меншини, мовою 
якої здійснюється навчання.

3. У ЗНЗ з навчанням російською чи іншими мовами національних 
меншин за рахунок загального навантаження учнів збільшено гранич-
но допустиме навантаження до меж, що не перевищують санітарно-
гігієнічних норм.

Додаток 23 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план вечірньої (змінної) 
загальноосвітньої школи. 
Очна форма навчання

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

II ступінь III ступінь

6 7 8 9 10 11 12

Мови і літератури у школах з українською мовою навчання

Українська мова і літе-
ратура

5 4 4 4 3 3 4

Зарубіжна література 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Іноземна мова 2 2 2 1 2 2 2
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Мови і літератури у школах з навчанням російською 
чи іншою мовою нацменшин

Рідна мова і література 3 3 3 3 3 3 3

Українська мова і літе-
ратура

3 3 3 3 2 2 3

Іноземна мова 2 1 1 1 2 2 2

Інші предмети

Математика, інформа-
тика

4 4 3,5 3,5 3 3 3

Історія України, всесвіт-
ня історія

2 2 2 2 2 2 2

Громадянська освіта:
правознавство — — — — 2 — —

економіка — — — — — 1 —

людина і світ — — — — — — 1

Географія 2 2 1 1 1 — —

Природознав ство, 
біологія

1 1 1 1 1 2 1

Фізика, астрономія — 1 1,5 2 2 2 1

Хімія — 1 2 1,5 1 1 —

Мистецтво 1 1 1 — — — —

Художня культура — — — 1 1 1 —

Разом 18,5 19,5 19,5 19,5–20 19,5–20 18,5–19 15,5–16

Курси за вибором, 
факультативи, консуль-
тації

3,5 3,5 3,5 2,5–4 3–3,5 4–4,5 6,5–7

Всього 22 23 23 23 23 23 23
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Додаток 24 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план вечірньої (змінної) 
загальноосвітньої школи. 
Заочна форма навчання (групові консультації та заліки)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

II ступінь III ступінь

6 7 8 9 10 11 12

Мови і літератури у школах з українською мовою навчання

Українська мова і літе-
ратура

3 2,5 2,5 3 3 3 3

Зарубіжна література 1 1 1 1 1 1 1

Іноземна мова 1 1,5 1 1 1 1 2

Мови і літератури у школах з навчанням російською 
чи іншою мовою нацменшин

Рідна мова і література 2 1,5 1,5 2 2 2 2

Українська мова і літе-
ратура

2 2 2 2 2 2 2

Іноземна мова 1 1,5 1 1 1 1 2

Інші предмети

Математика, інформа-
тика

3 3 3 3 2 2 3

Історія України, всес-
вітня історія, правоз-
навство

2 1 1,5 2 3 2 2

Географія, економіка 1 1 — — 1 1 —

Природознавство, 
біологія

1 1 — — 1 1 1

Фізика, астрономія — 1 — — 1 2 1

Хімія — 1 — — 1 1 —

Мистецтво, художня 
культура

1 1 — — 1 1 —

Разом 13 14 14 15 15 15 13

Факультативи — — — — 2 2 4

Всього 13 14 14 15 17 17 17

Кількість обов’язкових 
заліків

27 28 28 28 28 28 28

Примітки:
1. Зазначена в графі «Разом» кількість академічних годин на тиж-

день відводиться для кожної групи учнів чисельністю не менше 8 заоч-
ників. При меншій кількості учнів, що навчаються за програмою певно-
го класу, навчальний час встановлюється



109

Додаток 25 до наказу МОНУ № 145 від 9.03.2005 р.
Типовий навчальний план-схема спеціалізованих шкіл, 
гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів 
з поглибленим вивченням окремих предметів

Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах

5 6 7 8 9 10 11 12

Навчальні предмети інваріант-
ної складової (плануються за 
рівнем стандарту)

23,5 25,5 28,5 27,5 28,5 24 23 20

Додатковий час на поглиблене 
вивчення предметів, профільне 
навчання, заняття за вибором, 
факультативи, індивідуальні 
та групові заняття і консуль-
тації

3,5 3,5 2,5 6,5 5,5 10 10 13

Гранично допустиме навчальне 
навантаження на учня

24 25 26 27 28 30 30 30

Всього (без урахування поділу 
класів на групи)

27 29 31 34 34 34 33 33

Примітки:
1. До 15 % часу інваріантної складової може перерозподілятись між 

навчальними предметами.
2. Години фізичної культури не враховуються в гранично допустимо-

му навантаженні учнів.
3. У спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах дозво-

ляється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати 
гранично допустиме навантаження учнів до меж, що не перевищують 
санітарно-гігієнічних норм.
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Про Типові навчальні плани початкової школи 

Міністерство освіти і науки України
НАКАЗ
м. Київ

від 29.11.2005 р. № 682

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» з ме-
тою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 
№1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий 
зміст, структуру і 12-річний термін навчання», 

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Типові навчальні плани початкових шкіл з українсь-

кою мовою навчання (додатки 1,2), початкових шкіл з навчанням росій-
ською чи іншою мовою національної меншини (додаток 3), а також спе-
ціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (додатки 
4,5) і ввести їх в дію з 2006/2007 навчального року.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управ-
лінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, керівникам загальноосвітніх навчальних за-
кладів забезпечити необхідні умови щодо реалізації Типових навчаль-
них планів початкової школи.

3. Із введенням в дію затверджених Типових навчальних планів по-
чаткової школи вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерс-
тва освіти і науки України від 01.03.2004 № 162 «Про навчальні плани 
початкової школи з навчанням українською та мовами національних 
меншин».

4. Опублікувати Типові навчальні плани початкової школи в Інфор-
маційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газетах «Осві-
та України», «Освіта», науково-методичному журналі «Початкова шко-
ла», розмістити на сайті Міністерства освіти і науки України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 
Огнев’юка В.О.

Міністр С.М.Ніколаєнко

Типові навчальні плани початкової школи

Пояснювальна записка
Типові навчальні плани початкової школи складені на виконання 

Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету 
Міністрів України від 16.11.2000 №1717 «Про перехід загальноосвітніх 
навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін нав-
чання».

Відповідно до мов навчання у системі загальної середньої освіти пере-
дбачено окремі варіанти Типових навчальних планів початкових шкіл з 
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українською мовою навчання (додатки 1,2), початкових шкіл з навчан-
ням російською чи іншою мовою національної меншини (додаток 3), а 
також спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 
(додатки 4,5).

Типові навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану 
на державному рівні, обов’язкову для всіх загальноосвітніх навчальних 
закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіа-
тивну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів ін-
варіантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові занят-
тя, консультації.

На основі Типових навчальних планів загальноосвітні навчальні за-
клади складають на кожен навчальний рік робочий навчальний план 
з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості ре-
гіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початко-
вої загальної освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так 
і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з 
відповідних бюджетів.

Порівняно з чинними навчальними планами, затвердженими нака-
зом Міністерства освіти і науки від 01.03.2004 № 162, до них відповід-
но до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 
№1717 та на виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки 
від 20.10.2005 протокол № 10/1 - 2 «Про підсумки переходу початкової 
школи на новий зміст та структуру навчання» внесено зміни.

З огляду на те, що Базовий навчальний план початкової школи за-
тверджувався до введення вивчення іноземної мови, а також на необ-
хідність вивчення у ряді шкіл російської чи іншої мови національної 
меншини, поглибленого вивчення у спеціалізованих школах окремих 
предметів, - у 2-2,5 разів збільшено час на варіативну складову змісту 
освіти.

В інваріантній складовій перерозподілено час між окремими предме-
тами. На 1 годину збільшено тижневе навантаження на вивчення мате-
матики у 1 класі та іноземної мови у 2 класі, а також російської чи іншої 
мови національної меншини у 1 і 2 класах шкіл з вивченням цих мов, на 
мову навчання у 2 класі загальноосвітніх навчальних закладів з навчан-
ням мовами національних меншин. Узгоджено час на заняття з «Основ 
здоров’я» в усіх типах шкіл (по 1 годині у кожному класі).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів урахо-
вані санітарно-гігієнічні норми та нормативну (скорочену) тривалість 
уроків у 1 класі - 35 хвилин, 2 – 4 класах – 40 хвилин.

Навчальний рік щорічно розпочинається 1 вересня і закінчується 
проведенням навчальних екскурсій та підсумкового оцінювання нав-
чальних досягнень учнів. Для учнів початкових класів організовуються 
навчальні екскурсії в природу, на виробництво, заняття на навчально-
дослідних ділянках, суспільно корисна праця.

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється 
вносити корективи до термінів організації навчальних екскурсій з ура-
хуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу, термінів 
надолуження виконання навчальних програм у зв’язку з вимушеним 
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призупиненням навчальних занять. При цьому залишається незмінною 
загальна тривалість навчального року – вона не може бути меншою за 
175 робочих днів.

Структура навчального року визначається загальноосвітнім навчаль-
ним закладом відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки 
України.

Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 
5-денним навчальними тижнем.

Освітня галузь «Людина і світ» з урахуванням вікових особливос-
тей учнів у Типових навчальних планах реалізується через навчальний 
предмет «Я і Україна», який може вивчатися варіативно: інтегрованим 
курсом або окремими предметами.

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчаль-
ними предметами «Фізична культура» та «Основи здоров’я». Форму-
вання умінь та навичок з основ безпеки життєдіяльності здійснюється в 
рамках інтегрованого курсу «Основи здоров’я».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предмета-
ми «Образотворче мистецтво» і «Музика» або інтегрованим курсом 
«Мистецтво».

Освітня галузь «Технологія» реалізується через предмети «Трудове 
навчання» або «Художня праця».

За наявності відповідного методичного забезпечення за рахунок го-
дин варіативної складової можуть вивчатись курси «Комп’ютерна азбу-
ка», «Музика і рух», «Хореографія», «Ритміка» тощо. 

У робочому навчальному плані можливі варіанти інтегрування ок-
ремих предметів (відповідно до чинних програм) за умови збереження 
загальної кількості годин на їх вивчення.
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Додаток 1
до наказу Міністерства 

освіти і науки України
від 29.11.05 № 682

Типовий навчальний план
початкової школи з українською мовою навчання

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

1 2 3 4

Мови і літератури Українська мова 8 7 7 7

Іноземна мова — 2 2 2

Математика Математика 4 4 4 4

Людина і світ Я і Україна 1 1 2 2

Мистецтво Музика 1 1 1 1

Образотворче мистецтво 1 1 1 1

Технологія Трудове навчання / Ху-
дожня праця

2 1 1 1

Здоров’я і фізична 
культура

Фізична культура* 3 3 3 3

Основи здоров’я 1 1 1 1

Р а з о м 18+3* 18+3* 19+3* 19+3*

Додаткові години на предмети інваріантної 
складової, курси за вибором, індивідуальні 
та групові заняття, консультації

2 3 3 3

Гранично допустиме навчальне наванта-
ження на учня (без урахування часу на за-
няття з фізичної культури, індивідуальні та 
групові заняття)

20 21 23 23

Всього фінансується з бюджету (сумарна 
кількість годин інваріантної і варіативної 
складових)

23 24 25 25

Граничний обсяг домашнього завдання - 45хв 70хв 90хв

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-
нично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково 
фінансуються.
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Додаток 2
до наказу Міністерства 

освіти і науки України
від 29.11.05 № 682

Типовий навчальний план
 початкової школи з українською мовою навчання з вивченням 

російської чи іншої мови національної меншини

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 
класах

1 2 3 4

Мови і літератури Українська мова 7 6 5 5

Російська чи інша мова 
національної меншини 2 2 2 2

Іноземна мова - 2 2 2

Математика Математика 4 4 4 4

Людина і світ Я і Україна 1 1 2 2

Мистецтво Музика 1 1 1 1

Образотворче мистецтво 1 1 1 1

Технологія Трудове навчання / Ху-
дожня праця

2 1 1 1

Здоров’я і фізична 
культура

Фізична культура* 3 3 3 3

Основи здоров’я 1 1 1 1

Р а з о м 19+3* 19+3* 19+3* 19+3*

Додаткові години на предмети інваріантної 
складової, курси за вибором, індивідуальні та 
групові заняття, консультації 

1 2 3 3

Гранично допустиме навчальне навантаження 
на учня (без урахування часу на заняття з фізич-
ної культури, індивідуальні та групові заняття)

20 22 23 23

Всього фінансується з бюджету (сумарна кіль-
кість годин інваріантної і варіативної складо-
вих)

23 24 25 25

Граничний обсяг домашнього завдання — 45 хв 70 хв 90 хв

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-
нично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково 
фінансуються.
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Додаток 3
до наказу Міністерства 

освіти і науки України
від 29.11.05 № 682

Типовий навчальний план початкової школи з навчанням російсь-
кою чи іншою мовою національної меншини

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 
класах

1 2 3 4

Мови і літератури  Мова навчання 6 6 5 5

Українська мова 3 3 4 4

Іноземна мова — 2 2 2

Математика Математика 4 4 4 4

Людина і світ Я і Україна 1 1 2 2

Мистецтво Музика 1 1 1 1

Образотворче мистецтво 1 1 1 1

Технологія Трудове навчання / Ху-
дожня праця

2 1 1 1

Здоров’я і Фізична 
культура

Фізична культура* 3 3 3 3

Основи здоров’я 1 1 1 1

Р а з о м 19+3* 20+3*  21+3* 21+3*

 Додаткові години на предмети інваріантної 
складової, курси за вибором, індивідуальні 
та групові заняття, консультації 

1 2 2 2

Гранично допустиме навчальне навантажен-
ня на учня (без урахування часу на заняття з 
фізичної культури, індивідуальні та групові 
заняття)

20 22 23 23

Всього фінансується з бюджету (сумарна 
кількість годин інваріантної і варіативної 
складових)

23 25 26 26

Граничний обсяг домашнього завдання - 45 хв 70 хв 90 хв

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-
нично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково 
фінансуються.
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Додаток 4
до наказу Міністерства 

освіти і науки України
від 29.11.05 № 682

Типовий навчальний план спеціалізованої школи з українською мо-
вою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов (І ступінь)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 
класах

1 2 3 4

Мови і літератури Українська мова 7 7 7 7

Іноземна мова 3 3 3 4

Математика Математика 4 4 4 4

Людина і світ Я і Україна 1 1 1 1

Мистецтво Музика 1 1 1 1

Образотворче мистецтво 1 1 1 1

Технологія Трудове навчання / Ху-
дожня праця

1 1 1 1

Здоров’я і фізична 
культура

Фізична культура* 3 3 3 3

Основи здоров’я 1 1 1 1

Р а з о м 19+3* 19+3* 19+3* 20+3*

Додаткові години на предмети інваріантної 
складової, курси за вибором, індивідуальні та 
групові заняття, консультації 

1 3 3 3

Гранично допустиме навчальне навантаження 
на учня (без урахування часу на заняття з фі-
зичної культури, індивідуальні та групові за-
няття)

20 21 23 23

Всього фінансується з бюджету (сумарна кіль-
кість годин інваріантної і варіативної складо-
вих)

23 25 25 26

Граничний обсяг домашнього завдання - 45 хв 70 хв 90 хв

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-
нично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково 
фінансуються.
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Додаток 5
до наказу Міністерства 

освіти і науки України
від 29.11.05 № 682

Типовий навчальний план
спеціалізованої школи з навчанням російською чи іншою мо-

вою національної меншини і поглибленим вивченням іноземних мов 
(І ступінь)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 
класах

1 2 3 4

Мови і літератури Мова навчання 6 5 5 5

Українська мова 3 3 4 4

Іноземна мова 3 3 3 4

Математика Математика 3 4 4 4

Людина і світ Я і Україна 1 1 1 1

Мистецтво Музика 1 1 1 1

Образотворче мистецтво 1 1 1 1

Технологія Трудове навчання / Ху-
дожня праця

1 1 1 1

Здоров’я і фізична 
культура

Фізична культура* 3 3 3 3

Основи здоров’я 1 1 1 1

Р а з о м 20+3* 20+3* 21+3* 22+3*

Додаткові години на предмети інваріантної 
складової, курси за вибором, індивідуальні та 
групові заняття 

1 2 2 1

Гранично допустиме навчальне навантаження 
на учня (без урахування часу на заняття з фізич-
ної культури, індивідуальні та групові заняття)

20 21 23 23

Всього фінансується з бюджету (сумарна кіль-
кість годин інваріантної і варіативної складо-
вих)

24 25 26 26

Граничний обсяг домашнього завдання - 45 хв 70 хв 90 хв

* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-
нично допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково 
фінансуються.
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Про затвердження Типових навчальних 

планів спеціалізованих шкіл з поглибленим  

вивченням іноземних мов та предметів 

художньо-естетичного циклу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

від 13 травня 2005 р. № 291

З метою забезпечення умов для розвитку здібностей та обдарувань уч-
нів відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту», 
постанов Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх нав-
чальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» 
від 16.11.2000 р. № 1717 та «Про затвердження Державного стандарту 
базової та повної загальної середньої освіти» від 14.01.2004 р. № 24 

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типові навчальні плани спеціалізованих шкіл з пог-

либленим вивченням іноземних мов (додаток 1), спеціалізованих шкіл 
музичного профілю (додаток 2) і спеціалізованих шкіл художнього про-
філю (додаток 3).

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Полянсь-
кий П.Б.), Інституту навчальної літератури (Касьянов Г.В.) та Науко-
во-методичному центру середньої освіти (Завалевський Ю.І.) спільно з 
відповідними підрозділами Академії педагогічних наук України забез-
печити своєчасну підготовку навчальних програм та комплекту нав-
чально-методичної літератури для спеціалізованих шкіл.

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управ-
лінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, відділам (управлінням) освіти районних де-
ржавних адміністрацій і виконкомів міських рад, керівникам загаль-
ноосвітніх навчальних закладів забезпечити необхідні умови щодо пое-
тапного введення Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл. 

4. Типові навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим 
вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу 
опублікувати в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки 
України», газеті «Освіта України» та розмістити на сайті міністерства.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 
Огнев’юка В.О.

Міністр С.М. Ніколаєнко
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Типові навчальні плани спеціалізованих 

шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 

та предметів художньо-естетичного циклу

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України

від 13.05.2005 р. № 291

Пояснювальна записка
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» спе-

ціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов та пред-
метів художньо-естетичного циклу створюються згідно запитів та 
потреб учнів і функціонують в структурі загальноосвітніх навчальних 
закладів І-ІІІ ступенів.

Зарахування учнів до шкіл цих типів здійснюється на конкурсній 
основі, з урахуванням нахилів та здібностей дітей і готовності їх до нав-
чання за відповідним напрямом (профілем). З цією метою може прово-
дитись співбесіда з дитиною або тестування згідно з нормативними доку-
ментами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України (див. 
Інструкцію про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихован-
ців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтер-
натів), затверджену наказом МОН України від 19.06.2003 р. № 389).

Типові навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим вив-
ченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу (до-
датки 1-3) розроблені на основі Типових навчальних планів початкової 
школи (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 
01.03.2004 р. № 162) та Типових навчальних планів для основної та 
старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-
річної школи (затверджені наказом Міністерства освіти і науки Украї-
ни від 09.03.2005 р. №145).

Вони складаються з двох блоків навчальних предметів: загальноос-
вітнього і профільного. Цикл профільних предметів сформований на 
основі інваріантної та варіативної складових змісту шкільної освіти, у 
т.ч. за рахунок перерозподілу навчального часу між профільними та за-
гальноосвітніми предметами та курсами. Відповідно до Положення про 
загальноосвітній навчальний заклад кожна школа на основі Типового 
формує власний робочий навчальний план на відповідний навчальний 
рік, обираючи ті чи інші профілі навчання, конкретизуючи варіативну 
складову.

Залежно від особливостей та умов роботи загальноосвітнім навчаль-
ним закладом можуть вноситись необхідні корективи щодо вивчення 
профільних предметів і курсів, у тому числі може перерозподілятися 
час між курсами профільного циклу.

Робочі навчальні плани спеціалізованих шкіл інших профілів (істо-
ричного, фізико-математичного, біолого-хімічного тощо) складають-
ся за додатком 25 до наказу Міністерства освіти і науки України від 
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09.03.2005 р. № 145 (з використанням інших варіантів Типових нав-
чальних планів основної і старшої школи).

З усіх інших питань (структури навчального року, організації навчаль-
ної практики, порядку вивчення окремих предметів, формування класів 
і поділу їх на групи) спеціалізовані школи користуються Положеннями 
пояснювальних записок до Типових навчальних планів загальноосвітніх 
навчальних закладів, затверджених наказами Міністерства освіти і на-
уки України від 01.03.2004 р. № 162 та від 23.02.2004 р. № 132.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти П.Б.Полянський

Додаток 1
Типовий навчальний план спеціалізованих загальноосвітніх шкіл з 

поглибленим вивченням іноземних мов

Навчальні 
предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Загальноосвітній цикл

Українська 
мова

7 7 7 7 3,5 3 3 2 2 2 2 2

Українська 
література

- - - - 2 2 2 2 2 2 2 2

Зарубіжна 
література

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1

Історія Ук-
раїни 

- - - - 1 1 1 1,5 1 1 1 2

В с е с в і т н я 
історія

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1

Я і Україна 1 1 1 1 - - - - - - - -

Етика - - - - 1 1 - - - - - -

П р а в о з -
навство

- - - - - - - - 1 1 - -

Економіка - - - - - - - - - - 1 -
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Людина і 
світ

- - - - - - - - - - - 1

М у з и ч н е 
мистецтво 

1 1 1 1 1 1 1 1 - - - -

Образотвор-
че мистец-
тво

1 1 1 1 1 1 1 - - - - -

Х у д о ж н я 
культура

- - - - - - - - 1 1 1 -

Естетика - - - - - - - - - - - 1

Математика 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2

Природоз-
навство 

- - - - 1 1 - - - - - -

Біологія - - - - - - 2 2 3 1,5 2 -

Географія - - - - - 2 2 1,5 1,5 1,5 - -

Фізика - - - - - - 1 2 2 2 2 -

Астрономія - - - - - - - - - - - 1

Хімія - - - - - - 1 2 2 1 1 -

Людина і 
природа

- - - - - - - 1

Т р у д о в е 
навчання

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - -

Інформатика - - - - - - - - 1 1 1 1

Ф і з и ч н а 
культура

2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2 2 2 2 2

О с н о в и 
здоров’я

1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - -

Захист Віт-
чизни

- - - - - - - - - 1 1 -
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Р а з о м 17,5 18,5 18,5 18,5 19 21,5 23,5 23,5 26 22 21 17

2. Цикл профільних предметів

І н о з е м н а 
мова

3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5

Друга іно-
земна мова

- - - - 3 3 3 3 3 3 3 3

Література 
країни, мо-
ва якої вив-
чається пог-
либлено

- - - - - - - - - 1 1 2

К р а ї -
нознавство

- - - - - - - - - 1 1 1

Спецкурси 
(ділова іно-
земна мова, 
технічний пе-
реклад, ін.)

- - - - - - - - - 1 1 2

Р а з о м 3 3 3 4 8 8 8 8 8 11 11 13

Додатковий 
час на нав-
чальні пред-
мети, фа-
культативи, 
і н д и в і д у -
альні занят-
тя та кон-
сультації

0,5 0,5 1,5 1,5 - 0,5 0,5 1,5 - 1 1 3

Гранично до-
пустиме нав-
чальне на-
вантаження 
на учня

20 21 23 23 27 30 32 33 33 33 33 33
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Всього (без 
урахування 
поділу класів 
на групи)

21 22 23 24 27 30 32 33 34 34 33 33

Примітки: 1. Години фізичної культури не враховуються при визна-
ченні гранично допустимого навчального навантаження учнів.

2. Друга година на вивчення зарубіжної літератури компенсується вив-
ченням предметів профільного циклу, зокрема іноземних мов і літератур.

3. У спеціалізованих школах з навчанням російською чи іншими мо-
вами національних меншин час на вивчення української та рідної мов 
і літератур визначається згідно з додатком 3 до наказу МОН України 
від 01.03.2004 р.№ 162 та додатками 4, 21 до наказу МОН України від 
09.03.2005 р.№145. За необхідності, для цієї мети може використову-
ватись також час варіативної складової та частково на вивчення другої 
іноземної мови.

Додаток 2

Типовий навчальний план спеціалізованих загальноосвітніх шкіл 
музичного профілю 

Навчальні 
предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Загальноосвітній цикл

Українська 
мова 

7 7 7 7 3,5 3 3 2 2 2 2 2

Українська 
література

- - - - 2 2 2 2 2 2 2 2

Зарубіжна 
література

- - - - 2 2 2 2 2 2 2 2

І н о з е м н а 
мова

- 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2

Історія Ук-
раїни 

- - - - 1 1 1 1,5 1 1 1 2

В с е с в і т н я 
історія

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1
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Я і Україна 1 1 1 1 - - - - - - - -

Етика - - - - 1 1 - - - - - -

П р а в о з -
навство

- - - - - - - - 1 1 - -

Економіка - - - - - - - - - - 1 -

Людина і 
світ

- - - - - - - - - - - 1

Образотвор-
че мистецтво

1 1 1 1 1 1 1 - - - - -

Х у д о ж н я 
культура

- - - - 1 1 1 1 1 4 4 -

Естетика - - - - - - - - - - - 4

Математика 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2

Природоз-
навство

- - - - 1 1 - - - - - -

Біологія - - - - - - 2 2 3 1,5 2 -

Географія - - - - - 2 2 1,5 1,5 1,5 - -

Фізика - - - - - - 1 2 2 2 2 -

Астрономія - - - - - - - - - - - 1

Хімія - - - - - - 1 2 2 1 1 -

Людина і 
природа

- - - - - - - 1

Т р у д о в е 
навчання

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - -

Інформатика - - - - - - - - 1 1 1 1

Ф і з и ч н а 
культура

2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2 2 2 2 2
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О с н о в и 
здоров’я

1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - -

Захист Віт-
чизни

- - - - - - - - - 1 1 -

Р а з о м 16,5 18,5 19,5 19,5 23 25,5 27,5 26,5 29 28 27 23

2. Цикл профільних предметів

М у з и ч н а 
г р а м о т а , 
сольфеджіо

1 1 1 1 1 1 1 1,5 - - - -

Х о р о в и й 
спів

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

Музичний 
інструмент

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

С о л ь н и й 
спів

- - - - - - - - - 1 1  2

Музична лі-
тература

1 1 1 - - - - - -

Історія му-
з и ч н о г о 
мистецтва

- - - - - - 1 1 1 1 1 2

Предмет за 
вибором*

1+(0,5) 0,5 0,5 0,5 1 - - 1 1 1 1 1+(1)

 Р а з о м 4+0,5 3,5 3,5 4,5 5 4 4 6,5 5 6 6 9+1

Г р а н и ч н о 
д о п у с т и -
ме навчаль-
не наванта-
ження на 
учня

20 22 23 23 27 29 31 33 33 33 33 33
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В с ь о г о * * 
(без ураху-
вання поді-
лу класів на 
групи)

21 22 23 24 28 29,5 31,5 33 34 34 33 33

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гра-

нично допустимого навчального навантаження учнів.
2.* Перелік предметів за вибором: ритміка, хореографія, вокаль-

ний ансамбль, фольклор та етнографія, оркестр, інструментальний ан-
самбль, імпровізація та композиція, театр, кіно і телебачення.

3. У спеціалізованих школах з навчанням російською чи іншими мо-
вами національних меншин предмети мовно-літературного циклу плану-
ються з урахуванням додатку 3 до наказу МОН України від 01.03.2004 р. 
№ 162 та додатків 4, 21 до наказу МОН України від 09.03.2005 р. № 145.

4** .Крім часу, зазначеного у навчальному плані, додатково виді-
ляється у кожному класі по 2 концертмейстерські години на тиждень.

Додаток 3

Типовий навчальний план спеціалізованих загальноосвітніх шкіл 
художнього профілю 

Навчальні 
предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Загальноосвітній цикл

Українська 
мова 

7 7 7 7 3,5 3 3 2 2 2 2 2

Українська 
література

- - - - 2 2 2 2 2 2 2 2

Зарубіжна 
література

- - - - 2 2 2 2 2 2 2 2

І н о з е м н а 
мова

- 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2

Історія Ук-
раїни 

- - - - 1 1 1 1,5 1 1 1 2

В с е с в і т н я 
історія

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1

Я і Україна 1 1 1 1 - - - - - - - -



127

Етика - - - - 1 1 - - - - - -

П р а в о з -
навство

- - - - - - - - 1 1 - -

Економіка - - - - - - - - - - 1 -

Людина і 
світ

- - - - - - - - - - - 1

М у з и ч н е 
мистецтво

1 1 1 1 1 1 1 1 - - - -

Х у д о ж н я 
культура

1 1 1 1 1 4 4 -

Естетика - - - - - - - - - - - 4

Математика 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 2

Природоз-
навство - - - - 1 1 - - - - - -

Біологія
- - - - - - 2 2 3 1,5 2 -

Географія
- - - - - 2 2 1,5 1,5 1,5 - -

Фізика
- - - - - - 1 2 2 2 2 -

Астрономія
- - - - - - - - - - - 1

Хімія
- - - - - - 1 2 2 1 1 -

Людина і 
природа - - - - - - - 1

Т р у д о в е 
навчання - - - - 1 1 1 1 1 - - -

Інформатика - - - - - - - - 1 1 1 1

Ф і з и ч н а 
культура

2,5 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2 2 2 2 2

О с н о в и 
здоров’я

1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - -



128

Захист Віт-
чизни - - - - - - - - - 1 1 -

Р а з о м 15,5 17,5 18,5 18,5 23 25,5 27,5 27,5 29 28 27 23

2.Цикл профільних предметів

Малюнок 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Живопис 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Ліплення 1 1 1 1 - - - - - - - -

Композиція - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1

Х у д о ж н я 
праця

1 1 1 2 - - - - - - - -

К о м п ’ ю -
терна гра-
фіка

- - - - 1 - - - - 1 1 2

Предмет за 
вибором*

1+(0,5) 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1 1 1 3

Р а з о м 5+0,5 4,5 4,5 5,5 5 4 4 5,5 5 6 6 10

Гранично до-
пустиме нав-
чальне на-
вантаження 
на учня

20 22 23 23 27 29 31 33 33 33 33 33

Всього (без 
урахування 
поділу класів 
на групи)

21 22 23 24 28 29,5 31,5 33 34 34 33 33

Примітки: 1.
Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навчального навантаження учнів.
2.* Орієнтовний перелік предметів за вибором: дизайн, скульптура, де-

коративно-ужиткове мистецтво, конструювання, історія  образотворчого 
мистецтва, кольорознавство, художня фотографія, театр, кіно і телебачення.

3. У спеціалізованих школах з навчанням російською чи іншими мо-
вами національних меншин предмети мовно-літературного циклу плану-
ються з урахуванням додатку 3 до наказу МОН України від 01.03.2004 р. 
№ 162 та додатків 4, 21 до наказу МОН України від 09.03.2005 р. № 145.
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Про затвердження Концепції профільного 

навчання в старшій школі

Рішення колегії
Міністерства освіти і науки України

25 09.03 № 10/13

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», пос-
танови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 «Про пере-
хід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 
12-річний термін навчання» Академією педагогічних наук України 
розроблено проект Концепції профільного навчання в старшій школі. 
Документ був опублікований, обговорений педагогічною громадськістю 
і доопрацьований з урахуванням пропозицій та зауважень.

Заслухавши та обговоривши доповідну записку про проект Концеп-
ції профільного навчання в старшій школі, колегія ухвалює:

· 1. З метою запровадження профільного навчання у старшій школі 
затвердити Концепцію профільного навчання (додається).

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Полянсь-
кий П. Б.) спільно з АПН України (Мадзігон В. М.) до 1.02.2004 року за-
вершити розроблення типових навчальних планів, навчальних програм 
з профільного навчання інваріантної складової навчального плану.

3. Здійснювати моніторинг і узагальнювати результати переходу до 
профільного навчання в 11-річній школі.

4. Центральному інституту післядипломної педагогічної освіти АПН 
України (Олійник В. В.) забезпечити організацію та проведення підви-
щення кваліфікації педагогічних працівників в умовах переходу до про-
фільного навчання.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника мініст-
ра Огнев’юка В. О.

Голова колегії, міністр В. Г. Кремень

Концепція профільного навчання

в старшій школі
Затверджено 

Рішення колегії Міносвіти
і науки України 

25.09.03 №10/12—2

Вступ
Концепція профільного навчання в старшій загальноосвітній школі 

розроблена на виконання Закону України «Про загальну середню ос-
віту», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 
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«Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, 
структуру і 12-річний термін навчання». Вона ґрунтується на основних 
Положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) і 
спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, за-
твердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002.

У названих документах закладено нові підходи до організації освіти в 
старшій школі. Вона має функціонувати як профільна. Це створюватиме 
сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтере-
сів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації на той чи інший 
вид майбутньої професійної діяльності. Профільна школа найповніше 
реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, що значно розши-
рює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії.

Концепція розроблена з урахуванням вітчизняного та зарубіжного до-
свіду організації профільного навчання в старшій загальноосвітній школі.

Розвиток світового і, зокрема, європейського освітнього простору, 
об’єктивно вимагає від української школи адекватної реакції на проце-
си реформування загальної середньої школи, що відбуваються у провід-
них країнах світу. Загальною тенденцією розвитку старшої профільної 
школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, бага-
топрофільність, інтеграцію загальної і допрофесійної освіти.

Диференціація — одна з ключових проблем організації сучасної шко-
ли. Вона є об’єктом гострої полеміки серед педагогів у багатьох країнах 
світу. Різні і навіть протилежні погляди на ідею диференційованого 
навчання певною мірою відображають дві діалектично протилежні 
тенденції у розвитку сучасної науки, виробництва і освіти. Одна з них 
— інтеграція, яка обумовлена об’єктивними процесами взаємозв’язку і 
взаємозалежності різних наукових дисциплін, що потребує від кваліфі-
кованого працівника широкої загальної культури й обізнаності у бага-
тьох суміжних галузях.

У той же час існує й інша тенденція, що виключає можливість «уні-
версалізму» в умовах величезного нарощування наукових і професій-
них знань. Важливою умовою досягнення успіху у будь-якій діяльності 
вважається спеціалізація працівника, хоча сам характер цієї спеціалі-
зації зазнає суттєвих змін. Послідовники цієї тенденції справедливо 
вважають, що спеціалізація не тільки сприяє розвитку виробничих сил, 
науки, культури, але й відповідає різноманітності задатків і здібностей 
людини, її індивідуальним нахилам до того чи іншого виду діяльності.

Більшість педагогів світу є прихильниками саме цієї тенденції, про 
що свідчить той факт, що диференціація навчання є одним із основ-
них організаційних принципів середньої загальноосвітньої школи за-
рубіжжя впродовж багатьох десятиліть. У Франції вона існує півтора 
століття, нагромаджений величезний досвід впровадження її у шкільну 
практику.

Початковий етап диференціації починається в старших класах непов-
ної середньої школи, де вона має попередній, орієнтовний характер. На 
старшому ступені середньої школи у більшості країн світу здійснюється 
профільна диференціація навчання. Учні навчаються у спеціалізованих 
секціях, відділеннях і серіях, які можна вважати аналогами профілів, 
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вся багатоманітність яких зводиться до двох напрямів - академічного 
(загальноосвітнього) та практичного (технологічного, допрофесійного).

Кількість обов’язкових предметів (курсів) на старшому ступені серед-
ньої школи набагато менша, ніж в основній. Профільна диференціація 
навчання здійснюється за рахунок поглибленого вивчення навчальних 
дисциплін певного профілю. Учні академічних потоків керуються вимо-
гами вищих навчальних закладів, навчальний план яких складається з 
традиційних загальноосвітніх дисциплін, що не виключає вибір нових 
навчальних курсів.

Учні, які не орієнтуються на вступ до вищих навчальних закладів, 
обирають головним чином навчальні курси практичного циклу, що в ба-
гатьох випадках не обмежує можливості продовження навчання.

Організація профільного навчання призводить до певного переванта-
ження навчального плану школи. Так, у гімназіях Швеції існує 22 від-
ділення (профіля). Спеціалізація навчання здійснюється як за рахунок 
відмінностей у рівні підготовки з традиційних шкільних дисциплін, 
так і шляхом включення у навчальний план спеціальних профілюючих 
предметів, кількість яких загалом сягає близько 80.

Незважаючи на велику кількість навчальних предметів і курсів, кіль-
кість основних напрямів профілізації незначна. За наявності стаціонарних 
відділень і секцій заняття будуються у досить суворій відповідності до нав-
чальних планів і програм профілю навчання і є обов’язковими для всіх уч-
нів. Факультативи і предмети за вибором відіграють допоміжну роль, і їх 
питома вага у загальному балансі навчального часу відносно незначна.

Прикладом такої системи є трирічний французький загальноосвітній 
і технологічний ліцей. У десятому класі діє загальний, обов’язковий для 
всіх учнів навчальний план, який складається з традиційних загально-
освітніх дисциплін. Крім того, кожному учню пропонується 15 курсів 
для поглибленого вивчення, серед яких він повинен вибрати два.

Після закінчення десятого класу диференціація поглиблюється і набу-
ває жорстких організаційних форм. Учні навчаються за двома напряма-
ми: загальним і технологічним. Школярі можуть вибрати з десяти серій 
диплом бакалавра про середню освіту, який дає право вступу до відповід-
них факультетів університетів та інших вищих навчальних закладів. У 
загальноосвітньому напрямі виділяються три серії: літературна, наукова 
і соціальні та економічні науки. Технологічний напрям передбачає сім 
серій: медико-соціальні науки, науки та технології індустрії, експери-
ментальні науки та технології, науки та технології сфери обслуговуван-
ня, готельного господарства, музики і танцю, прикладного мистецтва.

Стаціонарні відділення і секції з уніфікованими навчальними плана-
ми і програмами існують у старших класах середніх шкіл Німеччини, 
Італії, Іспанії, Нідерландів, Данії, Аргентини і в інших країнах.

У деяких країнах профільна диференціація здійснюється за іншим 
принципом. Учням пропонується широкий спектр елективних пред-
метів, і фактично саме вони відіграють головну роль у здійсненні спе-
ціалізованого навчання. Така система характерна для старшої школи 
США, Англії, Шотландії. В американській школі навчання здійснюєть-
ся за такими трьома основними напрямами профілізації: академічний, 
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загальний та виробничий. У зміст навчання входять як традиційні 
обов’язкові предмети, так і предмети за вибором, яких у школах США 
налічується кілька сот. В останні роки спостерігається тенденція до 
зменшення навчального часу на їх вивчення.

У цілому, в старшій зарубіжній школі спостерігається стійка тенден-
ція до скорочення кількості профілів і навчальних курсів за рахунок 
збільшення у навчальному плані обов’язкових предметів і курсів.

Концепцією профільного навчання у Росії визначено номенклатуру 
основних напрямів профілізації (профілів у російському варіанті): при-
родничо-математичний, соціально-економічний, гуманітарний, техно-
логічний, універсальний. При цьому приблизне співвідношення обсягів 
базових загальноосвітніх, профільних загальноосвітніх предметів і елек-
тивних курсів у російській школі визначається пропорцією 50:30:20.

У Концепції враховано досвід професійно зорієнтованого навчання в 
Україні, починаючи з класичних гімназій XIX— поч. XX ст. (мета — 
підготовка до вступу в університети), реальних училищ (мета — підго-
товка до вступу в технічні вузи), надання середньої освіти у структурі 
професійних шкіл: середніх (технічних, медичних, педагогічних, ко-
мерційних, мистецьких, духовних, сільськогосподарських), початко-
вих (ремісничих і промислово-технічних, сільськогосподарських, педа-
гогічних, духовних, торгово-промислових, медичних, мистецьких).

У 1918 р. Наркомос України прийняв «Положення про єдину трудо-
ву школу УСРР», згідно з яким у старших класах середньої школи вио-
кремлювались три напрями поглибленого вивчення предметів: гумані-
тарний, природничо-математичний і технічний. Але ця схема не була 
реалізована.

У 1920 роках в Україні трудовий принцип стає головним у навчанні і 
професійній підготовці школярів. Була створена оригінальна система

освіти, яка суттєво відрізнялась від російської і була спрямована на 
отримання певної професії. Підготовка до майбутньої трудової діяль-
ності здійснювалась професійними школами різних типів, де навчались 
учні після закінчення семирічної трудової школи. Найбільш поширени-
ми були індустріально-технічні, сільськогосподарські, соціально-еко-
номічні, медичні, мистецькі, ремісничо-промислові, будівельні, транс-
портні школи (термін навчання — три і чотири роки).

У другій половині 1930-х рр. система освіти уніфікується і профшко-
ли реорганізуються у середні спеціальні навчальні заклади. Відкрива-
ються профільні школи — фабрично-заводського учнівства (ФЗУ) та 
школи сільської молоді (ШСМ) для підлітків (термін навчання — 2—4 
роки). Згодом, коли в 1940 році утворюється система державних трудо-
вих резервів, ФЗУ і ШСМ перейшли до її складу, але стали тупиковими 
напрямами.

За Законом «Про зміцнення зв’язку школи з життям та про даль-
ший розвиток системи народної освіти в СРСР» (1958) було передбачено 
створення спеціалізованих шкіл для обдарованих дітей (фізико-матема-
тичних, художніх, музичних, з поглибленим вивченням іноземних мов 
та ін.), система підготовки трудових резервів була перетворена на про-
фесійно-технічну.



133

У 1960—1980-х роках існували спеціалізовані загальноосвітні школи, 
класи з поглибленим вивченням окремих предметів та факультативи.

У той же період особлива увага приділялась діяльності навчально-ви-
робничих комбінатів (НВК), які стали центрами трудового і професійного 
навчання. У 1985 році був розроблений і затверджений Тимчасовий перелік 
професій, за якими проводиться підготовка учнів у міжшкільних НВК.

З 1987 року у школах для учнів 7—8 класів був уведений навчальний 
предмет «Основи виробництва. Вибір професії»». Метою цього курсу 
була допомога учням у виборі профілю професійної підготовки.

Наприкінці 1980-х — початку 1990-х років в Україні з’являються 
нові типи освітніх закладів (гімназії, ліцеї, колежі), які зосереджують 
зусилля учнів на поглибленому вивченні окремих предметів, котрі пот-
рібні їм для подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

Освітою через профільне навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах у 2001—2002 навчальному році було охоплено 401286 уч-
нів (6,3 % від загальної кількості учнів), у 2003 році — 430569 учнів 
(відповідно — 6,9 %). Зростання становить 0,6 %.

Найвищий показник вибору учнями профілю навчання в 2002— 2003 
навчальному році простежується на користь суспільно-гуманітарного, 
інформатики та обчислювальної техніки, філологічного. Водночас зни-
зилась кількість навчальних закладів з біолого-хімічним, екологічним, 
юридичним профілями навчання. Поступово створюються сприятливі 
умови для поглибленого вивчення предметів в сільських школах.

Аналіз мотивів вибору учнями профілів навчання показав, що близь-
ко 40 % керувались при цьому схильністю до вивчення конкретного 
циклу предметів. Решта віддавали перевагу престижності школи, силь-
ному кадровому потенціалу вчителів, наполяганню батьків, бажанню 
бути разом із друзями тощо.

Осмислення продуктивних тенденцій вітчизняного і зарубіжного 
шляхів профілізації старшої школи свідчить про необхідність широко-
го врахування як суспільного контексту функціонування школи, так і 
індивідуальних потреб і здібностей учнів.

І. Сутність, мета і принципи організації профільного навчання
Профільне навчання — вид диференційованого навчання, який пе-

редбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і ство-
рення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього про-
фесійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, 
змісті, структурі та організації навчального процесу.

Мета профільного навчання — забезпечення можливостей для рівно-
го доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та 
початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усьо-
го життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного 
зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. 
Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок 
самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, 
розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізич-
них, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.
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Основними завданнями профільного навчання є:
1) створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнаваль-

них і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої 
школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки;

2) виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього 
життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до 
свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

3) формування соціальної, комунікативної, інформаційної, техніч-
ної, технологічної компетенції учнів на допрофесійному рівні, спряму-
вання молоді щодо майбутньої професійної діяльності;

4) забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною се-
редньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.

Профільне навчання ґрунтується на таких принципах:
· фуркації (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, 

потребами, здібностями і нахилами);
· варіативності й альтернативності (освітніх програм, технологій нав-

чання і навчально-методичного забезпечення);
· наступності та неперервності (між допрофільною підготовкою і про-

фільним навчанням, професійною підготовкою);
· гнучкості (змісту і форм організації профільного навчання, у тому 

числі дистанційного; забезпечення можливості зміни профілю);
· діагностико-прогностичної реалізованості (виявлення здібностей уч-

нів з метою їх обґрунтованої орієнтації на профіль навчання).

II. Структура профільного навчання
Профіль навчання - це спосіб організації диференційованого навчан-

ня, який передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення 
циклу споріднених предметів.

Профіль навчання визначається з урахуванням освітніх потреб замов-
ників освіти; кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів 
школи; соціокультурної і виробничої інфраструктури району; регіону; пер-
спектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді.

Профільне навчання у 10-12 класах здійснюється за такими основними на-
прямами: суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, технологіч-
ний, художньо-естетичний, спортивний. Їх набір відповідає соціально-дифе-
ренційованим видам діяльності, які обумовлюються суспільним розподілом 
праці, і містить знання про природу, людину, суспільство, культуру, науку 
та виробництво. За основними напрямами профілізації визначаються різно-
манітні навчальні профілі. Їх орієнтовний перелік наведений у додатку.

Навчальний профіль визначається як добором предметів, так і їх змістом.
Зміст і структура навчальних профілів. Засвоєння змісту освіти у 

загальноосвітніх закладах з профільним навчанням має, по-перше, за-
безпечувати загальноосвітню підготовку учнів, по-друге - підготовку до 
майбутньої професійної діяльності.

Профіль навчання охоплює таку сукупність предметів: базові, про-
фільні та курси за вибором.

Базові загальноосвітні предмети становлять інваріантну складову 
змісту середньої освіти і є обов’язковими для всіх профілів. Ці предмети 
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реалізують цілі й завдання загальної середньої освіти. Зміст навчання 
і вимоги до підготовки старшокласників визначаються державним за-
гальноосвітнім стандартом.

Профільні загальноосвітні предмети — це цикл предметів, які реалізу-
ють цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю. Вони обов’язкові 
для учнів, які обрали даний профіль навчання. Профільні предмети вивча-
ються поглиблено. Особливостями вивчення є: більш глибоке і повне опану-
вання понять, законів, теорій, передбачених стандартом освіти; дотримання 
системного викладу навчального матеріалу, його логічного упорядкуван-
ня; широке використання знань із споріднених предметів; застосування 
активних методів навчання, організація дослідницької, проектної діяль-
ності учнів. Поглиблене вивчення саме циклу предметів запобігає вузькій 
спеціалізації, яка здебільшого не відповідає реальним потребам, інтересам 
старшокласників (нерідко їх цікавить не один предмет, а група предметів, 
не одна професія, а ряд близьких професій). Профільні предмети забезпечу-
ють також прикладну спрямованість навчання за рахунок інтеграції знань і 
методів пізнання та застосування їх у різних сферах діяльності, в т. ч. і про-
фесійній, яка визначається специфікою профілю навчання.

Зміст профільних предметів реалізується за рахунок варіативної та 
інваріантної складових змісту загальної середньої освіти.

У профільних загальноосвітніх навчальних закладах передбачається 
опанування змісту предметів на різних рівнях:

1. Рівень стандарту - обов’язковий мінімум змісту навчальних пред-
метів, який не передбачає подальшого їх вивчення (наприклад, матема-
тика у філологічному профілі; хімія та біологія у профілі інформатики 
або їх інтегрований варіант у цих профілях).

2. Академічний рівень - обсяг змісту достатній для подальшого вивчення 
предметів у вищих навчальних закладах — визначається для навчальних 
предметів, які є не профільними, але базовими або близькими до профіль-
них (наприклад, загальноосвітні курси біології, хімії у фізико-технічному 
профілі або загальноосвітній курс фізики у хіміко-біологічному профілі).

Зміст навчання на першому і другому рівнях визначається держав-
ним загальноосвітнім стандартом.

3. Рівень профільної підготовки - зміст навчальних предметів пог-
либлений, передбачає орієнтацію на майбутню професію (наприклад, 
курси фізики і математики у фізико-математичному профілі або курси 
біології та хімії у хіміко-біологічному профілі).

Профільних предметів має бути не більше двох-трьох з однієї або 
споріднених освітніх галузей (наприклад, фізика, інформатика і ма-
тематика, хімія і технології, біологія і екологія, географія і економіка 
тощо). Так, у профілях, де профільними обрано природничі предмети 
біологія і хімія, решта природознавчих предметів (фізика, географія) 
вивчається за програмою загальноосвітнього рівня.

Зміст окремих навчальних предметів може інтегруватися. Так, у про-
філях природничо-математичного і технологічного спрямування може 
вивчатися інтегрований курс «Суспільствознавство», а у профілях сус-
пільно-гуманітарного, художньо-естетичного і спортивного напрямів — 
«Природознавство».
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Курси за вибором - це навчальні курси, які входять до складу профілю 
навчання. їх основні функції: поглиблення і розширення змісту профільних 
предметів або забезпечення профільної прикладної і початкової професійної 
спеціалізації навчання. Курси за вибором створюються за рахунок варіатив-
ного (шкільного та регіонального) компонента змісту освіти. Кількість курсів, 
що пропонується, має бути надлишковою, з якої учень вибирає обов’язкові.

Загальноосвітні школи створюють ті чи інші профілі навчання за ра-
хунок комбінацій базових, профільних предметів і курсів за вибором. 
Цим самим забезпечується гнучка система профільного навчання, яка 
дає змогу обрати старшокласнику індивідуальну освітню програму.

ІІІ. Форми організації профільного навчання
Форми організації профільного навчання регламентують діяльність 

суб’єктів навчально-виховного процесу в системі профільних загально-
освітніх навчальних закладів і забезпечують умови для реалізації його 
мети і завдань. За характером взаємодії суб’єктів профільного навчання 
виділяються такі форми його організації:

· Внутрішньошкільні:
· профільні класи в загальноосвітніх навчальних закладах;
· профільні групи в багатопрофільних загальноосвітніх навчальних за-

кладах;
· профільне навчання за індивідуальними навчальними планами і про-

грамами;
· динамічні профільні групи (в тому числі різновікові).
Зовнішні:
· міжшкільні профільні групи;
· профільна школа інтернатного типу;
· опорна старша школа;
· навчально-виховний комплекс (НВК);
· міжшкільний навчально-виробничий комбінат (МНВК);
· загальноосвітні навчальні заклади на базі вищих навчальних закладів.

Профільні групи у багато профільних загальноосвітніх навчальних 
закладах передбачають профільну підготовку груп учнів у класах пев-
ного напряму профілізації. Наприклад, у класі суспільно-гуманітарного 
напряму можуть бути організовані групи для навчання за філологічним 
та історико-правовим профілями.

Профільне навчання за індивідуальними навчальними планами і 
програмами здійснюється з метою задоволення індивідуальних запитів 
обдарованих учнів.

Динамічні профільні групи створюються за бажанням учнів у про-
фільних школах, що мають належне матеріально-технічне, професійно-
педагогічне забезпечення. Вони можуть функціонувати у паралельних 
класах старшої школи (за наявності не менше 12-ти учнів у групі); у ма-
локомплектних школах можуть організовуватись різновікові динамічні 
профільні групи. Протягом навчального року учні мають право перехо-
дити з однієї профільної групи в іншу. Це забезпечить умови для само-
стійного вибору учнями профільних навчальних курсів, випробування 
власних сил, реалізації їхніх освітніх, професійних інтересів.
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Міжшкільні профільні групи організуються у навчально-виховному 
комплексі (НВК), опорній старшій школі з пришкільним інтернатом, 
профільній школі інтернатного типу, міжшкільному навчально-вироб-
ничому комбінаті (МНВК) за рахунок кооперації ресурсів і коштів за-
кладів освіти, приватних осіб тощо. Старшокласники мають можливість 
більш змістовно й організовано вивчати спецкурси, які мають забезпе-
чувати допрофесійну підготовку та їх дійову професійну орієнтацію.

Профільна школа інтернатного типу здійснює загальну середню ос-
віту і має на меті допрофесійну підготовку молоді з числа випускників 
основної школи (за умови наявності кадрових, фінансових, інформацій-
них ресурсів, сучасної навчально-матеріальної бази).

Опорна старша школа створюється переважно у сільських районах і виконує 
роль «ресурсного центру» в об’єднанні кількох загальноосвітніх навчальних за-
кладів. Вона, маючи достатній матеріальний і кадровий потенціал, забезпечує 
ту частину профільної підготовки, яку не може реалізувати та чи інша школа.

Навчально-виховний комплекс (НВК) — це об’єднання освітніх, фінан-
сових, інформаційних ресурсів навчальних закладів різних типів і рівнів 
акредитації для задоволення допрофесійних і професійних запитів учнів.

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат (МНВК) — це навчаль-
ний заклад, який забезпечує потреби учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів у профорієнтаційній, допрофесійній та професійній підготовці.

Загальноосвітні навчальні заклади на базі вищих навчальних за-
кладів функціонують переважно на ІІІ ступені навчання і забезпечують 
загальноосвітню підготовку та профільну підготовку, яка відповідає 
професійній спеціалізації факультетів цих закладів і реалізується в ос-
новному його науково-педагогічними працівниками.

Профільне навчання здійснюється у загальноосвітніх навчальних за-
кладах різного типу: однопрофільних і багатопрофільних школах, спе-
ціалізованих школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах.

Загальноосвітній навчальний заклад може мати один або декіль-
ка профілів. В окремих випадках загальноосвітній навчальний заклад 
(клас) може бути не орієнтований на конкретний профіль навчання. 
Тоді задоволення освітніх запитів учнів здійснюється за рахунок вве-
дення курсів за вибором, які дають змогу поглибити або професійно 
спрямувати зміст споріднених базових предметів.

Профільне навчання організується через навчальні заняття (уроки, 
факультативи), дистанційні курси, екстернат.

IV. Допрофільна підготовка
Здійснюється у 8-9 класах з метою професійної орієнтації учнів, спри-

яння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі. 
Форми її реалізації - введення курсів за вибором, поглиблене вивчення 
окремих предметів на диференційованій основі.

Основна функція курсів за вибором — профорієнтаційна. Вимоги 
до організації вивчення курсів: достатня їх кількість для визначення 
напряму профільного навчання; поступове введення за рахунок годин 
варіативного освітнього компонента; поділ класу на групи, однорідні за 
підготовленістю та інтересами учнів.
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Поглиблене вивчення предмета, крім розширення і поглиблення 
змісту, має сприяти формуванню стійкого інтересу до предмета, роз-
витку відповідних здібностей і орієнтації на професійну діяльність, де 
використовуються одержані знання. Поглиблене вивчення здійснюєть-
ся або за спеціальними програмами і підручниками, або за модульним 
принципом — програма загальноосвітньої школи доповнюється набо-
ром модулів, які поглиблюють відповідні теми.

Допрофільна підготовка має здійснюватися також через факультати-
ви, предметні гуртки, наукові товариства учнів, Малу академію наук, 
предметні олімпіади, кабінети профорієнтації.

Ефективність допрофільного навчання вимагає налагодження дієвої 
діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи, про-
фконсультаційної психодіагностики з метою визначення професійних 
інтересів і якостей школярів для створення однорідних за підготов-
леністю та інтересами мікроколективів (класів, груп).

V. Умови реалізації концепції
Вирішальною умовою реалізації концепції є комплексне розв’язання 

питань, пов’язаних з фінансовим, кадровим, навчально-методичним, нор-
мативно-правовим і організаційним забезпеченням профільної школи.

1. Нові цілі шкільної освіти зумовлюють необхідність подальшої мо-
дернізації вищої педагогічної освіти і системи підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів. З цією метою необхідно:

· у вищих навчальних закладах педагогічного профілю передбачити під-
готовку педагогічних кадрів з урахуванням потреб профільної школи та 
внести відповідні зміни у державний стандарт вищої педагогічної освіти 
для спеціалістів та магістрів; планувати необхідну спеціалізацію студен-
тів і магістерські програми з профільного навчання старшокласників; 
одержання вищої педагогічної освіти за кількома освітніми галузями, 
передбаченими державним стандартом загальноосвітньої школи;

· для забезпечення необхідного рівня професійної компетентності вчителів 
і керівників шкіл запровадити широкомасштабну систему відповідної 
перепідготовки: підвищення кваліфікації вчителів основної школи з 
орієнтацією на організацію допрофільного навчання та його психолого-
педагогічне забезпечення; вчителів старшої школи, які викладатимуть 
профільні предмети і спеціальні курси; керівних кадрів освіти, здатних 
забезпечити функціонування профільної школи.
2. Створення нормативно-правової бази розвитку профільного нав-

чання, спрямованої та вирішення таких основних питань:
· розробка механізмів фінансування профільних шкіл з урахуванням 

різних джерел бюджетного і позабюджетного фінансування;
· уточнення статутів загальноосвітніх навчальних закладів з метою за-

безпечення профільного навчання на внутрішньошкільному і зовніш-
ньошкільному рівнях;

· розробка державного загальноосвітнього стандарту, що передбачає 
загальноосвітню підготовку, однакову для всіх шкіл - як основи для 
створення програмного забезпечення профільного навчання;

· підготовка орієнтовних навчальних планів для профілів навчання.
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3. Навчально-методичне забезпечення профільної школи — важлива 
умова реалізації концепції. Відповідно до державних загальноосвітніх стан-
дартів необхідно розробити і апробувати програми для базових, профільних і 
спеціальних курсів, відповідні підручники, методики, засоби навчання.

4. Створення психологічного супроводження навчального процесу в 8-9,10-
12 класах здійснюється з метою своєчасної оцінки комплексу індивідуальних 
особливостей підлітка з погляду його готовності до успішного навчання за пев-
ним профілем, попередження дезадаптації в умовах виникнення навчальних 
труднощів і стресів, пов’язаних із спілкуванням у новому колективі. Важливо 
досягти усвідомлення учнем себе як суб’єкта вибору профілю навчання.

5. Науковий супровід навчання в старшій школі, який передбачає реаліза-
цію завдань дослідницького і впроваджувального характеру: обґрунтування 
змісту в різних комбінаціях профільного вивчення, розроблення педагогічних 
технологій на основі застосування активних методів навчання, самостійної 
навчальної діяльності, виробничої практики, розроблення системи оцінюван-
ня навчальних досягнень учнів; моніторинг якості освіти, корекцію концеп-
туальних підходів до організації профільного навчання в різних умовах.

6. Фінансування профільного навчання здійснюється переважно за раху-
нок держави та кооперації державних, громадських і приватних коштів.

Концепція запроваджується за умови врахування реальних можливос-
тей ресурсного забезпечення профільного навчання, розробки навчально-
методичних комплектів, врахування результатів широкого експеримен-
тального випробування змісту і технологій профілізації старшої школи.

Концепцію уклали: Березовська Л. Д, Бібік Н. М. Бурда М. І. Денисен-
ко Л. І., Єгоров Г. С, Іванюк Г. І. Калініна Л. М Кизенко В.І. Корсакова 
О.К, Онищук Л. А. Трубачева С.Е.

Додаток
Структура профільного навчання

Основні напрями профілізації

Суспільно-
гуманітарні

Природни-
чо-матема-
тичний

Т е х н о л о -
гічний 

Художньо-
естетичний

С п о р т и в -
ний

Навчальні 
профілі
філологіч-
ний, істо-
р и к о - п р а -
вовий, еко-
номічний, 
юридичний 
та інші

Навчальні 
профілі
фізико-ма-
т е м а т и ч -
ний, хімі-
к о - б і о л о -
гічний, гео-
графічний, 
медичний, 
е к о л о г і ч -
ний та інші

Навчальні 
профілі 
інформати-
ка, виробничі 
технології, 
проектуван-
ня і констру-
ювання, ме-
неджмент, 
побутове об-
слуговуван-
ня, агротех-
нологічний 
та інші

Навчальні 
профілі
музичний, 
образотвор-
чий,
х о р е о г р а -
фічний, те-
атральний, 
м и с т е ц т -
вознавчий 
та інші

Навчальні 
профілі
а т л е т и к а , 
г і м н а с т и -
ка, 
плавання, 
с п о р т и в -
ні ігри, ту-
ризм та ін-
ші
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Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

навчальних програм з профільного навчання 

для учнів 10-12 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

№ 13 від 13 січня 2006

На виконання постанов Кабінету Міністрів України «Про пере-
хід загальноосвітніх закладів на новий зміст, структуру та 12-річний 
термін навчання» від 16.11.2000 № 1717, та «Про затвердження Де-
ржавного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 
14.01.2004 № 24 та з метою забезпечення якісними навчальними про-
грамами учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів

НАКАЗУЮ:
1. Оголосити Всеукраїнський конкурс навчальних програм для про-

фільного навчання учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних за-
кладів відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти з 15 жовтня по 1 грудня 2006 року.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Полянсь-
кий П.Б. ):

2.1. до 15 березня 2006 року сформувати склад конкурсних комісій;
2.2. організувати приймання та реєстрацію рукописів.

3. Конкурсним комісіям забезпечити відбір навчальних програм від-
повідно до Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм 
(наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2005 №589, зареєс-
трований у Міністерстві юстиції України 12.12.2005 за № 1485/11765).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 
Огнев’юка В.О. 

Міністр С.М.Ніколаєнко
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Про затвердження Положення

про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої 

освіти

НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України 

від 14 грудня 2000 р. № 588

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
19 грудня 2000 р. за № 925/5146

Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню ос-
віту», постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року 
№ 964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчаль-
ний заклад» наказую:

· 1. Затвердити Положення про державну підсумкову атестацію учнів 
(вихованців) у системі загальної середньої освіти (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, Положення про де-
ржавну атестацію (екстернат) для одержання документів про загаль-
ну середню освіту, затверджене наказом Міністерства освіти Украї-
ни від 27.03.97 № 87 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
21.04.97 за № 151/1954, та Інструкцію про екзамени, переведення та 
випуск учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів України, 
затверджену наказом Міністерства освіти України від 29.01.96 № 24 та 
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.02.96 за № 87/1112.

3. Ввести в дію Положення про державну підсумкову атестацію учнів 
(вихованців) у системі загальної середньої освіти з 2000/2001 навчаль-
ного року.

4. Науково-методичному центру середньої освіти Міністерства освіти 
і науки України (Ляшенко О.І.) протягом 2001—2003 років розробити 
Положення про центри незалежного тестування, їх методичне забезпе-
чення, функціонування та експериментальну апробацію.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 
Огнев’юка В.О.

Міністр В.Г.Кремень
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Положення про державну підсумкову 

атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти

Затверджено

наказом Міносвіти і науки України 

від 14 грудня 2000 р. № 588

Зареєстровано в МінЮсті України

19 грудня 2000 р. за № 925/5146

Загальні Положення
Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) (далі — атеста-

ція) — це форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускни-
ків загальноосвітніх навчальних закладів І, II, III ступенів навчальним 
програмам. Атестація проводиться відповідно до статті 34 Закону Ук-
раїни «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 16.11.2000 № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних 
закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання».

Зміст, форми й терміни атестації щорічно визначаються Міністерс-
твом освіти і науки України.

Перелік предметів, з яких здійснюється атестація, та порядок звіль-
нення від неї визначаються цим Положенням.

Учням, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад певного 
ступеня, видасться про це відповідний документ:

· по закінченні початкової школи — табель успішності;
· по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну серед-

ню освіту (за бажанням учнів);
· по закінченні навчального закладу системи загальної середньої осві-

ти — атестат про повну загальну середню освіту.
Особам, які закінчили основну школу з навчальними досягненнями 

високого рівня (10, 11,12 балів), видається свідоцтво про базову загаль-
ну середню освіту особливого зразка.

Особам, нагородженим золотою або срібною медалями, згідно з пос-
тановою Кабінету Міністрів України від 12.11.97 № 1260 видається до-
кумент про повну загальну середню освіту особливого зразка.

1. Проведення атестації
1.1. Атестація проводиться в навчальних закладах системи загальної 

середньої освіти з навчальних предметів інваріантної частини Типових 
навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.2. Атестація випускників навчальних закладів системи загальної се-
редньої освіти може за їх бажанням проводитися на базі вищих навчаль-
них закладів (для випускників, які вступатимуть до вузів), за умови, що 
випускник має досягнення у навчанні на достатньому та високому рівні, та 
за згодою педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу.

1.3. Завдання та збірники завдань для атестації розробляються й затвер-
джуються Міністерством освіти і науки України.
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1.4. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно 
до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 
середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.5. Річні оцінки з предметів, з яких учень не проходить атестацію, є 
підсумковими.

1.6. Підсумкові оцінки з предметів, з яких учень проходить атестацію, 
виставляються на підставі атестаційних та річних оцінок з урахуванням 
оцінок за семестри.

1.7. Учні мають право на повторну атестацію з метою підвищення оцінки.
Повторна атестація може проводитися у будь-який час, але не раніше ніж 

через 10 днів після закінчення атестації і не пізніше початку нового навчаль-
ного року.

Конкретні строки повторної атестації встановлюють Міністерство ос-
віти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Матеріали й завдання для повторної атестації розробляє Міністерство 
освіти і науки України.

1.8. Учні (екстерни), які хворіли під час проведення атестації і видужа-
ли до її закінчення, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі якої їм 
надається право продовжити атестацію у поточному навчальному році.

1.9. Атестація включається у структуру навчального року.

2. Державні атестаційні комісії
2.1. Для проведення атестації, не пізніше ніж за два тижні до її по-

чатку, в навчальних закладах місцевим органом управління освітою 
створюються державні атестаційні комісії (далі — комісії) у складі:

· голови (керівник навчального закладу або його заступник з навчаль-
но-виховної роботи, у виняткових випадках — учитель) та членів 
комісії: учитель, який викладає предмет у даному класі, асистент — 
учитель цього ж циклу предметів — у загальноосвітніх навчальних 
закладах II ступеня (відповідного класу гімназії, ліцею, коледжу);

· голови (керівник навчального закладу або його заступник з навчально-вихов-
ної роботи, або представник відповідного органу управління освітою) та членів 
комісії: учителя, який викладає предмет у даному класі, та не менше двох ін-
ших членів комісії — у загальноосвітніх навчальних закладах IIIІ ступеня.
2.2. При проведенні атестації у вищому навчальному закладі, як це пе-

редбачено в пункті 2.1, ректор вищого навчального закладу, на базі якого 
проходить атестація, призначає голову комісії та затверджує її склад.

2.3. На голів комісій покладається відповідальність за об’єктивність 
проведення атестації та дотримання порядку її проведення.

2.4. Головою комісії не може бути керівник навчального закладу 
(його заступник), який викладає у даному класі предмет, з якого прово-
диться атестація.

2.5. За наявності паралельних класів (груп) у навчальному закладі 
може бути створено декілька комісій з предмета.

2.6. У випускних класах навчальних закладів системи загальної се-
редньої освіти комісії можуть створюватися спільно з вищими навчаль-
ними закладами.
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2.7. За рішенням місцевого органу управління освітою до складу ко-
місії понад визначену в п. 2.1 норму можуть входити учителі інших нав-
чальних закладів системи загальної середньої освіти, науковці, представ-
ники професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів.

2.8. Під час проведення атестації можуть бути присутніми лише осо-
би, уповноважені органами управління освітою.

2.9. Втручання у проведення атестації та визначення її результатів 
з боку осіб, які не є членами комісії, не допускається. Зауваження та 
пропозиції щодо процедури проведення атестації можуть подаватися у 
письмовій формі до районної апеляційної комісії не пізніше наступного 
робочого дня після проведення атестації.

2.10. Результати атестації заносяться до протоколу встановленого зразка.
2.11. Звіти комісій про результати атестації та матеріали атестації 

зберігаються відповідно до вимог Інструкції з ведення ділової документа-
ції у загальноосвітніх навчальних закладах І—III ступенів, затвердженої 
наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240.

3. Атестація у початковій школі
3.1. У початковій школі атестації підлягають результати навчальної 

діяльності учнів третіх (четвертих) класів з державної мови (українська 
мова і читання) та математики. У навчальних закладах з мовами нав-
чання національних меншин можуть підлягати атестації результати 
навчальної діяльності з мови навчання.

3.2. Атестація результатів навчальної діяльності учнів з державної 
мови, якщо вони вивчали її лише у двох останніх класах початкової 
школи, здійснюється за бажанням учнів, їх батьків (осіб, які їх замі-
нюють).

3.3. Оцінка за атестацію з цих предметів виставляється за результа-
тами річного оцінювання, яке здійснюється на підставі оцінок за під-
сумкові письмові роботи з урахуванням семестрового оцінювання нав-
чальних досягнень учнів.

3.4. У загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня проведення 
підсумкових письмових робіт відбувається за участю осіб, уповноваже-
них відповідними органами управління освітою, та фахівців.

3.5. Педагогічна рада навчального закладу на підставі результатів 
навчальної діяльності учня ухвалює рішення про переведення його до 
основної школи або дає рекомендації щодо доцільності підвищення уч-
нем рівня його результатів з окремих предметів та за згодою батьків або 
осіб, які їх заміняють, вирішує питання про залишення учня на повтор-
ний курс навчання.

4. Атестація в основній школі
4.1. Атестація в основній школі проводиться з державної мови 

(письмово), математики (письмово), географії, біології, а також іно-
земної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчально-
го закладу (у навчальних закладах з мовами навчання національних 
меншин атестація може проводитись з мови навчання) у формі, виз-
наченій Міністерством освіти і науки України: усне опитування, ком-
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плексне завдання, письмова робота, поєднання усних та письмових 
робіт за збірниками завдань, затвердженими Міністерством освіти і 
науки України.

4.2. Випускники основної школи, які в поточному навчальному році 
не вивчали державну мову, замість атестації з цього предмета можуть 
проходити атестацію з мови навчання.

5. Атестація у старшій школі
5.1. Атестація у старшій школі проводиться з державної мови (пись-

мово), історії України та трьох предметів (у тому числі в навчальних за-
кладах з мовами навчання національних меншин — з мови навчання) за 
вибором учнів.

5.2. Випускники, які в поточному навчальному році не вивчали де-
ржавну мову, замість атестації з цього предмета можуть проходити атес-
тацію з мови навчання.

5.3. У загальноосвітніх навчальних закладах з мовами навчання на-
ціональних меншин, спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях, коле-
гіумах, класах з поглибленим вивченням окремих предметів перелік 
предметів за вибором може бути доповнений навчальними предметами 
варіативної частини навчальних планів.

5.4. Атестація з кожного з предметів проводиться у формі, визна-
ченій Міністерством освіти і науки України (усне опитування, комплек-
сне завдання, письмова робота, поєднання усних та письмових робіт за 
збірниками завдань, затвердженими Міністерством освіти і науки Ук-
раїни).

5.5. У навчальних закладах системи загальної середньої освіти, що 
працюють з вищими навчальними закладами у складі навчальних або 
навчально-науково-виробничих об’єднань або за угодами з ними, доз-
воляється поєднувати атестацію зі вступними іспитами до вищого нав-
чального закладу.

У такому разі за погодженням з Міністерством освіти і науки Украї-
ни завдання для атестації з профільних предметів можуть бути допов-
нені (з обов’язкових для атестації предметів) або замінені (з предметів, 
які учень сам обирає на атестацію) завданнями вищого навчального за-
кладу та завчасно доведеш до відома випускників.

5.6. Атестація випускника відбувається лише в конкретному вищо-
му навчальному закладі, до якого він вступає, і лише з профільних для 
цього вузу предметів.

За терміном така атестація повинна відбуватися раніше атестації у 
навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

5.7. Результати атестації у вищому навчальному закладі є одночасно 
результатами атестації за підсумками навчання випускника в навчаль-
ному закладі системи загальної середньої освіти.

Результати повідомляються у письмовій формі директору навчально-
го закладу, де навчається випускник. Вони виставляються в атестат про 
повну загальну середню освіту й зараховуються як результати вступних 
іспитів до вищого навчального закладу.

5.8. Випускник навчального закладу системи загальної середньої ос-
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віти подає заяву (анкету) на ім’я керівника навчального закладу, де він 
навчається, із зазначенням повної назви вищого навчального закладу, 
де він має намір проходити атестацію.

Заяву (анкету) такого ж змісту, а також витяг із рішення педагогіч-
ної ради навчального закладу про згоду на проходження атестації ви-
пускником у вищому навчальному закладі випускник повинен подати 
до вищого навчального закладу.

5.9. Випускникові видається атестаційний лист за підписом голови 
комісії, завірений печаткою вищого навчального закладу, де випускник 
проходив атестацію.

5.10. Педагогічна рада навчального закладу, де навчається випуск-
ник, на підставі отриманого повідомлення про результати атестації у 
вищому навчальному закладі приймає рішення про здобуття випускни-
ком повної загальної середньої освіти.

6. Атестація екстернів
6.1. Екстернат у системі загальної середньої освіти є різновидом ін-

дивідуальної форми навчання, що забезпечує гарантоване Конституцією 
України право громадян на здобуття повної загальної середньої освіти й 
організовується відповідно до законів України «Про освіту», «Про за-
гальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний 
заклад, цього Положення.

6.2. Екстерн — особа, яка самостійно опановує навчальні програми і 
якій надається можливість проходження підсумкової та державної підсум-
кової атестації в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

6.3. Отримання базової загальної середньої освіти або повної загаль-
ної середньої освіти у формі екстернату не обмежується віком.

6.4. Відмова з боку керівників навчального закладу, а також місцевих ор-
ганів управління освітою в атестації екстернів з метою отримання базової за-
гальної середньої освіти або повної загальної середньої освіти не допускається.

6.5. Громадяни України, які навчалися й отримали документ про 
відповідний рівень освіти за кордоном, з метою отримання докумен-
та державного зразка про базову або повну загальну середню освіту 
зобов’язані пройти атестацію екстерном.

За наявності міждержавної угоди про взаємне визнання та еквівален-
тність документів про освіту атестація екстерна не здійснюється, крім 
випадків, коли на атестації наполягає екстерн.

6.6. Можливість пройти атестацію й отримати відповідний документ 
про освіту мають екстерни, які:

· з будь-яких причин не мають змоги відвідувати навчальні заняття в 
загальноосвітньому навчальному закладі;

· навчаються за індивідуальною формою;
· отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти 

за кордоном;
· прискорено опанували програмовий матеріал відповідного класу, 

ступеня навчання;
· не завершили навчання в навчальному закладі системи загальної се-

редньої освіти;
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· є іноземцями та особами без громадянства, що перебувають в Україні 
на законних підставах.
6.7. Зарахування повнолітніх громадян до навчального закладу на 

екстернат здійснюється за їх особистою заявою, а неповнолітніх грома-
дян — за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, погоджується з міс-
цевим органом управління освітою і затверджується наказом керівника 
навчального закладу.

6.8. Приймання заяв від екстернів на проходження атестації почи-
нається з жовтня місяця поточного навчального року й закінчується, як 
правило, не пізніше ніж за три місяці до початку атестації.

6.9. Атестація проводиться в навчальному закладі системи загальної 
середньої освіти за місцем проживання екстернів або в навчальному за-
кладі, визначеному відповідним органом управління освітою.

6.10. До атестації за курс повної загальної середньої освіти допуска-
ються екстерни, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту.

6.11. Адміністрація навчального закладу, у якому здійснюється атес-
тація, зобов’язана ознайомити екстерна, батьків або осіб, які їх заміню-
ють, з цим Положенням, порядком проведення атестації.

6.12. Перед атестацією проводиться підсумкова атестація з предметів 
інваріантної частини навчального плану.

Проходження підсумкової атестації є передумовою для проходження 
екстерном атестації.

6.13. Рішення про допуск екстерна до атестації приймається педаго-
гічною радою навчального закладу, затверджується наказом директора.

6.14. Підсумкову атестацію та атестацію екстерн проходить в одному нав-
чальному закладі.

Підставою для завершення атестації в іншому навчальному закладі є 
довідка з попереднього місця її проходження, що підписується керівни-
ком навчального закладу, головою Комісії і завіряється печаткою нав-
чального закладу.

6.15. У разі незгоди екстерна, батьків або осіб, які їх замінюють, з 
результатами підсумкової атестації чи атестації їм надається право ос-
каржити їх на загальних підставах.

6.16. Результати атестації екстерна фіксуються в окремому прото-
колі, у правому верхньому кутку якого зазначено: «Екстернат».

6.17. За результатами атестації на підставі рішення педагогічної 
ради, яке оформлюється наказом керівника навчального закладу, екс-
тернам видаються свідоцтво про базову загальну середню освіту та атес-
тат про повну загальну середню освіту.

6.18. Видача свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестата 
про повну загальну середню освіту реєструється у книзі обліку цих до-
кументів. Запис про видачу свідоцтва про базову загальну середню осві-
ту та атестата про повну загальну середню освіту заноситься у книгу в 
графі «Рік вступу до даного закладу» — «екстерн».

6.19. Екстерни, які пройшли атестацію на атестат про повну загаль-
ну середню освіту, золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» 
та срібною медаллю «За досягнення у навчанні» не нагороджуються.



148

7. Атестація за результатами річного оцінювання
7.1. Атестація учнів загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів 

для хворих дітей у період їх перебування у цих закладах, спеціальних 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей з наслідками поліомієліту і 
церебральним паралічем, складними порушеннями мовлення, затрим-
кою психічного розвитку, глухих і зі слабим слухом, сліпих і слабозо-
рих, а також учнів вечірніх (змінних) спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для сліпих і слабозорих, глухих і зі слабим слухом 
здійснюється на основі річного оцінювання у випускному класі.

7.2. Учні, які за станом здоров’я звільняються від атестації, мають пра-
во атестуватися за результатами річного оцінювання у випускному класі.

Для проходження атестації в цьому випадку необхідно подати до ко-
місії такі документи:

1) заява батьків учня або осіб, які їх заміняють;
2) довідка лікарсько-контрольної комісії, завірена печаткою ліку-

вальної установи.
7.3. За рішеннями Міністерства освіти і науки України, Міністерства охо-

рони здоров’я України, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, 
управлінь освіти і науки, охорони здоров’я обласних, Київської та Севас-
топольської міських державних адміністрацій учні, які проживають (про-
живали) у зонах безумовного чи гарантованого добровільного відселення у 
зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС та зонах стихійного лиха, можуть 
бути атестовані за результатами річного оцінювання у випускному класі.

Підставою для звільнення від атестації є рішення педагогічної ради, 
видається наказ керівника навчального закладу.

7.4. Учні випускних класів, які беруть участь у міжнародних олім-
піадах, спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус 
міжнародних і проходять у період атестації, атестуються за результата-
ми річного оцінювання.

7.5. Учасники міжнародних олімпіад, спортивних змагань, кон-
курсів, призери III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських 
олімпіад, IIІ етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 
Малої академії наук звільняються від атестації з предметів, з яких вони 
стали призерами. До атестата про повну загальну середню освіту вистав-
ляється з цих предметів підсумкова оцінка 12 балів.

7.6. Учасники весняних відбірково-тренувальних зборів з підготовки 
до олімпіад, змагань, конкурсів, які мають статус міжнародних, звіль-
няються від атестації; підсумкові оцінки їм виставляються за результа-
тами річного оцінювання.

8. Апеляційні комісії. Подання та розгляд апеляцій
8.1. Для забезпечення об’єктивного проведення атестації відповід-

ними органами управління освітою створюються апеляційні комісії з 
кожного предмета.

8.2. Чисельність і склад апеляційних комісій затверджуються від-
повідними органами управління освітою органів місцевого самовряду-
вання або виконавчої влади.

8.3. Результати атестації можуть бути оскаржені до апеляційної ко-
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місії учнями, їх батьками або особами, які їх замінюють, протягом 10 
днів після її проведення.

9. Контроль за дотриманням вимог проведення атестації
9.1. Контроль за дотриманням вимог організації та проведення атес-

тації покладається на відповідні органи управління освітою.
9.2. Наслідки проведення атестації щорічно до 15 липня узагальню-

ються та аналізуються відповідними органами управління освітою.
9.3. Узагальнена інформація Міністерству освіти і науки України по-

дається відповідними органами управління освітою до 1 серпня.

Начальник
головного управління змісту освіти П.Б.Полянський

Про організаційні заходи щодо підготовки 

та проведення у 2006 р. зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу 

якості освіти випускників навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

від 21.01.2006 р. № 30

На виконання Указу Президента України від 4 липня 2005 р. № 1013 «Про 
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в 
Україні», Доручення Президента України від 1 листопада 2004 р. № 1-1/1199, 
постанови Кабінету Міністрів України № 1095 від 25 серпня 2004 р. «Деякі пи-
тання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти», 
постанови Кабінету Міністрів України № 1312 від 31 грудня 2005 р. «Про не-
відкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання і 
моніторингу якості освіти» та з метою утвердження відкритості й прозорості у 
діяльності навчальних закладів, забезпечення рівного доступу до освіти

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. План заходів щодо запровадження зовнішнього незалежного 

оцінювання, що додається.
1.2. Квоти учасників зовнішнього незалежного оцінювання з числа 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів, що додаються.
1.3. Графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання та де-

ржавної підсумкової атестації випускників загальноосвітніх навчаль-
них закладів у 2006 році, що додається.
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2. Провести у 2006 році етап випробування технологій зовнішнього 
незалежного оцінювання усіх випускників загальноосвітніх навчаль-
них закладів Чернігівської області та випускників пілотних загально-
освітніх навчальних закладів з окремих адміністративних одиниць об-
ластей, міст Києва та Севастополя, передбачити охоплення зовнішнім 
незалежним оцінюванням випускників, що виявлять бажання вступати 
до вищих навчальних закладів.

3. Передбачити у 2006 р. проходження випускниками зовнішнього 
незалежного оцінювання з української мови та історії, а також матема-
тики, біології, географії, фізики, хімії, економіки.

4. Зараховувати результати зовнішнього незалежного оцінювання за 
бажанням випускників як державну підсумкову атестацію та вступне 
випробування до вищого навчального закладу.

5. Департаментам загальної середньої та дошкільної освіти (Полянсь-
кий П.Б.), вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з Українським центром 
оцінювання якості освіти (далі — Центр) у двомісячний термін розроби-
ти проекти нормативно-правових актів, що випливають з постанови Ка-
бінету Міністрів України № 1312 від 31 грудня 2005 р. «Про невідклад-
ні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання і 
моніторингу якості освіти», та забезпечити приведення чинних норма-
тивно-правових актів у відповідність з цією постановою.

6. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.) забезпе-
чити фінансування Центру.

7. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управ-
лінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій забезпечити виконання заходів щодо впровад-
ження зовнішнього незалежного оцінювання у 2006 р.:

7.1. Забезпечити до 1 лютого розміщення регіональних центрів оці-
нювання якості освіти в м. Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Іва-
но-Франківську, Києві, Львові, Одесі, Сімферополі, Харкові.

7.2. Призначити до 1 лютого заступників директорів (ректорів) інс-
титутів післядипломної педагогічної освіти з питань зовнішнього оці-
нювання та моніторингу якості освіти.

7.3. Внести пропозиції щодо адміністративних одиниць, у яких буде від-
буватися зовнішнє оцінювання у 2006 році у межах встановленої квоти.

7.4. Визначити до 1 березня по кожному навчальному предмету кіль-
кість випускників, які проходитимуть зовнішнє незалежне оцінюван-
ня, взявши до уваги, що кожен із випускників, які вступатимуть до 
вищих навчальних закладів, має право пройти зовнішнє оцінювання з 
трьох предметів.

7.5. Визначити до 1 квітня спільно з регіональними центрами оціню-
вання якості освіти пункти проведення зовнішнього оцінювання на базі 
навчальних закладів.
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7.6. Забезпечити широке інформування педагогічних працівників, 
випускників, батьків щодо термінів, правил і умов проведення зовніш-
нього незалежного оцінювання.

7.7. Створити до 1 травня спостережні ради для громадського нагля-
ду за дотриманням основних процедур зовнішнього незалежного оціню-
вання.

7.8. Сприяти Центру та його регіональним підрозділам у кадровому 
забезпеченні проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

7.9. Організувати у співпраці з Центром та його регіональними 
підрозділами проведення навчальних семінарів з питань впровадження 
зовнішнього оцінювання.

8. Управлінню освіти і науки Хмельницької обласної державної 
адміністрації до 15.02.06 для апробування моделі комп’ютерного тес-
тування визначити пілотні загальноосвітні навчальні заклади, де не 
менше двох років вивчається інформатика на базі сучасних навчально-
комп’ютерних комплексів.

9. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Полянсь-
кий П.Б.) спільно з Академією педагогічних наук України (Кремень 
В.Г.), Центром до 1.03.06 р. розробити план проведення моніторинго-
вих досліджень якості освіти на 2006–2008 рр.

10. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Полянсь-
кий П.Б.) забезпечити участь учнів 4-х та 8-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів у міжнародному порівняльному дослідженні 
якості природничо-математичної освіти ТІМSS, передбачивши у 2006 р. 
проведення пілотного дослідження, у 2007 р. — основного дослідження, 
у 2008 р. — аналіз результатів дослідження.

11. Департаментам вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), загальної середньої 
та дошкільної освіти (Полянський П.Б.) розробити методику зарахуван-
ня при вступі до вищих навчальних закладів результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів, що братимуть у 2005/2006 навчальному році участь в експе-
риментальному апробуванні технологій незалежного зовнішнього оці-
нювання.

12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Мініст-
ра Огнев’юка В.О., Богомолова А.Г., Степка М.Ф.

Міністр С.М.Ніколаєнко
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План заходів щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання

№№
з/п

Зміст заходів Термін вико-
нання

Виконавці

1. Розміщення, ре-
монт та облад-
нання Українсь-
кого центру оці-
нювання якості 
освіти (Центр).

Січень –
лютий 2006 р.

Український центр оцінюван-
ня якості освіти (Центр)

2 Розроблення і 
з а т в е р д ж е н н я 
штатного розпи-
су та умов оплати 
праці працівни-
ків Центру та йо-
го регіональних 
підрозділів.

Січень 2006 р. Департамент економіки та 
фінансування, Український 
центр оцінювання якості ос-
віти (Центр), Департамент за-
гальної середньої та дошкіль-
ної освіти

3 Закупівля облад-
нання для регіо-
нальних підроз-
ділів УЦОЯО та 
навчально - екза-
менаційних цен-
трів (НЕЦ)

Лютий 2006 р. Науково - методичний центр 
організації розробки та ви-
робництва засобів навчання, 
Центр

4 Створення системи 
підготовки фахів-
ців для проведення 
зовнішнього неза-
лежного оцінюван-
ня та моніторингу 
якості освіти

2006 р. Центр, інститути післядип-
ломної педагогічної освіти 
(ОІППО), педагогічні універ-
ситети, Департамент загаль-
ної середньої та дошкільної 
освіти, Департамент вищої 
освіти
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5 Розроблення нав-
чальних модулів з 
питань зовнішньо-
го незалежного оці-
нювання та моніто-
рингового дослід-
ження якості осві-
ти для курсів підви-
щення кваліфіка-
ції педагогічних 
працівників

Лютий 2006 р. Центр, ОІППО, Департа-
мент загальної середньої та 
дошкільної освіти, Департа-
мент вищої освіти

6 Проведення циклу 
семінарів для спе-
ціалістів районних 
(міських) управ-
лінь освіти, керів-
ників загально-
освітніх навчаль-
них закладів Чер-
нігівської області 
щодо впроваджен-
ня зовнішнього не-
залежного оціню-
вання

Січень
– квітень

Центр, ОІППО Департамент 
загальної середньої та до-
шкільної освіти, Управління 
освіти і науки Чернігівської 
обласної державної адмініст-
рації

7 Розроблення бази 
стандартизованих 
тестових завдань, 
створення тестів 
та видрук тесто-
вих матеріалів з 
української мови, 
історії, математи-
ки, географії фізи-
ки, хімії, біології, 
економіки, підго-
товка відповідних 
інформаційних 
матеріалів.

Січень –
лютий2006 р.

Центр, Департамент загаль-
ної середньої та дошкільної 
освіти
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8 Розроблення ба-
зи стандартизо-
ваних тестових 
завдань та підго-
товка відповід-
них інформацій-
них матеріалів з 
іноземної мови

Листопад 2006 
р.

Центр, Департамент загаль-
ної середньої та дошкільної 
освіти

9 Видрук інформа-
ційних матеріалів 
щодо строків та 
порядку прове-
дення зовнішньо-
го незалежного 
оцінювання

Січень 2006 р. Центр, Департамент загаль-
ної середньої та дошкільної 
освіти

10 Проведення пі-
лотного випробу-
вання різних мо-
делей зовнішньо-
го незалежного 
оцінювання

Квітень – тра-
вень 2006 р.

Центр, Департамент загаль-
ної середньої та дошкільної 
освіти

11 Проведення моні-
торингового до-
слідження якості 
природничо - ма-
тематичної осві-
ти учнів основної 
школи за методи-
кою ТІМSS
Проведення моні-
торингового до-
слідження якості 
початкової освіти

Квітень 2006р Центр, Департамент загаль-
ної середньої та дошкільної 
освіти
Міністерство освіти і на-
уки Автономної Республіки 
Крим, управління освіти і на-
уки обласних, Київської та 
Севастопольської міських де-
ржавних адміністрацій

12 Проведення моні-
торингового до-
слідження якості 
читання та ро-
зуміння прочита-
ного тексту учня-
ми основної шко-
ли

Листопад 2006 
р.

Центр, Департамент загаль-
ної та дошкільної освіти 
Міністерство освіти і науки 
Автономної республіки Крим, 
управління освіти і науки об-
ласних, Київської та Севасто-
польської міських державних 
адміністрацій
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Квоти учасників зовнішнього незалежного оцінювання з числа ви-
пускників загальноосвітніх навчальних закладів.

Регіон Орієнтовна кіль-
кість випускників 

2005/2006 н.р.

Пропонована кіль-
кість учасників тес-

тування

Автономна Республіка Крим 25210 1980

Вінницька 16482 1300

Волинська 12029 900

Дніпропетровська 36022 2800

Донецька 40066 3300

Житомирська 13529 1000

Закарпатська 13684 1000

Запорізька 18540 1400

Івано-Франківська 14311 1100

Київська 19750 1600

Кіровоградська 11558 900

Луганська 20647 1600

Львівська 28477 2250

Миколаївська 12206 900

Одеська 24463 1900

Полтавська 16815 1300

Рівненська 14297 1100

Сумська 11522 900

Тернопільська 10564 800

Харківська 28915 2250

Херсонська 12067 900
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Хмельницька 14401 1100

Черкаська 15637 1200

Чернівецька 9725 700

Чернігівська 13220 13220

м. Київ 26463 2300

м. Севастополь 3848 300

Всього 484430 50000
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Про затвердження Положення

про навчальні кабінети загальноосвітніх 

навчальних закладів

НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України

від 20 липня 2004 р. № 601;

· 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

9 вересня 2004 р. за № 1121/9720

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» з метою 
підвищення рівня організації навчально-виховного процесу і оснащення 
навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів наказую:

1. Затвердити Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх 
навчальних закладів (додається).

2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальни-
кам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій довести наказ до відома керівників 
місцевих органів управління освітою та керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів.

3. Положення про навчальні кабінети загальноосвітнього навчально-
го закладу опублікувати в «Інформаційному збірнику Міністерства осві-
ти і науки України» та розмістити на сайті Міністерства.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 
Огнев’юка В.О.

Міністр В.Г.Кремень

Положення про навчальні кабінети 

загальноосвітніх навчальних закладів

Затверджено
наказом Міністерства освіти і науки

України від 20 липня 2004 р. № 601

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 9 вересня 2004 р. за і\6 1121/9720

1. Загальні Положення
Положення про навчальні кабінети (далі — кабінети) розроблено від-

повідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та інших за-
конодавчих актів України.

Дія цього Положення поширюється на навчальні кабінети, що існу-
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ють і створюються у загальноосвітніх навчальних закладах.
Це Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-

технічного оснащення кабінетів згідно із санітарно-гігієнічними правилами 
та нормами і є обов’язковим для їх організації в загальноосвітніх навчаль-
них закладах (далі — заклади) незалежно від типу та форми власності.

Кабінетом вважається класна кімната закладу зі створеним навчаль-
ним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та шкіль-
ним обладнанням.

2. Мета, завдання та основні форми організації навчальних кабінетів
2.1. Основна мета створення кабінетів полягає у забезпеченні опти-

мальних умов для організації навчально-виховного процесу та реаліза-
ції» завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної серед-
ньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
14 січня 2004 року за № 24.

2.2. Завданням функціонування навчальних кабінетів є створення 
передумов для:

· організації індивідуального та диференційованого навчання;
· реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;
· забезпечення в старшій школі профільного і поглибленого навчання;
· організації роботи гуртків та факультативів;
· проведення засідань шкільних методичних об’єднань;
· індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його на-

уково-методичного рівня.
2.3. Перед початком навчального року проводиться огляд кабінетів з 

метою визначення стану готовності їх до проведення занять.
2.4. Державні санітарні правила і норми облаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-вихов-
ного процесу мають відповідати вимогам, затвердженим постановою 
Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 
(далі — ДСанПіН 5.5.2.008-01), та ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди 
навчальних закладів».

3. Типи навчальних кабінетів
3.1. Організація навчальних кабінетів передбачає:
· визначення предметної специфіки;
· розміщення кабінетів;
· оснащення засобами навчання та шкільним обладнанням за єдини-

ми вимогами до упорядкування та удосконалення організаційно-педа-
гогічних умов функціонування цих кабінетів.

3.2. У закладах можуть створюватись такі типи навчальних кабі-
нетів:

· кабінети з окремих предметів;
· комбіновані кабінети з декількох споріднених предметів — класна 

кімната з набором навчально-методичної інформації та матеріально-
технічного забезпечення для декількох предметів.

3.3. У закладах створюються кабінети: фізики, інформатики, біоло-
гії, хімії, майстерень трудового навчання, обслуговуючої праці з лабо-
раторними приміщеннями, що прилягають до цих кабінетів, спортивні, 
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актові зали та інші кабінети відповідно до умов і потреб закладу.
Лабораторні приміщення повинні мати вихід до кабінету та окремий 

вихід у коридор чи на подвір’я школи.
3.4. Переважно у початкових школах і загальноосвітніх навчальних 

закладах з малою наповнюваністю класів можуть створюватися комбі-
новані кабінети для викладання споріднених предметів.

Найбільш доцільним є поєднання предметів, що належать до однієї 
освітньої галузі, мають споріднене обладнання, наприклад хімії та біо-
логії, фізики й астрономії, біології і природознавства, правознавства та 
історії, мови й літератури тощо.

3.5. Майстерні для проведення занять з технічних та обслуговуючих 
видів праці і комбіновані кабінети — розміщують на першому поверсі, 
як правило, ізольовано від інших основних приміщень і вони повинні 
мати окремий вихід па шкільне подвір’я.

3.6. У загальноосвітніх навчальних закладах з допрофесійним або 
професійним навчанням обладнується кабінет з відповідних навчаль-
них дисциплін (за умови, що школа не обслуговується міжшкільним 
навчально-виробничим комбінатом).

3.7. Фізкультурно-спортивні зали належить розміщувати не вище 
другого поверху, актові — не вище третього згідно з ДБН В.2.2-3-97 
п.3.8.

3.8. Для дотримання безпечності руху учнів під час перерв, роз-
міщення кабінетів (якщо у школі існує кабінетна система) на поверхах 
здійснюється шляхом поєднання на одному поверсі (в одному блоці або 
секції закладу) кабінетів для 5-9 класів, для 10-12 класів — на іншому 
(в іншому блоці або секції).

Класні кімнати для учнів І класів слід розміщувати не вище другого 
поверху, а 2-4 - не вище третього згідно з ДБН В.2.2-3-97 п.3.29.

3.9. Розташування кабінетів може змінюватись відповідно до зміни 
спеціалізації навчального закладу, співвідношення класів та кількості 
учнів у них чи інших причин.

4. Матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів
4.1. Комплектація кабінетів обладнанням здійснюється відповідно 

до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів 
навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх 
навчальних закладів.

4.2. Шкільні меблі та їх розміщення у кабінетах (класних кімнатах) 
та майстернях має відповідати санітарно-гігієнічним правилам та нор-
мам (п.8.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01) і здійснюватися відповідно до вимог 
ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

У класних кімнатах та кабінетах початкової, основної і старшої шко-
ли встановлюються шкільні меблі: парти, (одно-) двомісні учнівські сто-
ли та стільці учнівські, в кабінетах хімії, фізики та біології — спеціаль-
ні двомісні лабораторні столи, прикріплені до підлоги (трьох розмірів за 
4, 5, 6 ростовими групами).

Шкільні меблі мають шість розмірів за ростовими групами та мар-
куванням їх у вигляді ліній відповідного кольору. Зріст учнів до 115 см 
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(1-а група) — лінія оранжевого кольору, 115—130 см (2-а група) — фіо-
летового, 130—145 см (3-а група) — жовтого, 146-160 см (4-а група) 
— червоного, 161—175 см (5-а група) — зеленого і більше 175 см (6-а 
група) — блакитного.

Парти (столи учнівські) повинні бути тільки стандартні, при цьому 
стіл і стілець мають бути однієї групи (п. 8.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01).

У кожному кабінеті (класній кімнаті) слід передбачити наявність меблів 
двох-трьох розмірів з перевагою одного з них або трансформативні столи зі 
зміною висоти згідно з антропометричними даними школярів. У класних кім-
натах повинна бути нанесена кольорова мірна вертикальна лінійка для виз-
начення учням необхідного розміру меблів (п. 8.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01).

4.3. Робочі місця вчителів фізики, хімії, біології та трудового навчан-
ня монтуються на підвищенні, обладнуються демонстраційним столом 
(у кабінетах хімії та біології з препараторською частиною — висотою 
75 см). Тумби стола оснащують спеціальними пристроями (ящиками) 
для зберігання інструментів, хімічного посуду, мікропрепаратів і при-
ладів, що використовуються для проведення дослідів. До демонстрацій-
ної частини стола (висотою 90 см) підводять електричний струм, воду 
і каналізацію. Робочі площі столів повинні бути покриті спеціальними 
матеріалами, стійкими до механічних та термічних пошкоджень, хіміч-
них реактивів. У кабінеті хімії та біології робоче місце вчителя доцільно 
обладнати витяжною шафою з вільним доступом до неї.

У кабінеті хімії необхідно обладнати демонстраційний стіл витяжною 
шафою (розміром 64 х 85 х 250 см) під кутом 45°, додатковим місцевим 
освітленням, підведенням гарячої та холодної проточної води відповід-
но до вимог ДСанПін 5.5.2.008-01.

4.4. Кабінет фізики забезпечується системою електрообладнання із 
загальних стаціонарних та спеціалізованих взаємозв’язаних електрич-
них пристроїв і джерел, які вмикаються до мережі змінного трифазного 
струму (з фазною напругою 127 В або 220 В) та однофазного (від 5 В до 
250 В), постійного струму з напругою від 0 до 100 В. У лаборантській 
встановлюється центральний щиток, від якого подається однофазний і 
трифазний струм на розподільний щиток, з випрямлячем і регулятором 
напруги (розміщеним поряд з класною дошкою).

До учнівських столів у кабінеті фізики підводиться постійний елект-
ричний струм (до 42 В).

4.5. У кожному кабінеті (класній кімнаті) розміщується класна (ау-
диторна) дошка різних видів: на одну, три або п’ять робочих площ у роз-
горнутому або складеному вигляді.

Середній щит класної (аудиторної) дошки на три або п’ять робочих 
площ може бути використаний для демонстрації екранно-звукових за-
собів навчання на навісному екрані.

На окремих робочих площах залежно від специфіки предмета може бути:
· розташовано набірне полотно для демонстрації розрізних карток зі 

словами, літерами, складами, реченнями, цифрами та лічильним ма-
теріалом тощо — для початкових класів;

· нанесено контурну карту України або півкуль — для кабінету 
географії;
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· нанесено графічну сітку для проведення уроків каліграфічного пись-
ма — для початкової школи;

· накреслено графічну сітку для побудови графіків — у кабінетах ма-
тематики і фізики.
Одна з робочих площ може мати магнітну основу з кріпленнями для 

демонстрації навчально-наочних посібників (таблиць, карт, моделей-
аплікацій тощо).

Робочі площі на звороті дошки можуть бути покриті білим кольором 
для нанесення написів за допомогою спеціальних фломастерів.

Поряд з класною (аудиторною) дошкою в кабінетах галузі технологій 
і математики розміщують демонстраційні креслярські інструменти.

4.6. Лабораторні приміщення відповідно до специфіки обладнують-
ся: витяжною шафою, секційними шафами для збереження приладів та 
лабораторного посуду, металевими шафами або сейфами для збережен-
ня хімічних реактивів, рукомийником, столом для підготовки дослідів, 
приладів і навчально-наочних посібників для занять, однотумбовим 
столом для роботи вчителя та лаборанта, столом

4.7. Хімічний посуд зберігається у лабораторних приміщеннях, роз-
ташовується окремо у залежності від розміру, виду і матеріалу (пласт-
маса, скло, метал), з якого він виготовлений.

Посуд для збереження реактивів повинен мати етикетки з чітким і 
яскравим написом їх назви. Усі шафи для зберігання хімічних реак-
тивів повинні замикатися.

Хімічні реактиви зберігаються та розміщуються залежно від їх влас-
тивостей (гігроскопічні реактиви, легкі, горючі і органічні речовини, 
кислоти).

На посуді з отруйними речовинами має бути етикетка з написом «От-
рута», з горючими — етикетка з написом червоного кольору та знаком 
оклику — «Вогненебезпечно! ».

4.8. Місця зберігання засобів навчання нумеруються і позначаються 
назвами на етикетках, що заносяться до інвентарної книги.

4.9. Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентарній 
книзі встановленого зразка, яка повинна бути прошнурована, пронуме-
рована та скріплена печаткою (додаток 1).

4.10. Матеріальні об’єкти (предмети) і матеріали, що витрачаються 
в процесі роботи (хімреактиви, посуд, міндобрива тощо) заносяться до 
матеріальної книги (додаток 2).

4.11. Облік та списання морально та фізично застарілого обладнан-
ня, навчально-наочних посібників проводиться відповідно до інструк-
цій, затверджених Міністерством фінансів України.

4.12. Кабінети і майстерні мають бути забезпечені:
· аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної до-

помоги;
· первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожежної 

безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.
4.13. Вимоги пожежної безпеки для всіх навчальних приміщень 

визначаються НАПБ В.01.050-98/920 Правила пожежної безпеки для 
закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджених 
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спільним наказом Міносвіти України і Головне управління Державної 
пожежної охорони МВС України від 30.09.98 № 348/70, зареєстрова-
ним у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за № 800/3240 (із змінами 
і доповненнями).

5. Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів
5.1. Навчально-методичне забезпечення кабінетів складається з нав-

чальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників 
(не менше одного примірника кожної назви) з предмету, типовими пе-
реліками навчально-наочних посібників та обладнання загального при-
значення, зразків навчально-наочних посібників, навчального облад-
нання у кількості відповідно до вимог зазначених переліків.

5.2. Розподіл та збереження засобів навчання і навчального облад-
нання здійснюються згідно з вимогами навчальних програм за розділа-
ми, темами і класами відповідно до класифікаційних груп, у кабінеті 
(класній кімнаті), лабораторних приміщеннях по секціях меблів спе-
ціального призначення.

5.3. У кабінеті (класній кімнаті) створюється тематична картотека 
дидактичних та навчально-методичних матеріалів, навчально-наочних 
посібників, навчального обладнання, розподілених за темами та розділа-
ми навчальних програм. Картки розміщуються в алфавітному порядку.

5.4. У кабінеті фізики, інформатики, хімії, майстернях трудового 
навчання, обслуговуючої праці має бути інструкція і журнали ввідного 
та періодичного інструктажу з техніки безпеки, пожежної безпеки.

5.5. Додатково кабінети можуть бути оснащені: підручниками та 
навчальними посібниками для кожного учня; фаховими журналами;

· інформаційними збірниками Міністерства освіти і науки України;
· бібліотечкою суспільно-політичної, науково-популярної, довідково-

інформаційної і методичної літератури;
· матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками від-

критих уроків та виховних заходів;
· інструкціями для виконання лабораторних і практичних робіт, до-

слідів, спостережень, фізичного практикуму тощо;
· краєзнавчими матеріалами;
· інструментами і матеріалами для відновлення і виготовлення само-

робних засобів навчання.

6. Оформлення навчальних кабінетів
6.1. На вхідних дверях кабінету повинен бути відповідний напис на таб-

личці з назвою кабінету: «Кабінет фізики», «Кабінет хімії», «Кабінет ін-
форматики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання» тощо.

Крім того, на вхідних дверях класної кімнати може бути цифрове 
позначення та літера класу, за якою закріплений даний клас початкової 
школи, наприклад «1-А клас».

6.2. Для оформлення кабінетів передбачено створення навчально-ме-
тодичних експозицій змінного та постійного характеру.

6.3. До постійних експозицій відповідно до спеціалізації кабінету на-
лежать:
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· державна символіка;
· інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в 

кабінеті;
· портрети видатних учених, письменників, композиторів;
· таблиці сталих величин, основних формул;
· еволюція органічного світу та його класифікація;
· таблиця періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва, елект-

рохімічний ряд напруг металів, розчинність солей, основ і кислот;
· системи вимірювання фізичних одиниць;
· політична карта світу, політико-адміністративна карта України, фі-

зична карта України тощо.
6.4. У класних кімнатах початкової школи необхідно розмістити: 

правила пожежної безпеки та дорожнього руху;
· класний куточок, де записано права і обов’язки школярів, правила 

поведінки учнів, органи самоврядування, відображено життя колек-
тиву класу.
6.5. У секційних шафах кабінетів демонструються прилади, колек-

ції, муляжі тощо.
6.6. До експозицій змінного характеру належать: виставка кращих 

робіт учнів;
· матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання тематично-

го оцінювання, державної атестації;
· додаткова інформація відповідно до навчальної програми, зокрема, 

про життєвий і творчий шлях письменників, учених, висвітлення 
поточних подій у нашій країні та за її межами;

· матеріали краєзнавчого характеру;
· результати експериментальної та дослідницької роботи учнів;
· результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.
Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової 

теми.
6.7. Для розташування експозицій використовуються змінні плас-

тинчасті, перфоровані або решітчасті стенди, що розміщують на стінах.
6.8. Навчальні кабінети загальноосвітнього навчального закладу по-

винні бути забезпечені настінними термометрами або психрометрами; 
з пристроями для зберігання матеріалів та інструментів для ремонту 
приладів, пристроями для миття і сушіння посуду та дистилятором, які 
монтуються на стіні.

7. Керівництво навчальним кабінетом
7.1. Роботою кабінету керує завідувач, якого призначає директор з числа 

досвідчених учителів наказом по загальноосвітньому навчальному закладу.
7.2. Завідувач кабінету несе відповідальність за упорядкування, 

зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнання 
та інших матеріальних цінностей.

7.3. До обов’язків завідувача кабінетом належать:
· складання перспективного плану оснащення кабінету; забезпечення 

умов для проведення уроків;
· сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету;
· систематизація та каталогізація матеріальних об’єктів;
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· забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної 
безпеки, чистоти, порядку тощо;

· систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних 
змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей;

· керування і контроль за роботою лаборанта, надання йому практич-
ної допомоги та сприяння підвищенню рівня його кваліфікації.
7.4. Розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) завідувача 

кабінетом (майстернею) загальноосвітніх навчальних закладів встанов-
люється згідно з наказом МОН України від 29.03.2001 № 161, зареєстро-
ваним у Міністерстві юстиції України 03.04.2001 за № 303/5494.

7.5. Перспективний план оснащення кабінету засобами навчання та 
шкільним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням з ди-
ректором закладу, у разі необхідності (закупівля і встановлення нового 
складного обладнання) — з місцевим органом управління освітою, органа-
ми державної санітарно-епідеміологічної служби та пожежної охорони.

У відповідності до Положення про піклувальну раду загальноос-
вітнього навчального закладу, затвердженого наказом МОН України 
від 05.02,2001 № 45 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
19.01.2001 за № 146/5337 і в межах, що належать до компетенції піклу-
вальної ради, робота і матеріально-технічне оснащення навчальних ка-
бінетів контролюються і спрямовуються піклувальною радою загально-
освітнього навчального закладу.

7.6. За згодою директора (заступника директора) закладу приміщен-
ня кабінетів можуть використовуватись для проведення уроків з інших 
предметів, виховних заходів, батьківських зборів.

7.7. Лаборант несе перед завідувачем кабінету відповідальність за 
належне зберігання навчального обладнання, навчально-наочних посіб-
ників, посуду, хімічних реактивів і матеріалів тощо.

7.8. До обов’язків лаборанта належать:
· систематичне вдосконалення своїх знань, практичних умінь і нави-

чок із забезпечення викладання навчального предмета;
· забезпечення в приміщенні навчального кабінету чистоти повітря і 

порядку розміщення засобів навчання і шкільного обладнання;

Положення про методичне об’єднання вчителів

1. Загальні Положення
1.1. Методичне об’єднання вчителів здійснює навчально методичне 

забезпечення середньої освіти та позакласну діяльність з предмету, ор-
ганізовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педа-
гогічних працівників навчального закладу згідно з рівнями, визначени-
ми законодавством.

1.2. Головним завданням методичного об’єднання є:
а) розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій 

та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій ос-
нові організації методичної роботи в школі;
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б) організація діяльності наукового товариства учнів у закладі осві-
ти; підготовка та проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-
захистів науково -дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо;

в) проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого 
потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективно-
го педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із 
них до конкурсів професійної майстерності, навчально методичної та 
науково дослідницької роботи.

2. Структура та функції методичного об’єднання:
2.1. Структура методичного об’єднання включає всіх вчителів нав-

чального закладу за галузями знань державного компонента освіти.
2.2. Підрозділами методичного об’єднання є творчі групи вчителів.
2.3. Керує методичним об’єднанням голова методичного об’єднання 

вчителів, яка (який) обирається терміном на два роки на загальних зборах 
методичного об’єднання з відповідної галузі знань із числа педагогічних 
працівників навчального закладу із відповідною фаховою освітою, яким 
за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна 
категорія за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років. 

3. Зміст і напрямки роботи методичного об’єднання вчителів.
Зміст роботи методичного об’єднання включає такі напрямки діяльності:
3.1. Аналіз  якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-

вихвного процесу педагогічними кадрами.
3.2. Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів нав-

чального закладу.
3.3. Організація безперервного удосконалення фахової освіти та 

кваліфікації педагогічних кадрів.
З цією метою:
 Заступник директора з навчально- виховної роботи:
а) здійснює загальне керівництво діяльністю працівників і несе пер-

сональну відповідальність за результати роботи;
б) звітує перед відповідним територіальним відділом освіти, інститу-

тами післядипломної освіти (удосконалення вчителів);
в) здійснює експертну оцінку якості та результативності навчально-

виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних ос-
вітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;

г) координує методичну діяльність навчального закладу з відповід-
ними органами управління освітою, інститутами післядипломної осві-
ти (удосконалення вчителів), іншими навчальними закладами району 
(міста), науково дослідними установами з метою поширення педагогіч-
ного досвіду школи;

д) організовує та проводить представницькі педагогічні заходи: пе-
дагогічні виставки, творчі звіти вчителів, конкурси, науково практичні 
конференції, педагогічні читання тощо;

е) організовує розробку, апробацію і поширення навчально-
методичних матеріалів;

є) систематично вивчає умови навчання та розвитку вихованців нав-
чального закладу та рівень знань, умінь і навичок учнів відповідно до 
державних освітніх стандартів;
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ж) здійснює керівництво роботою з обдарованими дітьми;
з) бере участь у підготовці навчальних матеріалів та проведенні 

І (шкільного) етапу олімпіад з базових дисциплін;
и) здійснює керівництво підготовкою команди навчального закладу 

для участі у подальших етапах олімпіад з базових дисциплін;
і) вивчає стан та результати викладання предметів відповідного цик-

лу компонентів навчального плану та спеціальних дисциплін;
к) аналізує умови забезпечення психофізичного здоров’я учнів, ста-

ну викладання предметів, готує рекомендації щодо приведення їх у від-
повідність до державних стандартів освіти;

л) працює над створенням умов для безперервного вдосконалення 
фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їх 
педагогічної компетенції;

м) координує роботу відповідного методичного об’єднання вчителів;
н) здійснює аналітичну діяльність організації навчально виховного 

процесу, позакласної та методичної роботи в закладі освіти;
о) призначає наставників до молодих та малодосвідчених вчителів та 

координує їх роботу;
п) відповідає за атестацію педагогічних працівників методичного 

об’єднання, готує відповідні документи, відвідує уроки та позакласні 
заходи з метою вивчення досвіду роботи вчителя, що атестується в по-
точному навчальному році;

р) готує і подає експертні матеріали для прийняття відповідних рішень 
з питань кадрового забезпечення закладу освіти, підвищення кваліфіка-
ції та змісту атестації педагогічних працівників на підставі фахових вис-
новків, відповідних дипломів, кваліфікаційних посвідчень;

с) готує та видає накази та розпорядження по основній навчальній 
діяльності закладу освіти відповідно до своїх повноважень, організовує 
контроль за їх виконанням.

Голова методичного об’єднання вчителів:
а) планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік;
б) розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний 

навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях мето-
дичного об’єднання;

в) визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності 
членів методичного об’єднання за їх виконання;

г) відповідає за ведення документації шкільногo методичного 
об’єднання (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розроб-
ки уроків, зразки наочності тощо);

д) відвідує районні (міські) наради голів методичних об’єднань вчи-
телів відповідної галузі знань;

е) складає графік проведення методичних заходів з педагогічними 
працівниками;

є) вивчає та аналізує роботу шкільного методичного об’єднання, 
складає списки необхідної науково методичної літератури, технічних 
засобів навчання;

ж) створює банк даних (картотеку) педагогічних знахідок, досвіду, 
освітніх технологій, знайомить з ними членів методичного об’єднання;
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з) створює аудіо  та відеотеку кращих освітянських доробок методич-
ного об’єднання школи;

и) збирає зразки кращих письмових робіт, виконаних учнями нав-
чального закладу;

і) організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровад-
ження методики, технологій навчання і виховання;

к) спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження 
в практику навчального закладу перспективного педагогічного досвіду, 
новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх техноло-
гій та досягнень сучасної науки;

л) призначає вчителів для роботи з обдарованими дітьми;
м) готує навчальні матеріали та проводить І (шкільний) етап олім-

піад з базових дисциплін;
н) підводить підсумки та готує відповідні заявки на участь команди 

школи у подальших етапах олімпіад з базових дисциплін;
о) організовує роботу вчителів по підготовці команди школи у Всеук-

раїнських олімпіадах з базових дисциплін та конкурсах  захистах нау-
ково- дослідницьких робіт МАН «Дослідник»;

п) разом з заступником директора з навчально-виховної роботи го-
тує навчальні матеріали для проведення зрізів знань за річним робочим 
планом навчального закладу;

р) разом з заступником директора з навчально-виховної роботи скла-
дає план проведення предметного тижня, призначає відповідальних та 
слідкує за його виконанням; 

с) звітує про роботу методичного об’єднання на нарадах при дирек-
торі та засіданнях педагогічної ради школи.

Про внесення змін до Положення

про всеукраїнський конкурс «Учитель року» 
Затверджено

постановами Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 1995 р. № 638 

від 14 вересня 2005 р. № 900 

Внести до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 
1995 р. № 638 { 638-95-п ) (ЗП України, 1995 р., № 12, ст. 278), зміни, 
що додаються.

Виконуючий обов’язки
Прем’єр-міністра України Ю. ЄХАНУРОВ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. 

№ 900

ЗМІНИ, що вносяться до Положення про всеукраїнський конкурс 
«Учитель року» (638-95-п)

1. Пункти 4, 6, 9 та 10 викласти в такій редакції:
«4. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводиться щороку у 

три тури:
· перший — районний (міський) — грудень;
· другий — республіканський  — січень — лютий;
· Автономній Республіці Крим, обласний, Київський та Севастополь-

ський міські третій — заключний, проводиться поетапно:
· відбірковий — березень;
· фінальний — квітень»;

«6. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводиться на добровільних за-
садах. У конкурсі беруть участь педагогічні працівники загальноосвітніх навчаль-
них закладів за основним місцем роботи — громадяни України незалежно від осві-
ти, набутого фаху і віку, які мають стаж педагогічної роботи не менш як 5 років»;

«9. Центральний оргкомітет конкурсу приймає заяви з необхідними 
матеріалами з 1 до 10 березня поточного року.

За результатами відбіркового етапу претендентам надсилаються за-
прошення для подальшої участі в конкурсі.

Фінальний етап третього туру конкурсу проводиться у другій поло-
вині квітня поточного року.

10. На відбірковому етапі третього туру визначаються учасники фі-
нального етапу конкурсу (не більш як 12 осіб з кожного фаху).

На фінальному етапі третього туру визначаються переможець та лау-
реати конкурсу з кожного фаху».

2. Доповнити Положення пунктами 10—1 — 10—3 такого змісту:
«10—1. На підставі висновків фахових журі центральний оргкомітет 

вносить колегії МОН пропозиції щодо присвоєння переможцям конкур-
су звання «Заслужений учитель України».

10—2. Переможці конкурсу нагороджуються грошовими преміями 
кожний у розмірі 5 тис. гривень; лауреати, які посіли друге та третє міс-
ця з кожного фаху, — по 3 і 2 тис. гривень відповідно. 

10—3. Переможці, лауреати та учасники третього туру конкурсу на-
городжуються дипломами, цінними подарунками центрального оргко-
мітету у межах встановленого кошторису, а також можуть бути пред-
ставлені до державних нагород і відомчих заохочувальних відзнак».

3. У тексті Положення слово «Міносвіти» замінити словом «МОН».
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Положення про Всеукраїнський конкурс 

«Учитель року» (нова редакція)

1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» є одним із заходів ре-
алізації Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI 
століття») і проводиться з метою виявлення і підтримання творчої праці 
вчителів, підвищення їх професійної майстерності, популяризації педа-
гогічних здобутків.

Завданнями конкурсу є:
· піднесення ролі вчителя у суспільстві і підвищення престижності цієї 

професії;
· привернення уваги громадськості, органів виконавчої влади до про-

блем освіти;
· сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової 

майстерності вчителя;
· поширення перспективного педагогічного досвіду;
· забезпечення незалежної експертної оцінки педагогічної діяльності.

2. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводить Міністерство 
освіти і науки України разом з Академією педагогічних наук, Творчою 
спілкою вчителів, Педагогічним товариством.

Міністерство освіти і науки України за поданням зазначених органі-
зацій затверджує щороку до 1 жовтня склад Центрального оргкомітету 
конкурсу та фахові журі.

3. Центральний оргкомітет конкурсу визначає фахи (не більше ніж 
п’ять), з яких проводиться конкурс у поточному навчальному році, 
встановлює критерії відбору поданих на конкурс матеріалів, умови та 
порядок проведення заключної частини конкурсу і не пізніше як за мі-
сяць до початку першого туру забезпечує їх доведення до відома педаго-
гічної громадськості.

4. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводиться щорічно в три тури:
· перший — районний (міський) - грудень;
· другий — республіканський в Автономній Республіці Крим, обласний,  

Київський та Севастопольський міські - січень-лютий;
· третій — заключний проводиться поетапно: 
· відбірковий — березень;
· фінальний — квітень.
5. Для проведення першого і другого туру утворюються на місцях ор-

гкомітети конкурсу і журі з кожного фаху.
Склад районного (міського) оргкомітету конкурсу і журі затверд-

жується управліннями (відділами) освіти районних, Київської та Се-
вастопольської міських держадміністрацій (міських рад) за поданням 
районного (міського) методичного кабінету та фахових асоціацій учи-
телів (за їх наявності).

Склад оргкомітету і журі конкурсу в Автономній Республіці Крим, 
області, мм. Києві і Севастополі затверджується відповідним органом 
управління освітою за поданням науково-методичної установи та фахо-
вих асоціацій (за їх наявності).



170

6. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводиться на доб-
ровільних засадах. У ньому беруть участь педагогічні працівники за-
гальноосвітніх навчальних закладів за основним місцем роботи – грома-
дяни України незалежно від одержаної освіти, набутого фаху, віку, які 
мають стаж педагогічної роботи не менше 5 років. 

7. Для участі в конкурсі претендент подає районному (міському) орг-
комітету такі матеріали:

· заяву про бажання брати участь у Всеукраїнському конкурсі «Учи-
тель року»;

· опис власного досвіду, що розкриває оригінальність педагогічних 
ідей, методів, технологій; аналіз результатів праці.
За бажанням учитель може подати оргкомітету й інші матеріали (в 

тому числі відгуки наукових установ, фахових асоціацій), що глибше 
розкривають його творчі здобутки.

8. До участі в кожному наступному турі допускаються переможці по-
переднього туру з кожного фаху, на яких оргкомітет подає матеріали, 
перелічені в пункті 7 цього Положення.

Якщо перший чи другий тур в окремих регіонах не проводився, ба-
жаючі взяти участь у третьому турі можуть надіслати до Центрального 
оргкомітету матеріали, зазначені у пункті 7 цього Положення.

9. Центральний оргкомітет конкурсу приймає заяви з необхідними 
матеріалами з 1 до 10 березня поточного року.

За результатами відбіркового етапу претендентам надсилаються за-
прошення для подальшої участі в конкурсі.

Фінальний етап третього туру конкурсу проводиться у другій поло-
вині квітня поточного року

10. На відбірковому етапі третього туру конкурсу визначаються 
учасники фінального етапу конкурсу (не більше 12 осіб у кожній номі-
нації).

На фінальному етапі третього туру визначаються переможець та лау-
реати конкурсу у кожній номінації.

11. На підставі висновків фахових журі Центральний оргкомітет вно-
сить колегії Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо при-
своєння переможцям конкурсу звання «Заслужений учитель України». 

12. Переможці конкурсу нагороджуються грошовими преміями кож-
ний у розмірі 5,0 тис. грн.; лауреати, які посіли друге та третє місця в 
кожній номінації – по 3,0 тис. грн. та 2,0 тис. грн. відповідно.

13. Переможці, лауреати, учасники конкурсу нагороджуються дип-
ломами, цінними подарунками Центрального оргкомітету у межах 
встановленого кошторису. Вони можуть бути також представлені до де-
ржавних та відомчих заохочувальних відзнак та інших нагород. 

14. Фінансові витрати на підготовку і проведення першого і друго-
го туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» провадяться за ра-
хунок місцевих бюджетів, на організацію третього туру і забезпечення 
нагородження його переможців — за рахунок асигнувань Державного 
бюджету. 
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Про затвердження положень про відомчі 

заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і 

науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З

від 11.07.2005 № 402

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2005 р.
за № 820/11100

На виконання пункту 2 Указу Президента України від 13 лютого 
1997 року № 134/97 «Про Примірне Положення про відомчі заохочу-
вальні відзнаки»

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про нагородження нагрудними знаками 

«Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський», «Софія Русо-
ва», «А.С. Макаренко», «Петро Могила», «За наукові досягнення» та 
Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, що додають-
ся.

2. Скасувати дію наказів Міністерства освіти і науки України від 
3 лютого 2003 року № 46 «Про введення в дію нового зразка Почесної 
грамоти Міністерства освіти і науки України», від 3 лютого 2003 року 
№ 47 «Про введення в дію нової редакції Положення про нагрудний 
знак «Відмінник освіти України».

3. Департаменту кадрової роботи здійснити реєстрацію цього наказу 
в Міністерстві юстиції України у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Міністр С. М. Ніколаєнко
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Положення про нагородження нагрудним 

знаком «Відмінник освіти України» 

Міністерства освіти і науки України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства

освіти і науки України
11.07.2005 № 402

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2005 р.
за № 820/11100

1. Заохочувальною відзнакою Міністерства освіти і науки України — 
нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (далі — Нагрудний знак) 
— нагороджуються вихователі, вчителі, викладачі, практичні психоло-
ги, педагоги-організатори, соціальні педагоги, майстри виробничого 
навчання, спеціалісти, методисти, педагогічні працівники позашкіль-
них закладів, наукові, науково-педагогічні, інженерно-технічні праців-
ники, навчально-допоміжний персонал, працівники наукових установ 
освіти, закладів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, де-
ржавні службовці, керівники навчальних закладів, наукових установ, 
організацій, спеціалісти із інших держав, які працюють у галузі не 
менше десяти років і досягли визначних успіхів у: вихованні, навчан-
ні, професійній, науковій підготовці учнівської та студентської молоді; 
організації та вдосконаленні навчальної, виховної, науково-методич-
ної та науково-дослідної роботи; координації дій педагогічних, вироб-
ничих колективів, сім’ї, громадськості з питань виховання і навчання 
дітей; впровадженні у практику досягнень науки і передового педаго-
гічного досвіду; керівництві закладами та установами освіти, наданні 
допомоги щодо їх розвитку, впровадженні нових управлінських нова-
цій; підготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кад-
рів, спеціалістів народного господарства України, галузей економіки; 
науковому і методичному забезпеченні навчальних закладів та установ 
освіти, створенні високоякісних підручників і навчальних посібників; 
роботі з конструювання і виготовлення навчально-наочного приладдя; 
планово-фінансовій, адміністративно-господарській та іншій роботі.

2. Подання про нагородження вносять Міністерству освіти і науки 
України Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської 
міських державних адміністрацій, Академія педагогічних наук Ук-
раїни, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, вищі нав-
чальні заклади.

До подання додається довідка, в якій визначаються конкретні за-
слуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про на-



173

городження. Клопотання про нагородження Нагрудним знаком перед 
вищим органом порушуються, як правило, трудовими колективами, 
де працюють особи, або їх колегіальними органами управління. Ви-
сунення кандидатур здійснюється гласно.

3. Клопотання може здійснюватись також за ініціативою держав-
них органів та установ, підприємств (об’єднань) та інших громадсь-
ких організацій України. При цьому повинна враховуватись думка 
колективу. Пропозиції про нагородження Нагрудним знаком вно-
сяться щодо осіб, заслуги яких відповідають вимогам цього Поло-
ження.

4. Пропозиції про нагородження Нагрудним знаком вносяться 
щодо осіб, як правило, не раніше ніж через три роки після нагород-
ження Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

5. Нагородження Нагрудним знаком здійснюється наказом Мініс-
тра освіти і науки України. 

6. Нагородження Нагрудним знаком проводиться, як правило, 
один раз на рік: у червні-серпні кожного року за підсумками навчаль-
ного року та атестації педагогічних та науково-педагогічних праців-
ників. Відзначення пам’ятних дат і ювілеїв може проводитись в ін-
ший термін.

7. Вручення Нагрудного знака проводиться в урочистій обстанов-
ці, як правило, Міністром освіти і науки України або за його доручен-
ням Міністром освіти Автономної Республіки Крим, начальниками 
управлінь освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської місь-
ких державних адміністрацій і районних (міських) відділів освіти. 
Разом з Нагрудним знаком нагородженому вручається посвідчення, 
зразок якого затверджується Міністерством освіти і науки України.

8. Нагрудний знак носиться на правому боці грудей і за наявності на-
грудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них.

9. Про нагородження Нагрудним знаком у трудовій книжці наго-
родженого робиться відповідний запис.

10. Повторне нагородження Нагрудним знаком не проводиться.
11. У разі втрати (псування) Нагрудного знака та посвідчення дуб-

лікати, як правило, не видаються. Як виняток, вони можуть бути ви-
дані Міністерством освіти і науки України у випадках втрати внаслі-
док обставин, коли нагороджений не міг запобігти цьому.

12. Позбавлення Нагрудного знака проводиться на підставі наказу 
Міністерства освіти і науки України за вчинки, несумісні з принци-
пами моралі і педагогічною етикою. Нагрудний знак з посвідченням, 
що належали особі, позбавленій нагороди, підлягають поверненню до 
Міністерства освіти і науки України.

13. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, уп-
равління освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської місь-
ких державних адміністрацій, районні відділи, навчальні заклади ос-
віти ведуть списочний облік усіх нагороджених Нагрудним знаком.

Директор департаменту кадрової роботи В. Т. Биковський
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Положення про нагородження нагрудним 

знаком «Василь Сухомлинський» Міністерства 

освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства

освіти і науки України
11.07.2005 № 402

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2005 р.
за № 821/11101

1. Заохочувальною відзнакою Міністерства освіти і науки України — 
нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (далі — Нагрудний знак) — 
нагороджуються наукові, науково-педагогічні і педагогічні працівники, 
а також інші особи за значний особистий внесок у розвиток загальної 
середньої освіти, які досягли визначних успіхів у навчанні та вихован-
ні підростаючого покоління, науковому та навчально-методичному за-
безпеченні загальної середньої освіти, підготовці висококваліфікованих 
педагогічних кадрів, створенні високоякісних підручників і навчальних 
посібників для середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів.

2. Подання про нагородження вносять Міністерству освіти і науки Ук-
раїни Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлін-
ня освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських держав-
них адміністрацій, Академія педагогічних наук України, ЦК профспілки 
працівників освіти і науки України, вищі навчальні заклади.

До подання додається довідка, в якій визначаються конкретні заслуги 
особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження.

3. Клопотання про нагородження Нагрудним знаком перед вищим 
органом порушується, як правило, трудовими колективами, де працю-
ють особи, або їх колегіальними органами управління. Висунення кан-
дидатур здійснюється гласно.

4. Рішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Ко-
легією Міністерства освіти і науки України, затверджується наказом 
Міністра і публікується в газеті «Освіта України».

Питання щодо нагородження Нагрудним знаком розглядається Ко-
легією Міністерства освіти і науки України раз у квартал.

5. Вручення Нагрудного знака проводиться в урочистій обстановці, 
як правило, Міністром освіти і науки України або за його дорученням 
Міністром освіти Автономної Республіки Крим, начальниками управ-
лінь освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських де-
ржавних адміністрацій і районних (міських) відділів освіти.
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Разом з Нагрудним знаком нагородженому вручається посвідчення, 
зразок якого затверджується Міністерством освіти і науки України.

6. Нагрудний знак носиться на правому боці грудей і за наявності на-
грудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них.

7. Про нагородження Нагрудним знаком у трудовій книжці нагород-
женого робиться відповідний запис.

8. Повторне нагородження Нагрудним знаком не проводиться. 
9. У разі втрати (псування) Нагрудного знака та посвідчення дублі-

кати, як правило, не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані 
Міністерством освіти і науки України у випадках втрати внаслідок об-
ставин, коли нагороджений не міг запобігти цьому.

10. Позбавлення Нагрудного знака проводиться на підставі наказу 
Міністерства освіти і науки України за вчинки, несумісні з принципами 
моралі і педагогічною етикою. Нагрудний знак з посвідченням, що на-
лежали особі, позбавленій нагороди, підлягають поверненню до Мініс-
терства освіти і науки України.

11. Міністерство освіти і науки України веде списочний облік наго-
роджених Нагрудним знаком.

Директор департаменту кадрової роботи В. Т. Биковський

Положення про нагородження нагрудним 

знаком «Софія Русова» Міністерства освіти і 

науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства

освіти і науки України
11.07.2005 № 402

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2005 р.
за № 822/11102

1. Заохочувальною відзнакою Міністерства освіти і науки 
України — нагрудним знаком «Софія Русова» (далі — Нагрудний знак) 
— нагороджуються наукові, науково-педагогічні і педагогічні працівни-
ки за значний особистий внесок у розвиток дошкільної та позашкільної 
освіти, які домоглися визначних успіхів у навчанні та вихованні підрос-
таючого покоління, науковому та навчально-методичному забезпеченні 
дошкільної освіти, підготовці висококваліфікованих педагогічних пра-
цівників для дошкільних навчальних закладів.
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2. Подання про нагородження вносять Міністерству освіти і науки Ук-
раїни Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлін-
ня освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських держав-
них адміністрацій, Академія педагогічних наук України, ЦК профспілки 
працівників освіти і науки України, вищі навчальні заклади.

До подання додається довідка, в якій визначаються конкретні заслуги 
особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження.

3. Клопотання про нагородження Нагрудним знаком перед вищим 
органом порушується, як правило, трудовими колективами, де працю-
ють особи, або їх колегіальними органами управління. Висунення кан-
дидатур здійснюється гласно.

4. Рішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Ко-
легією Міністерства освіти і науки України, затверджується наказом 
Міністра і публікується в газеті «Освіта України». 

Питання щодо нагородження Нагрудним знаком розглядається Ко-
легією Міністерства освіти і науки України раз у квартал.

5. Вручення Нагрудного знака проводиться в урочистій обстановці, 
як правило, Міністром освіти і науки України або за його дорученням 
Міністром освіти Автономної Республіки Крим, начальниками управ-
лінь освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських де-
ржавних адміністрацій і районних (міських) відділів освіти.

Разом з Нагрудним знаком нагородженому вручається посвідчення, 
зразок якого затверджується Міністерством освіти і науки України.

6. Нагрудний знак носиться на правому боці грудей і за наявності на-
грудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них.

7. Про нагородження Нагрудним знаком у трудовій книжці нагород-
женого робиться відповідний запис.

8. Повторне нагородження Нагрудним знаком не проводиться.
9. У разі втрати (псування) Нагрудного знака та посвідчення дублі-

кати, як правило, не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані 
Міністерством освіти і науки України у випадках втрати внаслідок об-
ставин, коли нагороджений не міг запобігти цьому.

10. Позбавлення Нагрудного знака проводиться на підставі наказу 
Міністерства освіти і науки України за вчинки, несумісні з принципами 
моралі і педагогічною етикою. Нагрудний знак з посвідченням, що на-
лежали особі, позбавленій нагороди, підлягають поверненню до Мініс-
терства освіти і науки України.

11. Міністерство освіти і науки України веде списочний облік наго-
родження Нагрудним знаком.

Директор департаменту кадрової роботи В. Т. Биковський
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Положення про нагородження нагрудним 

знаком «А.С.Макаренко» Міністерства освіти 

і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства

освіти і науки України
11.07.2005 № 402

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2005 р.
за № 823/11103

1. Заохочувальною відзнакою Міністерства освіти і науки України — 
нагрудним знаком «А.С.Макаренко» (далі — Нагрудний знак) — наго-
роджуються педагогічні працівники інтернатних, спеціальних закладів 
та професійно-технічних навчальних закладів, соціальні педагоги, пра-
цівники соціальних і патронажних служб, приймальників-розподільни-
ків притулків, науковці, викладачі педагогічних навчальних закладів, 
працівники наукових установ, які домоглися визначних успіхів у вихо-
ванні підростаючого покоління, науковому та навчально-методичному 
забезпеченні виховної роботи, підготовці висококваліфікованих педаго-
гічних працівників.

2. Подання про нагородження вносять Міністерству освіти і науки Ук-
раїни Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлін-
ня освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських держав-
них адміністрацій, Академія педагогічних наук України, ЦК профспілки 
працівників освіти і науки України, вищі навчальні заклади.

До подання додається довідка, в якій визначаються конкретні заслу-
ги особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагород-
ження.

3. Клопотання про нагородження Нагрудним знаком перед вищим 
органом порушується, як правило, трудовими колективами, де працю-
ють особи, або їх колегіальними органами управління. Висунення кан-
дидатур здійснюється гласно.

4. Рішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Ко-
легією Міністерства освіти і науки України, затверджується наказом 
Міністра і публікується в газеті «Освіта України».

Питання щодо нагородження Нагрудним знаком розглядається Ко-
легією Міністерства освіти і науки України раз у квартал.

5. Вручення Нагрудного знака проводиться в урочистій обстановці, 
як правило, Міністром освіти і науки України або за його дорученням 
Міністром освіти Автономної Республіки Крим, начальниками управ-



178

лінь освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських де-
ржавних адміністрацій і районних (міських) відділів освіти.

Разом з Нагрудним знаком нагородженому вручається посвідчення, 
зразок якого затверджується Міністерством освіти і науки України.

6. Нагрудний знак носиться на правому боці грудей і за наявності на-
грудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них.

7. Про нагородження Нагрудним знаком у трудовій книжці нагород-
женого робиться відповідний запис.

8. Повторне нагородження Нагрудним знаком не проводиться. 
9. У разі втрати (псування) Нагрудного знака та посвідчення дублі-

кати, як правило, не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані 
Міністерством освіти і науки України у випадках втрати внаслідок об-
ставин, коли нагороджений не міг запобігти цьому. 

10. Позбавлення Нагрудного знака проводиться на підставі наказу 
Міністерства освіти і науки України за вчинки, несумісні з принципами 
моралі і педагогічною етикою. Нагрудний знак з посвідченням, що на-
лежали особі, позбавленій нагороди, підлягають поверненню до Мініс-
терства освіти і науки України.

11. Міністерство освіти і науки України веде списочний облік наго-
родження Нагрудним знаком.

Директор департаменту кадрової роботи В. Т. Биковський

Положення про нагородження нагрудним 

знаком «Петро Могила» Міністерства освіти 

і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства

освіти і науки України
11.07.2005 № 402

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2005 р.
за № 824/11104

1. Заохочувальною відзнакою Міністерства освіти і науки України — 
нагрудним знаком «Петро Могила» (далі — Нагрудний знак) — відзна-
чаються наукові та науково-педагогічні працівники, а також інші особи 
за значний особистий внесок у розвиток вищої освіти, які домоглися 
значних успіхів в організації навчальної, науково-методичної та науко-
во-дослідної роботи, підготовці та підвищенні кваліфікації наукових та 
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науково-педагогічних кадрів, розвитку педагогічної науки, створенні 
підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів.

2. Подання про нагородження вносять Міністерству освіти і науки Ук-
раїни центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпоряд-
куванні вищі навчальні заклади, Міністерство освіти і науки Автономної 
Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської і Севас-
топольської міських державних адміністрацій, Академія педагогічних 
наук України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, вищі 
навчальні заклади. До подання додається довідка, в якій визначаються 
конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання 
про нагородження.

3. Клопотання про нагородження Нагрудним знаком перед вищим ор-
ганом порушується, як правило, трудовими колективами, де працюють 
особи, або їх колегіальними органами управління. Висунення кандидатур 
здійснюється гласно.

4. Рішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Коле-
гією Міністерства освіти і науки України, затверджується наказом Мініст-
ра і публікується в газеті «Освіта України».

Питання щодо нагородження Нагрудним знаком розглядається Коле-
гією Міністерства освіти і науки України раз у квартал.

5. Вручення Нагрудного знака проводиться в урочистій обстановці, як 
правило, Міністром освіти і науки України або за його дорученням Мініс-
тром освіти Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь осві-
ти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних ад-
міністрацій і районних (міських) відділів освіти.

Разом з Нагрудним знаком нагородженому вручається посвідчення, 
зразок якого затверджується Міністерством освіти і науки України.

6. Нагрудний знак носиться на правому боці грудей і за наявності на-
грудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них.

7. Про нагородження Нагрудним знаком у трудовій книжці нагородже-
ного робиться відповідний запис.

8. Повторне нагородження Нагрудним знаком не проводиться.
9. У разі втрати (псування) Нагрудного знака та посвідчення дублікати, 

як правило, не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані Мініс-
терством освіти і науки України у випадках втрати внаслідок обставин, 
коли нагороджений не міг запобігти цьому. 

10. Позбавлення Нагрудного знака проводиться на підставі наказу 
Міністерства освіти і науки України за вчинки, несумісні з принципами 
моралі і педагогічною етикою. Нагрудний знак з посвідченням, що нале-
жали особі, позбавленій нагороди, підлягають поверненню до Міністерства 
освіти і науки України.

11. Міністерство освіти і науки України веде списочний облік нагород-
жених Нагрудним знаком.

Директор
департаменту кадрової роботи В. Т. Биковський
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Положення про нагородження нагрудним 

знаком «За наукові досягнення» Міністерства 

освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства

освіти і науки України
11.07.2005 № 402

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2005 р.
за № 825/11105

1. Заохочувальною відзнакою Міністерства освіти і науки Украї-
ни — нагрудним знаком «За наукові досягнення» (далі — Нагрудний 
знак) — нагороджуються наукові і науково-педагогічні працівники за 
вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та впроваджен-
ня у виробництво досягнень науки і техніки.

2. Подання про нагородження вносять Міністерству освіти і науки України 
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і 
науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністра-
цій, Академія педагогічних наук України, ЦК профспілки працівників освіти 
і науки України, вищі навчальні заклади та наукові установи. 

До подання додається довідка, в якій визначаються конкретні заслуги 
особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження.

3. Клопотання про нагородження Нагрудним знаком перед вищим 
органом порушується, як правило, трудовими колективами, де працю-
ють особи, або їх колегіальними органами управління. Висунення кан-
дидатур здійснюється гласно.

4. Рішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Ко-
легією Міністерства освіти і науки України, затверджується наказом 
Міністра і публікується в газеті «Освіта України». Питання щодо наго-
родження Нагрудним знаком розглядається Колегією Міністерства ос-
віти і науки України раз у квартал.

5. Вручення Нагрудного знака проводиться в урочистій обстановці, 
як правило, Міністром освіти і науки України або за його дорученням 
Міністром освіти Автономної Республіки Крим, начальниками управ-
лінь освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських де-
ржавних адміністрацій і районних (міських) відділів освіти.

Разом з Нагрудним знаком нагородженому вручається посвідчення, 
зразок якого затверджується Міністерством освіти і науки України.

6. Нагрудний знак носиться на правому боці грудей і за наявності на-
грудних знаків до почесних звань України розміщується нижче них.
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7. Про нагородження Нагрудним знаком у трудовій книжці нагород-
женого робиться відповідний запис.

8. Повторне нагородження Нагрудним знаком не проводиться.
9. У разі втрати (псування) Нагрудного знака та посвідчення дублі-

кати, як правило, не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані 
Міністерством освіти і науки України у випадках втрати внаслідок об-
ставин, коли нагороджений не міг запобігти цьому.

10. Позбавлення Нагрудного знака проводиться на підставі наказу 
Міністерства освіти і науки України за вчинки, несумісні з принципами 
моралі і педагогічною етикою. Нагрудний знак з посвідченням, що на-
лежали особі, позбавленій нагороди, підлягають поверненню до Мініс-
терства освіти і науки України.

11. Міністерство освіти і науки України веде списочний облік наго-
роджених Нагрудним знаком.

Директор департаменту кадрової роботи В. Т. Биковський

Положення про нагородження Почесною 

грамотою Міністерства освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства

освіти і науки України
11.07.2005 № 402

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2005 р.
за № 826/11106

1. Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (далі 
— Почесна грамота) відзначаються громадяни України, колективи нав-
чальних закладів та установ освіти, наукових установ і організацій за 
заслуги в реалізації державної політики в галузі національної освіти, 
навчанні і вихованні підростаючого покоління, багаторічну сумлін-
ну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спе-
ціалістів та наукових кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність, 
впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, підви-
щення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, забезпеченні сус-
пільного виробництва висококваліфікованими працівниками, значні 
досягнення у фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях, 
вирішення найважливіших наукових проблем, вагомі успіхи у створен-
ні новітньої техніки та впровадженні у виробництво сучасних наукоєм-
них технологій, активну громадську діяльність. Нагороджені Почесною 
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грамотою знову можуть бути удостоєні цієї ж нагороди за нові заслуги, 
але не раніше ніж через три роки.

2. Подання про нагородження вносять Міністерству освіти і науки 
України Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, уп-
равління освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських 
державних адміністрацій, Академія педагогічних наук України, ЦК 
профспілки працівників освіти і науки України, вищі навчальні закла-
ди та наукові установи. До подання додається довідка, в якій визнача-
ються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення кло-
потання про нагородження.

3. Клопотання про нагородження Почесною грамотою перед вищим 
органом порушується, як правило, трудовими колективами, де працю-
ють особи, або їх колегіальними органами управління. Висунення кан-
дидатур здійснюється гласно.

4. Нагородження Почесною грамотою здійснюється наказом Мініс-
терства освіти і науки України.

5. Вручення Почесної грамоти проводиться в урочистій обстановці, 
як правило, Міністром освіти і науки України або за його дорученням 
Міністром освіти Автономної Республіки Крим, начальниками управ-
лінь освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських де-
ржавних адміністрацій і районних (міських) відділів освіти.

6. Про нагородження Почесною грамотою у трудовій книжці наго-
родженого робиться відповідний запис.

Директор департаменту кадрової роботи В. Т. Биковський

Положення про нагородження Почесною 

грамотою Міністерства освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства

освіти і науки України
11.07.2005 № 402

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2005 р.
за № 826/11106

1. Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (далі — 
Почесна грамота) відзначаються громадяни України, колективи нав-
чальних закладів та установ освіти, наукових установ і організацій за 
заслуги в реалізації державної політики в галузі національної освіти, 
навчанні і вихованні підростаючого покоління, багаторічну сумлін-
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ну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спе-
ціалістів та наукових кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність, 
впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, підви-
щення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, забезпеченні сус-
пільного виробництва висококваліфікованими працівниками, значні 
досягнення у фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях, 
вирішення найважливіших наукових проблем, вагомі успіхи у створен-
ні новітньої техніки та впровадженні у виробництво сучасних наукоєм-
них технологій, активну громадську діяльність. 

Нагороджені Почесною грамотою знову можуть бути удостоєні цієї ж 
нагороди за нові заслуги, але не раніше ніж через три роки. 

2. Подання про нагородження вносять Міністерству освіти і науки 
України Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, уп-
равління освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських 
державних адміністрацій, Академія педагогічних наук України, ЦК 
профспілки працівників освіти і науки України, вищі навчальні закла-
ди та наукові установи.

До подання додається довідка, в якій визначаються конкретні заслу-
ги особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагород-
ження.

3. Клопотання про нагородження Почесною грамотою перед вищим 
органом порушується, як правило, трудовими колективами, де працю-
ють особи, або їх колегіальними органами управління. Висунення кан-
дидатур здійснюється гласно.

4. Нагородження Почесною грамотою здійснюється наказом Мініс-
терства освіти і науки України.

5. Вручення Почесної грамоти проводиться в урочистій обстановці, 
як правило, Міністром освіти і науки України або за його дорученням 
Міністром освіти Автономної Республіки Крим, начальниками управ-
лінь освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських де-
ржавних адміністрацій і районних (міських) відділів освіти.

6. Про нагородження Почесною грамотою у трудовій книжці наго-
родженого робиться відповідний запис.

Директор департаменту кадрової роботи В. Т. Биковський



184

Про затвердження Положення про 

експериментальний загальноосвітній 

навчальний заклад

МІНІСТЕСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

від 20 лютого 2002 р. № 114

На виконання пункту 2 статті 8 Закону України «Про загальну се-
редню освіту», з метою встановлення порядку здійснення інноваційної 
освітньої діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про експериментальний загальноосвітній 

навчальний заклад (додається).
2. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки України, 

Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, Головному управлін-
ню освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управлінням 
освіти і науки обласних. Севастопольської міської державних адміністра-
цій забезпечити організацію роботи експериментальних загальноосвітніх 
навчальних закладів відповідно до норм цього Положення.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника держав-
ного секретаря Міністерства освіти і науки України Науменка Г.Г.

Міністр В.Г. Кремень

Положення про експериментальний 

загальноосвітній навчальний заклад

1. Загальні Положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний 
заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 
№ 964 (далі — Положення про загальноосвітній навчальний заклад).

1.2. Експериментальним загальноосвітнім навчальним закладом є за-
гальноосвітній навчальний заклад, у якому проводиться експеримент з пе-
ревірки результативності та можливості застосування освітніх інновацій.

1.3. Загальноосвітньому навчальному закладу надається статус екс-
периментального всеукраїнського або регіонального рівня.

1.4. Статус експериментального всеукраїнського рівня надається за-
гальноосвітньому навчальному закладу, на базі якого проводитиметься 
експеримент з перевірки результативності та можливості застосування: 
освітніх, дидактичних, виховних систем; державних стандартів загальної 
середньої освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.
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1.5. Статус експериментального регіонального рівня надається за-
гальноосвітньому навчальному закладу, на базі якого проводитиметься 
експеримент з перевірки результативності та можливості застосування: 
варіативної складової змісту загальної середньої освіти; систем органі-
зації навчально-виховного процесу, методів навчання та виховання у за-
гальноосвітньому навчальному закладі; систем внутрішньо-шкільного 
управління або їх компонентів.

1.6. Статус експериментального всеукраїнського рівня надає загаль-
ноосвітньому навчальному закладу Міністерство освіти і науки України 
(далі — МОН України).

Статус експериментального регіонального рівня надається загально-
освітньому навчальному закладу відповідно Міністерством освіти Ав-
тономної Республіки Крим (далі — Міносвіти Автономної Республіки 
Крим), Головним управлінням освіти і науки Київської міської держав-
ної адміністрації, управлінням освіти і науки обласної, Севастопольсь-
кої міської державної адміністрації (далі — управління освіти і науки 
обл (міськ) держадміністрації).

1.7. Статус експериментального не змінює підпорядкування, тип, 
форму власності загальноосвітнього навчального закладу.

1.8. Експериментальний загальноосвітній навчальний заклад у своїй 
діяльності керується законами України «Про освіту», «Про загальну се-
редню освіту». Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, По-
ложенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, за-
твердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 
p. № 522 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 р. 
за № 946/5167 (далі — Положення про порядок здійснення інноваційної 
освітньої діяльності), цим Положенням та власним статутом.

2. Надання статусу експериментального загальноосвітньому нав-
чальному закладу

2.1. Рішення про надання загальноосвітньому навчальному закладу ста-
тусу експериментального ухвалюється одночасно з рішенням про проведення 
експерименту на його базі на підставі висновків експертизи, заявки на прове-
дення цього експерименту, експериментальних матеріалів або відповідного 
подання Президії Академії педагогічних наук України (далі - АПН України).

2.2. Для прийняття рішення про надання загальноосвітньому нав-
чальному закладу статусу експериментального ініціатор експерименту 
(юридична або фізична особа) подає до відповідного органу управління 
освітою заявку на проведення експерименту на базі цього навчального 
закладу (далі - заявка).

2.3. Заявка подається: до МОН України для надання загальноосвітньому 
навчальному закладу статусу експериментального всеукраїнського рівня; до 
Міносвіти Автономної Республіки Крим або до відповідного управління ос-
віти і науки обл.(міськ.)держадміністрації для надання загальноосвітньому 
навчальному закладу статусу експериментального регіонального рівня.

2.4. Заявка наукового працівника (працівників) або підвідомчої уста-
нови (установ) АПН України на проведення експерименту всеукраїнсь-
кого рівня може подаватися до Президії АПН України.
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2.5. Заявка має містити: інформацію про її автора (авторів), за потре-
би — про наукового керівника (керівників) експерименту (адреса, теле-
фон, місце роботи, посада, кваліфікаційна категорія, педагогічне, вчене 
звання, науковий ступінь); формулювання теми дослідно-експеримен-
тальної роботи; опис очікуваних результатів експерименту, пропонова-
ної освітньої інновації; визначення мети і завдань, гіпотези дослідно-ек-
спериментальної роботи; перелік загальноосвітніх навчальних закладів, 
на базі яких пропонується провести експеримент; визначення термінів 
проведення експерименту; пропозиції щодо змісту і термінів здійснення 
контролю за ходом експерименту; опис наявного і необхідного забезпе-
чення експерименту (організаційного, науково-методичного, кадрово-
го, матеріально-технічного, фінансового), його кошторис.

До заявки додаються: підтвердження згоди на проведення експеримен-
ту загальноосвітнього навчального закладу, органу управління освітою, 
засновників, яким цей заклад безпосередньо підпорядкований, відповід-
но Міносвіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки 
обл.(міськ.)держадміністрації (копії листів до органу управління освітою 
або до АПН України, що розглядає заявку); експериментальні навчальні 
плани, програми, книги (їх рукописи), за якими пропонується здійсню-
вати навчально-виховний процес; інші експериментальні матеріали.

2.6. Експериментальні навчальні плани, програми з предметів ін-
варіантної складової змісту загальної середньої освіти, підручники та 
навчальні посібники подаються до МОН України з метою отримання 
дозволу на їх застосування у навчально-виховному процесі експеримен-
тального загальноосвітнього навчального закладу.

2.7. Форма заявки встановлюється МОН України або Президією АПН 
України.

2.8. Експертиза заявки на проведення експерименту всеукраїнсь-
кого рівня, експериментальних матеріалів здійснюється відповідною 
комісією Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (далі 
— експертна комісія).

Експертиза заявки наукового працівника (працівників) або підві-
домчої установи (установ) АПН України на проведення експерименту 
всеукраїнського рівня здійснюється АПН України.

2.9. Експертиза заявки на проведення експерименту регіонального 
рівня, експериментальних матеріалів здійснюється експертною комісією, 
що створюється органом управління освітою, до якого подається заявка.

2.10. Термін експертизи заявки та експериментальних матеріалів 
становить не більш як три місяці від дати їх надходження.

2.11. Згідно з висновками експертизи заявки автор (автори) доопра-
цьовує заявку та експериментальні матеріали і подає їх до відповідного 
органу управління освітою або до Президії АПН України для проведен-
ня повторної експертизи.

2.12. Автор (автори) заявки у тримісячний термін може оскаржити виснов-
ки експертизи у МОН України. У цьому разі МОН України створює експертну 
комісію у новому складі, що здійснює повторний розгляд відхиленої заявки.

2.13. Термін повторного розгляду заявки становить не більш як три міся-
ці від дати її надходження. Висновки повторної експертизи є остаточними.

2.14. За наявності позитивного висновку експертної комісії про до-
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цільність проведення експерименту, надання статусу експерименталь-
ного загальноосвітньому навчальному закладу автор (автори) заявки 
подає програму дослідно-експериментальної роботи на затвердження до 
відповідного органу управління освітою або до Президії АПН України.

2.15. Для прийняття рішення про надання загальноосвітньому навчаль-
ному закладу статусу експериментального всеукраїнського рівня Президія 
АПН України звертається до МОН України з відповідним поданням.

До подання Президії АПН України додаються: програма дослідно-
експериментальної роботи; кошторис експерименту; перелік загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, на базі яких пропонується провести 
експеримент; підтвердження згоди на проведення експерименту загаль-
ноосвітнього навчального закладу, органів управління освітою, заснов-
ників, яким цей заклад безпосередньо підпорядкований, відповідно 
Міносвіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обл
.(міськ.)держадміністрації (копії листів до АПН України); експеримен-
тальні навчальні плани, програми, книги (їх рукописи), за якими про-
понується здійснювати навчально-виховний процес; пропозиції щодо 
змісту і термінів здійснення контролю за ходом експерименту.

2.16. Після отримання позитивного висновку експертної комісії про 
доцільність проведення експерименту, надання загальноосвітньому 
навчальному закладу статусу експериментального або відповідного по-
дання Президії АПН України орган управління освітою:

а) спільно з автором (авторами) заявки або АПН України визначає: 
загальноосвітній навчальний заклад (заклади), на базі якого проводити-
меться експеримент; зміни у його діяльності, навчально-виховному про-
цесі; терміни проведення експерименту; кошторис експерименту; осіб, 
відповідальних за проведення експерименту і його результати, їх повно-
важення щодо контролю за ходом дослідно-експериментальної роботи;

б) виділяє необхідні для проведення експерименту кошти, за потреби спільно з 
автором (авторами) заявки залучає юридичних і фізичних осіб, які здійснюватимуть 
фінансове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення експерименту;

в) за потреби: погоджує питання фінансування, матеріально-техніч-
ного забезпечення експерименту з іншими органами державної вико-
навчої влади, відповідними місцевими органами управління освітою, 
засновниками загальноосвітнього навчального закладу, на базі якого 
передбачається провести експеримент; укладає угоди з автором (автора-
ми) заявки, науковим керівником (керівниками) експерименту, вико-
навцями дослідно-експериментальної роботи, юридичними та фізични-
ми особами, які забезпечуватимуть проведення експерименту.

2.17. На підставі позитивного висновку експертної комісії, програ-
ми дослідно-експериментальної роботи, укладених угод, підтверджень 
згоди на проведення експерименту юридичних і фізичних осіб або по-
дання Президії АПН України відповідний орган управління освітою 
видає наказ про проведення експерименту всеукраїнського або регіо-
нального рівня, надання загальноосвітньому навчальному закладу ста-
тусу експериментального всеукраїнського або регіонального рівня, за 
потреби  — спільний з іншими органами виконавчої влади.

Цим наказом дається дозвіл на проведення експерименту, затверд-
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жуються програма дослідно-експериментальної роботи, кошторис екс-
перименту, надається статус експериментального загальноосвітньому 
навчальному закладу (закладам), визначаються юридичні та фізичні 
особи, які здійснюватимуть наукове керівництво експериментом, забез-
печуватимуть його проведення, обсяги та джерела фінансування експе-
рименту, особи, відповідальні за проведення і результати експерименту, 
їх повноваження щодо контролю за ходом дослідно-експериментальної 
роботи, порядок і терміни звітування про хід і результати дослідно-екс-
периментальної роботи.

За потреби цим наказом затверджуються експериментальні навчаль-
ні плани, індивідуальний штатний розпис експериментального загаль-
ноосвітнього навчального закладу, дається дозвіл на використання в 
експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі експе-
риментальних навчальних програм, підручників та посібників, інших 
матеріалів, що пройшли відповідну експертизу.

До наказу додаються програма дослідно-експериментальної роботи і 
кошторис експерименту, за потреби — форма звіту про хід і результати 
експерименту, перелік загальноосвітніх навчальних закладів, яким на-
дається статус експериментальних, а також перелік наукових керівни-
ків експерименту.

3. Повноваження експериментального загальноосвітнього навчаль-
ного закладу

3.1. Згідно з наказом про проведення експерименту відповідний ор-
ган управління освітою надає експериментальному загальноосвітньому 
навчальному закладу та органу управління освітою, засновникам, яким 
цей заклад безпосередньо підпорядкований, право вносити передбачені 
програмою дослідно-експериментальної роботи зміни в зміст освіти 
(працювати за експериментальним навчальним планом, застосовувати 
в навчально-виховному процесі експериментальні навчальні програми, 
книги), методи, форми організації навчання та виховання, організацію 
навчально-виховного процесу, режим роботи, систему внутрішньош-
кільного управління, штатний розпис (право вводити додаткові штатні 
одиниці), форми комплектування, підготовки та перепідготовки кадрів, 
оплати їх праці з наданням права встановлювати доплати до посадових 
окладів працівникам експериментального загальноосвітнього навчаль-
ного закладу, які виконують дослідно-експериментальну роботу.

3.2. Експериментальний загальноосвітній навчальний заклад пови-
нен здійснювати дослідно-експериментальну роботу згідно з наказом про 
проведення експерименту на його базі, вносити передбачені програмою 
дослідно-експериментальної роботи зміни до своєї діяльності, як правило, 
на початку навчального року, звітувати про хід і результати дослідно-екс-
периментальної роботи перед органом управління освітою, що видав наказ 
про проведення експерименту на його базі, та органом управління освітою, 
засновниками, яким експериментальний загальноосвітній навчальний за-
клад безпосередньо підпорядкований, у встановлені ними терміни.

4. Особливості управління експериментальним загальноосвітнім 
навчальним закладом
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4.1. Безпосереднє керівництво експериментальним загальноосвітнім навчаль-
ним закладом здійснює його директор згідно з повноваженнями та обов’язками, 
встановленими Положенням про загальноосвітній навчальний заклад.

4.2. Загальне управління експериментом в експериментальному загаль-
ноосвітньому навчальному закладі здійснюється органом управління осві-
тою, що видав наказ про проведення експерименту на його базі, відповідно 
до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності.

4.3. Безпосереднє управління експериментом в експериментальному 
загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється автором (автора-
ми) заявки, науковим керівником (керівниками) експерименту спільно 
з директором загальноосвітнього навчального закладу.

4.4. Автор (автори) заявки, науковий керівник (керівники) експерименту 
спільно з директором загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з 
органами його громадського самоврядування, учасниками навчально-виховного 
процесу готують пропозиції органу управління освітою, що видає наказ про про-
ведення експерименту, органу управління освітою, засновникам, яким загально-
освітній навчальний заклад безпосередньо підпорядкований, про внесення змін до 
змісту освіти, методів, форм організації навчання та виховання, його організацій-
ної структури і режиму функціонування, системи внутрішньошкільного управлін-
ня, штатного розпису, форм комплектування, організації підготовки керівників і 
педагогів до роботи за програмою дослідно-експериментальної роботи, їх мораль-
ного та матеріального заохочення, визначають склад учасників експерименту 
(керівних, педагогічних працівників, учнів), планують, організовують дослідно-
експериментальну роботу, забезпечують дотримання учасниками експерименту 
умов здійснення інноваційної освітньої діяльності, визначених Положенням про 
порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, звітують перед органом уп-
равління освітою, що видав наказ про проведення експерименту, перед Президією 
АПН України (щодо експерименту, що здійснюється на підставі й подання), орга-
ном управління освітою, засновниками, яким експериментальний загальноосвіт-
ній навчальний заклад безпосередньо підпорядкований, про перебіг і результати 
дослідно-експериментальної роботи, виносять на їх розгляд пропозиції щодо вне-
сення змін до її програми, розширення бази, припинення експерименту.

4.5. Автор (автори) заявки, науковий керівник (керівники) експе-
рименту здійснюють наукове керівництво експериментом в експери-
ментальному загальноосвітньому навчальному закладі, звітують про 
перебіг і результати дослідно-експериментальної роботи перед органом 
управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту, та 
перед Президією АПН України (щодо експерименту, який проводиться 
на підставі її подання) у встановлені ними терміни.

4.6. Директор експериментального загальноосвітнього навчального закла-
ду щороку звітує про перебіг і результати дослідно-експериментальної роботи 
перед органами громадського самоврядування цього закладу, органом управ-
ління освітою, засновниками, яким експериментальний загальноосвітній нав-
чальний заклад безпосередньо підпорядкований, у встановлені ними терміни.

5. Зняття статусу експериментального із загальноосвітнього нав-
чального закладу

5.1. Рішення про зняття статусу експериментального із загальноосвітнього 
навчального закладу приймається органом управління освітою, що видав наказ 
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про проведення експерименту на його базі, у разі виконання програми дослідно-
експериментальної роботи, завершення експерименту, що проводився на базі 
експериментального загальноосвітнього навчального закладу, невиконання 
наказу про проведення експерименту, програми дослідно-експериментальної 
роботи, якщо здійснення експерименту негативно позначається на освітньому 
процесі та його результатах, недотримання виконавцями дослідно-експеримен-
тальної роботи умов здійснення інноваційної освітньої діяльності, визначених 
Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності.

5.2. Ініціювати зняття статусу експериментального із загальноосвітнього 
навчального закладу можуть орган управління освітою, що видав наказ про 
проведення експерименту, надання статусу експериментального загальноос-
вітньому навчальному закладу, АПН України (щодо експерименту, що про-
водиться за наказом, виданим на підставі відповідного подання Президії АПН 
України), орган управління освітою, засновники, яким експериментальний 
загальноосвітній навчальний заклад безпосередньо підпорядкований, юри-
дичні та фізичні особи, які виконують дослідно-експериментальну роботу, 
забезпечують проведення експерименту, учасники навчально-виховного про-
цесу в експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі.

5.3. З обґрунтованими пропозиціями щодо зняття статусу експерименталь-
ного із загальноосвітнього навчального закладу можна звертатися до директора 
експериментального загальноосвітнього навчального закладу, органу управ-
ління освітою, засновників, яким експериментальний загальноосвітній нав-
чальний заклад безпосередньо підпорядкований, Президії АПН України (щодо 
експерименту, що проводиться за наказом, виданим на підставі й подання), ор-
гану управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту, надан-
ня загальноосвітньому навчальному закладу статусу експериментального.

5.4. У разі надходження відповідних обґрунтованих пропозицій щодо 
зняття із загальноосвітнього навчального закладу статусу експеримен-
тального орган управління освітою, що видав наказ про проведення ек-
сперименту, надання статусу експериментального загальноосвітньому 
навчальному закладу, АПН України у двомісячний термін здійснюють 
експертизу перебігу і результатів дослідно-експериментальної роботи в 
експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі.

5.5. Експертиза перебігу і результатів експерименту здійснюється 
експертною комісією, що розглядала заявку на його проведення, в по-
рядку, встановленому МОН України.

Експертиза перебігу і результатів експерименту всеукраїнського рівня, що 
проводився за наказом, виданим на підставі відповідного подання Президії 
АПН України, здійснюється АПН України у встановленому нею порядку.

5.6. Експертиза результатів експерименту, освітньої інновації здійс-
нюється протягом трьох місяців після його завершення.

5.7. Для проведення експертизи перебігу і результатів експерименту, освіт-
ньої інновації автор (автори) заявки (за потреби — разом з науковим керівником 
(керівниками) експерименту) складає і подає до відповідного органу управління 
освітою звіт про хід і результати дослідно-експериментальної роботи.

Звіт про перебіг і результати дослідно-експериментальної роботи, що 
проводилася за наказом, виданим на підставі подання Президії АПН 
України, подається також до АПН України.
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5.8. Порядок звітування про перебіг і результати дослідно-експеримен-
тальної роботи встановлюється органом управління освітою, що видав наказ 
про проведення експерименту, надання загальноосвітньому навчальному 
закладу статусу експериментального.

Порядок звітування про перебіг і результати дослідно-експериментальної робо-
ти, що проводилася за наказом, виданим на підставі відповідного подання Президії 
АПН України, встановлюється МОН України за погодженням з АПН України.

5.9. Автор (автори) заявки, освітньої інновації у тримісячний термін 
може оскаржити висновки експертизи перебігу і результатів експери-
менту в МОН України. У цьому разі відповідний орган управління осві-
тою створює експертну комісію в новому складі, що здійснює повторну 
експертизу перебігу і результатів експерименту, освітньої інновації.

5.10. Повторна експертиза перебігу і результатів експерименту, освітнь-
ої інновації здійснюється у тримісячний термін від дати надходження від-
повідної скарги. Її висновки є остаточними і оскарженню не підлягають.

5.11. Рішення про зняття статусу експериментального із загально-
освітнього навчального закладу приймається на підставі висновків екс-
пертизи перебігу і результатів експерименту, освітньої інновації або на 
підставі відповідного подання Президії АПН України.

5.12. На підставі висновків експертизи перебігу і результатів експе-
рименту, освітньої інновації або подання Президії АПН України від-
повідний орган управління освітою протягом місяця видає наказ про 
припинення, завершення експерименту, зняття статусу експеримен-
тального із загальноосвітнього навчального закладу.

Цим наказом обґрунтовується рішення про припинення, завершен-
ня експерименту, зняття статусу експериментального із загальноосвіт-
нього навчального закладу, знімається статус експериментального із 
загальноосвітнього навчального закладу, оцінюється робота виконавців 
дослідно-експериментальної роботи, експериментального загальноос-
вітнього навчального закладу, визначаються умови поширення в сис-
темі розробленої в ході експерименту освітньої інновації.

6. Фінансування дослідно-експериментальної роботи в експеримен-
тальному загальноосвітньому навчальному закладі

Фінансування дослідно-експериментальної роботи в експеримен-
тальному загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється орга-
нами управління освітою, іншими юридичними та фізичними особами

Фінансування дослідно-експериментальної роботи може здійснюва-
тися за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, спеціальних 
коштів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Начальник департаменту розвитку
загальної середньої, дошкільної
та позашкільної освіти В.П. Романенко
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Інструкція про організацію та діяльність гімназії

Затверджено
наказом Міністерства освіти України 

від 20 липня 1995 р. № 217

Зареєстровано в Міністерстві юстиції Україна
5 січня 1996 р. за № 7/1032

І. Загальні Положення
1. Інструкція про організацію та діяльність гімназії (далі — Інструкція) 

розроблена на основі Закону України «Про освіту», Положення про серед-
ній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів від 19 серпня 1993 року № 660, Типового статуту 
середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу, затвердже-
ного наказом Міністерства освіти від 5 серпня 1993 року № 292.

Дана Інструкція регламентує діяльність гімназії незалежно від форм 
власності.

2. Гімназія — середній загальноосвітній навчально-виховний заклад 
другого — третього ступеня, що забезпечує науково-теоретичну, гумані-
тарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей.

3. Головні завдання гімназії:
· виховання морально і фізично здорового покоління;
· створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні де-

ржавних стандартів;
· розвиток природних позитивних нахилів, здібностей й обдарованос-

ті, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;
· формування громадянської позиції, виховання почуття власної гід-

ності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
· створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів 

у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, 
фізичного розвитку;

· надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих 
потреб;

· пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;
· оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних 

технологій, методів і форм навчання та виховання.
4. Гімназія створюється відповідно до соціально-економічних, націо-

нальних, культурно-освітніх потреб у ній і за наявності концепції (науко-
вого обґрунтування, комплексу провідних ідей, конструктивних принци-
пів) діяльності гімназії, кадрового, навчально-методичного, фінансового, 
матеріально-технічного забезпечення її практичної реалізації.

5. Рішення про створення (реорганізацію чи ліквідацію) гімназії при-
ймається відповідно до Положення про порядок створення, організації 
та ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 228.

6. Діяльність гімназії будується на принципах гуманізму, демокра-
тизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних органі-
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зацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і 
естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських ду-
ховних цінностей із національною історією і культурою, диференціації 
та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру 
навчання та його індивідуалізації.

7. Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, чин-
ним законодавством, Положенням про середній загальноосвітній нав-
чально-виховний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 серпня 1993 року № 660, цією Інструкцією та власним 
статутом, що розробляється на основі чинного законодавства та Типово-
го статуту середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу, 
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 
року № 292, і реєструється в установленому порядку.

Гімназія визнається юридичною особою з моменту реєстрації власно-
го статуту, має печатку, штамп і бланки із своїм найменуванням, рахун-
ки в установах банку України, самостійний баланс.

8. Гімназія несе відповідальність за реалізацію головних завдань, 
визначених Законом України «Про освіту», Положенням про середній 
загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженим постано-
вою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1993 року № 660, дотри-
мання умов, що визначаються за результатами атестації, безпечні умо-
ви освітньої діяльності, дотримання договірних зобов’язань і фінансової 
дисципліни.

II. Структура гімназії
9. Гімназія створюється у складі 1—7 класів (відповідно 5—11 класи се-

редньої загальноосвітньої школи) для учнів віком від 10 до 17 (18) років.
Згідно з рішенням засновника гімназії термін навчання в ній може 

бути таким, як у школі II—III ступеня або на 1—2 роки більше.
10. До 1 класу гімназії зараховуються учні, які закінчили початкову 

школу і пройшли конкурсний відбір.
Умови конкурсу розробляються дирекцією гімназії за участю ор-

ганів громадського самоврядування відповідно до Інструкції про поря-
док прийому учнів до загальноосвітніх навчально-виховних закладів на 
конкурсній основі, затвердженої наказом Міністерства освіти України 
від 20 липня 1994 року № 236.

11. Мікрорайон для гімназії не встановлюється. Учні зараховуються 
до гімназії незалежно від місця проживання.

12. Кількість учнів у гімназії встановлюється один раз на початок 
кожного навчального року і затверджується наказом директора.

13. Іноземці приймаються до гімназії відповідно до Закону України 
від 4 лютого 1994 року «Про правовий статус іноземців».

14. Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та 
інших предметів визначається Міністерством освіти України на основі 
встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування 
здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, 
коштів місцевого бюджету рішенням ради гімназії може встановлюва-
тись менша наповнюваність класів і груп.
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15. Згідно з рішенням засновника гімназія може працювати в режимі 
школи повного дня, школи-інтернату, мати власний гуртожиток, вхо-
дити до навчально-виховного комплексу.

III. Організація навчально-виховного процесу
16. Гімназія працює за навчальним планом, що складається на основі 

розроблених Міністерством освіти України базових навчальних планів 
із конкретизацією профілів навчання.

17. Відповідно до навчального плану гімназії педагогічні працівни-
ки самостійно добирають навчальні програми, підручники з предметів 
державного компонента, що допущені Міністерством освіти України, а 
також науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та об-
ладнання, форми, методи і засоби навчання.

Навчальні програми, підручники та посібники, що розроблені пра-
цівниками гімназії, вищих навчальних закладів, науково-дослідних 
центрів, можуть використовуватись у навчально-виховному процесі 
після експертизи в Міністерстві освіти України.

18. Педагогічні працівники гімназії можуть поєднувати навчально-
виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, вико-
ристовуючи поряд з традиційними методами і формами організації нав-
чальних занять інноваційні технології навчання.

19. Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення 
спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвіду-
вання занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об’єднаннях, товарис-
твах тощо. У гімназії може проводитись підготовка учнів за індивідуаль-
ними навчальними планами, пошукова та навчально-дослідна робота.

20. Гімназія у межах часу, передбаченого навчальним планом, само-
стійно встановлює структуру навчального року (за четвертями, півріч-
чями, семестрами), а також тривалість навчального тижня.

Тижневий режим роботи гімназії регламентується розкладом занять.
21. Навчальний рік починається, як правило, 1 вересня. Його три-

валість обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх 
предметів, але не може бути меншою 34 тижнів.

22. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна стано-
вити менше ЗО календарних днів, улітку — 8 тижнів.

23. Система оцінювання знань учнів гімназії, порядок проведення 
екзаменів, переведення та випуску, звільнення від перевідних та ви-
пускних екзаменів, нагородження за успіхи у навчанні визначають-
ся Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний 
заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 
серпня 1993 року № 660, відповідними нормативними актами Мініс-
терства освіти України.

24. Учні, які не встигають, наказом директора відраховуються з гімназії 
і при сприянні відділів (управлінь) освіти районних (міських) державних ад-
міністрацій переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи.

У разі незгоди батьків або осіб, які їх замінюють, із відрахуванням з 
гімназії вони мають право оскаржити дії директора до ради гімназії. За 
поданням ради відповідним структурним підрозділом місцевого органу 
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державної виконавчої влади створюється комісія, що визначає право-
мірність відрахування. Висновки цієї комісії є остаточними.

За учнями, які навчаються в гімназії, зберігається право вільного пе-
реходу до відповідного класу загальноосвітньої школи.

25. Навчання у гімназії завершується складанням випускних екза-
менів, за результатами яких видається документ про освіту зразка, за-
твердженого Кабінетом Міністрів України.

IV. Учасники навчально-виховного процесу
26. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов’язки 

визначаються Законом України «Про освіту», Положенням про середній за-
гальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженим постановою Кабі-
нету Міністрів України від 19 серпня 1993 року № 660, та статутом гімназії.

Іноземці, прийняті до гімназії, мають права і обов’язки учнів від-
повідно до законодавства України.

27. За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного 
процесу гімназії встановлюються різні форми морального і матеріально-
го заохочення, в тому числі й передбачені її статутом.

Учням гімназії за успіхи в навчанні рішенням ради може бути при-
значена стипендія за рахунок власних коштів або цільових надходжень 
від різних установ, добродійних фондів, товариств, асоціацій тощо.

28. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх 
обов’язків, порушення статуту на них можуть накладатися стягнення, встанов-
лені чинним законодавством, статутом і правилами внутрішнього розпорядку 
гімназії, а також в установленому порядку виноситись громадський осуд.

29. За умови реорганізації чи ліквідації гімназії її працівникам і 
учням засновником гарантується дотримання їх прав та інтересів від-
повідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

V. Управління гімназією та контроль за її діяльністю
30. Управління гімназією здійснюється її засновником і відповідним 

структурним підрозділом по управлінню освітою місцевого органу де-
ржавної виконавчої влади.

Безпосереднє управління гімназією здійснюється її директором та 
органами громадського самоврядування.

Органи державної виконавчої влади, громадського самоврядування, ди-
ректор гімназії діють у межах повноважень, визначених Законом України 
«Про освіту», Положенням про середній загальноосвітній навчально-вихов-
ний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 
серпня 1993 року № 660, даною Інструкцією та статутом закладу освіти.

31. Штатний розпис гімназії встановлюється її засновником відповід-
но до виробничих потреб на основі діючих нормативних документів в га-
лузі освіти та фінансових можливостей.

Прийняття на роботу педагогічних працівників до гімназії може 
здійснюватися за трудовими договорами, контрактами, в тому числі і на 
конкурсній основі.

32. Контроль за дотриманням гімназією державних вимог до рівня 
освіти здійснюється її засновником та відповідним структурним підроз-
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ділом по управлінню освітою місцевого органу державної виконавчої 
влади.

33. Основною формою контролю за діяльністю гімназії є її атестація, 
яка проводиться, як правило, один раз на п’ять років у порядку, вста-
новленому Кабінетом Міністрів України.

34. Зміст, форми і періодичність контролю, не пов’язаного з навчаль-
но-виховним процесом, встановлюються засновником гімназії відповід-
но до чинного законодавства.

35. Діловодство гімназії організовується відповідно до порядку, виз-
наченого чинним законодавством України.

Звітність гімназії встановлюється відповідно до вимог чинного зако-
нодавства та державної статистики.

VI. Майно гімназії. Фінансово-господарська діяльність
36. Майно гімназії становлять основні фонди (приміщення, облад-

нання тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в її 
самостійному балансі.

37. Майно гімназії належить їй на праві власності, повного госпо-
дарського відання або оперативного управління відповідно до чинного 
законодавства, рішення про заснування, статуту гімназії та укладених 
нею угод.

38. Гімназія користується приміщеннями, обладнанням, землею, 
іншими природними ресурсами згідно з чинним законодавством, По-
ложенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 
1993 року № 660, власним статутом і несе відповідальність за дотриман-
ня вимог та норм з їх охорони. Вилучення основних фондів, оборотних 
коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених 
чинним законодавством,

Збитки, завдані гімназії внаслідок порушення її майнових прав ін-
шими юридичними або фізичними особами, відшкодовуються у поряд-
ку, передбаченому чинним законодавством.

39. Фінансово-господарська діяльність гімназії здійснюється на ос-
нові її кошторису,

Джерелами формування кошторису є:
· кошти засновника (ів);
· кошти місцевого (державного) бюджету, що надходять у розмірі, перед-

баченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для за-
безпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

· кошти, отримані від надання гімназією додаткових освітніх послуг;
· прибутки від реалізації продукції навчально-виробничих майсте-

рень, від здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
· кредити та інвестиції банків;
· добровільні грошові внески і пожертвування підприємств, установ, 

організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних 
осіб.
Оренда приміщень гімназії допускається, якщо вона не погіршує 

умов навчання учнів та роботи педагогічних працівників.
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40. У гімназії утворюється фонд загального обов’язкового навчання 
(фонд всеобучу). Цей фонд формується відповідно до порядку, визначе-
ного Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний 
заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 
серпня 1993 року № 660.

41. Кошти гімназії зберігаються на її рахунках в установах банків 
і знаходяться у повному її розпорядженні. Не використані за звітний 
період кошти вилученню не підлягають за умови виконання гімназією 
розрахункових показників її розвитку, якщо інше не передбачено зако-
нодавством.

42. За наявності фінансових можливостей (асигнувань) гімназії мо-
жуть виділятися додаткові бюджетні кошти на факультативи, консуль-
тації, індивідуальне навчання та організацію позакласної (гуртки, лек-
ції, курси тощо), методичної, науково-експериментальної роботи.

43. Гімназія має право фінансувати за рахунок власних коштів захо-
ди, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

44. Порядок ведення бухгалтерського обліку у гімназії визначаєть-
ся чинним законодавством. За рішенням засновника гімназії бухгал-
терський облік може вестися самостійно, разом з іншими навчально-
виховними закладами, підприємствами, установами, організаціями або 
через централізовану бухгалтерію.

45. Гімназія має право користуватися інвестиціями, коротко- і довго-
терміновими кредитами. Короткотерміновий кредит використовується 
гімназією для здійснення її поточної діяльності. Довготерміновий кре-
дит використовується для зміцнення матеріально-технічної та соціаль-
но-культурної бази гімназії з наступним погашенням кредиту за раху-
нок її коштів.

46. Гімназія має право укладати угоди про співробітництво, встанов-
лювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установа-
ми, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями, ок-
ремими громадянами як на території України, так і за її межами.

Гімназія за наявності належної матеріально-технічної та соціально-
культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати 
міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін пе-
дагогічними працівниками та учнями, проводити спільні заходи (кон-
ференції, олімпіади тощо), а також вступати до міжнародних організа-
цій відповідно до чинного законодавства.

47. Зазначена Інструкція погоджена із Міністерством фінансів Ук-
раїни, Міністерством праці України, Міністерством закордонних справ 
України, Міністерством культури та мистецтв України, Міністерством 
охорони здоров’я України, Міністерством оборони України, Фондом де-
ржавного майна України, Академією педагогічних наук України.
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ.

Методичне забезпечення.

Програма Російська мова (курс за вибором) 

для загальноосвітніх навчальних закладів 

з навчанням українською мовою.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРОГРАМА РОСІЙСЬКА МОВА
(КУРС ЗА ВИБОРОМ)

ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
З НАВЧАННЯМ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Програму підготувала Т. Я.Фролова 
доцент Кримського республіканського інституту післядипломної освіти.

ISBN Фролова Т. Я., 2006
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Пояснительная записка
Программа предназначена для практического усвоения курса русс-

кого языка в общеобразовательных учебных заведениях с украинским 
языком обучения. Программа определяет содержание курса для учеб-
ных заведений с одиннадцатилетним сроком обучения. 

Основной целью изучения курса русского языка по выбору является 
формирование у учащихся умений и навыков свободного и коммуника-
тивно целесообразного использования средств языка во всех видах рече-
вой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо). 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

1) дать учащимся определенный объем знаний о языке и речи в ка-
честве основы для развития навыков речевой деятельности; 

2) развивать умение применять изученные языковые средства в соот-
ветствии с нормами русского литературного языка; 

3) научить оценивать употребление языковых средств с точки зрения 
нормативности как в устной, так и в письменной форме, а также с пози-
ции соответствия ситуации и сфере общения.

Структура программы. Программа состоит из «Пояснительной за-
писки», «Вводного курса» и четырех вариантов «Основного курса». 

«Вводный курс» предусматривает изучение предмета при отсутствии 
начальных знаний и умений по русскому языку. В этом случае изуче-
ние «Вводного курса» должно предшествовать освоению каждого из 
вариантов «Основного курса». Содержание «Вводного курса» включает 
учебный материал, необходимый для овладения начальными знаниями 
и умениями по всем видам речевой деятельности и начальными языко-
выми знаниями и умениями. Во «Вводном курсе» программы основные 
пунктуационные правила как материал, уже освоенный в процессе изу-
чения украинского языка, актуализируются в новой учебной ситуации. 
Пунктуационные темы, сходные в двух языковых системах, закрепля-
ются в качестве повторяемого материала параллельно с изучением опре-
деленных тем по фонетике, морфемике, морфологии, орфографии. Па-
раллельное изучение позволяет закреплять языковые нормы в процессе 
изучения синтаксиса и пунктуации на материале предложений и текс-
тов и, таким образом, дает возможность увеличить время, необходимое 
для закрепления навыков, уплотнить изучаемый материал, интегриро-
вать процессы обучения правописанию и развития речи, так как изучен-
ное отрабатывается на материале предложения и текста. 

Наличие 4-х вариантов «Основного курса» позволяет учебному за-
ведению самостоятельно определять время введения курса. Вариатив-
ность программы обеспечивает ее мобильность, возможность введения 
курса на любом этапе обучения:

1 вариант – «Вводный курс» – 3/4 класс, «Основной курс» – 5–8 класс;
2 вариант – «Вводный курс» – 4/5 класс, «Основной курс» – 6–8 класс;
3 вариант – «Вводный курс» – 6 класс, «Основной курс» – 7–9 класс;
4 вариант – «Вводный курс» – 7/8/9 класс, «Основной курс»– 8/9/10 

класс (изучение или обобщающее повторение).
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Содержательная часть вариантов «Основного курса» в основном сов-
падает. Вариативность определяется тематикой и направленностью 
речевой линии, а также последовательностью введения языковых тем. 
Последовательность введения языковых тем сориентирована на про-
грамму изучения украинского языка, что даёт возможность опираться 
в процессе преподавания на сходные базовые умения и навыки, сфор-
мированные в процессе изучения украинского языка, в свою очередь, 
закрепляя их в новой учебной ситуации.

Четвертый вариант программы предполагает двухлетнее изучение 
или обобщающее повторение практического курса русского языка в 
старших классах. Морфология, морфемика, словообразование и орфог-
рафия, как и во «Вводном курсе», изучаются параллельно с материа-
лами по синтаксису и пунктуации. Синтаксическая и пунктуационная 
системы сходны в русском и украинском языках, поэтому предполагает-
ся изучение данных разделов как актуализируемых на основе транспо-
зиции. Такой подход позволяет интенсифицировать процесс изучения 
материалов, являющихся необходимыми для практического овладения 
русским языком.

Изложение основных положений курса направлено на практическое 
применение знаний в двух видах речевой деятельности: устной и пись-
менной – и отвечает коммуникативно-функциональной направленнос-
ти обучения. В программе выделены два раздела: 1) развитие навыков 
речевой деятельности; 2) языковые средства и нормы их употребления. 
В каждом разделе определяется содержание работы и перечисляются 
требования к умениям, которые должны быть сформированы в ходе обу-
чения. 

Развитие навыков речевой деятельности. В первом разделе всех 
вариантов программы определяется содержание работы по каждому 
виду речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 
и приводятся требования к уровню общеобразовательной подготовки 
учащихся. Развитие навыков речевой деятельности осуществляется на 
основе знания основных речеведческих понятий, которые осваиваются 
на уроках украинского языка и актуализируются в процессе изучения 
русского языка. 

В программе перечисляются умения, которые необходимо формиро-
вать в процессе обучения, указаны стилистические и жанровые характе-
ристики текстов, на материале которых осуществляется формирование 
речевых умений и навыков, отмечены некоторые количественные пара-
метры: объем текста, время осуществления определенного вида работы, 
объем выполняемой работы. 

Коммуникативный подход к обучению русскому языку предполага-
ет изучение речевого и языкового материала в логическом единстве. В 
связи с этим практической задачей для реализации программы явля-
ется отбор дидактического материала в определенной системе: каждая 
языковая тема должна закрепляться на серии упражнений-текстов, 
связанных единой речевой задачей и единой темой высказывания. При 
этом тексты, на которых закрепляется языковая тема, должны служить 
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основой для формирования всех видов речевой деятельности, стимули-
ровать применение языковых знаний в процессе создания собственных 
речевых высказываний как в устной, так и письменной форме, напри-
мер, в виде пересказа-изложения, восстановительного или свободного 
диктанта, сочинений разных типов и стилей и т. п. Текстовые матери-
алы упражнений позволяют на каждом уроке работать над развитием 
речевых умений. Содержание текстов должно быть актуально с позиции 
жизненного опыта учащегося, жизненных проблем, в разрешении кото-
рых ученик видит особый смысл, что позволяет активизировать работу 
по развитию речи.

Применение практических умений при создании собственного рече-
вого высказывания объединяет процесс развития навыков грамотного 
письма и процесс развития речи. Такой подход позволяет проводить 
работу по формированию речевых умений не только на специально вы-
деленных уроках, но и систематически, в ходе проведения каждого за-
нятия; дает возможность интенсифицировать освоение курса русского 
языка, выстраивая логику изучения предмета в системе, где языковой 
материал мотивированно актуализируется в связи с изучением норм 
правописания, овладение которыми в свою очередь востребовано необ-
ходимостью их применения в практике свободного письма. 

Изучение языковых средств и норм их употребления. Языковые 
средства рассматриваются в программе курса как нормативные компо-
ненты коммуникативной компетенции учащихся. В каждой языковой 
теме выделены два подраздела: «Речь» и «Правописание», что позволяет 
осмысливать языковой материал с позиции использования полученных 
знаний во всех аспектах устной и письменной речи. Материалы, выде-
ленные под рубрикой «Речь», позволяют конкретизировать применение 
изученных языковых средств с позиции орфоэпии, лексикологии, куль-
туры речи, грамматики, стилистики. В целях сокращения количества 
рубрик в программе, эти материалы включаются в общий подраздел с 
условно-обобщенным названием «Речь». 

Все занятия по изучению языковых тем одновременно направлены 
на достижение коммуникативной цели курса. 

Критерием отбора теоретического материала, представленного к 
изучению, является его востребованность в качестве основы для форми-
рования практических умений и навыков. Это позволяет структуриро-
вать курс обучения русскому языку в виде психологически обоснован-
ной системы, где изучение теории мотивировано её востребованностью 
как концептуальной базы для формирования практических умений и 
навыков. В то же время изучаемый компактно практический материал 
служит основой для поэтапного, системного и мотивированного овладе-
ния теоретическими знаниями. 

Программа предусматривает максимальное использование возмож-
ностей украинско-русского двуязычия. При сходстве или совпадении 
с украинским языком изучаемый теоретический материал излагается 
как актуализируемый, закрепляемый в новой учебной ситуации. Моти-
вированная актуализация языковых фактов, сходных в двух языковых 
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системах, востребованность знания этих фактов для освоения практи-
ческих тем позволяет высвободить учебное время для усиления практи-
ческой направленности курса, для целенаправленной системной работы 
не только по формированию умений и навыков, но и по их удержанию. 
Минимизация необходимого и достаточного базового материала позво-
ляет представить нормы правописания в виде строго структурирован-
ной системы. 

Логика построения каждого варианта программы определяется со-
держанием обучения на данный период курса украинского языка, что 
позволяет не дублировать изучение сходного материала, а рассматри-
вать его под новым углом зрения в процессе изучения русского языка. 
Кроме того, логику построения каждого варианта программы определя-
ет задача дать максимальный объем учебного материала, связанного с 
практическим применением знаний и умений в разных видах речевой 
деятельности (как устной, так и письменной). 

В целях уплотнения учебного материала в программе изменена тра-
диционная последовательность изучения языковых тем, изменен под-
ход к изучению ряда разделов. Например, разделы «Морфология», 
«Словообразование», «Орфография» изучаются параллельно. Это дает 
возможность изучать материал обобщенно. Так в начале раздела после-
довательно проводится актуализация (на основе транспозиции) призна-
ков определенных частей речи: последовательное изучение с опорой на 
украинский язык основных признаков частей речи позволяет изучать 
на обобщенно-сопоставительном уровне нормы их правописания: «Упот-
ребление ь в словах с ж, ш, ч, щ на конце слова», «Употребление букв о, 

ё после ж, ш, ч, щ в корне слова и за корнем в именах существительных, 
прилагательных, глаголах, причастиях», «Правописание суффиксов», 
«Написание не с разными частями речи» и т. д. При этом умение распоз-
навать самостоятельные части речи в процессе применения обобщенно-
сопоставительных правил востребовано практикой письма. 

Логику изложения разделов «Синтаксис» и «Пунктуация» опреде-
ляют синтаксически обоснованные пунктуационные темы. Последова-
тельность пунктуационного материала имеет целью представить пун-
ктуацию в виде обозримой, осознаваемой и логически обоснованной 
системы: пунктуация при перечислении; синтаксические конструкции, 
выделяемые парной запятой; конструкции, не всегда выделяемые или 
отделяемые запятой (союз и, союз как); интонационно-смысловые зна-
ки (двоеточие, тире); пунктуация при передаче чужой речи на письме. 

«Лексикология» не выделяется в программе как самостоятельный 
раздел. При изучении «Вводного курса» основные положения лексико-
логии рассматриваются обзорно, с опорой на украинский язык. В «Ос-
новном курсе» «Лексикология» актуализируется в связи с изучением 
языковой темы: языковое явление рассматривается и с точки зрения 
лексикологии. 

Изменение традиционной последовательности изучения языковых 
средств продиктовано, прежде всего, ориентированностью програм-
мы на развитие практических умений и навыков, дефицитом учебного 
времени для ее реализации. Изменение последовательности учебного 
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материала позволяет оптимизировать процесс овладения практическими 
умениями, высвободить значительный объем учебного времени для реали-
зации коммуникативной направленности обучения даже в условиях огра-
ниченного количества часов на изучение русского языка.

Письменная речь рассматривается в программе как важный компонент 
коммуникативной компетенции. Грамотное письмо, традиционно являясь 
одним из ключевых компонентов оценки и самооценки качества усвоения 
всего курса, имеет в учебной деятельности высокий мотивационный уро-
вень. Однако освоение норм правописания наиболее время- и энергозат-
ратно в процессе изучения курса русского языка. Основными причинами 
низкой эффективности преподавания данного раздела является рассре-
доточенное изложение орфографического и пунктуационного материала, 
что препятствует восприятию норм правописания как цельной, логически 
выстроенной системы и предопределяет быстрое угасание навыков. Кроме 
того, специфика 70% правил создает основания для возникновения внут-
риязыковой интерференции, под влиянием которой навык разрушается 
уже в процессе формирования.

Оптимизация процесса обучения нормам правописания в данном курсе 
подразумевает такие подходы, как укрупнение дидактических единиц обу-
чения, изменение способов решения частных и обобщенных орфографичес-
ких и пунктуационных задач, способ выполнения которых базируется на 
минимальном количестве грамматических ориентиров и, соответственно, 
требует минимального количества обобщенных мыслительных операций, 
что облегчает процесс усвоения и повышает оперативность применения 
правила. Программный материал ориентирует преподавателя на обучение 
учащихся таким вариантам применения правила, которые нивелируют 
проявление внутриязыковой интерференции и, как следствие, снижают 
уровень межъязыковой интерференции. Например, сформулированная 
в качестве программного материала тема «Написание о в слабой позиции 
в корнях гор-, клон-, твор-; написание а в слабой позиции в корнях зар-, 

плав-» содержит элементы орфографического предписания и ориентирует 
на однозначное, безвариантное его изложение. По исследованиям психоло-
гов, материал, изложенный как безвариантный, требует значительно мень-
ших (в 20 раз) затрат учебного времени, необходимого для его усвоения. 

Безвариантное решение орфографической задачи позволяет повысить 
качество усвоения правил при меньших затратах учебного времени, уп-
лотнить учебный материал, объединяя родственные правила в группы для 
единовременного изучения («Одна и две буквы н в полных прилагательных 
и причастиях», «Орфограммы в суффиксах», «Конструкции с союзом и», 
«Конструкции с союзом как», «Тире в простом и сложном предложениях» 
и т. д.). При этом программа, наряду с указанием на определенную объеди-
ненную тему, ориентирует на наиболее рациональный, доступный способ 
ее изложения. Например, тема «Конструкции с союзом как» сформули-
рована следующим образом: «Синонимия как средство разграничения 
синтаксических конструкций, присоединяемых союзом как (как = есть 
– сказуемое; как = подобно – сравнительный оборот; как = будучи – обособ-
ленное приложение; как = в роли – необособленное приложение). Выделе-
ние сравнительного оборота и обособленных приложений запятыми».
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Структурный анализ построения блоков правил, работа по определению 
наиболее рациональных способов решения правописной задачи, активное 
включение словесной формы в процесс формирования навыков становят-
ся основой для развития мышления и научной речи учащихся, позволяют 
осуществлять личностно ориентированное обучение.

Уплотнение изучаемых тем позволяет представить языковые нормы и 
нормы правописания в виде обозримой, осознаваемой системы, организо-
вать ритмичное повторение изученного в процессе освоения нового и со-
здать условия для надежного удержания формируемых умений и навыков, 
прочность и качество которых обеспечивается только при условии удержа-
ния их в течение определенного периода времени. 

Минимизация необходимого и достаточного базового теоретического 
материала, плотность и компактность изучения норм правописания, ин-
теграция процесса обучения правописанию и процесса развития речи поз-
воляет интенсифицировать изучение курса русского языка, реализовать 
актуальную для учебных заведений Украины задачу направленности со-
держания обучения предмету на решение практических задач. 

Вводный курс
35 часов
1 час в неделю

Содержание учебного материала
Требования к уровню общеобразо-
вательной подготовки учащихся

Введение (1 ч.) Роль и значения 
языка в жизни человека и общества.

Учащийся понимает роль и место 
языка в жизни человека и общества.

1. Развитие навыков речевой деятельности (8 ч.)

Слушание – понимание устной 
речи (аудирование).

Восприятие на слух, понима-
ние текстов, относящихся к ху-
дожественному, разговорному 
стилям. 

Жанры: загадка, пословица, 
скороговорка, сказка, рассказ, 
стихотворение, песня, игра. 

Тип речевого высказывания: 
повествование, описание, рассуж-
дение.

Время звучания текстов разго-
ворного и художественного сти-
лей – 3–4 минуты, научно-попу-
лярного – 2–3 минуты.

Объем адаптированного текста 
– 120–150 слов; объем неадапти-
рованного текста – 50–90 слов. 

Учащийся внимательно слуша-
ет текст; следит за содержанием 
речи и её особенностями, обуслов-
ленными речевой ситуацией; пони-
мает после одного прослушивания 
фактическое содержание текста; 
определяет тему и основную мысль 
текста, составляет первичное впе-
чатление о содержании услышан-
ного; распознает художественный 
и разговорный стили речи. 
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Говорение.
Монологическая речь. 
Пересказ текстов художествен-

ного, научно-популярного стилей 
(100–150 слов).

Составление высказываний 
разных типов: описание природы, 
животного, игры; рассказ по ри-
сункам-опорам, опорным словам 
(объём монологического выска-
зывания – 4–6 предложений).

Замена, вставка слов в текст, 
подбор синонимов; перевод слов 
и выражений; составление выска-
зывания по аналогии, заучивание 
наизусть стихотворных и прозаи-
ческих текстов. 

Выделение основной мысли 
текста, подбор заголовков. 

Диалогическая речь. 
Воспроизведение, разыгрыва-

ние диалогов из прослушанных и 
прочитанных произведений. 

Составление этикетных диа-
логов по заданному образцу, по 
опорным репликам (обращение, 
привлечение внимания, приветс-
твие, прощание, благодарность, 
извинение), на основе жизненно-
го опыта (4–7 реплик). 

Учащийся пересказывает не-
большие тексты художественного, 
научно-популярного стилей, выра-
жая своё отношение к излагаемо-
му материалу. Заучивает наизусть 
небольшие тексты (скороговорки, 
поговорки, пословицы, загадки, 
небольшие стихотворения), пере-
водит слова и выражения с укра-
инского языка на русский; строит 
высказывания по самостоятельно 
составленному плану, по серии ри-
сунков, опорным словам, вставляет 
подходящие по смыслу слова;, вос-
станавливает нарушенную целост-
ность текста; выразительно читает 
наизусть стихотворения и прозаи-
ческие произведения; составляет 
и разыгрывает диалоги с опорой на 
текст, по предложенной учителем 
ситуации.

Чтение. 
Чтение вслух знакомого адап-

тированного текста художествен-
ного и научно-популярного сти-
лей (не менее 50 слов в минуту). 

Чтение молча незнакомого 
адаптированного текста художес-
твенного и научно-популярного 
стилей (не менее 70 слов в мину-
ту).

Жанры: загадка, сказка, ле-
генда, рассказ, стихотворение, 
басня. 

Объем адаптированного текста 
– 190–230 слов; объем неадапти-
рованного текста – 90–130 слов. 

Учащийся выразительно читает 
вслух знакомый текст; читает мол-
ча незнакомый текст; понимает его 
содержание, логическое построе-
ние; вычленяет в тексте составные 
части. 
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2. Языковые средства и нормы их употребления в речи (26 ч)

Фонетика, гра-
фика, орфография, 
орфоэпия (11 ч.)

Синтаксис. Пункту-
ация (попутное повто-
рение на основе транс-
позиции)

Требования к уров-
ню общеобразователь-
ной подготовки уча-
щихся

Звуки и буквы (1 ч.)
Алфавит. Сопос-

тавление фонетичес-
кой и графической 
систем украинского 
и русского языков. 
Звуки и буквы, сов-
падающие в русском 
и украинском язы-
ках. 

Знакомство с ук-
раинско-русским, 
русско-украинским 
словарем. 

Чтение и пересказ 
а д а п т и р о в а н н ы х 
текстов на основе фо-
нетических и графи-
ческих материалов, 
совпадающих в двух 
языковых системах. 

Правописание . 
Списывание адапти-
рованных текстов. 
Работа с орфографи-
ческим словарем. 

П р е д л о ж е н и е 
(с опорой на украинс-
кий язык). Граммати-
ческая основа предло-
жения. Типы предло-
жений по цели выска-
зывания, по интонаци-
онной окраске. 

Речь. Интонаци-
онная оформленность 
предложения. 

Синонимия простых 
предложений разных 
видов.

Письмо. Знаки пре-
пинания в конце пред-
ложения.

Учащийся различа-
ет звуки и буквы; знает 
звуковое значение букв 
русского алфавита; рас-
крывает его отличие от 
украинского алфавита; 
читает и пересказыва-
ет адаптированные тек-
сты на основе фонети-
ческих и графических 
материалов, совпадаю-
щих в двух языковых 
системах.

Учащийся умеет с 
помощью знаков препи-
нания передавать чувс-
тва и целевую установ-
ку высказывания. 

Произношение 
согласных звуков и 
их передача на пись-
ме (2 ч.)

Фонетическое и 
графическое значе-
ние согласных зву-
ков. 

Звуковое значе-
ние буквы г (в сопос-
тавлении с украинс-
ким языком). 

Парные звонкие 
и глухие согласные.

Однородные члены 
предложения. Сложное 
предложение.

Однородные члены 
предложения и части 
сложного предложе-
ния, связанные с помо-
щью союзов а, но, да (в 
значении но).

Речь. Интонация 
предложений с сопос-
тавлением и противо-
поставлением.

С о п о с т а в л е н и е  и

Учащийся клас-
сифицирует звуки на 
гласные и согласные, 
согласные – на звон-
кие и глухие, твердые и 
мягкие; правильно про-
износит звонкие и глу-
хие согласные в слабых 
позициях. 

Учащийся распоз-
нает однородные члены 
предложения и части 
сложного предложе-
ния; осмысливает их
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Оглушение зву-
ков, передаваемых 
буквами б, в, г, д, 

ж, з в конце слова и 
перед глухими со-
гласными в середине 
слова; озвончение 
глухих согласных 
перед звонкими; спо-
собы их проверки. 
Основной принцип 
русского правописа-
ния.

Речь. Звукопись 
в скороговорках, за-
гадках, и т.п. Омо-
нимы, омофоны (луг 
– лук, гриб – грипп). 

Правописание . 
Приемы проверки 
парных звонких и 
глухих согласных в 
конце слова и в се-
редине перед соглас-
ными. 

О р ф о г р а м м а . 
Опознавательный 
признак орфограм-
мы. 

Орфографичес-
кая ошибка и ее ус-
ловное обозначение.

противопоставление 
в пословицах и загад-
ках.

Письмо. Запятая пе-
ред союзами а, но, да (в 
значении но). 

П у н к т у а ц и о н н а я 
ошибка и ее условное 
обозначение.

роль в речи, определяет 
признаки однородных 
членов предложения, 
находит пунктограммы 
и объясняет их; пра-
вильно ставит знаки 
препинания.

Непроизносимые 
согласные (1 ч.)

Непроизносимые 
согласные в соче-
таниях сн – стн, 

зн – здн, сл – стл, 

рц – рдц (в сопостав-
лении с явлением 
упрощения в укра-
инском языке). Уд-
военные согласные в 
словах иностранного 
происхождения (ал-
лея, корректор).

Однородные члены 
предложения. 

Сложное предложе-
ние.

Однородные члены 
предложения, части 
бессоюзного сложного 
предложения, связан-
ные интонацией пере-
числения (основные 
признаки, приемы от-
личия) (с опорой на ук-
раинский язык). 

Учащийся находит 
в тексте изученные ор-
фограммы и объясняет 
их; находит и исправ-
ляет орфографические 
ошибки. 

Учащийся распоз-
нает однородные члены 
предложения и час-
ти сложного предло-
жения; находит пунк 
тограммы и объясняет 
их; правильно ставит 
знаки препинания.
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Речь. Рифма в 
стихотворной речи.

Правописание . 
Способы проверки 
непроизносимых со-
гласных. 

Речь. Соблюдение 
правильной интона-
ции в предложениях 
с однородными члена-
ми предложения и в 
бессоюзных сложных 
предложениях, части 
которого связаны инто-
нацией перечисления.

Письмо. Запятая 
при перечислении.

Твердые и мягкие 
согласные (1 ч.)

Согласные твер-
дые и мягкие. 

Способы передачи 
мягкости согласных 
на письме (в сопос-
тавлении с украин-
ским языком).

Правописание . 
Употребление ь при 
обозначении мяг-
кости согласных на 
письме.

Сложносочинённое 
предложение. Конс-
трукции с союзом и. 

Приёмы отличия 
однородных членов 
предложения и час-
тей сложносочинён-
ного предложения, со-
единённых союзом и. 

Письмо. Запятая 
между частями слож-
носочинённого предло-
жения, соединенными 
союзом и.

 Учащийся правиль-
но употребляет ь для 
обозначения мягкости 
согласных.

Учащийся находит 
пунктограммы и объяс-
няет их; правильно ста-
вит знаки препинания.

Произношение 
гласных звуков и их 
передача на письме 
(2 ч.)

Гласные звуки, 
их графическое изоб-
ражение в сопостав-
лении с украинским 
языком: и – і, ы – и, 

е – є, э – е, ё – ьо, йо. 
Слог. Ударение. 

Гласные ударные и 
безударные, их про-
изношение и переда-
ча на письме.

Основные прави-
ла переноса слов (с 
опорой на украинс-
кий язык). 

Речь. Произноше-
н и е  з в у к а ,  п е р е

Учащийся правиль-
но произносит и пере-
дает на письме безу-
дарные гласные после 
твердых и мягких со-
гласных; раскрывает их 
отличие от украинских 
гласных; делит слова 
на слоги и умеет пере-
носить слова; выделяет 
ударные и безударные 
слоги; находит в тек-
сте изученные орфог-
раммы и объясняет их, 
находит и исправляет 
орфоэпические и орфог-
рафические ошибки.
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даваемого буквой е, 
в некоторых заимс-
твованных словах 
(тире, депо). Зна-
комство со словарем 
з а и м с т в о в а н н ы х 
слов. 

О с о б е н н о с т и 
ударения в словах, 
близких по звуча-
нию украинским 
словам. 

Орфоэпическая 
ошибка.

Правописание . 
Способы опреде-
ления безударной 
позиции (наличие 
ударного звука, на-
личие вариантов 
графического отоб-
ражения: во/ада).

Основной при-
нцип проверки глас-
ных в слабой пози-
ции. 

 

Произношение 
шипящих звуков и 
написание некото-
рых сочетаний с ши-
пящими (2 ч.)

С о п о с т а в л е н и е 
звукового значения 
шипящих ж, ш, ч, 

щ, и ц в русском и 
украинском языках. 

Речь. Варианты 
произношения чн 
– [чн], [шн].

Правописание . 
Написание сочета-
ний жи – ши, ча – 

ща, чу – щу; чк, чн, 

нч, нщ, рщ. 

Сложноподчинен-
ное предложение.

Сложное предло-
жение, части которо-
го связаны при помо-
щи союзов и союзных 
слов (что, чтобы, где, 
когда, куда, который, 
если, едва, хотя, пото-
му что и т.п.).

Речь. Использова-
ние сложноподчинен-
ных предложений в 
текстах различных 
стилей речи. 

Письмо. Выделение 
запятыми синтаксичес-
ких конструкций, при-
соединяемых союзами 
и союзными словами.

 Учащийся пра-
вильно произносит 
отдельные сочетания 
согласных и гласных 
с шипящими; находит 
в тексте изученные ор-
фограммы и объясняет 
их; находит и исправ-
ляет орфоэпические 
и орфографические 
ошибки.

Учащийся распоз-
нает сложное предло-
жение, находит пунк-
тограммы и объясняет 
их; правильно ставит 
знаки препинания.
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 Произношение 
и написание отде-
льных сочетаний (2 
ч.) 

Устойчивые соче-
тания на конце слов: 
-ого, -его, -шься, -
чься, -тся – -ться. 

Речь. Произно-
шение устойчивых 
сочетаний на конце 
слов: -тся, -ться 

– [цца], -ого, -его 

– [ово], [ево]. 
Рифма в стихот-

ворной речи.
Правописание . 

Написание устой-
чивых сочетаний 
на конце слов: -ого 

– -его, -тся – -ться, 

-шься, -чься.

Обобщающие слова 
при однородных чле-
нах предложения. 

Речь. Соблюдение 
правильной интонации 
в предложениях с обоб-
щающими словами при 
однородных членах. 

Использование од-
нородных членов пред-
ложения (в том числе 
и с обобщающими сло-
вами) в текстах офици-
ально-делового, науч-
ного, художественного 
стилей.

Письмо. Двоеточие 
и тире в предложениях 
с обобщающими сло-
вами при однородных 
членах. 

Учащийся пра-
вильно произносит 
отдельные сочетания 
согласных и гласных; 
находит в тексте изу-
ченные орфограммы и 
объясняет их; находит 
и исправляет орфоэпи-
ческие и орфографичес-
кие ошибки.

Учащийся правиль-
но находит обобщающие 
слова при однородных 
членах предложения и 
обосновывает их умест-
ность, составляет пред-
ложения с однородны-
ми членами; правильно 
интонирует и ставит 
знаки препинания.

Морфемика. Орфография (7 ч.)

 Корень, префикс, 
суффикс как зна-
чимые части слова 
(с опорой на украин-
ский язык) (1 ч.)

Правописание . 
Правила переноса с 
учетом состава сло-
ва.

Учащийся выделяет 
значимые части слова; 
умеет переносить сло-
ва, учитывая их состав; 
знает основные способы 
и средства образования 
слов. 

Корень как зна-
чимая часть слова (с 
опорой на украинс-
кий язык) (1 ч.).

О д н о к о р е н н ы е 
слова. Наиболее про-
дуктивные корни 
русского языка. 

Речь. Одноко-
ренные слова как 
средство связи пред-
ложений в тексте. 
Речевые ошибки, 

Тире между подле-
жащим и сказуемым.

Речь. Использование 
изучаемой конструк-
ции в текстах научно-
го (определение поня-
тия), художественного 
и публицистического 
(афоризмы, определе-
ния, понятия) стилей.

Учащийся приводит 
примеры однокоренных 
слов, умеет подбирать 
проверочные слова.

Учащийся находит 
пунктограммы и объяс-
няет их; правильно ста-
вит знаки препинания.
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вызванные неоправ-
данным употребле-
нием однокоренных 
слов в тексте.

Правописание . 
Гласные корня, про-
веряемые и не про-
веряемые ударением 
(повторение). Пол-
ногласия -оро-, -оло- 

-ере- в корнях слов (с 
опорой на украинс-
кий язык). 

Способы провер-
ки безударных глас-
ных, передаваемых 
буквами о, а, е, и я 
в корне (корень как 
лексически закон-
ченное слово – ос-
нова для проверки: 
отвинтить – винт; 
способы подбора од-
нокоренных слов). 

Префикс как зна-
чимая часть слова 
(с опорой на украинс-
кий язык) (2 ч.) 

Наиболее продук-
тивные префиксы рус-
ского языка. Их зна-
чение. Графическое 
отображение наиболее 
употребительных пре-
фиксов на письме. 

Речь. Синонимия 
префиксов (не- – без- 
и т.п.). Антонимия 
префиксов (при- – у-, 

подо- – ото-). 
Правописание . 

Основное правило на-
писания гласных и со-
гласных в префиксах 
(в сопоставлении с 
украинским языком). 

Обращение. 
Речь. Звательная 

интонация в предложе-
нии с обращением.

Обращение как по-
казатель отношения к 
адресату речи. 

Обращение в лите-
ратурных произведе-
ниях. Обращение в пос-
ловицах, приговорках, 
дразнилках.

Письмо. Знаки пре-
пинания при обраще-
нии. 

Учащийся подби-
рает слова с одинако-
выми префиксами, 
находит изученные ор-
фограммы и объясняет 
их; применяет знания 
и умения по морфеми-
ке и словообразованию 
в практике правописа-
ния и в речи; пользует-
ся словарем морфем и 
словообразовательным 
словарем.

Учащийся распозна-
ет в предложениях об-
ращения и осмысливает 
их роль в речи; состав-
ляет предложения с об-
ращениями, правильно 
интонирует их и ставит 
знаки препинания.
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Отличие префик-
сов (под-, за-, на-, 

в-, с-, без- (бес-), по-

, из-, до-, к- и др.) от 
предлогов на мате-
риале созвучных 
форм слов: сущест-
вительное с предло-
гом – наречие. 

 

Разделительные 
твёдый и мягкий 
знаки (1 ч.) 

Правописание . 
Правила написания 
слов с разделитель-
ными ъ и ь.

Учащийся правиль-
но употребляет разде-
лительные ь и ъ; нахо-
дит в тексте изученные 
орфограммы и объяс-
няет их; находит и ис-
правляет орфоэпичес-
кие и орфографические 
ошибки. 

Суффикс как зна-
чимая часть слова (с 
опорой на украинс-
кий язык) (2 ч.)

Наиболее про-
дуктивные суффик-
сы русского языка, 
их значение, пра-
вописание (-тель, 

-ист, -ник, -арь, -т-, 

-ость, -изн-,-ств-, 
-ени(е), -чив(ый), 

-лив(ый),-енк(ий), 

-еньк(а), -ечк(а), 

-ичк(а) ).
Речь. Использо-

вание в речи слов, 
образованных с по-
мощью суффиксов, 
которые придают 
предложению эмо-
циональную окра-
шенность и вырази-
тельность.

Правописание . 
Правописание на-
иболее продуктив-
ных суффиксов. 

Вводные слова. 
Речь. Использование 

вводных слов в речи. 
Синонимия вводных 
слов. 

Соблюдение пра-
вильной интонации в 
предложениях с ввод-
ными словами. 

Письмо. Знаки пре-
пинания при вводных 
словах.

Учащийся находит 
изученные орфограм-
мы и объясняет их; раз-
личает значения суф-
фиксов. 

Учащийся распоз-
нает в предложениях 
вводные слова, осмыс-
ливает их роль в речи; 
составляет предложе-
ния с вводными слова-
ми, правильно инто-
нирует и ставит знаки 
препинания.
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Морфология. Орфография (6 ч.)

С а м о с т о я т е л ь -
ные части речи 
(4 ч.)

Имя существи-
тельное, имя при-
лагательное, имя 
числительное, мес-
тоимение, глагол, 
наречие. Признаки 
самостоятельных 
частей речи. Спо-
собы определения 
самостоятельных 
частей речи по воп-
росу, значению, 
морфологическим 
признакам, роли 
в предложении (с 
опорой на украинс-
кий язык). 

Окончания су-
щ е с т в и т е л ь н ы х , 
п р и л а г а т е л ь н ы х , 
глаголов в сильной 
позиции. 

Личные место-
имения.

Речь. Исполь-
зование самосто-
ятельных частей 
речи в текстах раз-
ных стилей. Упот-
ребление личного 
местоимения Вы 
при обращении к 
одному человеку 
как форма выраже-
ния вежливости. 
Этические нормы 
употребления лич-
ных местоимений 
при общении. Мес-
тоимения во фразе-
ологических оборо-
тах. 

Способы передачи 
чужой речи. 

Прямая речь. 
Диалог.
Речь. Соблюдение 

правильной интона-
ции в предложениях 
с прямой речью и диа-
логом.

Диалог в художес-
твенных произведе-
ниях. 

Письмо. Знаки пре-
пинания при прямой 
речи и диалоге.

Учащийся распоз-
нает самостоятельные 
части речи по значе-
нию, вопросу, грамма-
тическим признакам, 
роли в предложении; 
находит начальную 
форму неизменяемых 
частей речи; находит 
основу слова и оконча-
ние, правильно произ-
носит, согласует их 

Учащийся распоз-
нает слова автора и 
прямую речь, пра-
вильно интонирует и 
ставит знаки препина-
ния при прямой речи, 
диалоге.
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Служебные части 
речи. Предлог как 
служебная часть речи 
(1 ч.)

Общее представле-
ние о предлоге. 

Речь. Предлог как 
средство связи слов 
в словосочетании и 
предложении (с опо-
рой на украинский 
язык). 

Правописание. От-
личие предлогов от 
префиксов (на матери-
але созвучных форм 
слов) (повторение). 

Написание лич-
ных местоимений с 
предлогами (ко мне 

– я, с нами – мы, к 

ним – они и т. д.).

Текст. 
Основные признаки 

текста. Деление текста 
на части.

Учащийся распоз-
нает предлоги и союзы, 
осмысливает их роль 
в речи; разграничива-
ет предлоги и префик-
сы, предлоги и союзы, 
уместно употребляет 
предлоги в высказыва-
нии, правильно произ-
носит и пишет их.

Учащийся находит в 
тексте вступление, ос-
новную часть, заключе-
ние, понимает особен-
ности их содержания и 
роль в тексте.

Союз (1 ч.) 
Союз как служеб-

ная часть речи. Об-
щее представление 
о союзе (с опорой на 
украинский язык).

Союз как средство 
связи слов в словосо-
четании и предложе-
нии. Употребление 
союзов в простом и 
сложном предложе-
нии.

Речь. Союзы-си-
нонимы и союзы-
антонимы. Исполь-
зование составных 
союзов в научных 
текстах. 

Правописание . 
Правописание сою-
зов. Союз как опоз-
навательный при-
знак пунктограммы 
(повторение).

Текст. 
Средства связи в 

тексте. 

Учащийся распозна-
ет союзы, осмысливает 
их роль в речи; умест-
но употребляет союзы 
в высказывании; пра-
вильно произносит и 
пишет их.

Учащийся распоз-
нает союз как опозна-
вательный признак 
пунктограммы; нахо-
дит различные средства 
связи предложений в 
тексте.
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Лексика(1 ч.)

Лексика. Лек-
сическое значение 
слова. Группы слов 
по значению: сино-
нимы, антонимы, 
омонимы. Однознач-
ные и многозначные 
слова. Прямое и пе-
реносное значение 
слова (с опорой на 
украинский язык).

Текст. 
Типы речи: повес-

твование, описание, 
рассуждение.

Учащийся владеет 
основными понятиями 
раздела «Лексика»; по-
нимает значение слов 
в тексте; использует в 
речи синонимы, антони-
мы, употребляет слова 
в соответствии с их зна-
чением с учетом комму-
никативной задачи вы-
сказывания, использует 
синонимы для предуп-
реждения неоправдан-
ного повторения слов.

Учащийся различа-
ет повествование, опи-
сание, рассуждение, 
осознает особенности их 
композиционных частей 
(вступления, основной 
части, заключения).

Обобщение и сис-
тематизация изу-
ченного (1 ч.).

1 Вариант программы
Вводный курс – 4 класс
Основной курс – 5–8 класс

5 КЛАСС
35 часов

Содержание учебного мате-
риала-

Требования к уровню общеобра-
зовательной подготовки учащихся 

Введение. (1ч.) Язык – важ-
нейшее средство общения и поз-
нания.

 

1. Развитие навыков речевой деятельности (6 ч.)

Слушание – понимание уст-
ной речи (аудирование). 

Учащийся внимательно слуша-
ет текст; следит за содержанием
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Восприятие на слух, понима-
ние текстов, относящихся к ху-
дожественному, научно-попу-
лярному, разговорному стилям. 

Жанры: загадка, пословица, 
скороговорка, песня, игра, сказ-
ка, рассказ, стихотворение.

Тип речевого высказывания: 
повествование, описание, рас-
суждение. 

Время звучания текстов раз-
говорного и художественного 
стилей – 3–4 минуты, научно-
популярного – 2–3 минуты.

Объем адаптированного тек-
ста – 190–230 слов; объем неа-
даптированного текста – 90–130 
слов. 

речи и её особенностями, обуслов-
ленными речевой ситуацией; по-
нимает фактическое содержание 
текста; определяет тему и основ-
ную мысль текста; составляет пер-
вичное впечатление о содержании 
услышанного; воспринимает изоб-
разительно-выразительные осо-
бенности текста, распознает худо-
жественный, научный и разговор-
ный стили речи. 

Говорение. 
Монологическая речь.
Пересказ текстов художес-

твенного, научно-популярного 
стилей (100–150 слов). 

Составление высказываний 
разных типов по самостоятель-
но составленному плану: описа-
ние обстановки, природы, чело-
века, животного, игры; рассказ 
по рисункам-опорам, опорным 
словам (объём монологического 
высказывания – 5–7 предложе-
ний).

Замена, вставка слов в текст, 
подбор синонимов; перевод слов 
и выражений; толкование слов и 
выражений с помощью словаря 
и на основе контекста, составле-
ние высказывания по аналогии, 
заучивание наизусть стихотвор-
ных и прозаических текстов. 

Определение основной мысли 
текста, подбор заголовков.

Диалогическая речь.
Cоставление этикетных диа-

логов по заданному образцу или 
опорным репликам (обращение,

Учащийся пересказывает не-
большие тексты художественно-
го, научно-популярного стилей; 
заучивает наизусть небольшие 
тексты(скороговорки, поговорки, 
пословицы, загадки, небольшие 
стихотворения); переводит слова 
и выражения с украинского языка 
на русский, строит высказывания 
по опорным словам; вставляет под-
ходящие по смыслу слова; выра-
зительно читает наизусть стихот-
ворения и прозаические произве-
дения; составляет и разыгрывает 
диалоги с опорой на текст, по пред-
ложенной учителем ситуации.
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привлечение внимания, при-
ветствие, прощание, благодар-
ность, извинение), информаци-
онных диалогов (просьба – от-
каз, объяснение – ответ и т.п.) и 
диалогов на основе жизненного 
опыта (4–-7 реплик). 

Чтение. 
Чтение вслух знакомых адап-

тированных и неадаптирован-
ных текстов художественного и 
научно-популярного стилей (не 
менее 70 слов в минуту).

Чтение молча незнакомых 
адаптированных и неадаптиро-
ванных текстов художественно-
го и научно-популярного стилей 
(не менее 90 слов в минуту).

Жанры: загадка, сказка, ле-
генда, рассказ, стихотворение, 
басня.

Объем адаптированного тек-
ста – 190–230 слов; объем неа-
даптированного текста – 90–130 
слов. 

Учащийся выразительно чи-
тает вслух знакомый текст; чита-
ет молча незнакомый текст; пони-
мает его содержание, логическое 
построение; вычленяет в тексте со-
ставные части. 

Письмо.
Письменное воспроизведе-

ние слов, словосочетаний, пред-
ложений, текстов (списывание, 
письмо под диктовку с орфогра-
фическим проговариванием). 
Распространение, свертывание, 
перестановка частей предложе-
ния. 

Составление небольших вы-
сказываний (повествование, 
описание, рассуждение) на ос-
нове личного опыта (7–9 предло-
жений). 

Письменное изложение текс-
та повествовательного характе-
ра (объем текста для изложения 
60–80 слов).

Учащийся списывает и записы-
вает под диктовку предложения и 
тексты, подобранные с учётом изу-
ченного языкового материала; пи-
шет подробное и сжатое изложе-
ние текста (повествование, описа-
ние) с предварительной подготов-
кой по содержанию и отбору язы-
кового материала; строит неболь-
шое письменное высказывание 
(повествование, описание, рассуж-
дение) на основе личного опыта.
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1 час в неделю

2. Языковые средства и нормы их употребления в речи

Синтаксис. Пунктуация (6 ч.)

Однородные члены предложе-
ния. Сложное предложение (1 ч.)

Однородные члены предложе-
ния, части бессоюзного сложно-
го предложения, связанные ин-
тонацией перечисления (основ-
ные признаки, приемы отличия). 
Сложносочинённое предложе-
ние. Конструкции с союзом и. 

Приёмы отличия однородных 
членов предложения и частей 
сложносочинённого предложе-
ния, соединённых союзом и. 

Письмо. Запятая при перечис-
лении. Запятая между частями 
сложносочинённого предложе-
ния, соединенными союзом и (с 
опорой на украинский язык).

Учащийся находит пунк-
тограммы и объясняет их; пра-
вильно ставит знаки препинания.

Сложноподчиненное предло-
жение (1 ч.)

Сложное предложение, части 
которого связаны при помощи со-
юзов и союзных слов (что, чтобы, 
где, когда, куда, который, если, ед-
ва, хотя, потому что и т.п.).

Речь. Использование слож-
ноподчиненных предложений в 
текстах различных стилей речи. 

Письмо. Выделение запятыми 
синтаксических конструкций, 
присоединяемых союзами и со-
юзными словами.

Учащийся распознает слож-
ное предложение, находит пун-
ктограммы и объясняет их; пра-
вильно ставит знаки препинания.

Обращение. Вводные слова (1 ч.)
Речь. Звательная интонация в 

предложении с обращением.
Обращение как показатель от-

ношения к адресату речи. 
Обращение в литературных про-

изведениях. Обращение в послови-
цах, поговорках, дразнилках. 

Учащийся распознает в пред-
ложениях обращения и осмыс-
ливает их роль в речи; составля-
ет предложения с обращениями, 
правильно интонирует их и ста-
вит знаки препинания.
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Использование вводных слов 
в речи. Синонимия вводных слов. 

Соблюдение правильной инто-
нации в предложениях с вводны-
ми словами. 

Письмо. Знаки препинания 
при обращении. Знаки препина-
ния при вводных словах.

Обобщающие слова при одно-
родных членах предложения (1 ч.)

Речь. Соблюдение правильной 
интонации в предложениях с обоб-
щающими словами при однород-
ных членах. 

Использование однородных 
членов предложения (в том числе 
и с обобщающими словами) в текс-
тах официально-делового, научно-
го, художественного стилей.

Письмо. Двоеточие и тире в 
предложениях с обобщающими 
словами при однородных членах.

 Учащийся правильно находит 
обобщающие слова при однород-
ных членах предложения и обос-
новывает их уместность, состав-
ляет предложения с однородны-
ми членами; правильно интони-
рует и ставит знаки препинания.

Тире между подлежащим и 
сказуемым (1 ч.)

Речь. Использование изучае-
мой конструкции в текстах науч-
ного (определение понятия), ху-
дожественного и публицистичес-
кого (афоризмы, определения, 
понятия) стилей.

Учащийся находит пунк-
тограммы и объясняет их; пра-
вильно ставит знаки препинания.

Способы передачи чужой ре-
чи (1 ч.) 

Прямая речь. 
Диалог.
Речь. Соблюдение правиль-

ной интонации в предложениях с 
прямой речью и диалогом.

Диалог в художественных 
произведениях.

Письмо. Знаки препинания 
при прямой речи и диалоге.

Учащийся распознает слова 
автора и прямую речь, правильно 
интонирует и ставит знаки препи-
нания при прямой речи, диалоге.

Морфология. Орфография (11 ч.)

Самостоятельные части речи (1 ч.)
Имя существительное, имя

Учащийся распознает самосто-
ятельные части речи по значе
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прилагательное, имя числитель-
ное, местоимение, глагол, наре-
чие. Признаки самостоятельных 
частей речи. Способы определе-
ния самостоятельных частей ре-
чи по вопросу, значению, морфо-
логическим признакам, роли в 
предложении (повторение с опо-
рой на украинский язык). 

нию, вопросу, грамматическим 
признакам.

 Имя существительное как 
часть речи (2 ч.) 

Общее значение имени сущес-
твительного. Существительные 
одушевленные и неодушевлен-
ные, собственные и нарицатель-
ные (обзорно, с опорой на украин-
ский язык). 

Род и число имён существи-
тельных. 

Начальная форма имени су-
ществительного. 

Склонение существительных. 
Падежные формы существитель-
ного. Буквы е, и в окончаниях 
имён существительных. 

Речь. Существительные, род 
которых не совпадает в русском 
и украинском языках. Использо-
вание в речи существительных-
синонимов. 

Правописание. Большая бук-
ва в именах собственных. Напи-
сание буквы е, и в окончаниях су-
ществительных. Написание -ии 
на конце существительных на -
ий, -ия, -ие в косвенных падежах. 

Учащийся распознает имена 
существительные и осмыслива-
ет их роль в речи, определяет род 
и число существительного, в том 
числе в сопоставлении с украинс-
ким языком; находит начальную 
форму существительного; пра-
вильно употребляет, произносит 
и пишет падежные формы сущес-
твительных и согласовывает их. 

Имя прилагательное как 
часть речи (1 ч.) 

Общее значение имени прила-
гательного, его роль в предложе-
нии. 

Полная и краткая форма при-
лагательных (с опорой на украин-
ский язык). 

Окончания прилагательных.

Учащийся распознает име-
на прилагательные и осмыслива-
ет их роль в речи; знает родовые 
окончания прилагательных, пра-
вильно их произносит и пишет, 
находит начальную форму прила-
гательных; правильно, употреб-
ляет в речи. 



221

Речь. Использование в речи 
прилагательных (определений, 
эпитетов, синонимов, антонимов) 
для точного описания предметов, 
явлений. 

Правописание. Способ провер-
ки орфограмм в окончаниях при-
лагательных.

Глагол как часть речи (2 ч.)
Общее значение глагола.
Неопределённая форма глагола. 
Время глагола. Изменение 

глагола по лицам и числам в на-
стоящем и будущем времени (об-
зорно, с опорой на украинский 
язык). 

Спряжения глаголов. Оконча-
ния глаголов. 

Речь. Ударение некоторых 
глаголов в настоящем и прошед-
шем времени. Употребление в ре-
чи глаголов-синонимов. Употреб-
ление глаголов в прямом и пере-
носном значении.

Правописание. Приёмы про-
верки безударных личных окон-
чаний глаголов. 

Учащийся распознает глаго-
лы и осмысливает их роль в ре-
чи; правильно сочетает с сущес-
твительными и местоимениями; 
использует в речи конструкции 
с различными формами глаго-
ла и строит сообщение о событии 
в прошедшем, настоящем и буду-
щем времени, правильно произ-
носит и пишет глагольные формы 
и глагольные словосочетания.

Употребление ь после шипя-
щих в словах разных частей ре-
чи (2 ч.)

Правописание. Написание гла-
голов, наречий, кратких прилага-
тельных, имён существительных 
с ж, ш, ч, щ на конце слова.

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 

Употребление букв о, ё после 
ж, ш, ч, щ (2 ч.)

Употребление букв о, ё после 
шипящих в корне слова и за кор-
нем в именах существительных, 
прилагательных, глаголах, в от-
глагольных образованиях с суф-
фиксом -ен- / -ённ- для передачи 
на письме ударных слогов. 

Речь. Сопоставление произно-
шения после шипящих гласных,

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 
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передаваемых на письме буквами 
о, ё и буквой е в безударной пози-
ции (свечой-тучей, грушевый – 
камышовый).

Употребление букв и, ы после 
ц (1 ч.)

Употребление букв и, ы пос-
ле ц в корне слова и в сочетани-
ях морфем -ция, -цы, -цын, -цый в 
конце слова.

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 

Морфемика. Орфография (10 ч.)

Морфема – минимальная зна-
чимая часть слова (1 ч.)

Корень, префикс, суффикс 
как значимые части слова (с опо-
рой на украинский язык, повто-
рение). 

Речь. Ознакомление со слова-
рем морфем.

Учащийся приводит приме-
ры однокоренных слов, выделяет 
значимые части слова; переносит 
слова, учитывая их состав; знает 
основные средства образования 
слов; находит изученные орфог-
раммы и объясняет их.

Чередование гласных и со-
гласных в корнях слов (3 ч.)

Чередование согласных в кор-
нях слов. Безударные гласные в 
корнях с чередующимися соглас-
ными (снежок-снег) (в сопостав-
лении с украинским языком). 

Чередование о, е с нулём звука 
(с опорой на украинский язык). 

Чередования гласных в кор-
нях слов. 

Буква о в слабой позиции в 
корнях гор-, клон-, твор-, буква 
а в слабой позиции в корнях зар- 
плав-. 

Буквы о, а в корнях рос-, раст- 
ращ-; кас(а)- – кос(н)-; -лаг(а)- – 
-лож-.

Буквы е, и в корнях с чередо-
ванием (бер- – бир(а)-).

Речь. Употребление в речи слов 
с корнями -лаг(а)- – -лож-.

Учащийся знает основные слу-
чаи чередования гласных и со-
гласных при образовании и изме-
нении слов, находит изученные 
орфограммы и объясняет их.

Правописание префиксов (3 ч.)
Префикс с-.

Учащийся подбирает слова с 
одинаковыми префиксами, раз
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Буквы з, с на конце префиксов. 
Буквы е, и в префиксах пре-, при-.
Правописание. Правила напи-

сания слов с префиксами на -з, -с; 
пре-, при-. 

личает значения префиксов; на-
ходит изученные орфограммы и 
объясняет их. 

Орфограммы на стыке пре-
фикса и корня (2 ч.) 

Буквы ы, и после префиксов на 
согласный. 

Удвоение согласных на стыке 
префикса и корня.

Разделительный твердый знак 
(повторение).

Правописание. Правило напи-
сания слов с буквами ы, и после 
префиксов.

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 

Обобщение и систематизация 
изученного (1 ч.)

6 КЛАСС
35 часов
1 час в неделю

Введение (1 ч.). Язык и речь. 
Культура речи.

Учащийся различает понятия 
язык и речь; называет признаки 
хорошей речи.

1. Развитие навыков речевой деятельности (9 ч.)

Слушание – понимание устной 
речи (аудирование). 

Восприятие на слух, понимание 
текстов, относящихся к художествен-
ному, публицистическому, научно-
популярному, разговорному стилям. 

Жанры: пословица, загадка, 
стихотворение, басня, песня, игра, 
сказка, легенда, рассказ, заметка. 

Тип речи: повествование, опи-
сание, рассуждение. 

Время звучания текстов раз-
говорного и художественно-
го стилей – 4–5 минут, научно-по-
пулярного – 3–4 минуты. 

Объем адаптированного текста – 
230–270 слов, неадаптированного – 
130–170 слов. 

Учащийся внимательно слу-
шает текст; следит за содержани-
ем речи и её особенностями, обус-
ловленными речевой ситуацией; 
понимает с одного прослушива-
ния фактическое содержание тек-
ста; определяет тему и основную 
мысль текста; устанавливает при-
чинно-следственные отношения, 
различает основную и дополни-
тельную информацию; определя-
ет ключевые слова; понимает ав-
торскую позицию в описании си-
туаций, персонажей; чувствует 
эмоциональную окраску текста; 
распознает стили речи.
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Говорение. 
Монологическая речь. 
Заучивание наизусть неболь-

ших текстов (скороговорки, по-
говорки, пословицы, загадки, 
небольшие стихотворения и про-
заические тексты).

Пересказ текстов художест-
венного, публицистического, на-
учно-популярного стилей (140–
180 слов).

Составление текстов разных 
типов по самостоятельно состав-
ленному плану, по рисункам-
опорам, опорным словам: опи-
сание одежды, орудий и процес-
са труда, рассказ о событии (7–8 
предложений).

Замена, вставка слов в текст, 
подбор синонимов; перевод слов 
и выражений; толкование слов и 
выражений с помощью словаря и 
на основе контекста; составление 
высказывания по аналогии. Оп-
ределение основной мысли тек-
ста, подбор заголовка, составле-
ние плана высказывания. 

Диалогическая речь. 
Воспроизведение, разыгры-

вание диалогов с опорой на тек-
сты различных стилей и жанров 
и диалогов на основе жизненно-
го опыта. Составление диалогов 
этикетного (запрос информации, 
просьба, поздравление, согласие, 
несогласие), информационного 
(расспрос), экспрессивного (пох-
вала, радость) характера. 

Учащийся пересказывает не-
большие тексты художественно-
го, научно-популярного стилей, 
выражая своё отношение к изла-
гаемому материалу; заучивает на-
изусть небольшие тексты (скоро-
говорки, поговорки, пословицы, 
загадки, небольшие стихотворе-
ния и прозаические тексты); пере-
водит слова и выражения с укра-
инского языка на русский; строит 
высказывания по самостоятель-
но составленному плану, по серии 
рисунков, опорным словам; встав-
ляет подходящие по смыслу сло-
ва; восстанавливает нарушенную 
целостность текста; выразитель-
но читает наизусть стихотворения 
и прозаические произведения; со-
ставляет и разыгрывает диалоги с 
опорой на текст, рисунки, по пред-
ложенной учителем ситуации.

Чтение. 
Чтение вслух знакомых текс-

тов художественного, публицисти-
ческого, научно-популярного сти-
лей (не менее 100–120 слов в мину-
ту) с соблюдением правил произно-
шения, интонирования (пауза, по-
вышение и понижение тона голоса, 
логическое ударение). 

Учащийся выразительно чи-
тает вслух знакомый текст; чита-
ет молча незнакомый текст; пони-
мает его содержание; просматри-
вает текст, находит в нём указан-
ные учителем зрительно воспри-
нимаемые элементы текста (аб-
зацы, цифры, слова, выделенные 
спе циальным шрифтом, имена,
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Чтение молча (не менее 140–
160 слов в минуту) незнакомо-
го адаптированного текста худо-
жественного, публицистическо-
го и научно-популярного стилей. 

Жанры: стихотворение, бас-
ня, сказка, легенда, рассказ, за-
метка, статья.

Объем текстов: адаптирован-
ные – 230–270 слов, неадаптиро-
ванные – 130–170 слов.

названия и т.д.); составляет прос-
той план, вопросы к тексту; нахо-
дит в тексте ключевые слова; раз-
личает главную и дополнитель-
ную информацию.

Письмо.
Письменное воспроизведение 

слов, словосочетаний, предложе-
ний, текстов (списывание, пись-
мо под диктовку с орфографичес-
ким проговариванием).

Распространение, свертыва-
ние, перестановка частей пред-
ложения. Запись текста, выучен-
ного наизусть.

Составление письменных воп-
росов и ответов на вопросы по со-
держанию текста, ситуации, ри-
сунку. 

Составление небольших вы-
сказываний (повествование, 
описание, рассуждение) на осно-
ве личного опыта (9–11 предло-
жений). 

Письменное изложение текс-
та повествовательного характе-
ра (объем текста для подробного 
изложения – 160–180 слов, для 
сжатого – 80––100 слов).

Учащийся списывает и запи-
сывает под диктовку и по памяти 
предложения и тексты, подобран-
ные с учётом изученного языково-
го материала; составляет и пишет 
вопросы и ответы на вопросы, пи-
шет подробное и сжатое изложе-
ние текста (повествование, опи-
сание, рассуждение) с предвари-
тельной подготовкой по содержа-
нию и отбору языкового материа-
ла; строит небольшое письменное 
высказывание (повествование, 
описание, рассуждение) на основе 
личного опыта.

2. Языковые средства и нормы их употребления в речи
Морфология. Орфография (12 ч.)

Самостоятельные части речи (1 ч.)
Имя существительное, имя 

прилагательное, имя числитель-
ное, местоимение, глагол, на-
речие. Признаки самостоятель-
ных частей речи. Способы опре-
деления самостоятельных частей

Учащийся распознает самосто-
ятельные части речи по значению, 
вопросу, грамматическим при-
знакам; находит начальную фор-
му изменяемых частей речи; на-
ходит окончания, правильно про-
износит,
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речи по вопросу, значению, мор-
фологическим признакам, ро-
ли в предложении (повторение с 
опорой на украинский язык). 

согласовывает, пишет их; на-
ходит в тексте изученные орфог-
раммы, правильно пишет и обос-
новывает их; правильно употреб-
ляет в речи. 

Имя существительное как 
часть речи (3 ч.)

Общее значение имени сущес-
твительного (повторение). 

Несклоняемые существитель-
ные. Разносклоняемые сущест-
вительные. 

Буквы е, и в окончаниях имён 
существительных единственного 
числа. 

Речь. Существительные, род 
которых не совпадает в русском 
и украинских языках. Предуп-
реждение ошибок в определении 
рода некоторых заимствованных 
слов (кофе, рояль). Использова-
ние в речи существительных-си-
нонимов.

Правописание. Написание е, и 
в окончаниях существительных 
(повторение, углубление). Напи-
сание -ени в конце разносклоняе-
мых существительных на -мя.

Учащийся распознает имена 
существительные и осмыслива-
ет их роль в речи; разграничивает 
имена существительные собствен-
ные и нарицательные, одушевлен-
ные и неодушевленные; определя-
ет род и число, в том числе в сопос-
тавлении с украинским языком, 
правильно употребляет, произно-
сит и пишет падежные формы су-
ществительных, правильно упот-
ребляет, произносит несклоняе-
мые существительные.

7 КЛАСС 
35 часов
1 час в неделю

Введение (1 ч.) Язык как раз-
вивающееся явление.

Учащийся воспринимает язык 
как развивающееся явление, соот-
носит старое и новое в языке.

1. Развитие навыков речевой деятельности (8 ч.)

Слушание – понимание уст-
ной речи (аудирование). 

Восприятие на слух, понима-
ние текстов, относящихся к ху-
дожественному, публицисти-
ческому, научно-популярному,
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официально-деловому, разговор-
ному стилям. 

Жанры: пословица, афоризм, 
загадка, стихотворение, басня, 
песня, легенда, игра, рассказ, 
статья, заметка, пьеса. 

Типы речи: повествование, 
описание, рассуждение. 

Время звучания текстов раз-
говорного и художественного 
стилей – 5–6 минут, научно-по-
пулярного – 4–5 минут.

Объем адаптированного тек-
ста – 270–320 слов, неадаптиро-
ванного текста – 170–220 слов. 

Учащийся внимательно слу-
шает текст; следит за содержани-
ем речи и её особенностями, обус-
ловленными речевой ситуацией; 
понимает с одного прослушива-
ния фактическое содержание тек-
ста; определяет тему и основную 
мысль текста, устанавливает при-
чинно-следственные отношения, 
различает основную и дополни-
тельную информацию, определя-
ет ключевые слова; осознает авто-
рскую позицию в описании ситу-
аций, персонажей; чувствует эмо-
циональную окраску текста, рас-
познает стили речи.

Говорение. 
Монологическая речь.
Заучивание наизусть неболь-

ших стихотворных и прозаичес-
ких текстов.

Воспроизведение (подробный, 
выборочный и сжатый пересказ) 
текстов художественного, публи-
цистического, научно-популяр-
ного стилей (170–200 слов).

Составление текстов (повест-
вование, описание, рассуждение) 
и высказываний, сочетающих 
разные типы речи в соответствии 
с коммуникативной задачей, осо-
бенностями речевой ситуации 
(объём монологического выска-
зывания – 9–10 предложений).

Оценка содержания текста, 
его структуры, стилевого и худо-
жественного своеобразия, состав-
ление вопросов к тексту.

Определение темы, выделение 
основной мысли, подбор заголов-
ков, толкование слов, подбор си-
нонимов. 

Учащийся пересказывает не-
большие тексты художественно-
го, научно-популярного стилей, 
выражая своё отношение к изла-
гаемому материалу; заучивает на-
изусть небольшие тексты (скоро-
говорки, поговорки, пословицы, 
афоризмы, небольшие стихотво-
рения и прозаические тексты); пе-
реводит слова и выражения с укра-
инского языка на русский, строит 
высказывания по самостоятель-
но составленному плану, по серии 
рисунков, опорным словам; встав-
ляет подходящие по смыслу сло-
ва; восстанавливает нарушенную 
целостность текста; выразитель-
но читает наизусть стихотворения 
и прозаические произведения; со-
ставляет и разыгрывает диалоги с 
опорой на текст, рисунки, по пред-
ложенной учителем ситуации.
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Диалогическая речь. 
Воспроизведение, разыгрыва-

ние диалогов из прослушанных и 
прочитанных произведений (до-
словно или близко к тексту).

Составление и разыгрывание 
диалогов с опорой на тексты ху-
дожественного, публицистичес-
кого, научно-популярного сти-
лей разных жанров и типов речи, 
на основе теле- или радиопереда-
чи, ситуации в классе, а также на 
основе жизненного опыта. 

Составление диалогов, содер-
жащих обмен мнениями о про-
слушанном, прочитанном, уви-
денном; составление диалогов 
этикетного (приглашение, про-
сьба, нейтрализация конфлик-
та), информационного (расспрос, 
сообщение), экспрессивного 
(похвала, утешение) характера. 

.

Чтение. 
Чтение вслух знакомых и не-

знакомых текстов художествен-
ного, публицистического, науч-
но-популярного стилей (не менее 
120–130 слов в минуту) с соблю-
дением правил произношения, 
интонирования (пауза, повыше-
ние и понижение тона голоса, ло-
гическое ударение). 

Чтение молча (не менее 160–
180 слов в минуту) незнакомых 
адаптированных текстов худо-
жественного, публицистическо-
го и научно-популярного стилей. 

Жанры: легенда, рассказ, за-
метка, статья, стихотворение, 
басня, пьеса.

Объем текстов: адаптирован-
ный – 270–320 слов, неадаптиро-
ванный – 170–220 слов.

Учащийся выразительно чита-
ет вслух и молча знакомый текст; 
понимает его содержание; про-
сматривает текст, находит в нём 
указанные учителем зрительно 
воспринимаемые элементы текста 
(абзацы, цифры, слова, выделен-
ные специальным шрифтом, име-
на, названия и т.д.) и те или иные 
смысловые элементы (слова ав-
тора, действующих лиц, диалог, 
описание, выводы); составляет 
простой план, вопросы по тексту; 
находит в тексте ключевые сло-
ва, различает главную и дополни-
тельную информацию.
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Письмо. 
Письменное воспроизведение 

слов, словосочетаний, предложе-
ний, текстов (списывание, пись-
мо под диктовку с орфографичес-
ким проговариванием). Распро-
странение, свертывание, пере-
становка частей предложения. 
Запись текста, выученного на-
изусть. 

Составление письменных воп-
росов и ответов на вопросы по со-
держанию текста, ситуации, ри-
сунку.

Составление небольших вы-
сказываний (повествование, 
описание, рассуждение) на осно-
ве личного опыта (11–13 предло-
жений). 

Письменное изложение текс-
та повествовательного характе-
ра (объем текста для подробного 
изложения – 100–120 слов, для 
сжатого – 180–200 слов).

 Учащийся списывает и запи-
сывает под диктовку и по памяти 
предложения и тексты, подобран-
ные с учётом изученного языково-
го материала; составляет и пишет 
вопросы и ответы на вопросы, пи-
шет подробное и сжатое изложе-
ние текста (повествование, опи-
сание, рассуждение) с предвари-
тельной подготовкой по содержа-
нию и отбору языкового материа-
ла; строит небольшое письменное 
высказывание повествовательно-
го характера с элементами описа-
ния и рассуждения на основе лич-
ного опыта.

2. Языковые средства и нормы их употребления в речи
Морфология. Словообразование. Орфография. Пунктуация (25 ч.)

Повторение и систематиза-
ция изученного (1 ч.) 

Словосочетание. Главное и за-
висимое слово в словосочетании 
(обзорно, с опорой на украинский 
язык). Смысловой вопрос к зави-
симому слову. 

Речь. Практическое усвоение 
словосочетаний, в которых до-
пускаются ошибки в употребле-
нии формы зависимого слова. 
Синонимия словосочетаний раз-
ного построения.

Учащийся распознает словосо-
четание, правильно выбирает фор-
му зависимого слова в словосоче-
тании; определяет главное и зави-
симое слово; использует словосо-
четания в речи. 

Глагол как самостоятельная 
часть речи (2 ч.)

Общее значение глагола (пов-
торение). Наклонение глагола.

Учащийся распознает глаго-
лы и осмысливает их роль в ре-
чи; умеет правильно сочетать с 
существительными и местоимени
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Вид глагола (обзорно с опорой 
на украинский язык). 

Спряжение глаголов. Оконча-
ния глаголов (повторение). 

Речь. Ударение в некоторых 
глаголах в настоящем и прошед-
шем времени.

Правописание. Приёмы про-
верки гласных в безударных 
личных окончаниях глаголов 
(повторение). 

-ете, -ите на конце глаголов 
в форме изъявительного и пове-
лительного наклонения.

ями; использует в речи конструк-
ции с различными формами гла-
гола и строит высказывание о со-
бытии в прошедшем, настоящем 
и будущем времени; представля-
ет действие в изъявительном, по-
велительном и условном наклоне-
ниях; правильно произносит и пи-
шет глагольные формы.

Деепричастие как особая 
форма глагола (2 ч.)

Общее значение деепричас-
тия. Признаки деепричастия 
(с опорой на украинский язык). 
Деепричастный оборот (с опорой 
на украинский язык). 

Речь. Соблюдение правильной 
интонации в предложениях с 
деепричастным оборотом. Упот-
ребление деепричастного оборо-
та в текстах художественного, 
публицистического и научно-по-
пулярного стилей для создания 
образности. 

Употребление деепричаст-
ного оборота в текстах научного 
стиля. 

Деепричастия во фразеологи-
ческих оборотах. Ознакомление 
с фразеологическим словарем. 

Правописание. Обособление 
одиночного деепричастия и дее-
причастного оборота (с опорой на 
украинский язык).

Учащийся распознает деепри-
частия и осмысливает их роль в ре-
чи; образует формы деепричастий, 
правильно произносит и пишет их; 
использует деепричастные оборо-
ты в высказывании; правильно 
интонирует деепричастные оборо-
ты и ставит знаки препинания.

Причастие как особая форма 
глагола (2 ч.)

Общее значение причастия. 
Признаки причастия (с опорой 
на украинский язык). 

Учащийся распознает причас-
тия и осмысливает их роль в речи; 
образует формы причастий, пра-
вильно произносит и пишет их; 
составляет причастные обороты,
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Причастный оборот.
Речь. Соблюдение правиль-

ной интонации в предложении с 
обособленным причастным обо-
ротом. 

Употребление причастного 
оборота в книжных стилях речи. 
Построение предложений и тек-
стов-описаний с употреблением 
причастий и причастных оборо-
тов. Употребление причастного 
оборота в текстах художествен-
ного стиля для создания образ-
ности. 

Синонимия причастных обо-
ротов и сложных предложений.

Правописание. Обособление 
причастного оборота после опре-
деляемого слова (с опорой на ук-
раинский язык)

использует в высказывании, пра-
вильно интонирует обособленные 
причастные обороты и ставит зна-
ки препинания.

 Гласные в суффиксах дейс-
твительных и страдательных 
причастий настоящего и про-
шедшего времени (2 ч.) 

Написание гласных в суф-
фиксах действительных и стра-
дательных причастий настояще-
го времени -ущ(ий),-ющ(ий), 
ащ(ий), -ящ(ий), -ем(ый), 

-им(ый).

Написание гласных перед суф-
фиксом -вш(ий) действительных 
причастий прошедшего времени, 
перед суффиксом -в деепричас-
тий; перед суффиксом -л глаго-
лов в прошедшем времени; напи-
сание гласных перед н-нн в суф-
фиксах страдательных причас-
тий прошедшего времени.

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их.

 Написание не со словами (3 ч.)
Написание не с разными час-

тями речи: слитное написание 
не- со словами, не употребляю-
щимися без не; раздельное напи-
сание частицы не при противо

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их.
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поставлении и в сочетаниях да-
леко не, вовсе не, отнюдь не, ни-
чуть не, нисколько не ( с опорой 
на украинский язык). 

Написание не с определённы-
ми частями речи: с глаголами и 
деепричастиями, существитель-
ными, прилагательными и наре-
чиями на -о, -е,полными причас-
тиями (с опорой на украинский 
язык).

Речь. Работа с толковым сло-
варём, со словарём синонимов.

 

 Одна и две буквы н в суффик-
сах (3 ч.)

Одна и две буквы н в суффик-
сах полных причастий, отгла-
гольных и отыменных прилага-
тельных. 

Правописание. Правописа-
ние одной и двух н в суффиксах 
полных причастий, отглаголь-
ных и отыменных прилагатель-
ных (приставка, сочетание мор-
фем -онный, -ованный, -ствен-

ный как грамматико-графичес-
кий ориентир при определении 
написания двух н в суффиксах 
полных причастий, отглаголь-
ных и отыменных прилагатель-
ных). лексическое значение при-
лагательных, образованных с по-
мощью суффиксов -ан-, -ян- (сде-
лан из ...), -ин- как ориентир при 
определении написания суффик-
сов -ан-, -ян-, -ин-. 

 Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их.. 

Краткое причастие (1 ч.) 
Краткое причастие. Отличие 

кратких причастий от наречий 
на -о, -е. 

Правописание. Раздельное 
написание не с краткими при-
частиями.

Одна буква н в суффиксах 
кратких причастий, две буквы в 
наречиях на -анно, -янно, -енно.

 Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 
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Наречие как самостоятель-
ная часть речи (с опорой на укра-
инский язык) (2 ч.) 

Общее значение наречия. 
Признаки наречия. 

Степени сравнения наречий. 
Отличие наречий с префикса-
ми под-, за- на-, в-, с-, без- (бес-), 

по-, из- (ис-), до-, к- от созвучных 
форм слов с предлогами под, за, 

на, в, с, без, по, из, до, к. 
Речь. Омонимы, омофоны.

Учащийся распознает наречия 
и осмысливает их роль в речи; пра-
вильно произносит и пишет их; 
находит изученные орфограммы и 
объясняет их. 

Написание наречий через де-
фис (2 ч.)

Написание через дефис префик-
са по- в наречиях на -ому, -ему, -ски, 

-цки, -жьи, -чьи, -сьи, -бьи; префик-
са во- (в-) в наречиях на -ых, (-их).

 Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 

Служебные части речи. Предлог 
(2 ч.)

Служебные части речи: частица, 
союз, предлог (с опорой на украинс-
кий язык).

Предлог как служебная часть ре-
чи. Производные и непроизводные 
предлоги, их значение, синонимия (с 
опорой на украинский язык). 

Отличие предлогов под, за, на, в, 

с, без, по, из, до, к от префиксов (пов-
торение, углубление с опорой на ук-
раинский язык). 

Отличие производных предлогов 
от созвучных форм слов.

Речь. Предлоги-синонимы и пред-
логи-антонимы. Особенности упо-
требления в речи некоторых предло-
гов. Употребление предлогов в речи 
для обеспечения логической связи 
элементов высказывания. Использо-
вание производных предлогов в текс-
тах научного и делового стиля.

Правописание. Правописание 
производных предлогов навстречу, 
вроде, насчет, ввиду, вместо, в тече-
ние, в продолжение, в заключение, не-
смотря на, вследствие.

Учащийся распознает предло-
ги и осмысливает их роль в речи; 
разграничивает смысловые отно-
шения, выражаемые предлогами; 
употребляет предлоги в высказы-
вании, правильно произносит и 
пишет их.
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Союз (2 ч.)
Союз как служебная часть ре-

чи. Сочинительные и подчини-
тельные союзы (с опорой на укра-
инский язык). Употребление со-
юзов в простом и сложном пред-
ложении. Отличие союзов чтобы, 
тоже, также, зато и выступаю-
щих в роли союзов наречий поэ-
тому, потому, оттого от соотно-
симых форм слов: что бы, то же, 
так же, за то, от того, по тому, 
по этому.

Речь. Союзы-синонимы и сою-
зы-антонимы. Использование со-
ставных союзов в текстах художес-
твенного, публицистического и на-
учно-популярного стилей. 

Правописание. Правописание 
союзов. Союз как опознаватель-
ный признак пунктограммы (пов-
торение).

Учащийся распознает союзы 
и осмысливает их роль в речи; оп-
ределяет значение и синтаксичес-
кую роль; уместно употребляет со-
юзы в высказывании; правильно 
произносит их и пишет.

Частица (1 ч.)
Частица как служебная часть речи.
Формообразующие, отрицатель-

ные и модальные частицы. 
Разграничение частиц не и ни. 
Речь. Выразительное чтение 

предложений с частицами. Части-
цы-синонимы и частицы-антони-
мы. Частицы во фразеологических 
оборотах.

Частицы в побудительных и вос-
клицательных предложениях. 

Правописание. Не и ни с различ-
ными частями речи (обобщение). Си-
нонимия частицы ни, усиливающей 
отрицание, и частицы даже и как 
средство проверки орфограммы.

Распознавание частицы ни в со-
четаниях кто ни, что ни, где ни, ку-
да ни и т.п. 

Отличие союзов тоже, также, 

чтобы от созвучных сочетаний мес-
тоимений и наречий с частицами 
(повторение).

Учащийся распознает части-
цы и осмысливает их роль в речи; 
определяет их значение; употреб-
ляет в высказывании; правильно 
произносит и пишет.
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Обобщение и систематизация 
изученного (1 ч.)

8 КЛАСС
35 часов
1 час в неделю

Введение (1 ч.) Литературный 
язык как высшая форма языка.

1. Развитие навыков речевой деятельности (9 ч.)

Слушание – понимание уст-
ной речи (аудирование).

Восприятие на слух, понима-
ние текстов разных типов (по-
вествование, описание, рассуж-
дение), относящихся к художес-
твенному, публицистическому, 
научно-популярному, деловому, 
разговорному стилям. 

Жанры: афоризм, стихотво-
рение, легенда, былина, притча, 
рассказ, очерк, заметка, статья, 
пьеса, отрывок из повести, инс-
трукция.

Время звучания текстов раз-
говорного и художественного 
стилей – 6–7 минут, публицис-
тического и научно-популярно-
го – 5–6 минут. 

Объем текстов: адаптирован-
ного – 320–370 слов, неадапти-
рованного – 220–270 слов.

Учащийся внимательно слу-
шает и понимает с первого прослу-
шивания тексты диалогического 
и монологического характера раз-
личных стилей и жанров; состав-
ляет первичное впечатление о со-
держании услышанного; оцени-
вает содержание; устанавлива-
ет причинно-следственные связи; 
определяет тему, авторскую пози-
цию, основную мысль текста и ее 
развитие, эмоционально-экспрес-
сивное, стилевое и художествен-
ное своеобразие текста; находит в 
тексте ключевые слова.

Говорение. 
Монологическая речь. 
Заучивание наизусть неболь-

ших стихотворных и прозаичес-
ких текстов.

Воспроизведение (подроб-
ный, выборочный и сжатый пе-
ресказ) текстов художественно-
го, публицистического и научно-
популярного стилей (190–220 
слов).

Учащийся заучивает наизусть 
поэтические и прозаические про-
изведения; подробно или выбороч-
но пересказывает текст; составля-
ет монологические высказывания 
соответствующих стилей и типов 
речи, в том числе по самостоятель-
но или совместно разработанно-
му либо предложенному учителем 
плану; озаглавливает текст и опре-
деляет его тему и ос новную
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Составление вопросов и отве-
тов по тексту, составление текс-
тов разных типов и их сочетаний 
по самостоятельно составленно-
му плану, по рисункам-опорам, 
опорным словам (10–12 предло-
жений). 

Замена, вставка слов в текст; 
подбор синонимов; перевод слов 
и выражений; толкование слов 
и выражений с помощью слова-
ря и на основе контекста; состав-
ление высказывания по анало-
гии; перевод текста с украинско-
го языка на русский.

Определение темы (широкой, 
узкой), основной мысли текста, 
подбор заголовка, составление 
плана высказывания. 

Диалогическая речь. Воспро-
изведение, разыгрывание диало-
гов информационного, побуди-
тельного, экспрессивного, раз-
влекательного, ритуально-про-
токольного характера с опорой 
на тексты различных стилей 
и жанров и диалогов на основе 
жизненного опыта.

мысль; объясняет значение незна-
комых слов, переводит текст с ук-
раинского языка на русский; вос-
станавливает предложения и нару-
шенную целостность текста, а так-
же продолжает прерванный текст; 
подбирает нужные по смыслу сло-
ва; учащийся составляет и разыг-
рывает диалоги, в том числе по за-
данным параметрам, теме и цели; 
восстанавливает реплики диало-
га с пропусками и продолжает пре-
рванные в пределах стереотипных 
учебных ситуаций с применением 
стандартных, в том числе этикет-
ных выражений.

Чтение. 
Чтение вслух знакомых и незна-

комых текстов художественного, 
публицистического и научно-попу-
лярного стилей (не менее 130–150 
слов в минуту) с соблюдением пра-
вил произношения и интонирова-
ния (пауза, повышение и понижение 
тона голоса, логическое ударение). 

Чтение молча (не менее 180–200 
слов в минуту) текстов художествен-
ного, публицистического и научно-
популярного стилей.

Жанр: загадка, пословица, афо-
ризм, легенда, рассказ, стихотво-
рение, повесть, басня, заметка, ста-
тья, интервью, инструкция, пьеса, 
очерк.

Учащийся выразительно чита-
ет вслух знакомый и незнакомый 
текст, соблюдая правила произно-
шения, а также соответствующую 
интонацию (пауза, повышение и 
понижение тона голоса, логичес-
кое ударение); читает молча незна-
комый текст, понимает его содер-
жание; адекватно авторскому за-
мыслу воспринимает логическое 
содержание, идейную направлен-
ность, особенности построения и 
художественные достоинства тек-
ста; просматривает текст, находя 
в нём зрительно воспринимаемые 
элементы текста (абзацы, цифры, 
слова, выделенные специальным 
шрифтом, имена, названия и т.д.) 
и те или иные смысловые элементы
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 Объем текстов: адаптирован-
ные – 320–360 слов, неадаптиро-
ванные – 220–260 слов.

Письмо.
Письменное воспроизведе-

ние слов, словосочетаний, пред-
ложений, текстов (списывание, 
письмо под диктовку с орфогра-
фическим проговариванием).

Составление письменных воп-
росов и ответов на вопросы по со-
держанию текста, ситуации, ри-
сунку. 

Составление небольших вы-
сказываний (повествование, 
описание, рассуждение) на ос-
нове личного опыта, написание 
сочинений различных типов с 
использованием вспомогатель-
ных материалов и без них (13–15 
предложений). Заметка в газету. 
Реферат. 

Распространение, свертыва-
ние, перестановка частей пред-
ложения. Запись текста, вы-
ученного наизусть. Письмен-
ное изложение текста повество-
вательного характера с допол-
нительным творческим задани-
ем (объем текста для подробно-
го изложения 120–140 слов, объ-
ем текста для сжатого – 200–220 
слов). 

Учащийся применяет на пись-
ме изученные орфографические и 
пунктуационные правила, в том 
числе распространяет, свертывает 
и трансформирует предложения; 
объединяет предложения в слож-
ное синтаксическое целое; перево-
дит текст; пишет ответы на вопро-
сы; пишет зрительно-слуховой и 
слуховой диктанты, сжатое и под-
робное изложения, изложение с 
дополнительным творческим за-
данием, сочинения различных ти-
пов речи с использованием вспомо-
гательных материалов и без них, 
заметку в газету, реферат.

2. Языковые средства и нормы их употребления в речи
Синтаксис. Пунктуация (24 ч.)

Повторение и обобщение изу-
ченного (3 ч.) 

Словосочетание и предложение 
(с опорой на украинский язык).

Грамматическая основа пред-
ложения. Простое и сложное 
предложение (повторение, углуб-
ление).

Учащийся распознает слово-
сочетание, определяет главное и 
зависимое слово; правильно вы-
бирает форму зависимого слова в 
словосочетании, использует сло-
восочетания в речи, в том чис-
ле и те, которые различаются в 
русском и украинском языках
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Однородные члены предложе-
ния. Обращение. Вводные слова. 

Деепричастный оборот. При-
частный оборот. 

Прямая речь. Диалог. 
Речь. Соблюдение правильной 

интонации при перечислении, об-
ращении, вводных словах, при-
частном обороте, деепричастном 
обороте, прямой речи, диалоге. 

Логическое ударение и по-
рядок слов в предложении как 
средство повышения точности вы-
сказывания.

Правописание. Знаки препи-
нания в простом и сложном пред-
ложении. Знаки препинания при 
прямой речи и диалоге.

формой зависимого слова; нахо-
дит пунктограммы и объясняет 
их; правильно ставит знаки пре-
пинания. 

 Однородные члены предложе-
ния. Бессоюзное сложное предложе-
ние, части которого связаны с помо-
щью интонации перечисления (2 ч.)

Однородные члены предложе-
ния. Однородные и неоднородные 
определения. 

Запятая и точка с запятой между 
частями бессоюзного сложного пред-
ложения при перечислительной ин-
тонации. 

Однородные члены предложе-
ния, части сложного предложения, 
связанные с помощью повторяю-
щихся союзов.

Речь. Использование однородных 
членов предложения в текстах на-
учного, делового и художественного 
стилей.

Правописание. Запятая между од-
нородными членами предложения. 

Запятая и точка с запятой в бессо-
юзном сложном предложении. 

Запятая между однородны-
ми членами предложения и частя-
ми сложного предложения, связан-
ными с помощью повторяющихся 
союзов.

Учащийся распознает одно-
родные члены предложения и 
части сложного предложения, ос-
мысливает их роль в речи, нахо-
дит пунктограммы и объясняет 
их; правильно ставит знаки пре-
пинания.
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Подчинительный союз, союз-
ное слово, производный предлог 
как опознавательные признаки 
пунктограммы (2 ч.)

Запятая как парный, выделя-
ющий синтаксические конструк-
ции (смысловые блоки предложе-
ния) знак.

Синтаксические конструкции, 
присоединяемые союзами, союз-
ными словами (придаточное пред-
ложение в сложноподчиненном) 
и производными предлогами со 
значением включения-исключе-
ния (обособленные дополнения, 
обстоятельства).

Правописание. Выделение 
парной запятой синтаксичес-
ких конструкций, присоединяе-
мых союзами, союзными слова-
ми (что, чтобы, где, когда, куда, 
который, если, едва, хотя, пото-
му что и т.п.) и производными 
предлогами со значением включе-
ния-исключения (помимо, кроме, 
сверх, включая, за исключением, 
исключая, несмотря на).

Учащийся осознает роль за-
пятой как парного выделяющего 
знака, распознает синтаксичес-
кие конструкции, присоединя-
емые союзом, союзным словом, 
производным предлогом, пра-
вильно интонирует и ставит зна-
ки препинания.

Обособленные члены предло-
жения (2 ч.) 

Деепричастный оборот, при-
частный оборот (актуализация, 
углубление). 

Обособление определений и 
приложений. 

Уточняющие обстоятельства. 
Существительные с предлогами 
ввиду, вследствие, по причине, 
при условии в роли обособленных 
обстоятельств. 

Речь. Правильное построение 
предложений с одиночными дее-
причастиями и деепричастными 
оборотами. Интонация предло-
жений с обособленными членами 
предложения. 

Синонимия простых предло-
жений с обособленными членами

Учащийся распознает обо-
собленные и уточняющие члены 
предложения и осмысливает их 
роль в речи; составляет предло-
жения с обособленными и уточ-
няющими членами, правильно 
интонирует и ставит знаки пре-
пинания.
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предложения и сложных предло-
жений. 

Обособление как средство ху-
дожественного изображения. Ис-
пользование обособленных чле-
нов предложения в текстах науч-
ного стиля.

Правописание. Общие приёмы 
распознавания обособляемых оп-
ределений и приложений (инто-
нация; синонимия синтаксичес-
ким конструкциям, присоединяе-
мым словами будучи, который) и 
условия их обособления. 

Обособление уточняющих чле-
нов предложения. 

Вводные слова, словосочета-
ния, предложения (2 ч.) 

Речь. Использование вводных 
слов в речи. Синонимия вводных 
слов. Интонация предложений с 
вводными словами, словосочета-
ниями, предложениями.

Правописание. Знаки препи-
нания при вводных словах, слово-
сочетаниях, предложениях.

Учащийся распознает в пред-
ложениях вводные слова, сло-
восочетания, предложения и ос-
мысливает их роль в речи; состав-
ляет предложения с вводными 
словами; правильно интонирует 
и ставит знаки препинания.

Обращение. Междометие (2 ч.) 
Обращение распространённое 

и нераспространённое. Зватель-
ная интонация в предложениях с 
обращениями (с опорой на укра-
инский язык).

Междометие (с опорой на укра-
инский язык).

Речь. Обращение как показа-
тель отношения к адресату речи.

Правописание. Знаки препи-
нания при обращении. Знаки пре-
пинания при междометии.

Учащийся распознает в пред-
ложениях обращения, междоме-
тия; осмысливает их роль в речи; 
составляет предложения с обра-
щениями, правильно интонирует 
и ставит знаки препинания. 

Конструкции с союзом и (2 ч.)
Отличие однородных членов 

предложения, соединенных сою-
зом и, от частей сложносочинён-
ного предложения, соединённых 
союзом и.

Учащийся различает однородные 
члены предложения и части сложно-
го предложения, соединенные союзом 
и; правильно ставит запятую между 
частями сложносочинённого предло-
жения, соединенными союзом и.
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Речь. Использование однород-
ных членов предложения и слож-
носочинённых предложений в 
текстах научного и публицисти-
ческого стилей.

Правописание. Приёмы раз-
граничения синтаксических 
конструкций, соединяемых со-
юзом и. Запятая между частями 
сложносочинённого предложе-
ния, соединенными союзом и.

Конструкции с союзом как (2 ч.). 
Синтаксические единицы, 

присоединяемые союзом как: со-
ставное именное сказуемое, срав-
нительный оборот, обособленные 
и необособленные приложения. 

Сочетания не кто иной, как; не 
что иное, как; союз как..., так и. 

Фразеологические обороты с 
союзом как.

Речь. Использование сравни-
тельных оборотов в описании. 
Использование необособленных 
приложений в текстах научного 
стиля. 

Правописание. Приёмы раз-
граничения синтаксических конс-
трукций, присоединяемых сою-
зом как. Синонимия как средство 
разграничения синтаксических 
конструкций, присоединяемых 
союзом как (как = есть – сказуе-
мое; как = подобно – сравнитель-
ный оборот; как = будучи – обо-
собленное приложение; как = в 
роли – необособленное приложе-
ние). Выделение сравнительного 
оборота и обособленных приложе-
ний запятыми.

Учащийся разграничивает 
синтаксические конструкции, 
присоединяемые союзом как, вы-
деляет сравнительный оборот и 
обособленные приложения запя-
тыми.

Обобщающее слово при одно-
родных членах предложения (1 ч.) 

Речь. Интонация предложений 
с обобщающими словами при од-
нородных членах. Использование

Учащийся использует однород-
ные члены предложения с обобща-
ющими словами в текстах офици-
ально-делового, научного, художес-
твенного стилей, правильно инто-
нирует и ставит знаки препинания. 
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однородных членов предложения 
с обобщающими словами в текстах 
официально-делового, научного, 
художественного стилей.

Правописание. Двоеточие и ти-
ре в предложениях с обобщающими 
словами при однородных членах. 

Двоеточие в бессоюзном слож-
ном предложении (2 ч.)

Смысловые отношения меж-
ду частями бессоюзного сложно-
го предложения, разделяемыми 
двоеточием. Особенности интона-
ции.

Речь. Синонимия бессоюзного 
сложного предложения и слож-
ноподчинённого предложения с 
придаточным причины. Исполь-
зование бессоюзных сложных 
предложений в высказываниях 
разговорного, публицистическо-
го и художественного стилей.

Правописание. Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложе-
нии.

Учащийся правильно уста-
навливает смысловые отноше-
ния между частями бессоюзно-
го сложного предложения, пра-
вильно интонирует и ставит зна-
ки препинания.

 Тире в простом и сложном 
предложении (2 ч.)

Тире между подлежащим и 
сказуемым, в неполном предло-
жении, при обособленном прило-
жении, между частями сложного 
предложения. 

Речь. Особенности интонации. 
Синонимия бессоюзных сложных 
предложений и сложносочинён-
ных и сложноподчинённых пред-
ложений с союзами и, а, но, так 

что, как, если, есть, когда. 
Использование изучаемых 

конструкций в текстах научно-
го, публицистического, художес-
твенного стилей.

Употребление неполных пред-
ложений в разговорном стиле. 

Правописание. Тире в простом 
и сложном предложении.

Учащийся правильно интони-
рует предложения с тире и пра-
вильно ставит тире в простом и 
сложном предложениях.
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Способы передачи чужой речи 
(2 ч.)

Прямая и косвенная речь. Ин-
тонация предложений с прямой 
речью.

Цитирование. 
Диалог. 
Речь. Замена прямой речи кос-

венной. Синонимия разных спо-
собов передачи чужой речи.

Правописание. Знаки препи-
нания при прямой речи.

Знаки препинания при диалоге.
Знаки препинания при цитате.

Учащийся распознает слова 
автора и прямую речь, в том чис-
ле цитату; осмысливает их роль 
в речи; дифференцирует прямую 
и косвенную речь, заменяет пря-
мую речь косвенной, использует 
прямую и косвенную речь в вы-
сказываниях; правильно инто-
нирует и ставит знаки препина-
ния при прямой и косвенной ре-
чи, цитатах, диалоге.

Обобщение и систематизация 
изученного (1 ч.)

2 ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ

Вводный курс – 5 класс
Основной курс – 6–8 класс

6 КЛАСС
35 часов 
1 час в неделю

Содержание учебного материала Требования к уровню общеоб-
разовательной подготовки уча-
щихся 

Введение. (1 ч.) Язык – важ-
нейшее средство общения и поз-
нания. 

1. Развитие навыков речевой деятельности (8 ч.)

Слушание – понимание устной 
речи (аудирование). 

Восприятие на слух, понима-
ние текстов, относящихся к худо-
жественному, научно-популярно-
му, разговорному стилям.

Жанры: загадка, пословица, 
скороговорка, песня, игра, сказ-
ка, рассказ, стихотворение.

Учащийся внимательно слу-
шает текст; следит за содержани-
ем речи и её особенностями, обус-
ловленными речевой ситуацией; 
понимает фактическое содержа-
ние текста; определяет тему и ос-
новную мысль текста; составляет 
первичное впечатление о содержа-
нии услышанного; воспринимает 
изобразительно-выразительные
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 Тип речевого высказывания: 
повествование, описание, рас-
суждение. 

Время звучания текстов разго-
ворного и художественного сти-
лей – 3–4 минуты, научно-попу-
лярного – 2–3 минуты.

Объем адаптированного текста 
– 190–230 слов.

*Объем неадаптированного 
текста – 90–130 слов. 

особенности текста, распознает 
художественный, научный и раз-
говорный стили речи. 

Говорение. 
Монологическая речь.
Пересказ текстов художес-

твенного, научно-популярного 
стилей (100–150 слов). 

Составление высказываний 
разных типов по самостоятельно 
составленному плану: описание 
обстановки, природы, человека, 
животного, игры; рассказ по ри-
сункам-опорам, опорным словам 
(объём монологического выска-
зывания – 5–7 предложений).

Замена, вставка слов в текст, 
подбор синонимов; перевод слов 
и выражений; толкование слов и 
выражений с помощью словаря и 
на основе контекста, составление 
высказывания по аналогии, за-
учивание наизусть стихотворных 
и прозаических текстов. 

Определение основной мысли 
текста, подбор заголовков.

Диалогическая речь.
Cоставление этикетных диа-

логов по заданному образцу или 
опорным репликам (обращение, 
привлечение внимания, приветс-
твие, прощание, благодарность, 
извинение), информационных 
диалогов (просьба – отказ, объяс-
нение – ответ и т.п.) и диалогов 
на основе жизненного опыта (4–7 
реплик). 

Учащийся пересказывает не-
большие тексты художественно-
го, научно-популярного стилей; 
заучивает наизусть небольшие 
тексты (скороговорки, поговор-
ки, пословицы, загадки, неболь-
шие стихотворения); переводит 
слова и выражения с украинско-
го языка на русский; строит вы-
сказывание по опорным словам; 
вставляет подходящие по смыслу 
слова; выразительно читает на-
изусть стихотворения и прозаи-
ческие произведения; составляет 
и разыгрывает диалоги с опорой 
на текст, по предложенной учи-
телем ситуации.
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Чтение. 
Чтение вслух знакомых адап-

тированных и неадаптированных 
текстов художественного и науч-
но-популярного стилей (не менее 
70 слов в минуту).

Чтение молча незнакомых 
адаптированных и неадаптиро-
ванных текстов художественного 
и научно-популярного стилей (не 
менее 90 слов в минуту).

Жанры: загадка, сказка, ле-
генда, рассказ, стихотворение, 
басня.

Объем текстов: адаптирован-
ные – 190–230 слов, неадаптиро-
ванные – 90–130 слов. 

Учащийся выразительно чи-
тает вслух знакомый текст; чита-
ет молча незнакомый текст; по-
нимает его содержание, логичес-
кое построение; вычленяет в тек-
сте составные части. 

Письмо.
Письменное воспроизведение 

слов, словосочетаний, предложе-
ний, текстов (списывание, пись-
мо под диктовку с орфографичес-
ким проговариванием); распро-
странение, свертывание, переста-
новка частей предложения. 

Составление небольших вы-
сказываний (повествование, опи-
сание, рассуждение) на основе 
личного опыта (7–9 предложе-
ний). 

Письменное изложение текс-
та повествовательного характе-
ра (объем текста для изложения – 
60–80 слов).

Учащийся списывает и запи-
сывает под диктовку предложе-
ния и тексты, подобранные с учё-
том изученного языкового мате-
риала; пишет подробное и сжа-
тое изложение текста (повест-
вование, описание) с предвари-
тельной подготовкой по содержа-
нию и отбору языкового материа-
ла; строит небольшое письменное 
высказывание (повествование, 
описание, рассуждение) на осно-
ве личного опыта.

2. Языковые средства и нормы их употребления в речи
Морфология. Орфография (14 ч.)

Самостоятельные части речи. (1 ч.)
Имя существительное, имя при-

лагательное, имя числительное, 
местоимение, глагол, наречие. 
Признаки самостоятельных частей 
речи. Способы определения само-
стоятельных частей речи по вопро-
су, значению, морфологическим

Учащийся распознает само-
стоятельные части речи по значе-
нию, вопросу, грамматическим 
признакам
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признакам, роли в предложении 
(повторение с опорой на украинс-
кий язык). 

. 

Имя существительное как 
часть речи (3 ч.) 

Общее значение имени сущес-
твительного. Существительные 
собственные и нарицательные. 
Род и число имён существитель-
ных. Начальная форма имени су-
ществительного (обзорно, с опорой 
на украинский язык). 

Склонение существительных. 
Несклоняемые существительные. 

Падежные формы имен сущес-
твительных. 

Речь. Существительные, род 
которых не совпадает в русском и 
украинском языках. Использова-
ние в речи существительных-си-
нонимов.

Правописание. Большая буква 
в именах собственных Буквы е, и 
в окончаниях имён существитель-
ных. Написание -ии на конце су-
ществительных на -ий, -ия, -ие в 
косвенных падежах. Написание -
ени в конце разносклоняемых су-
ществительных на -мя.

Учащийся распознает имена 
существительные и осмысливает 
их роль в речи, определяет значе-
ние рода и числа, в том числе в со-
поставлении с украинским язы-
ком; находит начальную фор-
му существительного; правиль-
но употребляет, произносит и пи-
шет падежные формы существи-
тельных и согласовывает их. 

Имя прилагательное (2 ч.) 
Общее значение имени прила-

гательного.
Разряды имен прилагательных. 
Степени сравнения качествен-

ных прилагательных. 
Полная и краткая форма прила-

гательных (с опорой на украинский 
язык).

Окончания прилагательных 
(повторение).

Речь. Использование в речи при-
лагательных (определений, эпите-
тов, синонимов, антонимов) для точ-
ного описания предметов,явлений. 
Степени сравнения качественных 
прилагательных (практически).

Учащийся распознает имена 
прилагательные и осмыслива-
ет их роль в речи; знает разряды 
прилагательных, родовые окон-
чания прилагательных; правиль-
но их произносит и пишет; пра-
вильно образует степени сравне-
ния прилагательных, использует 
их в речи.
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Правописание. Способ провер-
ки орфограмм в окончаниях при-
лагательных и причастий.

Употребление ь после шипя-
щих в словах разных частей речи 
(1 ч.)

Правописание. Написание гла-
голов, наречий, кратких прилага-
тельных, имён существительных 
с ж, ш, ч, щ на конце слова.

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 

Употребление букв о, ё после 
ж, ш, ч, щ (2 ч.)

Употребление букв о, ё после 
шипящих в корне слова и за кор-
нем в именах существительных, 
прилагательных, глаголах и в от-
глагольных образованиях с суф-
фиксом -ён-/-ённ-. 

Речь. Сопоставление произно-
шения после шипящих гласных, 
передаваемых на письме буквами 
о, ё в ударной и буквой е в безудар-
ной позиции (свечой – тучей, ка-
мышовый – грушевый). 

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 

Употребление букв и, ы после 
ц (1 ч.)

Употребление букв и, ы после ц 
в корне слова и в сочетаниях мор-
фем -ция, -цы, -цын, -цый в конце 
слова.

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 

Имя числительное как часть 
речи (2 ч.).

Общее значение. 
Числительные количествен-

ные и порядковые. 
Собирательные числительные. 
Склонение числительных (с 

опорой на украинский язык, прак-
тически). 

Речь. Формы имен существи-
тельных при числительных два, 
три, четыре (в сопоставлении с 
украинским языком). Согласование
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числительных с существительны-
ми в косвенных падежах. Функ-
ционирование количественных 
числительных в стандартных вы-
ражениях при обозначении вре-
мени, дат. 

Собирательные числительные 
оба, обе. Сочетание собиратель-
ных числительных с существи-
тельными. 

Произношение форм числи-
тельных на -дцать.

Правописание. Правописа-
ние числительных миллион, 

миллиард. 
Буква ь в конце и в середине 

числительных. Правописание со-
ставных числительных. 

Учащийся распознает имена 
числительные и осмысливает их 
роль в речи; разграничивает чис-
лительные по разрядам; правиль-
но сочетает с именами существи-
тельными; правильно употреб-
ляет и произносит числительные 
в высказываниях, в том числе в 
текстах, где числительные обоз-
начены цифрами; правильно пи-
шет их. 

Местоимение как часть речи (2 ч.). 
Разряды местоимений (обзор-

но, с опорой на украинский язык). 
Личные местоимения. Особен-

ности склонения (повторение).
Относительные местоимения и 

наречия как опознавательный при-
знак пунктограммы (повторение).

Образование отрицательных и 
неопределённых местоимений и 
наречий. 

Речь. Употребление местоиме-
ний для связи предложений в тек-
сте. Местоимения во фразеологи-
ческих оборотах. 

Правописание. Написание ни в 
слабой позиции в отрицательных 
местоимениях и наречиях. 

Правописание отрицательных 
и неопределённых местоимений с 
предлогом и без предлога. 

Написание через дефис -то, 
-либо, -нибудь, кое-.

Учащийся распознает место-
имения и осмысливает их роль в 
речи, определяет общее значение 
(указание на предмет, признак, 
количество и называет разряд 
местоимений; правильно упот-
ребляет и произносит падежные 
формы местоимений, знает пра-
вила образования и правописа-
ния отрицательных и неопреде-
ленных местоимений; находит 
изученные орфограммы и объяс-
няет их. 

Морфемика. Словообразование. Орфография (12 ч.)

Морфема – минимальная зна-
чимая часть слова. Способы об-
разования слов (1 ч.).

Учащийся приводит приме-
ры однокоренных слов, выделяет 
значимые части слова; переносит
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Корень, префикс, суффикс 
как значимые части слова (с опо-
рой на украинский язык, повто-
рение). 

Способы образования сущест-
вительных, прилагательных, на-
речий.

Речь. Ознакомление со слова-
рем морфем.

слова, учитывая их состав; знает 
основные средства образования 
слов; находит изученные орфог-
раммы и объясняет их.

Чередование гласных и со-
гласных в корнях слов (3 ч.)

Чередование согласных в кор-
нях слов. Безударные гласные в 
корнях с чередующимися соглас-
ными (снежок-снег) (в сопостав-
лении с украинским языком). 

Чередование о, е с нулём звука 
(с опорой на украинский язык). 

Чередования гласных в кор-
нях слов. Буква о в слабой пози-
ции в корнях гор-, клон-, твор-, 
буква а в слабой позиции в кор-
нях зар-, плав-. 

Буквы о, а в корнях рос-, 

раст-, ращ-; кас(а)- – кос(н)-, -

лаг(а)- – -лож-. 

Буквы е, и в корнях с чередо-
ванием (бер- – бир(а)-).

Речь. Употребление в речи слов 
с корнями -лаг(а)- – -лож-. 

Учащийся знает основные слу-
чаи чередования гласных и со-
гласных при образовании и изме-
нении слов; находит изученные 
орфограммы и объясняет их.

Орфограммы в префиксах (2 ч.)
Префикс с-.
Буквы з, с на конце 

префиксов. 
Буквы е, и в префиксах 

пре-, при-.

Правописание. Правила напи-
сания слов с префиксами на -з, -с; 

пре-, при-. 

Учащийся подбирает слова с 
одинаковыми префиксами, раз-
личает значения префиксов; на-
ходит изученные орфограммы и 
объясняет их. 

Орфограммы на стыке пре-
фикса и корня (1 ч.) 

Буквы ы, и после префиксов 
на согласный. 

Удвоение согласных на стыке 
префикса и корня.

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 
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Разделительный твердый знак 
(повторение).

Правописание. Правило напи-
сания слов с буквами ы, и после 
префиксов на согласный.

Правописание суффиксов су-
ществительных, прилагатель-
ных, наречий (2 ч.) 

Суффикс как значимая часть 
слова (с опорой на украинский 
язык). 

Суффикс как грамматичес-
кий показатель принадлежности 
слова к определенной части речи. 
Наиболее продуктивные суффик-
сы русского языка, их значение, 
правописание (повторение, уг-
лубление).

Речь. Использование суффик-
сов, которые придают слову эмо-
циональную окрашенность и вы-
разительность.

Правописание. Правописание 
гласных в суффиксах -ек, -ик. 

Правописание согласных в 
суффиксах существительных -

чик, -щик.

Правописание согласных в 
суффиксах -ск- (после ж, д, т, з, 

с) – -к- в словах на -ский, -цкий, -

ски, -цки. 

Учащийся подбирает слова с 
одинаковыми суффиксами; раз-
личает значения суффиксов, на-
ходит изученные орфограммы и 
объясняет их.

Образование и правописание 
сложных слов (2 ч.) 

Образование и правописание 
сложных существительных, при-
лагательных, числительных, на-
речий.

Речь. Согласование глаголов в 
прошедшем времени и прилага-
тельных со сложносокращённы-
ми словами (практически). 

Правописание. Написание 
сложных существительных с со-
единительными о, е (с опорой на 
украинский язык). 

Учащийся знает основные спо-
собы и средства образования слов; 
находит изученные орфограммы 
и объясняет их; находит и исправ-
ляет орфографические ошибки. 
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Написание сложных слов, об-
разованных путём повтора од-
ного и того же слова, сложением 
однокоренных слов (еле-еле, доб-
рый-предобрый, баюшки-баю) (с 
опорой на украинский язык). 

Написание сложных прила-
гательных с о/е на стыке корней 
слитно и через дефис. 

Раздельное написание состав-
ных числительных. 

Слитное написание числи-
тельных на -сотый, -тысячный, 

-миллионный, -миллиардный.

Написание ь в сложных чис-
лительных перед -десят и -сот. 

Написание слов с пол-, полу-.

Обобщение и систематизация 
изученного (1 ч.)

7 КЛАСС
35 часов
1 час в неделю

Введение (1 ч.). Язык и речь. 
Культура речи.

Учащийся различает понятия 
язык и речь; называет признаки 
хорошей речи.

1. Развитие навыков речевой деятельности (9 ч.)

Слушание – понимание устной 
речи (аудирование). 

Восприятие на слух, понима-
ние текстов, относящихся к худо-
жественному, публицистическо-
му, научно-популярному, разго-
ворному стилям. 

Жанры: пословица, загадка, 
стихотворение, басня, песня, игра, 
сказка, легенда, рассказ, заметка. 

Тип речи: повествование, опи-
сание, рассуждение. 

Время звучания текстов разго-
ворного и художественного стилей 
– 4–5 минут, научно-популярного 
– 3–4 минуты. 

Учащийся внимательно слу-
шает текст; следит за содержани-
ем речи и её особенностями, обус-
ловленными речевой ситуацией; 
понимает с одного прослушива-
ния фактическое содержание тек-
ста; определяет тему и основную 
мысль текста; устанавливает при-
чинно-следственные отношения, 
различает основную и дополни-
тельную информацию; определя-
ет ключевые слова; понимает ав-
торскую позицию в описании си-
туаций, персонажей; чувствует 
эмоциональную окраску текста; 
распознает стили речи.
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Объем адаптированного текста 
– 230–270 слов, объем неадаптиро-
ванного текста – 130–170 слов. 

Говорение. 
Монологическая речь. 
Заучивание наизусть неболь-

ших текстов (скороговорки, по-
говорки, пословицы, загадки, не-
большие стихотворения и проза-
ические тексты).

Пересказ текстов художест-
венного, публицистического, на-
учно-популярного стилей (140–
180 слов).

Составление текстов разных 
типов по самостоятельно состав-
ленному плану, по рисункам-опо-
рам, опорным словам: описание 
одежды, орудий и процесса тру-
да, рассказ о событии (7–8 пред-
ложений).

Замена, вставка слов в текст, 
подбор синонимов; перевод слов 
и выражений; толкование слов и 
выражений с помощью словаря и 
на основе контекста; составление 
высказывания по аналогии. 

Определение основной мысли 
текста, подбор заголовка, состав-
ление плана высказывания. 

Диалогическая речь. 
Воспроизведение, разыгры-

вание диалогов с опорой на тек-
сты различных стилей и жанров 
и диалогов на основе жизненно-
го опыта. Составление диалогов 
этикетного (запрос информации, 
просьба, поздравление, согласие, 
несогласие), информационного 
(расспрос) и экспрессивного (пох-
вала, радость) характера.

Учащийся пересказывает не-
большие тексты художественно-
го, научно-популярного стилей, 
выражая своё отношение к изла-
гаемому материалу; заучивает 
наизусть небольшие тексты (ско-
роговорки, поговорки, послови-
цы, загадки, небольшие стихот-
ворения и прозаические тексты); 
переводит слова и выражения с 
украинского языка на русский; 
строит высказывания по самосто-
ятельно составленному плану, по 
серии рисунков, опорным словам; 
вставляет подходящие по смыслу 
слова; восстанавливает нарушен-
ную целостность текста; вырази-
тельно читает наизусть стихот-
ворения и прозаические произве-
дения; составляет и разыгрывает 
диалоги с опорой на текст, рисун-
ки, по предложенной учителем 
ситуации.

Чтение. 
Чтение вслух знакомых текс-

тов художественного, публицис-
тического, научно-популярного 
стилей (не менее 100–120 слов

Учащийся выразительно чита-
ет вслух знакомый текст; читает 
молча незнакомый текст; понима-
ет его содержание; просматривает 
текст, находит в нём указанные
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в минуту) с соблюдением пра-
вил произношения, интониро-
вания (пауза, повышение и по-
нижение тона голоса, логичес-
кое ударение). 

Чтение молча (не менее 
140–160 слов в минуту) незна-
комых адаптированных текс-
тов художественного, публи-
цистического и научно-попу-
лярного стилей. 

Жанры: стихотворение, бас-
ня, сказка, легенда, рассказ, 
заметка, статья.

Объем текстов: адаптиро-
ванные – 230–270 слов, неадап-
тированные – 130–170 слов.

учителем зрительно восприни-
маемые элементы текста (абзацы, 
цифры, слова, выделенные спе-
циальным шрифтом, имена, на-
звания и т.д.); составляет простой 
план, вопросы по тексту; находит 
в тексте ключевые слова; разли-
чает главную и дополнительную 
информацию. 

Письмо.
Письменное воспроизве-

дение слов, словосочетаний, 
предложений, текстов (списы-
вание, письмо под диктовку с 
орфографическим проговари-
ванием).

Распространение, свертыва-
ние, перестановка частей пред-
ложения. Запись текста, вы-
ученного наизусть.

Составление письменных 
вопросов и ответов на вопросы 
по содержанию текста, ситуа-
ции, рисунку. 

Составление небольших вы-
сказываний (повествование, 
описание, рассуждение) на ос-
нове личного опыта (9–11 пред-
ложений). 

Письменное изложение тек-
ста повествовательного харак-
тера (объем текста для подроб-
ного изложения – 80–100 слов, 
для сжатого – 160– 180 слов).

Учащийся списывает и запи-
сывает под диктовку и по памяти 
предложения и тексты, подобран-
ные с учётом изученного языково-
го материала; составляет и пишет 
вопросы и ответы на вопросы, пи-
шет подробное и сжатое изложе-
ние текста (повествование, опи-
сание, рассуждение) с предвари-
тельной подготовкой по содержа-
нию и отбору языкового материа-
ла; строит небольшое письменное 
высказывание (повествование, 
описание, рассуждение) на основе 
личного опыта.



254

2. Языковые средства и нормы их употребления в речи
Морфология. Словообразование. Орфография (25 ч.)

Повторение и систематиза-
ция изученного (1 ч.) 

Словосочетание. Главное и 
зависимое слово в словосочета-
нии (обзорно, с опорой на укра-
инский язык). Смысловой воп-
рос к зависимому слову. 

Речь. Практическое усвоение 
словосочетаний, в которых до-
пускаются ошибки в употребле-
нии формы зависимого слова. 
Синонимия словосочетаний раз-
ного построения.

Учащийся распознает словосо-
четание, определяет главное и за-
висимое слово; правильно выбира-
ет форму зависимого слова в слово-
сочетании; использует словосоче-
тания в речи. 

Глагол как самостоятельная 
часть речи (3 ч.)

Общее значение глагола. Не-
определённая форма глагола. 
Время глагола. Изменение гла-
гола по лицам и числам в насто-
ящем и будущем времени Вид 
глагола. Наклонение глагола 
(обзорно с опорой на украинский 
язык). 

Спряжение глаголов. Окон-
чания глаголов. 

Речь. Ударение в некоторых 
глаголах настоящего и прошед-
шего времени.

Правописание. Приёмы про-
верки гласных в безударных 
личных окончаниях глаголов 
(повторение). 

-ете, -ите на конце глаголов 
в форме изъявительного и пове-
лительного наклонения.

Учащийся распознает глаголы 
и осмысливает их роль в речи; уме-
ет правильно сочетать с существи-
тельными и местоимениями; ис-
пользует в речи конструкции с раз-
личными формами глагола и стро-
ит высказывание о событии в про-
шедшем, настоящем и будущем 
времени; представляет действие в 
изъявительном, повелительном и 
условном наклонениях; правиль-
но произносит и пишет глагольные 
формы.

Деепричастие как особая 
форма глагола (2 ч.)

Общее значение деепричас-
тия. Признаки деепричастия (в 
сопоставлении с украинским 
языком). 

Учащийся распознает деепри-
частия и осмысливает их роль в ре-
чи; образует формы деепричастий, 
правильно произносит и пишет их; 
использует деепричастные обороты
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Деепричастный оборот (с опо-
рой на украинский язык). 

Речь. Соблюдение правиль-
ной интонации в предложени-
ях с деепричастным оборотом. 
Употребление деепричастного 
оборота в текстах художествен-
ного, публицистического и на-
учно-популярного стилей для 
создания образности. 

Употребление деепричаст-
ного оборота в текстах научного 
стиля. 

Деепричастие во фразеологи-
ческих оборотах. Ознакомление 
с фразеологическим словарем. 

Правописание. Обособление 
одиночного деепричастия и дее-
причастного оборота (с опорой 
на украинский язык).

в высказывании; правильно инто-
нирует деепричастные обороты и 
ставит знаки препинания.

Причастие как особая форма 
глагола (2 ч.)

Общее значение причастия. 
Признаки причастия. 

Причастный оборот.
Речь. Употребление причаст-

ного оборота в книжных стилях 
речи. 

Соблюдение правильной ин-
тонации в предложениях с обо-
собленным причастным оборо-
том. 

Синонимия причастных обо-
ротов и сложных предложений.

Правописание. Обособление 
причастного оборота после опре-
деляемого слова (с опорой на ук-
раинский язык).

Учащийся распознает причас-
тия и осмысливает их роль в речи; 
образует формы причастий, пра-
вильно произносит и пишет их; со-
ставляет причастные обороты, ис-
пользует в высказывании, пра-
вильно интонирует обособленные 
причастные обороты и ставит зна-
ки препинания.

Гласные в суффиксах дейс-
твительных и страдательных 
причастий настоящего и про-
шедшего времени (2 ч.) 

Написание гласных в суффик-
сах действительных и страдатель-
ных причастий настоящего
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времени -ущ(ий), -ющ(ий), -

ащ(ий), -ящ(ий), -ем(ый),-

им(ый).

Написание гласных перед 
суффиксом -вш(ий) действи-
тельных причастий прошедшего 
времени, перед суффиксом -в дее-
причастий; перед суффиксом -л 
глаголов в прошедшем времени; 
написание гласных перед н-нн в 
суффиксах страдательных при-
частий прошедшего времени. 

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их.

Написание не со словами (2 ч.)
Написание не с разными час-

тями речи: слитное написание 
не- со словами, не употребляю-
щимися без не; раздельное на-
писание частицы не при проти-
вопоставлении и в сочетаниях 
далеко не, вовсе не, отнюдь не, 
ничуть не, нисколько не (с опо-
рой на украинский язык). 

Написание не с определённы-
ми частями речи: с глаголами и 
деепричастиями, существитель-
ными, прилагательными и на-
речиями на -о, -е, полными при-
частиями (с опорой на украинс-
кий язык).

Речь. Работа с толковым сло-
варём, со словарём синонимов.

 Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 

Одна и две буквы н в суффик-
сах (2 ч.)

Одна и две буквы н в суффиксах 
полных причастий, отглагольных 
и отыменных прилагательных.

Правописание. Грамматико-
графические ориентиры при опре-
делении написания двух н в суф-
фиксах полных причастий, отгла-
гольных и отыменных прилага-
тельных (приставка, сочетание 
морфем -ованный, -онный, -ствен-
ный). 

 Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 
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Лексическое значение прила-
гательных, образованных с по-
мощью суффиксов -ан, -ян- (сде-
лан из ...), -ин- как ориентир при 
определении написания суф-
фиксов -ан-, -ян-, -ин-.

Краткое причастие (1 ч.) 
Краткое причастие. Отличие 

кратких причастий от наречий 
на -о, -е. 

Правописание. Раздельное 
написание не с краткими при-
частиями.

Одна и две буквы н в суффик-
сах кратких причастий, крат-
ких прилагательных и в наречи-
ях на -анно, -янно, -енно.

 Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 

Наречие как самостоятель-
ная часть речи (с опорой на укра-
инский язык) (2 ч.) 

Общее значение наречия. 
Признаки наречия. 

Степени сравнения наречий.
Отличие наречий с префикса-

ми под-, за-, на-, в-, с-, без- (бес-), 
по-, из- (ис-), до-, к- от созвучных 
форм слов с предлогами под, за, 
на, в, с, без, по, из, до, к. 

Речь. Омонимы, омофоны (с 
опорой на украинский язык). 
Наречия-синонимы и наречия-
антонимы. Употребление наре-
чий в текстах художественного, 
публицистического стиля для 
усиления выразительности ре-
чи. Употребление наречий в тек-
стах научного стилей. Ударе-
ние в некоторых наречиях (в со-
поставлении с украинским язы-
ком). 

Правописание. Разграниче-
ние омофонов как основа про-
верки соотносимых форм слов. 
Общие приемы разграничения 
соотносимых форм слов. 

Учащийся распознает наречия 
и осмысливает их роль в речи; пра-
вильно произносит и пишет их; на-
ходит изученные орфограммы и 
объясняет их. 
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Написание наречий через де-
фис (2 ч.)

Написание через дефис пре-
фикса по- в наречиях на -ому, -
ему, -ски, -цки, -жьи, -чьи. -сьи, -
бьи; префикса во- (в-) в наречи-
ях на -ых (-их).

 Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 

Служебные части речи. Пред-
лог (2 ч.)

Предлог как служебная часть 
речи. Производные и непроиз-
водные предлоги, их значение, 
синонимия (с опорой на украин-
ский язык). 

Отличие предлогов под, за, 
на, в, с, без, по, из, до, к от пре-
фиксов (повторение, углубление 
с опорой на украинский язык). 

Отличие производных пред-
логов от созвучных форм слов.

Речь. Предлоги-синонимы и 
предлоги-антонимы. Особеннос-
ти употребления в речи некото-
рых предлогов. Употребление 
предлогов в речи для обеспече-
ния логической связи элементов 
высказывания. Использование 
производных предлогов в текс-
тах научного и делового стиля.

Правописание. Правописа-
ние производных предлогов на-
встречу, вроде, насчет, ввиду, 
вместо, в течение, в продолже-
ние, в заключение, несмотря на, 
вследствие.

Учащийся распознает предло-
ги и осмысливает их роль в речи; 
разграничивает смысловые отно-
шения, выражаемые предлогами; 
употребляет предлоги в высказы-
вании, правильно произносит и 
пишет их.

Союз (2 ч.)
Союз как служебная часть 

речи. Сочинительные и подчи-
нительные союзы (с опорой на 
украинский язык). Употребле-
ние союзов в простом и сложном 
предложении. Отличие союзов 
чтобы, тоже, также, зато и 
выступающих в роли союзов на-
речий поэтому, потому, отто-
го от соотносимых форм слов:

Учащийся распознает союзы и 
осмысливает их роль в речи; опре-
деляет значение и синтаксическую 
роль; уместно употребляет союзы в 
высказывании; правильно произ-
носит их и пишет.
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что бы, то же, так же, за то, от 
того, по тому, по этому.

Речь. Использование в речи 
союзов-синонимов. Использова-
ние составных союзов в текстах 
художественного, публицисти-
ческого и научно-популярного 
стилей. 

Правописание. Правописа-
ние союзов. Союз как опознава-
тельный признак пунктограм-
мы (повторение).

Частица (1 ч.) 
Частица как служебная часть 

речи
Формообразующие, отрица-

тельные и модальные частицы. 
Разграничение частиц не и 

ни. 
Речь. Выразительное чтение 

предложений с частицами. Час-
тицы-синонимы. 

Частицы во фразеологичес-
ких оборотах.

Частицы в побудительных и 
восклицательных предложени-
ях. 

Правописание. Не и ни с раз-
личными частями речи (обобще-
ние). Синонимия частицы ни, 
усиливающей отрицание, и час-
тицы даже и как средство про-
верки орфограммы.

Распознавание частицы ни в 
сочетаниях кто ни, что ни, где 
ни, куда ни и т.п. 

Отличие союзов тоже, так-
же, чтобы от созвучных соче-
таний местоимений и наречий 
с частицами же, бы (повторе-
ние).

Учащийся распознает частицы 
и осмысливает их роль в речи, оп-
ределяет их значение; употребляет 
в высказывании, правильно произ-
носит и пишет.

Обобщение и систематиза-
ция изученного (1 ч.)
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8 КЛАСС
35 часов
1 час в неделю

Введение (1 ч.). Литератур-
ный язык как высшая форма 
языка.

1. Развитие навыков речевой деятельности (9 ч.)

Слушание – понимание уст-
ной речи (аудирование).

Восприятие на слух, понима-
ние текстов разных типов (по-
вествование, описание, рассуж-
дение), относящихся к художес-
твенному, публицистическому, 
научно-популярному, делово-
му, разговорному стилям. 

Жанры: афоризм, стихотво-
рение, легенда, былина, притча, 
рассказ, очерк, заметка, статья, 
пьеса, отрывок из повести, инс-
трукция.

Время звучания текстов раз-
говорного и художественного 
стилей – 6–7 минут, публицис-
тического и научно-популярно-
го – 5–6 минут. 

Объем текстов: адаптирован-
ного – 320–370 слов, неадапти-
рованного – 220–270 слов.

Учащийся внимательно слуша-
ет и понимает с первого прослуши-
вания тексты диалогического и мо-
нологического характера различ-
ных стилей и жанров; составляет 
первичное впечатление о содержа-
нии услышанного; оценивает со-
держание; устанавливает причин-
но-следственные связи; определя-
ет тему, авторскую позицию, ос-
новную мысль текста и ее разви-
тие, эмоционально-экспрессивное, 
стилевое и художественное своеоб-
разие текста; находит в тексте клю-
чевые слова.

Говорение. 
Монологическая речь. 
Заучивание наизусть неболь-

ших стихотворных и прозаичес-
ких текстов.

Воспроизведение (подробный, 
выборочный и сжатый пересказ) 
текстов художественного, публи-
цистического и научно-популяр-
ного стилей (190–220 слов).

Составление вопросов и отве-
тов по тексту, составление тек-
стов разных типов и их сочетаний

Учащийся заучивает наизусть 
поэтические и прозаические про-
изведения; подробно или выбороч-
но пересказывает текст, составляет 
монологические высказывания со-
ответствующих стилей и типов ре-
чи, в том числе по самостоятельно 
или совместно разработанному ли-
бо предложенному учителем пла-
ну; озаглавливает текст и определя-
ет его тему и основную мысль; объ-
ясняет значение незнакомых слов, 
переводит текст с украинско-
го языка на русский; учащийся
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по самостоятельно составленно-
му плану, по рисункам-опорам, 
опорным словам (10–12 предло-
жений). 

Замена, вставка слов в текст; 
подбор синонимов; перевод слов 
и выражений; толкование слов и 
выражений с помощью словаря и 
на основе контекста; составление 
высказывания по аналогии; пе-
ревод текста с украинского языка 
на русский.

Определение темы (широкой, 
узкой), основной мысли текста, 
подбор заголовка, составление 
плана высказывания. 

Диалогическая речь. Воспроиз-
ведение, разыгрывание диалогов 
информационного, побудитель-
ного, экспрессивного, развлека-
тельного, ритуально-протоколь-
ного характера с опорой на тексты 
различных стилей и диалогов на 
основе жизненного опыта.

восстанавливает предложения и 
нарушенную целостность текста, 
а также продолжает прерванный 
текст; подбирает нужные по смыс-
лу слова; составляет и разыгрывает 
диалоги, в том числе по заданным 
параметрам, теме и цели; восста-
навливает реплики диалога с про-
пусками и продолжает прерванные 
в пределах стереотипных учебных 
ситуаций с применением стандарт-
ных, в том числе этикетных выра-
жений.

Чтение. 
Чтение вслух знакомых и не-

знакомых текстов художествен-
ного, публицистического и на-
учно-популярного стилей (не 
менее 130–150 слов в минуту) с 
соблюдением правил произно-
шения и интонирования (пауза, 
повышение и понижение тона 
голоса, логическое ударение). 

Чтение молча (не менее 180–
200 слов в минуту) текстов ху-
дожественного, публицистичес-
кого и научно-популярного сти-
лей. 

Жанр: загадка, пословица, 
афоризм, легенда, рассказ, сти-
хотворение, повесть, басня, за-
метка, статья, интервью, инс-
трукция, пьеса, очерк.

Объем текстов: адаптирован-
ные – 320–360 слов, неадапти-
рованные – 220–260 слов.

Учащийся выразительно чита-
ет вслух знакомый и незнакомый 
текст, соблюдая правила произно-
шения, а также соответствующую 
интонацию (пауза, повышение и 
понижение тона голоса, логичес-
кое ударение); читает молча незна-
комый текст, понимает его содер-
жание; адекватно авторскому за-
мыслу воспринимает логическое 
содержание, идейную направлен-
ность, особенности построения и 
художественные достоинства тек-
ста; просматривает текст, находя 
в нём зрительно воспринимаемые 
элементы текста (абзацы, цифры, 
слова, выделенные специальным 
шрифтом, имена, названия и т.д.) 
и те или иные смысловые элемен-
ты.
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Письмо.
Письменное воспроизведе-

ние слов, словосочетаний, пред-
ложений, текстов (списывание, 
письмо под диктовку с орфогра-
фическим проговариванием).

Составление письменных 
вопросов и ответов на вопросы 
по содержанию текста, ситуа-
ции, рисунку. 

Составление небольших вы-
сказываний (повествование, 
описание, рассуждение) на ос-
нове личного опыта, написание 
сочинений различных типов с 
использованием вспомогатель-
ных материалов и без них (13–
15 предложений). Заметка в га-
зету. Реферат. 

Распространение, свертыва-
ние, перестановка частей пред-
ложения, запись текста, вы-
ученного наизусть. 

Письменное изложение тек-
ста повествовательного харак-
тера с дополнительным творчес-
ким заданием (объем текста для 
подробного изложения – 120–
140 слов, объем текста для сжа-
того – 200–220 слов). 

Учащийся применяет на пись-
ме изученные орфографические и 
пунктуационные правила, распро-
страняет, свертывает и трансфор-
мирует предложения; объединяет 
предложения в сложное синтакси-
ческое целое; переводит текст; пи-
шет ответы на вопросы; пишет зри-
тельно-слуховой и слуховой дик-
танты, изложение (сжатое и под-
робное), изложение с дополнитель-
ным творческим заданием, сочи-
нения различных типов речи с ис-
пользованием вспомогательных 
материалов и без них, заметку в га-
зету, реферат.

2. Языковые средства и нормы их употребления в речи
Синтаксис. Пунктуация (25 ч.)

Повторение и обобщение изу-
ченного (3 ч.) 

Словосочетание и предло-
жение (с опорой на украинский 
язык).

Грамматическая основа пред-
ложения. Простое и сложное 
предложение (повторение, углуб-
ление).

Однородные члены предложе-
ния. Обращение. Вводные слова. 

Деепричастный оборот. При-
частный оборот. 

Учащийся распознает словосо-
четание, определяет главное и за-
висимое слово; правильно выбира-
ет форму зависимого слова в слово-
сочетании, использует словосоче-
тания в речи, в том числе и те, кото-
рые различаются в русском и укра-
инском языках формой зависимо-
го слова, учащийся находит пунк-
тограммы и объясняет их; правиль-
но ставит знаки препинания.
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Прямая речь. Диалог. 
Речь. Соблюдение правиль-

ной интонации при перечисле-
нии, обращении, вводных сло-
вах, и деепричастном обороте, 
прямой речи, диалоге. 

Логическое ударение и по-
рядок слов в предложении как 
средство повышения точности 
высказывания.

Правописание. Знаки пре-
пинания в простом и сложном 
предложении. Знаки препина-
ния при прямой речи и диалоге.

Однородные члены предло-
жения. Бессоюзное сложное 
предложение, части которого 
связаны с помощью интонации 
перечисления (2 ч.)

Однородные члены предло-
жения. Однородные и неодно-
родные определения. 

Запятая и точка с запятой 
между частями бессоюзного 
сложного предложения при пе-
речислительной интонации. 

Однородные члены предло-
жения, части сложного предло-
жения, связанные с помощью 
повторяющихся союзов.

Речь. Использование одно-
родных членов предложения 
в текстах научного, делового и 
художественного стилей.

Правописание. Запятая меж-
ду однородными членами пред-
ложения. 

Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложе-
нии. 

Запятая между однородны-
ми членами предложения и час-
тями сложного предложения, 
связанными с помощью повто-
ряющихся союзов.

Учащийся распознает однород-
ные члены предложения и части 
сложного предложения, осмысли-
вает их роль в речи, находит пунк-
тограммы и объясняет их; правиль-
но ставит знаки препинания.
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Подчинительный союз, со-
юзное слово, производный 
предлог как опознавательные 
признаки пунктограммы (2 ч.)

Запятая как парный, выде-
ляющий синтаксические конс-
трукции (смысловые блоки 
предложения) знак.

Синтаксические конструк-
ции, присоединяемые союза-
ми, союзными словами (прида-
точное предложение в сложно-
подчиненном) и производными 
предлогами со значением вклю-
чения-исключения (обособлен-
ные дополнения, обстоятельс-
тва).

Правописание. Выделение 
парной запятой синтаксичес-
ких конструкций, присоединяе-
мых союзами, союзными слова-
ми (что, чтобы, где, когда, ку-
да, который, если, едва, хотя, 
потому что и т.п.) и производ-
ными предлогами со значением 
включения-исключения (поми-
мо, кроме, сверх, включая, за ис-
ключением, исключая, несмот-
ря на).

Учащийся осознает роль запя-
той как парного выделяющего зна-
ка, распознает синтаксические 
конструкции, присоединяемые со-
юзом, союзным словом, производ-
ным предлогом, правильно интони-
рует и ставит знаки препинания.

Обособленные члены пред-
ложения (2 ч.) 

Деепричастный оборот, при-
частный оборот (актуализа-
ция, углубление). 

Обособление определений и 
приложений. 

Уточняющие обстоятельс-
тва. Существительные с предло-
гами ввиду, вследствие, по при-
чине, при условии в роли обособ-
ленных обстоятельств. 

Речь. Правильное построе-
ние предложений с одиночны-
ми деепричастиями и деепри-
частными оборотами. Интона-
ция предложений с обособлен-
ными членами предложения. 

Учащийся распознает обособ-
ленные и уточняющие члены пред-
ложения и осмысливает их роль в 
речи; составляет предложения с 
обособленными и уточняющими 
членами, правильно интонирует и 
ставит знаки препинания.
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Синонимия простых пред-
ложений с обособленными чле-
нами предложения и сложных 
предложений. 

Обособление как средство ху-
дожественного изображения. 
Использование обособленных 
членов предложения в текстах 
научного стиля.

Правописание. Общие при-
ёмы распознавания обособля-
емых определений и приложе-
ний (интонация; синонимия 
синтаксическим конструкци-
ям, присоединяемым словами 
будучи, который.) и условия их 
обособления. 

Обособление уточняющих 
членов предложения. 

Вводные слова, словосочета-
ния, предложения (2 ч.) 

Речь. Использование ввод-
ных слов в речи. Синонимия 
вводных слов. Интонация пред-
ложений с вводными словами, 
словосочетаниями, предложе-
ниями.

Правописание. Знаки препи-
нания при вводных словах, сло-
восочетаниях, предложениях.

Учащийся распознает в предло-
жениях вводные слова, словосоче-
тания, предложения и осмыслива-
ет их роль в речи; составляет пред-
ложения с вводными словами; пра-
вильно интонирует и ставит знаки 
препинания.

Обращение. Междометие 
(2 ч.) 

Обращение распространён-
ное и нераспространённое. Зва-
тельная интонация в предложе-
ниях с обращениями (с опорой 
на украинский язык).

Междометие (с опорой на ук-
раинский язык).

Речь. Обращение как показа-
тель отношения к адресату ре-
чи.

Правописание. Знаки препи-
нания при обращении. Знаки 
препинания при междометии.

Учащийся распознает в предло-
жениях обращения, междометия; 
осмысливает их роль в речи; со-
ставляет предложения с обращени-
ями, правильно интонирует и ста-
вит знаки препинания.
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Конструкции с союзом и (2 ч.).
Отличие однородных чле-

нов предложения, соединенных 
союзом и, от частей сложносо-
чинённого предложения, со-
единённых союзом и.

Речь. Использование одно-
родных членов предложения и 
сложносочинённых предложе-
ний в текстах научного и публи-
цистического стилей.

Правописание. Приёмы раз-
граничения синтаксических 
конструкций, соединенных со-
юзом и. Запятая между частями 
сложносочинённого предложе-
ния, соединенными союзом и.

Учащийся различает однород-
ные члены предложения и части 
сложного предложения, соединен-
ные союзом и; правильно ставит 
запятую между частями сложно-
сочинённого предложения, соеди-
ненными союзом и.

Конструкции с союзом как (2 ч.). 
Синтаксические единицы, 

присоединяемые союзом как: со-
ставное именное сказуемое, срав-
нительный оборот, обособленные 
и необособленные приложения. 

Сочетания не кто иной,как; не 
что иное как и союз как..., так и. 

Фразеологические обороты с 
союзом как.

Речь. Использование сравни-
тельных оборотов в описании. 
Использование необособленных 
приложений в текстах научного 
стиля. 

Правописание. Приёмы раз-
граничения синтаксических конс-
трукций, присоединяемых сою-
зом как. Синонимия как средство 
разграничения синтаксических 
конструкций, присоединяемых 
союзом как (как = есть – сказуе-
мое; как = подобно – сравнитель-
ный оборот; как = будучи – обо-
собленное приложение; как = в 
роли – необособленное приложе-
ние). Выделение сравнительного 
оборота и обособленных приложе-
ний запятыми.

Учащийся разграничивает син-
таксические конструкции, присо-
единяемые союзом как, выделяет 
сравнительный оборот и обособлен-
ные приложения запятыми.
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Обобщающее слово при од-
нородных членах предложения 
(1 ч.) 

Речь. Интонация предложе-
ний с обобщающими словами 
при однородных членах. 

Использование однородных 
членов предложения с обобща-
ющими словами в текстах офи-
циально-делового, научного, 
художественного стилей.

Правописание. Двоеточие и 
тире в предложениях с обобща-
ющими словами при однород-
ных членах. 

Учащийся использует однород-
ные члены предложения с обоб-
щающими словами в текстах офи-
циально-делового, научного, ху-
дожественного стилей, правильно 
интонирует и ставит знаки препи-
нания.

Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложениях (2 ч.)

Смысловые отношения меж-
ду частями бессоюзного слож-
ного предложения, разделяе-
мыми двоеточием. Особенности 
интонации.

Речь. Синонимия бессоюз-
ного сложного предложения и 
сложноподчинённого предло-
жения с придаточным причи-
ны. Использование бессоюзных 
сложных предложений в выска-
зываниях разговорного, публи-
цистического и художественно-
го стилей.

Правописание. Двоеточие в бес-
союзном сложном предложении.

Учащийся правильно устанав-
ливает смысловые отношения меж-
ду частями бессоюзного сложного 
предложения, правильно интони-
рует и ставит знаки препинания.

Тире в простом и сложном 
предложении (2 ч.)

Тире между подлежащим и 
сказуемым, в неполном предло-
жении, при обособленном прило-
жении, между частями сложного 
предложения. 

Речь. Особенности интонации. 
Синонимия бессоюзного слож-
ного предложения и сложносо-
чинённых и сложноподчинённых 
предложений с союзами и, а, но, 

так что, как, если, есть, когда. 

Учащийся правильно интониру-
ет предложения с тире и правильно 
ставит тире в простом и сложном 
предложениях.
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Использование изучаемых 
конструкций в текстах научно-
го, публицистического, худо-
жественного стилей.

Неполные предложения в 
разговорном стиле. 

Правописание. Тире в про-
стом и сложном предложении.

Способы передачи чужой ре-
чи (2 ч.)

Прямая и косвенная речь. Ин-
тонация предложений с прямой 
речью.

Цитирование. 
Диалог. 
Речь. Замена прямой речи кос-

венной. Синонимия разных спосо-
бов передачи чужой речи.

Правописание. Знаки препина-
ния при прямой речи.

Знаки препинания при диалоге.
Знаки препинания при цитате.

Учащийся распознает слова ав-
тора и прямую речь, в том числе ци-
тату; осмысливает их роль в речи; 
дифференцирует прямую и косвен-
ную речь; заменяет прямую речь 
косвенной; использует прямую и 
косвенную речь в высказывани-
ях; правильно интонирует и ставит 
знаки препинания при прямой и 
косвенной речи, цитатах, диалоге.

Обобщение и систематизация 
изученного (1 ч.).

3 Вариант программы 

Вводный курс – 6 класс
Основной курс – 7–9 класс

7 КЛАСС
35 часов
1 час в неделю

Содержание учебного мате-
риала

Требования к уровню общеобра-
зовательной подготовки учащихся

Введение (1 ч.). Язык и речь. 
Культура речи. 

Учащийся различает понятия 
язык и речь; называет признаки хо-
рошей речи.

1. Развитие навыков речевой деятельности (8 ч.)

Слушание – понимание уст-
ной речи (аудирование).

Восприятие на слух, понима
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ние текстов, относящихся к ху-
дожественному, публицисти-
ческому, научно-популярному, 
разговорному стилям. 

Жанры: пословица, загадка, 
стихотворение, басня, песня, 
игра, сказка, легенда, рассказ, 
заметка. 

Тип речи: повествование, 
описание, рассуждение. 

Время звучания текстов раз-
говорного и художественного 
стилей – 4–5 минут, научно-по-
пулярного – 3–4 минуты. 

Объем адаптированного тек-
ста – 230–270 слов, объем неа-
даптированного текста – 130–
170 слов. 

Учащийся внимательно слуша-
ет текст; следит за содержанием ре-
чи и её особенностями, обусловлен-
ными речевой ситуацией; понима-
ет с одного прослушивания факти-
ческое содержание текста; опреде-
ляет тему и основную мысль текс-
та, устанавливает причинно-следс-
твенные отношения, различает ос-
новную и дополнительную инфор-
мацию, определяет ключевые сло-
ва; понимает авторскую позицию в 
описании ситуаций, персонажей, 
чувствует эмоциональную окраску 
текста.

Говорение. 
Монологическая речь. 
Заучивание наизусть неболь-

ших текстов (скороговорки, по-
говорки, пословицы, загадки, 
небольшие стихотворения и 
прозаические тексты),

Пересказ текстов художес-
твенного, публицистическо-
го, научно-популярного стилей 
(140–180 слов).

Составление текстов разных 
типов: описание одежды, ору-
дий и процесса труда, рассказ о 
событии по самостоятельно со-
ставленному плану, по рисун-
кам-опорам, опорным словам 
(7–8 предложений).

Замена, вставка слов в текст, 
подбор синонимов; перевод слов 
и выражений; толкование слов 
и выражений с помощью сло-
варя и на основе контекста; со-
ставление высказывания по 
аналогии. 

Определение основной мыс-
ли текста, подбор заголовка, 
составление плана высказыва-
ния. 

Учащийся пересказывает не-
большие тексты художественного, 
научно-популярного стилей, выра-
жая своё отношение к излагаемому 
материалу; заучивает наизусть не-
большие тексты (скороговорки, по-
говорки, пословицы, загадки, не-
большие стихотворения и прозаи-
ческие тексты), переводит слова и 
выражения с украинского языка 
на русский, строит высказывания 
по самостоятельно составленно-
му плану, по серии рисунков, опор-
ным словам; вставляет подходя-
щие по смыслу слова; восстанавли-
вает нарушенную целостность тек-
ста; выразительно читает наизусть 
стихотворения и прозаические про-
изведения; составляет и разыгры-
вает диалоги с опорой на текст, ри-
сунки, по предложенной учителем 
ситуации.
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Диалогическая речь. 
Воспроизведение, разыгры-

вание диалогов с опорой на тек-
сты различных стилей и жан-
ров диалогов на основе жизнен-
ного опыта учащихся.

Составление диалогов эти-
кетного (запрос информации, 
просьба, поздравление, согла-
сие, несогласие), информацион-
ного (расспрос), экспрессивного 
(похвала, радость) характера.

Чтение. 
Чтение вслух знакомых тек-

стов художественного, публи-
цистического, научно-популяр-
ного стилей (не менее 100–120 
слов в минуту) с соблюдением 
правил произношения, инто-
нирования (пауза, повышение 
и понижение тона голоса, логи-
ческое ударение). 

Чтение молча (не менее 140–
160 слов в минуту) незнакомых 
адаптированных текстов худо-
жественного, публицистическо-
го и научно-популярного стилей. 

Жанры: стихотворение, бас-
ня, сказка, легенда, рассказ, за-
метка, статья.

Объем текстов: адаптирован-
ные – 230–270 слов, неадапти-
рованные – 130–170 слов.

Учащийся выразительно читает 
вслух знакомый текст; читает мол-
ча незнакомый текст; понимает его 
содержание; просматривает текст, 
находит в нём указанные учите-
лем зрительно воспринимаемые 
элементы текста (абзацы, цифры, 
слова, выделенные специальным 
шрифтом, имена, названия и т.д.); 
составляет простой план, вопросы 
к тексту; находит в тексте ключе-
вые слова, различает главную и до-
полнительную информацию. 

Письмо.
Письменное воспроизведе-

ние слов, словосочетаний, пред-
ложений, текстов (списывание, 
письмо под диктовку с орфогра-
фическим проговариванием).

Распространение, свертыва-
ние, перестановка частей пред-
ложения. Запись текста, вы-
ученного наизусть.

Составление письменных воп-
росов и ответов на вопросы по содер-
жанию текста, ситуации, рисунку. 

Учащийся списывает и записыва-
ет под диктовку и по памяти предло-
жения и тексты, подобранные с учё-
том изученного языкового материала; 
составляет и пишет вопросы и ответы 
на вопросы, пишет подробное и сжа-
тое изложение текста (повествование, 
описание, рассуждение) с предвари-
тельной подготовкой по содержанию 
и отбору языкового материала; строит 
небольшое письменное высказывание 
(повествование, описание, рассужде-
ние) на основе личного опыта.
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Составление небольших вы-
сказываний (повествование, 
описание, рассуждение) на ос-
нове личного опыта (9–11 пред-
ложений). 

Письменное изложение тек-
ста повествовательного харак-
тера (объем текста для подроб-
ного изложения – 80–100 слов, 
для сжатого – 160–180 слов).

2. Языковые средства и нормы их употребления в речи

Морфемика. Словообразование. Орфография (11 ч.)

Морфема – минимальная 
значимая часть слова. Способы 
образования слов (1 ч.)

Корень, префикс, суффикс 
как значимые части слова (с 
опорой на украинский язык, 
повторение). 

Способы образования слов.
Речь. Ознакомление со слова-

рем морфем.

Учащийся приводит примеры 
однокоренных слов, выделяет зна-
чимые части слова; переносит сло-
ва, учитывая их состав; знает ос-
новные средства образования слов; 
находит изученные орфограммы и 
объясняет их.

Чередование гласных и со-
гласных в корнях слов (2 ч.)

Чередование согласных в кор-
нях слов. Безударные гласные в 
корнях с чередующимися соглас-
ными (снежок-снег) (в сопостав-
лении с украинским языком). 

Чередование о, е с нулём звука 
(с опорой на украинский язык). 

Чередования гласных в кор-
нях слов. Буква о в слабой пози-
ции в корнях гор-, клон-, твор-  
буква а в слабой позиции в кор-
нях зар-, плав-. 

Буквы о, а в корнях рос-, 

раст-, ращ-; кас(а)- – кос(н)-, -

лаг(а)- – -лож-. 
Буквы е, и в корнях с чередо-

ванием (бер- – бир(а)-).
Речь. Употребление в речи 

слов с корнями -лаг(а)- – -лож-.

Учащийся знает основные слу-
чаи чередования гласных и соглас-
ных при образовании и изменении 
слов; находит изученные орфог-
раммы и объясняет их.
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Образование и правописа-
ние сложных слов (3 ч.) 

Образование и правописание 
сложных существительных, 
прилагательных, числитель-
ных, наречий.

Речь. Согласование глаголов 
в прошедшем времени и прила-
гательных со сложносокращён-
ными словами (практически). 

Правописание. Написание 
сложных существительных с 
соединительными о, е (с опорой 
на украинский язык). 

Написание сложных слов, 
образованных путём повтора 
одного и того же слова, сложе-
нием однокоренных слов (еле-
еле, добрый-предобрый, баюш-
ки-баю) (с опорой на украинс-
кий язык). 

Написание сложных прила-
гательных с о/е на стыке кор-
ней слитно и через дефис. 

Раздельное написание со-
ставных числительных. Слит-
ное написание числительных 
на -сотый, -тысячный, -мил-

лионный, -миллиардный.
Написание ь в сложных чис-

лительных перед -десят и -сот 
(повторение).

Написание слов с пол-, полу-.

Учащийся знает основные спо-
собы и средства образования слов; 
находит изученные орфограммы и 
объясняет их; находит и исправля-
ет орфографические ошибки.

Правописание префиксов (2 ч.)
Префикс с-.
Буквы з, с на конце префиксов. 
Буквы е, и в префиксах пре-, 

при-.

Правописание. Правила на-
писания слов с префиксами на –
з, -с; пре-, при-. 

Учащийся подбирает слова с 
одинаковыми префиксами, разли-
чает значения префиксов; находит 
изученные орфограммы и объясня-
ет их. 

Орфограммы на стыке пре-
фикса и корня (1 ч.) 

Буквы ы, и после префиксов 
на согласный. 

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 
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Удвоение согласных на сты-
ке префикса и корня.

Разделительный твердый 
знак (повторение).

Правописание. Правило на-
писания слов с буквами ы, и 
после префиксов на согласный.

Правописание суффиксов 
существительных, прилага-
тельных, наречий (2 ч.)

Суффикс как значимая часть 
слова (с опорой на украинский 
язык). Суффикс как граммати-
ческий показатель принадлеж-
ности слова к определенной час-
ти речи. 

Речь. Использование суф-
фиксов, которые придают слову 
эмоциональную окрашенность 
и выразительность.

Правописание. Право-
писание гласных в суффик-
сах существительных -ек, -ик. 

Правописание согласных в 
суффиксах существительных -

чик, -щик.
Правописание согласных в 

суффиксах -ск- (после ж, д, т, з, 

с) –-к- в словах на -ский, -цкий, -

ски, -цки.

Учащийся подбирает слова с 
одинаковыми суффиксами; разли-
чает значения суффиксов, находит 
изученные орфограммы и объясня-
ет их.

Морфология. Орфография (15 ч.)

Самостоятельные части речи 
(1 ч.)

Имя существительное, имя 
прилагательное, имя числитель-
ное, местоимение, глагол, наре-
чие. Признаки самостоятельных 
частей речи. Способы определе-
ния самостоятельных частей ре-
чи по вопросу, значению, морфо-
логическим признакам, роли в 
предложении (повторение с опо-
рой на украинский язык). 

Учащийся распознает самосто-
ятельные части речи по значению, 
вопросу, грамматическим призна-
кам; находит начальную форму 
изменяемых частей речи; находит 
окончания, правильно произно-
сит, согласовывает, пишет их; на-
ходит в тексте изученные орфог-
раммы, правильно пишет и обос-
новывает их; правильно употреб-
ляет в речи. 
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Имя существительное как 
часть речи (3 ч.)

Общее значение имени сущес-
твительного. Существительные 
одушевленные и неодушевлен-
ные, собственные и нарицатель-
ные. Род и число имён существи-
тельных (обзорно, с опорой на ук-
раинский язык). 

Склонение имен существи-
тельных. Несклоняемые сущес-
твительные. Разносклоняемые 
существительные. 

Буквы е, и в окончаниях имён 
существительных. 

Речь. Существительные, род 
которых не совпадает в русском 
и украинских языках. Предуп-
реждение ошибок в определении 
рода некоторых заимствованных 
слов (кофе, рояль). Использова-
ние в речи существительных-си-
нонимов.

Правописание. Большая бук-
ва в именах собственных. Напи-
сание е, и в окончаниях сущест-
вительных. Написание -ени на 
конце разносклоняемых сущес-
твительных на –мя.

Учащийся распознает имена 
существительные и осмыслива-
ет их роль в речи; разграничивает 
имена собственные и нарицатель-
ные, одушевленные и неодушев-
ленные; определяет значение ро-
да и числа, в том числе в сопостав-
лении с украинским языком, пра-
вильно употребляет, произносит и 
пишет падежные формы сущест-
вительных, правильно употребля-
ет, произносит несклоняемые су-
ществительные.

Имя прилагательное как 
часть речи (2 ч.)

Общее значение имени прила-
гательного. Разряды имен при-
лагательных (обзорно, с опорой 
на украинский язык). 

Полная и краткая форма при-
лагательных (с опорой на укра-
инский язык).

Окончания прилагательных.
Речь. Использование в речи 

прилагательных (определений, 
эпитетов, синонимов, антони-
мов) для точного описания пред-
метов, явлений.

Степени сравнения качест-
венных прилагательных (прак-
тически).

Учащийся распознает име-
на прилагательные и осмыслива-
ет их роль в речи; знает разряды 
прилагательных, родовые оконча-
ния прилагательных и причастий, 
правильно их произносит и пишет; 
правильно образует степени срав-
нения прилагательных, использу-
ет их в речи.
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Правописание. Способ про-
верки орфограмм в окончаниях 
прилагательных и причастий.

Употребление ь после шипя-
щих в словах разных частей ре-
чи (1 ч.)

Правописание. Написание 
глаголов, наречий, кратких при-
лагательных, имён существи-
тельных с ж, ш, ч, щ на конце 
слова.

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 

Употребление букв о, ё после 
ж, ш, ч, щ (2 ч.)

Употребление букв о, ё после 
шипящих в корне слова и за кор-
нем в именах существительных, 
прилагательных, глаголах, при-
частиях. 

Речь. Сопоставление произно-
шения после шипящих гласных, 
передаваемых на письме буква-
ми о, ё в ударной и буквой е в без-
ударной позиции (свечой – ту-
чей, камышовый – грушевый).

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 

Употребление букв и, ы пос-
ле ц (1 ч.)

Употребление букв и, ы пос-
ле ц в корне слова и в сочетаниях 
морфем -ция, -цы, -цын, -цый на 
конце слова.

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 

Имя числительное как часть 
речи (2 ч.) (с опорой на украинс-
кий язык, практически).

Общее значение имен числи-
тельных (обзорно, с опорой на ук-
раинский язык). 

Числительные количествен-
ные и порядковые. 

Склонение числительных 
Речь. Формы имен существи-

тельных при числительных два, 
три, четыре (в сопоставлении с 
украинским языком). Согласование

Учащийся распознает имена 
числительные и осмысливает их 
роль в речи; разграничивает чис-
лительные по разрядам; правиль-
но сочетает с именами существи-
тельными; правильно употребляет 
и произносит числительные в вы-
сказываниях, в том числе в текс-
тах, где числительные обозначены 
цифрами; правильно пишет их. 
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числительных с существитель-
ными в косвенных падежах. 
Функционирование количест-
венных числительных в стандар-
тных выражениях при обозначе-
нии времени, дат. 

Собирательные числитель-
ные оба, обе.

Сочетание собирательных 
числительных с существитель-
ными. 

Произношение форм числи-
тельных на -дцать.

Правописание. Правописание 
числительных миллион, миллиард. 

Буква ь в конце и в середине 
числительных. Правописание 
составных числительных.

Местоимение как часть речи 
(2 ч.)

Общее значение местоимений 
(обзорно, с опорой на украинский 
язык).

Разряды местоимений (об-
зорно, с опорой на украинский 
язык). 

Личные местоимения. Осо-
бенности склонения. 

Образование и правописание 
отрицательных и неопределён-
ных местоимений и наречий. 

Относительные местоимения 
и наречия как опознавательный 
признак пунктограммы (повто-
рение). 

Речь. Употребление место-
имений для связи предложений 
в тексте. Местоимения во фразе-
ологических оборотах. 

Правописание. Написание ни 
в слабой позиции в отрицатель-
ных местоимениях и наречиях. 
Правописание отрицательных и 
неопределённых местоимений с 
предлогом и без предлога. 

Написание через дефис -то, -
либо, кое-, -нибудь.

Учащийся распознает место-
имения и осмысливает их роль в 
речи; определяет общее значение 
(указание на предмет, признак, 
количество) и называет разряд 
местоимений; правильно употреб-
ляет и произносит падежные фор-
мы местоимений; знает правила 
образования и правописания отри-
цательных и неопределенных мес-
тоимений; находит орфограммы и 
объясняет их.
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Обобщение и систематизация 
изученного (1 ч.)

8 КЛАСС
35 часов
1 час в неделю

Введение (1 ч.). Язык как раз-
вивающееся явление.

Учащийся воспринимает язык 
как развивающееся явление, соот-
носит старое и новое в языке.

1. Развитие навыков речевой деятельности (9 ч.)

Слушание – понимание уст-
ной речи (аудирование). 

Восприятие на слух, понима-
ние текстов, относящихся к ху-
дожественному, публицисти-
ческому, научно-популярному, 
официально-деловому, разговор-
ному стилям. 

Жанры: пословица, афоризм, 
загадка, стихотворение, басня, 
песня, легенда, игра, рассказ, 
статья, заметка, пьеса. 

Типы речи: повествование, 
описание, рассуждение. 

Время звучания текстов раз-
говорного и художественного 
стилей – 5–6 минут, научно-по-
пулярного – 4–5 минут.

Объем адаптированного тек-
ста – 270–320 слов, неадаптиро-
ванного текста – 170–220 слов. 

 Учащийся внимательно слу-
шает текст; следит за содержани-
ем речи и её особенностями, обус-
ловленными речевой ситуацией; 
понимает с одного прослушива-
ния фактическое содержание тек-
ста; определяет тему и основную 
мысль текста, устанавливает при-
чинно-следственные отношения, 
различает основную и дополни-
тельную информацию, определя-
ет ключевые слова; осознает авто-
рскую позицию в описании ситу-
аций, персонажей; чувствует эмо-
циональную окраску текста, рас-
познает стили речи.

Говорение.
Монологическая речь.
Заучивание наизусть неболь-

ших стихотворных и прозаичес-
ких текстов.

Воспроизведение (подробный, 
выборочный и сжатый пересказ) 
текстов художественного, пуб-
лицистического, научно-попу-
лярного стилей (170–200 слов).

Составление текстов (повест-
вование, описание, рассуждение) 
и высказываний, сочетающих

Учащийся пересказывает не-
большие тексты художественно-
го, научно-популярного стилей, 
выражая своё отношение к изла-
гаемому материалу заучивает на-
изусть небольшие тексты (скоро-
говорки, поговорки, пословицы, 
афоризмы, небольшие стихотво-
рения и прозаические тексты); пе-
реводит слова и выражения с укра-
инского языка на русский, строит 
высказывания по самостоятельно
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разные типы речи в соответствии 
с коммуникативной задачей, осо-
бенностями речевой ситуации 
(объём монологического выска-
зывания – 9–10 предложений).

Оценка содержания текста, 
его структуры, стилевого и ху-
дожественного своеобразия, со-
ставление вопросов к тексту. 

Определение темы, выделе-
ние основной мысли, подбор за-
головков, толкование слов, под-
бор синонимов. 

Диалогическая речь. 
Воспроизведение, разыгрыва-

ние диалогов из прослушанных и 
прочитанных произведений (до-
словно или близко к тексту).

Составление и разыгрывание 
диалогов с опорой на тексты ху-
дожественного, публицистичес-
кого, научно-популярного сти-
лей разных жанров и типов ре-
чи, на основе теле- или радиопе-
редачи, ситуации в классе, а так-
же на основе жизненного опыта. 
Составление диалогов, содержа-
щих обмен мнениями о прослу-
шанном, прочитанном, увиден-
ном; составление диалогов эти-
кетного (приглашение, просьба, 
нейтрализация конфликта), ин-
формационного (расспрос, сооб-
щение) и экспрессивного (похва-
ла, утешение) характера.

составленному плану, по серии 
рисунков, опорным словам; встав-
ляет подходящие по смыслу сло-
ва; восстанавливает нарушенную 
целостность текста; выразитель-
но читает наизусть стихотворения 
и прозаические произведения; со-
ставляет и разыгрывает диалоги с 
опорой на текст, рисунки, по пред-
ложенной учителем ситуации.

Чтение. 
Чтение вслух знакомых и не-

знакомых текстов художествен-
ного, публицистического, науч-
но-популярного стилей (не менее 
120–130 слов в минуту) с соблю-
дением правил произношения, 
интонирования (пауза, повыше-
ние и понижение тона голоса, ло-
гическое ударение). 

Чтение молча (не менее 160–
180 слов в минуту) незнакомых

Учащийся выразительно чита-
ет вслух и молча знакомый текст; 
понимает его содержание; про-
сматривает текст, находит в нём 
указанные учителем зрительно 
воспринимаемые элементы текста 
(абзацы, цифры, слова, выделен-
ные специальным шрифтом, име-
на, названия и т.д.) и те или иные 
смысловые элементы (слова ав-
тора, действующих лиц, диалог, 
описание, выводы); составляет
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адаптированных текстов худо-
жественного, публицистическо-
го и научно-популярного стилей. 

Жанры: легенда, рассказ, за-
метка, статья, стихотворение, 
басня, пьеса.

Объем текстов: 270 – 320 слов, 
неадаптированный – 170–220 
слов.

простой план, вопросы к тексту; 
находит в тексте ключевые сло-
ва, различает главную и дополни-
тельную информацию. 

Письмо. 
Письменное воспроизведение 

слов, словосочетаний, предложе-
ний, текстов (списывание, письмо 
под диктовку с орфографическим 
проговариванием). Распростране-
ние, свертывание, перестановка 
частей предложения. Запись тек-
ста, выученного наизусть. 

Составление письменных воп-
росов и ответов на вопросы по со-
держанию текста, ситуации, ри-
сунку.

Составление небольших выска-
зываний (повествование, описа-
ние, рассуждение) на основе лич-
ного опыта (11–13 предложений). 

Письменное изложение текс-
та повествовательного характера 
(объем текста для подробного из-
ложения – 100–120 слов, для сжа-
того – 180–200 слов).

 Учащийся списывает и запи-
сывает под диктовку и по памяти 
предложения и тексты, подобран-
ные с учётом изученного языково-
го материала; составляет и пишет 
вопросы и ответы на вопросы, пи-
шет подробное и сжатое изложе-
ние текста (повествование, опи-
сание, рассуждение) с предвари-
тельной подготовкой по содержа-
нию и отбору языкового материа-
ла; строит небольшое письменное 
высказывание повествовательно-
го характера с элементами описа-
ния и рассуждения на основе лич-
ного опыта.

2. Языковые средства и нормы их употребления в речи 
Морфология. Словообразование. Орфография. Пунктуация (25 ч.)

Повторение и систематизация 
изученного (1 ч.) 

Словосочетание. Главное и зави-
симое слово в словосочетании (обзор-
но, с опорой на украинский язык). 
Смысловой вопрос к зависимому 
слову. 

Речь. Практическое усвоение сло-
восочетаний, в которых допускают-
ся ошибки в употреблении формы 
зависимого слова. Синонимия сло-
восочетаний разного построения.

Учащийся распознает слово-
сочетание, определяет главное и 
зависимое слово; правильно вы-
бирает форму зависимого слова в 
словосочетании; использует сло-
восочетания в речи. 
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Глагол как самостоятельная 
часть речи (2 ч.)

Общее значение глагола. Неопре-
делённая форма глагола. Наклоне-
ние глагола. Время глагола. Измене-
ние глагола по лицам и числам в на-
стоящем и будущем времени (обзор-
но, с опорой на украинский язык). 

Спряжения глаголов. Окончание 
глаголов. 

Речь. Ударение в некоторых гла-
голах в настоящем и прошедшем 
времени.

Правописание. Приёмы провер-
ки гласных в безударных личных 
окончаниях глаголов (повторение). 

-ете, -ите на конце глаголов в 
форме изъявительного и повели-
тельного наклонения.

Учащийся распознает глаго-
лы и осмысливает их роль в ре-
чи; умеет правильно сочетать с су-
ществительными и местоимени-
ями; использует в речи конструк-
ции с различными формами гла-
гола и строит высказывание о со-
бытии в прошедшем, настоящем 
и будущем времени; представля-
ет действие в изъявительном, по-
велительном и условном наклоне-
ниях; правильно произносит и пи-
шет глагольные формы.

Деепричастие как особая 
форма глагола (2 ч.)

Общее значение деепричастия. 
Признаки деепричастия (с опорой 
на украинский язык).

Деепричастный оборот (с опо-
рой на украинский язык). 

Речь. Соблюдение правильной 
интонации в предложениях с дее-
причастным оборотом. Употребле-
ние деепричастного оборота в текс-
тах художественного, публицисти-
ческого и научно-популярного сти-
лей для создания образности. 

Употребление деепричастного 
оборота в текстах научного стиля. 
Деепричастие во фразеологичес-
ких оборотах. Ознакомление с фра-
зеологическим словарем. 

Правописание. Обособление 
одиночного деепричастия и дее-
причастного оборота (с опорой на 
украинский язык). 

Учащийся распознает деепри-
частия и осмысливает их роль в 
речи; образует формы деепричас-
тий, правильно произносит и пи-
шет их; составляет их, использует 
деепричастные обороты в выска-
зывании; правильно интонирует 
деепричастные обороты и ставит 
знаки препинания.

Причастный оборот.
Речь. Соблюдение правиль-

ной интонации в предложениях 
с обособленным причастным обо-
ротом. 

Учащийся распознает причас-
тия и осмысливает их роль в речи; 
образует формы причастий, пра-
вильно произносит и пишет их; со-
ставляет причастные обороты,
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Употребление причастного 
оборота в книжных стилях речи. 
Построение предложений и тек-
стов-описаний с употреблением 
причастий и причастных оборо-
тов. Употребление причастных 
оборотов в текстах художествен-
ного стиля для создания образ-
ности. 

Синонимия причастных обо-
ротов и сложных предложений.

Правописание. Обособление 
причастного оборота после опре-
деляемого слова (с опорой на ук-
раинский язык).

использует в высказывании, пра-
вильно интонирует обособленные 
причастные обороты и ставит зна-
ки препинания.

Гласные в суффиксах дейс-
твительных и страдательных 
причастий настоящего и про-
шедшего времени (2 ч.) 

Написание гласных в суф-
фиксах действительных и стра-
дательных причастий настояще-
го времени -ущ(ий), -ющ(ий), 

-ащ(ий), -ящ(ий), -ем(ый, 

-им(ый).
Написание гласных перед 

суффиксом -вш(ий) действи-
тельных причастий прошедшего 
времени, перед суффиксом -в дее-
причастий; перед суффиксом -л 
глаголов в прошедшем времени; 
написание гласных перед н-нн в 
суффиксах страдательных при-
частий прошедшего времени.

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их

Написание н со словами (3 ч.)
Написание не с разными час-

тями речи: слитное написание 
не- со словами, не употребляю-
щимися без не; раздельное напи-
сание частицы не при противо-
поставлении и в сочетаниях да-
леко не, вовсе не, отнюдь не, ни-
чуть не, нисколько не (повторе-
ние, углубление, обобщение с опо-
рой на украинский язык). 

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их.
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Написание не с определён-
ными частями речи: с глагола-
ми и деепричастиями, с сущест-
вительными, прилагательными 
и наречиями на -о, -е, полными 
причастиями (повторение, изу-
чение, систематизация с опорой 
на украинский язык).

Речь. Работа с толковым сло-
варём, со словарём синонимов.

 

Одна и две буквы н в суффик-
сах (2 ч.)

Одна и две буквы н в суффиксах 
полных причастий, отглагольных 
и отыменных прилагательных.

Правописание. Грамматико-
графические ориентиры при опре-
делении написания двух н в суф-
фиксах полных причастий, отгла-
гольных и отыменных прилага-
тельных (приставка, сочетание 
морфем -ованный, -онный, -ствен-
ный). 

Лексическое значение прила-
гательных, образованных с помо-
щью суффиксов -ан, -ян- (сделан 
из ...), -ин- как ориентир при опре-
делении написания суффиксов -
ан-, -ян-, -ин-.

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 

Краткое причастие (1 ч.) 
Краткое причастие. Отличие 

кратких причастий от наречий 
на -о, -е. 

Правописание. Раздельное напи-
сание не с краткими причастиями.

Одна буква н в суффиксах крат-
ких причастий, две буквы н в суф-
фиксах наречий на -анно, -янно, -
енно.

Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 

Наречие как самостоятель-
ная часть речи (2 ч.) 

Общее значение наречия. 
Признаки наречия (с опорой на 
украинский язык). 

Учащийся распознает наре-
чия и осмысливает их роль в речи; 
правильно произносит и пишет 
их; находит изученные орфограм-
мы и объясняет их. 
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Отличие наречий с префикса-
ми под-, за-, на-, в-, с-, без- (бес-), 
по-, из- (ис-), до-, к- от созвучных 
форм слов с предлогами под, за, 
на, в, с, без, по, из, до, к. 

Речь. Омонимы, омофоны (с 
опорой на украинский язык). На-
речия-синонимы и наречия-ан-
тонимы. Употребление наречий 
в текстах художественного, пуб-
лицистического стиля для уси-
ления выразительности речи. 
Употребление наречий в текстах 
научного стиля. Ударение в не-
которых наречиях (в сопостав-
лении с украинским языком). 

Правописание. Разграниче-
ние омонимов как основа провер-
ки соотносимых форм слов. Об-
щие приемы разграничения со-
относимых форм слов. 

Написание наречий через де-
фис (2 ч.)

Написание через дефис пре-
фикса по- в наречиях на -ому, -
ему -ски, -цки, -жьи, -чьи, -сьи, -
бьи; префикса во- (в-) в наречиях 
на -ых, (-их).

 Учащийся находит изученные 
орфограммы и объясняет их. 

Служебные части речи. Пред-
лог (2 ч.)

Служебные части речи: части-
ца, союз, предлог (с опорой на ук-
раинский язык).

Предлог как служебная часть 
речи. Производные и непроиз-
водные предлоги, их значение, 
синонимия (с опорой на украинс-
кий язык). 

Отличие предлогов под, за, на, 
в, с, без, по, из, до, к от префиксов 
(повторение, углубление с опо-
рой на украинский язык). 

Отличие производных пред-
логов от созвучных форм слов.

Учащийся распознает предло-
ги и осмысливает их роль в речи; 
разграничивает смысловые отно-
шения, выражаемые предлогами; 
употребляет предлоги в высказы-
вании, правильно произносит и 
пишет их.
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Речь. Предлоги-синонимы и 
предлоги-антонимы. Особеннос-
ти употребления в речи некото-
рых предлогов. Употребление 
предлогов в речи для обеспече-
ния логической связи элементов 
высказывания. 

Использование производных 
предлогов в текстах научного и 
делового стиля.

Правописание. Правописа-
ние производных предлогов на-
встречу, вроде, насчет, ввиду, 
вместо, в течение, в продолже-
ние, в заключение, несмотря на, 
вследствие.

Союз (2 ч.)
Союз как служебная часть ре-

чи. Сочинительные и подчини-
тельные союзы (с опорой на укра-
инский язык). Употребление со-
юзов в простом и сложном пред-
ложении. Отличие союзов что-
бы, тоже, также, зато и высту-
пающих в роли союзов наречий 
поэтому, потому, оттого от со-
относимых форм слов: что бы, 
то же, так же, за то, от того, по 
тому, по этому.

Речь. Союзы-синонимы и сою-
зы-антонимы. Использование в 
речи союзов-синонимов. Исполь-
зование составных союзов в текс-
тах художественного, публицис-
тического и научно-популярного 
стилей. 

Правописание. Правописа-
ние союзов. Союз как опознава-
тельный признак пунктограммы 
(повторение).

Учащийся распознает союзы и 
осмысливает их роль в речи, оп-
ределяет значение и синтаксичес-
кую роль; уместно употребляет со-
юзы в высказывании, правильно 
произносит их и пишет.

Частица (1 ч.)
Частица как служебная часть 

речи.
Формообразующие, отрица-

тельные и модальные частицы. 
Разграничение частиц не и ни. 

Учащийся распознает части-
цы и осмысливает их роль в речи, 
определяет их значение; употреб-
ляет в высказывании, правильно 
произносит и пишет.
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Речь. Выразительное чтение 
предложений с частицами. Части-
цы-синонимы и частицы-антони-
мы. Частицы во фразеологизмах. 
Частица в побудительных и вос-
клицательных предложениях. 

Правописание. Не и ни с раз-
ными частями речи (обобщение). 
Синонимия частицы ни, усилива-
ющей отрицание, и частицы да-
же и как средство проверки орфог-
раммы.

Распознавание частицы ни в 
сочетаниях кто ни, что ни, где ни, 
куда ни и т.п. 

Отличие союзов тоже, также, 
чтобы от созвучных сочетаний 
местоимений и наречий с частица-
ми же, бы (повторение).

Обобщение и систематизация 
изученного (1 ч.)

9 КЛАСС
35 часов
1 час в неделю

Введение (1 ч.) Литературный 
язык как высшая форма языка.

1. Развитие навыков речевой деятельности (9 ч.)

Слушание – понимание уст-
ной речи (аудирование).

Восприятие на слух, понима-
ние текстов разных типов (по-
вествование, описание, рассуж-
дение), относящихся к художес-
твенному, публицистическому, 
научно-популярному, деловому, 
разговорному стилям. 

Жанры: афоризм, стихотво-
рение, легенда, былина, притча, 
рассказ, очерк, заметка, статья, 
пьеса, отрывок из повести, инс-
трукция.

Учащийся внимательно слу-
шает и понимает с первого прослу-
шивания тексты диалогического 
и монологического характера раз-
личных стилей и жанров; состав-
ляет первичное впечатление о со-
держании услышанного; оцени-
вает содержание; устанавлива-
ет причинно-следственные связи; 
определяет тему, авторскую пози-
цию, основную мысль текста и ее 
развитие, эмоционально-экспрес-
сивное, стилевое и художествен-
ное своеобразие текста; находит в 
тексте ключевые слова.
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Время звучания текстов раз-
говорного и художественного 
стилей – 6–7 минут, публицис-
тического и научно-популяр-
ного – 5–6 минут. Объем текс-
тов: адаптированного – 320–370 
слов, неадаптированного – 220–
270 слов.

Говорение. 
Монологическая речь. 
Заучивание наизусть неболь-

ших стихотворных и прозаичес-
ких текстов.

Воспроизведение (подроб-
ный, выборочный и сжатый пе-
ресказ) текстов художественно-
го, публицистического и научно-
популярного стилей (190–220 
слов).

Составление вопросов и отве-
тов к тексту, составление текс-
тов разных типов и их сочетаний 
по самостоятельно составленно-
му плану, по рисункам-опорам, 
опорным словам (10–12 предло-
жений). 

Замена, вставка слов в текст, 
подбор синонимов; перевод слов 
и выражений; толкование слов 
и выражений с помощью слова-
ря и на основе контекста, состав-
ление высказывания по анало-
гии, перевод текста с украинско-
го языка на русский.

Определение темы (широкой, 
узкой), основной мысли текста, 
подбор заголовка, составление 
плана высказывания. 

Диалогическая речь. 
Воспроизведение, разыгры-

вание диалогов информацион-
ного, побудительного, экспрес-
сивного, развлекательного, ри-
туально-протокольного характе-
ра с опорой на тексты различных 
стилей и жанров и диалогов на 
основе жизненного опыта.

Учащийся заучивает наизусть 
поэтические и прозаические про-
изведения; подробно или выбороч-
но пересказывает, текст, учащий-
ся составляет монологические вы-
сказывания соответствующих сти-
лей и типов речи, в том числе по са-
мостоятельно или совместно раз-
работанному либо предложенно-
му учителем плану; озаглавлива-
ет и определяет тему и основную 
мысль текста; объясняет значение 
незнакомых слов, переводит текст 
с украинского языка на русский; 
восстанавливает предложения и 
нарушенную целостность текс-
та, а также продолжает прерван-
ный текст; подбирает нужные по 
смыслу слова; составляет и разыг-
рывает диалоги, в том числе по за-
данным параметрам, теме и цели; 
восстанавливает реплики диало-
га с пропусками и продолжает пре-
рванные в пределах стереотипных 
учебных ситуаций с применением 
стандартных, в том числе этикет-
ных выражений.
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Чтение. 
Чтение вслух знакомых и не-

знакомых текстов художествен-
ного, публицистического и науч-
но-популярного стилей (не менее 
130–150 слов в минуту) с соблю-
дением правил произношения 
и интонирования (пауза, повы-
шение и понижение тона голоса, 
логическое ударение). 

Чтение молча (не менее 180–
200 слов в минуту) текстов ху-
дожественного, публицисти-
ческого и научно-популярного 
стилей. 

Жанр: загадка, пословица, 
афоризм, легенда, рассказ, сти-
хотворение, повесть, басня, за-
метка, статья, интервью, инс-
трукция, пьеса, очерк.

Объем текстов: адаптирован-
ные – 320–360 слов, неадаптиро-
ванные – 220–260 слов.

Учащийся выразительно чита-
ет вслух знакомый и незнакомый 
текст, соблюдая правила произно-
шения, а также соответствующую 
интонацию (пауза, повышение и 
понижение тона голоса, логичес-
кое ударение); читает молча не-
знакомый текст, понимает его со-
держание; адекватно авторскому 
замыслу воспринимает логичес-
кое содержание, идейную направ-
ленность, особенности построе-
ния и художественные достоинс-
тва текста; просматривает текст, 
находя в нём зрительно восприни-
маемые элементы текста (абзацы, 
цифры, слова, выделенные специ-
альным шрифтом, имена, назва-
ния и т.д.) и те или иные смысло-
вые элементы. 

Письмо.
Письменное воспроизведе-

ние слов, словосочетаний, пред-
ложений, текстов (списывание, 
письмо под диктовку с орфогра-
фическим проговариванием).

Составление письменных 
вопросов и ответов на вопросы по 
содержанию текста, ситуации, 
рисунку. 

Составление небольших вы-
сказываний (повествование, 
описание, рассуждение) на ос-
нове личного опыта; написание 
сочинений различных типов с 
использованием вспомогатель-
ных материалов и без них (13–15 
предложений). Заметка в газету. 
Реферат. 

Распространение, свертыва-
ние, перестановка частей пред-
ложения; запись текста, выучен-
ного наизусть.

Учащийся применяет на пись-
ме изученные орфографические и 
пунктуационные правила, распро-
страняет, свертывает и трансфор-
мирует предложения; объединя-
ет предложения в сложное синтак-
сическое целое; переводит текст; 
пишет ответы на вопросы; пишет 
зрительно-слуховой и слуховой 
диктанты, сжатое и подробное из-
ложения, изложение с дополни-
тельным творческим заданием, со-
чинения различных типов речи с 
использованием вспомогательных 
материалов и без них, заметку в га-
зету, реферат.
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 Письменное изложение тек-
ста повествовательного харак-
тера с дополнительным творчес-
ким заданием (объем текста для 
подробного изложения 120–140 
слов, объем текста для сжатого – 
200–220 слов). 

2. Языковые средства и нормы их употребления в речи
Синтаксис. Пунктуация (25 ч.)

Повторение и обобщение изу-
ченного (3 ч.) 

Словосочетание и предло-
жение (с опорой на украинский 
язык).

Грамматическая основа пред-
ложения. Простое и сложное 
предложение (повторение, уг-
лубление).

Однородные члены предло-
жения. Обращение. Вводные 
слова. 

Деепричастный оборот. При-
частный оборот. 

Прямая речь. Диалог. 
Речь. Соблюдение правиль-

ной интонации при перечисле-
нии, обращении, вводных сло-
вах, причастном и деепричаст-
ном обороте, прямой речи, диа-
логе. 

Логическое ударение и по-
рядок слов в предложении как 
средство повышения точности 
высказывания.

Правописание. Знаки пре-
пинания в простом и сложном 
предложениях. Знаки препина-
ния при прямой речи и диалоге.

Учащийся распознает словосо-
четание, определяет главное и за-
висимое слово; правильно выбира-
ет форму зависимого слова в сло-
восочетании, использует словосо-
четания в речи, в том числе и те, 
которые различаются в русском и 
украинском языках формой зави-
симого слова; учащийся находит 
пунктограммы и объясняет их; 
правильно ставит знаки препина-
ния.

Однородные члены предло-
жения. Бессоюзное сложное 
предложение, части которого 
связаны с помощью интонации 
перечисления (2 ч.)

Однородные члены предложения.

Учащийся распознает однород-
ные члены предложения и части 
сложного предложения, осмысли-
вает их роль в речи, находит пун-
ктограммы и объясняет их; пра-
вильно ставит знаки препинания.
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Однородные и неоднородные оп-
ределения. 

Запятая и точка с запятой 
между частями сложного пред-
ложения при перечислительной 
интонации. 

Однородные члены предло-
жения, части бессоюзного слож-
ного предложения, связанные 
с помощью повторяющихся 
союзов.

Речь. Использование одно-
родных членов предложения в 
текстах научного, делового и ху-
дожественного стилей.

Правописание. Запятая меж-
ду однородными членами пред-
ложения. 

Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложе-
нии. 

Запятая между однородными 
членами предложения и частя-
ми сложного предложения, свя-
занными с помощью повторяю-
щихся союзов.

Подчинительный союз, союз-
ное слово, производный предлог 
как опознавательные признаки 
пунктограммы (2 ч.)

Запятая как парный, выде-
ляющий синтаксические конс-
трукции (смысловые блоки 
предложения) знак.

Синтаксические конструк-
ции, присоединяемые союзами, 
союзными словами (придаточное 
предложение в сложноподчи-
ненном) и производными пред-
логами со значением включе-
ния-исключения (обособленные 
дополнения, обстоятельства).

Правописание. Выделение 
парной запятой синтаксических 
конструкций, присоединяемых 
союзами, союзными словами
(что, чтобы, где, когда, куда,

Учащийся осознает роль за-
пятой как парного выделяюще-
го знака, распознает синтакси-
ческие конструкции, присоеди-
няемые союзом, союзным словом, 
производным предлогом, пра-
вильно интонирует и ставит знаки 
препинания.
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который, если, едва, хотя, пото-
му что и т.п.) и производными 
предлогами со значением вклю-
чения-исключения (помимо, кро-
ме, сверх, включая, за исключе-
нием, исключая, несмотря на).

Обособленные члены предло-
жения (2 ч.) 

Деепричастный оборот, при-
частный оборот (актуализация, 
углубление). 

Обособление определений и 
приложений. 

Уточняющие обстоятельства. 
Существительные с предлогами 
ввиду, вследствие, по причине, 
при условии в роли обособлен-
ных обстоятельств. 

Речь. Правильное построение 
предложений с одиночными дее-
причастиями и деепричастными 
оборотами. Интонация предло-
жений с обособленными члена-
ми предложения. 

Синонимия простых предло-
жений с обособленными члена-
ми и сложных предложений. 

Обособление как средство ху-
дожественного изображения. 
Использование обособленных 
членов предложения в текстах 
научного стиля.

Правописание. Общие приёмы 
распознавания обособляемых оп-
ределений и приложений (инто-
нация; синонимия синтаксичес-
ким конструкциям, присоединя-
емым словами будучи, который) 
и условия их обособления. 

Обособление уточняющих 
членов предложения. 

Учащийся распознает обособ-
ленные и уточняющие члены пред-
ложения и осмысливает их роль в 
речи; составляет предложения с 
обособленными и уточняющими 
членами, правильно интонирует и 
ставит знаки препинания.

Вводные слова, словосочета-
ния, предложения (2 ч.) 

Речь. Использование вводных 
слов в речи. Синонимия вводных

Учащийся распознает в предло-
жениях вводные слова, словосоче-
тания, предложения и осмыслива-
ет их роль в речи; составляет пред-
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слов. Интонация предложений 
с вводными словами, словосоче-
таниями, предложениями.

Правописание. Знаки препи-
нания при вводных словах, сло-
восочетаниях, предложениях.

ложения с вводными словами; пра-
вильно интонирует и ставит знаки 
препинания.

Обращение. Междометие (2 ч.) 
Обращение распространён-

ное и нераспространённое. Зва-
тельная интонация в предложе-
ниях с обращениями.

Междометие (с опорой на ук-
раинский язык).

Речь. Обращение как показа-
тель отношения к адресату речи.

Правописание. Знаки препи-
нания при обращении. Знаки 
препинания при междометии.

Учащийся распознает в пред-
ложениях обращения, междоме-
тия; осмысливает их роль в речи; 
составляет предложения с обраще-
ниями, правильно интонирует и 
ставит знаки препинания.

Конструкции с союзом и (2 ч.).
Отличие однородных чле-

нов предложения, соединенных 
союзом и, от частей сложносо-
чинённого предложения, со-
единённых союзом и.

Речь. Использование одно-
родных членов предложения и 
сложносочинённых предложе-
ний в текстах научного и публи-
цистического стилей.

Правописание. Приёмы раз-
граничения синтаксических 
конструкций, соединяемых со-
юзом и. Запятая между частями 
сложносочинённого предложе-
ния, соединенных союзом и.

Учащийся различает однород-
ные члены предложения и части 
сложного предложения, соединен-
ные союзом и; правильно ставит 
запятую между частями сложно-
сочинённого предложения, соеди-
ненными союзом и.

Конструкции с союзом как (2 ч.). 
Синтаксические единицы, 

присоединяемые союзом как: 
составное именное сказуемое, 
сравнительный оборот, обособ-
ленные и необособленные при-
ложения. 

Сочетания не кто иной, как; 
не что иное, как и союз как..., 
так и. 

Учащийся разграничивает син-
таксические конструкции, присо-
единяемые союзом как, выделя-
ет сравнительный оборот и обособ-
ленные приложения запятыми.
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Фразеологические обороты с 
союзом как.

Речь. Использование сравни-
тельных оборотов в описании. 
Использование необособленных 
приложений в текстах научного 
стиля. 

Правописание. Приёмы раз-
граничения синтаксических 
конструкций, присоединяемых 
союзом как. Синонимия как 
средство разграничения синтак-
сических конструкций, присо-
единяемых союзом как (как = 
есть – сказуемое; как = подоб-
но – сравнительный оборот; как 
= будучи – обособленное прило-
жение; как = в роли – необособ-
ленное приложение). Выделение 
сравнительного оборота и обособ-
ленных приложений запятыми.

Обобщающее слово при одно-
родных членах предложения (1 ч.) 

Речь. Интонация предложе-
ний с обобщающими словами 
при однородных членах. 

Использование однородных 
членов предложения с обобщаю-
щими словами в текстах офици-
ально-делового, научного, худо-
жественного стилей.

Правописание. Двоеточие и 
тире в предложениях с обобща-
ющими словами при однород-
ных членах. 

Учащийся использует однород-
ные члены предложения с обоб-
щающими словами в текстах офи-
циально-делового, научного, ху-
дожественного стилей, правильно 
интонирует и ставит знаки препи-
нания.

Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении (2 ч.)

Смысловые отношения меж-
ду частями бессоюзного сложно-
го предложения, разделяемыми 
двоеточием. Особенности инто-
нации.

Речь. Синонимия бессоюзного 
сложного предложения и слож-
ноподчинённого предложения с 
придаточным причины.

Учащийся устанавливает смыс-
ловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложе-
ния, правильно интонирует и ста-
вит знаки препинания.
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Использование бессоюзных 
сложных предложений в выска-
зываниях разговорного, публи-
цистического и художественно-
го стилей.

Правописание. Двоеточие в бес-
союзном сложном предложении.

Тире в простом и сложном 
предложении (2 ч.)

Тире между подлежащим и 
сказуемым, в неполном предло-
жении, при обособленном при-
ложении, между частями слож-
ного предложения. 

Речь. Особенности интона-
ции. Синонимия бессоюзных 
сложных предложения и слож-
носочинённых и сложнопод-
чинённых предложений с союза-
ми и, а, но, так что, как, если, 

есть, когда.
Использование изучаемых 

конструкций в текстах научно-
го, публицистического, худо-
жественного стилей.

Неполные предложения в 
разговорном стиле. 

Правописание. Тире в про-
стом и сложном предложении.

Учащийся интонирует предло-
жения с тире и правильно ставит 
тире в простом и сложном предло-
жении.

Способы передачи чужой речи 
(2 ч.)

Прямая и косвенная речь. Ин-
тонация предложений с прямой 
речью.

Цитирование. 
Диалог. 
Речь. Замена прямой речи кос-

венной. Синонимия разных спосо-
бов передачи чужой речи.

Правописание. Знаки препина-
ния при прямой речи.

Знаки препинания при диалоге.
Знаки препинания при цитате.

Учащийся распознает слова 
автора и прямую речь, в том чис-
ле цитату; осмысливает их роль в 
речи; дифференцирует прямую и 
косвенную речь, заменяет прямую 
речь косвенной, использует пря-
мую и косвенную речь в высказы-
ваниях; правильно интонирует и 
ставит знаки препинания при пря-
мой и косвенной речи, цитате, диа-
логе.

Обобщение и систематиза-
ция изученного (1 ч.)
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4 ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ

Вводный курс – 7 класс Основной курс – 8–9 класс 
Вводный курс – 8 класс Основной курс – 9–10 класс
Вводный курс – 9 класс Основной курс – 10–11 класс

8 / 9 / 10 класс
35 часов
1 час в неделю

Содержание учебного материала Требования к уровню общеоб-
разовательной подготовки уча-
щихся 

Введение (1 ч.) Язык как раз-
вивающееся явление.

Учащийся воспринимает 
язык как развивающееся явле-
ние, соотносит старое и новое в 
языке.

1. Развитие навыков речевой деятельности (8 ч.)

Слушание – понимание устной 
речи (аудирование). 

Восприятие на слух, понимание 
текстов, относящихся к художест-
венному, публицистическому, на-
учно-популярному, официально-
деловому, разговорному стилям. 

Жанры: пословица, афоризм, 
загадка, стихотворение, басня, 
песня, легенда, игра, рассказ, ста-
тья, заметка, пьеса. 

Типы речи: повествование, опи-
сание, рассуждение. 

Время звучания текстов разго-
ворного и художественного стилей 
– 5–6 минут, научно-популярного 
– 4–5 минут.

Объем адаптированного текста 
– 270–320 слов, неадаптированно-
го текста – 170–220 слов. 

 Учащийся внимательно слу-
шает текст; следит за содержани-
ем речи и её особенностями, обус-
ловленными речевой ситуаци-
ей; понимает с одного прослуши-
вания фактическое содержание 
текста; определяет тему и основ-
ную мысль текста, устанавлива-
ет причинно-следственные отно-
шения, различает основную и до-
полнительную информацию, оп-
ределяет ключевые слова; пони-
мает авторскую позицию в описа-
нии ситуаций, персонажей; чувс-
твует эмоциональную окраску 
текста, распознает стили речи.

Говорение.
Монологическая речь.
Заучивание наизусть неболь-

ших стихотворных и прозаичес-
ких текстов.

Учащийся пересказывает не-
большие тексты художествен-
ного, научно-популярного сти-
лей, выражая своё отношение к 
излагаемому материалу; заучи-
вает наизусть небольшие тексты
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Воспроизведение (подробный, 
выборочный и сжатый пересказ) 
текстов художественного, публи-
цистического, научно-популяр-
ного стилей (170–200 слов).

Составление текстов (повество-
вание, описание, рассуждение) и 
высказываний, сочетающих раз-
ные типы речи в соответствии с 
коммуникативной задачей (объём 
монологического высказывания – 
9–10 предложений).

Оценка содержания текста, его 
структуры, стилевого и художест-
венного своеобразия, составление 
вопросов к тексту.

Определение темы, выделение 
основной мысли, подбор заголов-
ков, толкование слов, подбор си-
нонимов. 

Диалогическая речь. 
Воспроизведение, разыгрыва-

ние диалогов из прослушанных и 
прочитанных произведений (до-
словно или близко к тексту).

Составление и разыгрывание 
диалогов с опорой на тексты худо-
жественного, публицистического, 
научно-популярного стилей раз-
ных жанров и типов речи, на ос-
нове теле- или радиопередачи, си-
туации в классе, а также на основе 
жизненного опыта учащихся. 

Составление диалогов, содер-
жащих обмен мнениями о прослу-
шанном, прочитанном, увиден-
ном; составление диалогов эти-
кетного (приглашение, просьба, 
нейтрализация конфликта), ин-
формационного (расспрос, сооб-
щение), экспрессивного (похвала, 
утешение) характера.

(скороговорки, поговорки, посло-
вицы, афоризмы, небольшие сти-
хотворения и прозаические тек-
сты); переводит слова и выраже-
ния с украинского языка на рус-
ский, строит высказывания по 
самостоятельно составленному 
плану, по серии рисунков, опор-
ным словам; вставляет подходя-
щие по смыслу слова; восстанав-
ливает нарушенную целостность 
текста; выразительно читает на-
изусть стихотворения и прозаи-
ческие произведения; составля-
ет и разыгрывает диалоги с опо-
рой на текст, рисунки, по предло-
женной учителем ситуации.

Чтение. 
Чтение вслух знакомых и не-

знакомых текстов художествен-
ного, публицистического, науч-
но-популярного стилей (не менее

Учащийся выразительно чи-
тает вслух и молча знакомый 
и незнакомый текст; понимает 
его содержание; просматривает 
текст, находит в нём указанные
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120–130 слов в минуту) с соб-
людением правил произношения, 
интонирования (пауза, повыше-
ние и понижение тона голоса, ло-
гическое ударение). 

Чтение молча (не менее 160–
180 слов в минуту) незнакомых 
адаптированных текстов худо-
жественного, публицистического 
и научно-популярного стилей. 

Жанры: легенда, рассказ, за-
метка, статья, стихотворение, 
басня, пьеса.

Объем текстов: адаптирован-
ный – 270–320 слов, неадаптиро-
ванный – 170–220 слов.

учителем зрительно восприни-
маемые элементы текста (абза-
цы, цифры, слова, выделенные 
специальным шрифтом, имена, 
названия и т.д.) и те или иные 
смысловые элементы (слова ав-
тора, действующих лиц, диалог, 
описание, выводы); составляет 
простой план, вопросы к тексту; 
находит в тексте ключевые сло-
ва, различает главную и допол-
нительную информацию. 

Письмо. 
Письменное воспроизведение 

слов, словосочетаний, предложе-
ний, текстов (списывание, письмо 
под диктовку с орфографическим 
проговариванием). Распростране-
ние, свертывание, перестановка 
частей предложения. Запись тек-
ста, выученного наизусть. 

Составление письменных воп-
росов и ответов на вопросы по со-
держанию текста, ситуации, ри-
сунку.

Составление небольших выска-
зываний (повествование, описа-
ние, рассуждение) на основе лич-
ного опыта (11–13 предложений). 

Письменное изложение текс-
та повествовательного характера 
(объем текста для подробного из-
ложения – 100–120 слов, для сжа-
того – 180–200 слов).

Учащийся списывает и запи-
сывает под диктовку и по памя-
ти предложения и тексты, подоб-
ранные с учётом изученного язы-
кового материала; составляет и 
пишет вопросы и ответы на воп-
росы, пишет подробное и сжа-
тое изложение текста (повество-
вание, описание, рассуждение) 
с предварительной подготовкой 
по содержанию и отбору языко-
вого материала; строит неболь-
шое письменное высказывание 
повествовательного характера с 
элементами описания и рассуж-
дения на основе личного опыта.

2. Языковые средства и нормы их употребления в речи (26 ч.)

Морфология.
Орфография (13 ч.)

Синтаксис.
Пунктуация (13 ч.)

Самостоятельные 
части речи (1 ч.)

Имя существитель-
ное, имя прилагательное,  

Однородные члены 
предложения. Бессоюзное 
сложное предложение,

Учащийся распоз-
нает самостоятель-
ные части речи по 
значению, вопросу,
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имя числительное, 
местоимение, глагол, 
наречие. Призна-
ки самостоятельных 
частей речи. Способы 
определения самосто-
ятельных частей ре-
чи по вопросу, значе-
нию, морфологичес-
ким признакам, роли 
в предложении (пов-
торение с опорой на 
украинский язык). 

части которого связа-
ны с помощью инто-
нации перечисления 
(2 ч.)

Однородные члены 
предложения. Одно-
родные и неоднород-
ные определения. 

Однородные члены 
предложения, части 
сложного предложе-
ния, связанные с по-
мощью повторяющих-
ся союзов.

Речь. Использова-
ние однородных чле-
нов предложения в 
текстах научного, де-
лового и художествен-
ного стилей.

Правописание. За-
пятая между однород-
ными членами пред-
ложения. 

Запятая и точка с 
запятой в бессоюзном 
сложном предложе-
нии. 

Запятая между од-
нородными членами 
предложения и частя-
ми сложного предло-
жения, связанными с 
помощью повторяю-
щихся союзов.

г р а м м а т и ч е с к и м 
признакам; находит 
начальную форму 
изменяемых частей 
речи; находит окон-
чания, правиль-
но произносит, со-
гласовывает, пишет 
их; находит в текс-
те изученные орфог-
раммы, правильно 
пишет и обосновы-
вает их; правильно 
употребляет в речи. 

Учащийся рас-
познает однородные 
члены предложе-
ния и части сложно-
го предложения, ос-
мысливает их роль 
в речи, находит пун-
ктограммы и объяс-
няет их; правильно 
ставит знаки препи-
нания.

Употребление ь 
после шипящих в 
словах разных час-
тей речи (1 ч.)

П р а в о п и с а н и е . 
Написание глаго-
лов, наречий, крат-
ких прилагатель-
ных, имён существи-
тельных с ж, ш, ч, щ 
на конце слова.

Подчинительный 
союз, союзное слово, 
производный пред-
лог как опознаватель-
ные признаки пунк-
тограммы (1 ч.)

Запятая как пар-
ный, выделяющий 
синтаксические конс-
трукции (смысловые 
блоки предложения) 
знак.

Учащийся нахо-
дит изученные ор-
фограммы и объяс-
няет их. 

Учащийся осоз-
нает роль запятой 
как парного выделя-
ющего знака, распоз-
нает синтаксичес-
кие конструкции, 
п р и с о е д и н я е м ы е 
союзом, союзным
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Синтаксические 
конструкции, при-
соединяемые союза-
ми, союзными слова-
ми (придаточное пред-
ложение в сложнопод-
чиненном) и произ-
водными предлогами 
со значением включе-
ния-исключения (обо-
собленные дополне-
ния, обстоятельства).

Правописание. Вы-
деление парной запя-
той синтаксических 
конструкций, присо-
единяемых союзами, 
союзными словами 
(что, чтобы, где, ког-
да, куда, который, ес-
ли, едва, хотя, пото-
му что и т.п.) и произ-
водными предлогами 
со значением вклю-
чения – исключения 
(помимо, кроме, сверх, 
включая, за исключе-
нием, исключая, не-
смотря на).

словом, произ-
водным предлогом, 
правильно интони-
рует и ставит знаки 
препинания.

Употребление букв 
о, ё после ж, ш, ч, щ (1 ч.)

Употребление букв 
о, ё после шипящих в 
корне слова и за кор-
нем в именах сущес-
твительных, прила-
гательных, глаголах, 
причастиях.

Речь. Сопоставление 
произношения после 
шипящих гласных, пе-
редаваемых на письме 
буквами о, ё в ударной 
и буквой е в безударной 
позиции (свечой – ту-
чей, камышовый – гру-
шевый).

Знаки препинания 
при сочетании союзов 
(1 ч.).

П р а в о п и с а н и е . 
Пунктуация при соче-
тании союзов.

Учащийся нахо-
дит изученные ор-
фограммы и объяс-
няет их. 

Учащийся нахо-
дит изученные пун-
ктограммы и объяс-
няет их; правильно 
ставит знаки препи-
нания. 
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У п о т р е б л е н и е 
букв и, ы после ц 

(1 ч.)
У п о т р е б л е н и е 

букв и, ы после ц в 
корне слова и в соче-
таниях морфем -ция, 

-цы, -цын, -цый в кон-
це слова.

С л о в о с о ч е т а н и е 
(1 ч.) 

Виды словосочета-
ний (обзорно, с опорой 
на украинский язык). 
Главное и зависимое 
слово в словосочета-
нии. Смысловой воп-
рос к зависимому сло-
ву. 

Речь. Практическое 
освоение словосочета-
ний, в которых допус-
каются ошибки в фор-
ме зависимого слова. 

Синонимия сло-
восочетаний разного 
построения.

Учащийся нахо-
дит изученные ор-
фограммы и объяс-
няет их. 

Учащийся рас-
познает словосоче-
тание, определя-
ет главное и зависи-
мое слово в словосо-
четании; правиль-
но выбирает форму 
зависимого слова в 
словосочетании, ис-
пользует словосоче-
тания в речи, в том 
числе и те, которые 
различаются в рус-
ском и украинском 
языках формой за-
висимого слова. 

Деепричастие как 
особая форма глаго-
ла (1 ч.)

Общее значение 
деепричастия. При-
знаки деепричастия 
(в сопоставлении 
с украинским язы-
ком). 

Речь. Деепричас-
тие во фразеологи-
ческих оборотах. Оз-
накомление с фразе-
ологическим слова-
рем. 

П р а в о п и с а н и е . 
Обособление одиноч-
ного деепричастия и 
деепричастного обо-
рота (с опорой на ук-
раинский язык).

Д е е п р и ч а с т н ы й 
оборот (1 ч.) 

Приёмы распозна-
ния в предложении оди-
ночного деепричастия и 
деепричастного оборота 
(с опорой на украинский 
язык). 

Речь. Соблюдение 
правильной интонации 
в предложениях с дее-
причастным оборотом. 
Правильное построение 
предложений с деепри-
частиями и деепричаст-
ными оборотами. Упот-
ребление деепричастно-
го оборота в текстах ху-
дожественного, публи-
цистического и научно-
популярного стилей для 
создания образности. 

Употребление дее-
причастного оборота в 
текстах научного сти-
ля.П р а в о п и с а н и е . 
Обособление одиноч-

Учащийся рас-
познает деепричас-
тия и осмысливает 
их роль в речи; обра-
зует формы деепри-
частий, правильно 
произносит и пишет 
их; использует дее-
причастные оборо-
ты в высказывании; 
правильно интони-
рует деепричастные 
обороты и ставит 
знаки препинания.
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ного деепричастия и 
деепричастного оборо-
та (с опорой на украин-
ский язык).

Причастие как 
особая форма глаго-
ла (1 ч.)

Общее значение 
причастия. Призна-
ки причастия (с опо-
рой на украинский 
язык).

Причастный оборот 
(2 ч.) 

Условия обособления 
причастного оборота. 

Речь. Соблюдение 
правильной интона-
ции в предложениях 
с обособляемым при-
частным оборотом. 

Употребление при-
частных оборотов в 
книжных стилях ре-
чи. Построение пред-
ложений и текстов-
описаний с употреб-
лением причастий и 
причастных оборотов. 
Синонимия причаст-
ных оборотов и слож-
ных предложений.

П р а в о п и с а н и е . 
Обособление причас-
тного оборота после 
определяемого слова. 
Приёмы распознава-
ния причастного обо-
рота (интонация, си-
нонимия придаточно-
му определительному 
с союзом который).

Учащийся рас-
познает причастия и 
осмысливает их роль 
в речи; образует фор-
мы причастий, пра-
вильно произносит и 
пишет их; составля-
ет причастные обо-
роты, использует в 
высказывании, пра-
вильно интонирует 
обособленные при-
частные обороты и 
ставит знаки препи-
нания.

Написание не со 
словами (2 ч.)

Написание не с 
разными частями ре-
чи: слитное написа-
ние не- со словами, 
не употребляющи-
мися без не; разде-
льное написание час-
тицы не при проти-
вопоставлении и в со-
четаниях далеко не,

Обособление опре-
делений и приложе-
ний (2 ч.) 

Речь. Интонация 
предложений с обо-
собленными членами 
предложения. 

Синонимия про-
стых и сложных пред-
ложений с обособлен-
ными определениями 
и приложениями.

Учащийся нахо-
дит изученные ор-
фограммы и объяс-
няет их. 

Учащийся распоз-
нает обособленные 
определения и при-
ложения и осмыс-
ливает их роль в ре-
чи; составляет пред-
ложения с обособ-
ленными членами,
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вовсе не, отнюдь не, 
ничуть не, нисколь-
ко не (с опорой на ук-
раинский язык). 

Написание не с оп-
ределёнными частя-
ми речи: с глаголами 
и деепричастиями, 
существительными, 
прилагательными и 
наречиями на -о, -е, с 
полными причастия-
ми (с опорой на укра-
инский язык).

Речь. Работа с тол-
ковым словарём, со 
словарём синонимов.

Обособление как 
средство художествен-
ного изображения. 

Использование обо-
собленных определе-
ний и приложений в 
текстах научного сти-
ля.

Правописание. Ус-
ловия обособления оп-
ределений и приложе-
ний. Общие приёмы 
распознавания обособ-
ленных определений 
и приложений (ин-
тонация; синонимия 
синтаксическим конс-
трукциям, присоеди-
няемым словами буду-
чи, который.) и усло-
вия их обособления.

правильно интони-
рует и ставит знаки 
препинания.

Одна и две буквы 
н в суффиксах (2 ч.)

Одна и две буквы 
н в суффиксах пол-
ных причастий, от-
глагольных и оты-
менных прилагатель-
ных.

П р а в о п и с а н и е . 
Грамматико-графи-
ческие ориентиры 
при определении на-
писания одной и двух 
н в суффиксах пол-
ных причастий, от-
глагольных и оты-
менных прилагатель-
ных (приставка, соче-
тание морфем -ован-
ный, -онный, -ствен-
ный). 

Лексическое зна-
чение прилагатель-
ных, образованных с 
помощью суффиксов

Уточняющие об-
стоятельства (1 ч.)

Уточняющие об-
стоятельства. Сущест-
вительные с предлога-
ми ввиду, вследствие, 
по причине, при усло-
вии в роли обособлен-
ных обстоятельств. 

Интонация предло-
жений с уточняющи-
ми членами предло-
жения. 

Синонимия про-
стых предложений с 
уточняющими члена-
ми и сложных предло-
жений. 

И с п о л ь з о в а н и е 
уточняющих членов 
предложения в текс-
тах научного стиля.

Правописание. Ус-
ловия обособления 
уточняющих членов 
предложения.

Учащийся нахо-
дит изученные ор-
фограммы и объяс-
няет их. 

Учащийся рас-
познает обособлен-
ные и уточняющие 
члены предложе-
ния и осмысливает 
их роль в речи; со-
ставляет предложе-
ния с обособленны-
ми уточняющими 
членами, правильно 
интонирует и ставит 
знаки препинания.
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 -ан, -ян- (сделан из 
...), -ин- как ориентир 
при определении на-
писания суффиксов -

ан-, -ян-, -ин.

Краткое причас-
тие (1 ч.) 

Краткое причас-
тие. Отличие крат-
ких причастий от на-
речий на -о, -е. 

П р а в о п и с а н и е . 
Раздельное написа-
ние не с краткими 
причастиями.

Одна буква н в 
суффиксах кратких 
причастий, две бук-
вы н в суффиксах на-
речий на –- анно, -ян-

но, -енно

Повторение и обоб-
щение изученного 
(1 ч.).

Учащийся нахо-
дит изученные ор-
фограммы и объяс-
няет их. 

Учащийся нахо-
дит пунктограммы 
и объясняет их; пра-
вильно ставит знаки 
препинания.

Различие не и ни в 
слове и предложении 
(2 ч.)

Образование и 
правописание отри-
цательных и неопре-
делённых местоиме-
ний и наречий (с опо-
рой на украинский 
язык). 

Речь. Употребле-
ние местоимений для 
связи предложений в 
тексте. 

П р а в о п и с а н и е . 
Написание ни в сла-
бой позиции в отри-
цательных место-
имениях и наречиях.

Правописание от-
рицательных и не-
определённых мес-
тоимений с пред-
логом и без пред-
лога. Написание

Повторение и обоб-
щение изученного (1 ч.).

Учащийся нахо-
дит изученные ор-
фограммы и объяс-
няет их. 

Учащийся нахо-
дит пунктограммы 
и объясняет их; пра-
вильно ставит знаки 
препинания.
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через дефис -то, -ли-

бо, -нибудь, -кое-.
О т н о с и т е л ь н ы е 

местоимения и на-
речия как опозна-
вательный признак 
пунктограммы (пов-
торение). 

Обобщение и сис-
тематизация изучен-
ного (1 ч.).

9 / 10 / 11 КЛАСС
35 часов
1 час в неделю

Введение (1 ч.) Литератур-
ный язык как высшая форма 
языка.

1. Развитие навыков речевой деятельности (8 ч.)

Слушание – понимание уст-
ной речи (аудирование).

Восприятие на слух, пони-
мание текстов разных типов 
(повествование, описание, рас-
суждение), относящихся к ху-
дожественному, публицисти-
ческому, научно-популярно-
му, деловому, разговорному 
стилям. 

Жанры: афоризм, стихотво-
рение, легенда, былина, при-
тча, рассказ, очерк, заметка, 
статья, пьеса, отрывок из по-
вести, инструкция.

Время звучания текстов 
разговорного и художествен-
ного стилей – 6–7 минут, пуб-
лицистического и научно-по-
пулярного – 5–6 минут. Объ-
ем текстов: адаптированного – 
320–370 слов, неадаптирован-
ного – 220–270 слов.

Учащийся внимательно слуша-
ет и понимает с первого прослуши-
вания тексты диалогического и мо-
нологического характера различ-
ных стилей и жанров; составляет 
первичное впечатление о содержа-
нии услышанного; оценивает со-
держание; устанавливает причин-
но-следственные связи; определя-
ет тему, авторскую позицию, ос-
новную мысль текста и ее разви-
тие, эмоционально-экспрессивное, 
стилевое и художественное своеоб-
разие текста;находит в тексте клю-
чевые слова.
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Говорение. 
Монологическая речь. 
Заучивание наизусть неболь-

ших стихотворных и прозаичес-
ких текстов.

Воспроизведение (подроб-
ный, выборочный и сжатый пе-
ресказ) текстов художественно-
го, публицистического и науч-
но-популярного стилей (190–
220 слов).

Составление вопросов и отве-
тов по тексту, составление тек-
стов разных типов и их сочета-
ний по самостоятельно состав-
ленному плану, по рисункам-
опорам, опорным словам (10–12 
предложений). 

Замена, вставка слов в текст; 
подбор синонимов; перевод слов 
и выражений; толкование слов 
и выражений с помощью слова-
ря и на основе контекста; состав-
ление высказывания по анало-
гии; перевод текста с украинс-
кого языка на русский.

Определение темы (широкой, 
узкой), основной мысли текста, 
подбор заголовка, составление 
плана высказывания. 

Диалогическая речь. 
Воспроизведение, разыгры-

вание диалогов информацион-
ного, побудительного, экспрес-
сивного, развлекательного, ри-
туально-протокольного харак-
тера с опорой на тексты различ-
ных стилей и жанров и диалогов 
на основе жизненного опыта. 

Учащийся заучивает наизусть 
поэтические и прозаические про-
изведения; подробно или выбороч-
но пересказывает текст; составля-
ет монологические высказывания 
соответствующих стилей и типов 
речи, в том числе по самостоятель-
но или совместно разработанно-
му либо предложенному учителем 
плану; озаглавливает и определя-
ет тему и основную мысль текста; 
объясняет значение незнакомых 
слов, переводит текст с украинско-
го языка на русский; восстанавли-
вает предложения и нарушенную 
целостность текста, а также про-
должает прерванный текст; подби-
рает нужные по смыслу слова; со-
ставляет и разыгрывает диалоги, 
в том числе по заданным парамет-
рам, теме и цели; восстанавлива-
ет реплики диалога с пропусками 
и продолжает прерванные в преде-
лах стереотипных учебных ситуа-
ций с применением стандартных, в 
том числе этикетных выражений.

Чтение. 
Чтение вслух знакомых и не-

знакомых текстов художествен-
ного, публицистического и на-
учно-популярного стилей (не 
менее 130–150 слов в минуту) с 
соблюдением правил произно-
шения и интонирования (пауза,

Учащийся выразительно чи-
тает вслух знакомый и незна-
комый текст, соблюдая прави-
ла произношения, а также соот-
ветствующую интонацию (пау-
за, повышение и понижение то-
на голоса, логическое ударе-
ние); читает молча незнакомый



305

повышение и понижение тона 
голоса, логическое ударение). 

Чтение молча (не менее 180–
200 слов в минуту) текстов ху-
дожественного, публицистичес-
кого и научно-популярного сти-
лей. 

Жанр: загадка, пословица, 
афоризм, легенда, рассказ, сти-
хотворение, повесть, басня, за-
метка, статья, интервью, инс-
трукция, пьеса, очерк.

Объем текстов: адаптирован-
ные – 320–360 слов, неадапти-
рованные – 220-–60 слов.

текст, понимает его содержание; 
адекватно авторскому замыс-
лу воспринимает логическое со-
держание, идейную направлен-
ность, особенности построения и 
художественные достоинства тек-
ста; просматривает текст, находя 
в нём зрительно воспринимаемые 
элементы текста (абзацы, цифры, 
слова, выделенные специальным 
шрифтом, имена, названия и т.д.) 
и те или иные смысловые элемен-
ты.

Письмо.
Письменное воспроизведе-

ние слов, словосочетаний, пред-
ложений, текстов (списывание, 
письмо под диктовку с орфогра-
фическим проговариванием).

Составление письменных 
вопросов и ответов на вопросы 
по содержанию текста, ситуа-
ции, рисунку. Составление не-
больших высказываний (повес-
твование, описание, рассужде-
ние) на основе личного опыта 
учащихся, написание сочине-
ний различных типов с исполь-
зованием вспомогательных ма-
териалов и без них (13–15 пред-
ложений). Заметка в газету. Ре-
ферат. 

Распространение, свертыва-
ние, перестановка частей пред-
ложения, запись текста, вы-
ученного наизусть. 

Письменное изложение тек-
ста повествовательного харак-
тера с дополнительным творчес-
ким заданием (объем текста для 
подробного изложения – 120–
140 слов, объем текста для сжа-
того – 200–220 слов). 

Учащийся применяет на пись-
ме изученные орфографические и 
пунктуационные правила, распро-
страняет, свертывает и трансфор-
мирует предложения; объединяет 
предложения в сложное синтакси-
ческое целое; переводит текст; пи-
шет ответы на вопросы; пишет зри-
тельно-слуховой и слуховой дик-
танты, сжатое и подробное изложе-
ния, изложение с дополнительным 
творческим заданием, сочинения 
различных типов речи с использо-
ванием вспомогательных материа-
лов и без них, заметку в газету, ре-
ферат.
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Языковые стандарты
Морфемика.

Орфография (13 ч.)
Синтаксис.

Пунктуация (13 ч.)

Корень, префикс, 
суффикс как зна-
чимые части слова 
(повторение, углуб-
ление с опорой на ук-
раинский язык) (1 ч.)

Правописание. 
Правила переноса с 
учетом состава слова.

 Повторение и обоб-
щение изученного (1 
ч.) 

Словосочетание и 
предложение (с опорой 
на украинский язык).

Грамматическая 
основа предложения. 
Простое и сложное 
предложение (повто-
рение, углубление).

Прямая речь. Диа-
лог. 

Речь. Логическое 
ударение и порядок 
слов в предложении 
как средство повыше-
ния точности выска-
зывания.

Правописание. Зна-
ки препинания в про-
стом и сложном пред-
ложении. Знаки пре-
пинания при прямой 
речи и диалоге.

Учащийся приво-
дит примеры одноко-
ренных слов, выде-
ляет значимые части 
слова; переносит сло-
ва, учитывая их со-
став; знает основные 
средства образования 
слов; находит изу-
ченные орфограммы 
и объясняет их. 

Учащийся распоз-
нает словосочетание, 
правильно выбира-
ет форму зависимо-
го слова в словосоче-
тании, определяет 
главное и зависимое 
слово; использует 
словосочетания в ре-
чи, в том числе и те, 
которые различают-
ся в русском и укра-
инском языках фор-
мой зависимого сло-
ва; учащийся нахо-
дит пунктограммы 
и объясняет их; пра-
вильно ставит знаки 
препинания.

Ч е р е д о в а н и е 
гласных и согласных 
в корнях слов (1 ч.)

Чередование со-
гласных в корнях 
слов. Безударные 
гласные в корнях с 
чередующимися со-
гласными (снежок-
снег) (в сопоставле-
нии с украинским 
языком). 

Конструкции с сою-
зом и (1 ч.)

Отличие однород-
ных членов предложе-
ния, соединенных сою-
зом и, от частей слож-
носочинённого пред-
ложения, соединён-
ных союзом и.

Речь. Использова-
ние однородных чле-
нов предложения и 
сложносочинённых

Учащийся знает ос-
новные случаи чередо-
вания гласных и соглас-
ных при образовании и 
изменении слов, нахо-
дит изученные орфог-
раммы и объясняет их. 

Учащийся раз-
личает однородные 
члены предложе-
ния и части сложно-
го предложения, со-
единенные союзом и;
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Чередование о, е 
с нулём звука (с опо-
рой на украинский 
язык). 

Ч е р е д о в а н и я 
гласных в корнях 
слов. Буква о в сла-
бой позиции в кор-
нях гор-, клон-, 

твор-, буква а в сла-
бой позиции в кор-
нях зар-, плав-. 

Буквы о, а в кор-
нях рос-, раст-, ращ-
; кас(а)- – кос(н)-, -

лаг(а) – -лож-. 
Буквы е, и в кор-

нях с чередованием 
(-бер- –бир(а)-).

Речь. Употреб-
ление в речи слов с 
корнями -лаг(а)- – -

лож-.

предложений в текс-
тах научного и публи-
цистического стилей.

П р а в о п и с а н и е . 
Приёмы разграниче-
ния синтаксических 
конструкций, соеди-
няемых союзом и. За-
пятая между частями 
сложносочиненного 
предложения, соеди-
ненными союзом и.

правильно ставит за-
пятую между частя-
ми сложносочинён-
ного предложения, 
соединенными сою-
зом и.

Префикс как зна-
чимая часть слова (1 ч.) 

Наиболее продук-
тивные префиксы 
русского языка. Их 
значение. Основное 
правило написания 
гласных и соглас-
ных в префиксах От-
личие префиксов от 
предлогов. 

Написание через 
дефис префикса по- 
в наречиях на -ому, -

ему, -ски, -цки, -жьи, 

-чьи, -сьи, -бьи; пре-
фикса во- (в-) в наре-
чиях на -ых, (-их). 

Префикс с-.
Буквы з, с на кон-

це префиксов. 
Буквы е, и в пре-

фиксах пре-, при-.

Вводные слова, 
словосочетания, пред-
ложения (1 ч.) 

Речь. Использова-
ние вводных слов в ре-
чи. Синонимия ввод-
ных слов. 

Интонация пред-
ложений с вводными 
словами, словосочета-
ниями, предложения-
ми.

Правописание. Зна-
ки препинания при 
вводных словах, сло-
восочетаниях предло-
жениях.

Учащийся подби-
рает слова с одинако-
выми префиксами, на-
ходит изученные ор-
фограммы и объясняет 
их; применяет знания 
и умения по морфеми-
ке и словообразованию 
в практике правописа-
ния и в речи; пользу-
ется словарем морфем 
и словообразователь-
ным словарем.

Учащийся распоз-
нает в предложениях 
вводные слова слово-
сочетания, предложе-
ния и осмысливает их 
роль в речи; составля-
ет предложения с ввод-
ными словами; пра-
вильно интонирует и 
ставит знаки препина-
ния.



308

Орфограммы на 
стыке префикса и 
корня (1 ч.) 

Буквы ы, и пос-
ле префиксов на со-
гласный. 

Удвоение соглас-
ных на стыке пре-
фикса и корня.

Разделительный 
твердый знак (пов-
торение).

Правописание. 
Правило написания 
слов с буквами ы, и 
после префиксов на 
согласный.

Обращение. Меж-
дометие (с опорой на 
украинский язык) 
(1 ч.) 

Обращение распро-
странённое и нерас-
пространённое. Зва-
тельная интонация в 
предложениях с обра-
щениями.

Междометие (с опо-
рой на украинский 
язык).

Речь. Обращение 
как показатель отно-
шения к адресату ре-
чи.

Правописание. Зна-
ки препинания при об-
ращении. Знаки пре-
пинания при междо-
метии.

Учащийся нахо-
дит изученные ор-
фограммы и объяс-
няет их. 

Учащийся распоз-
нает в предложениях 
обращения, междо-
метия; осмыслива-
ет их роль в речи; со-
ставляет предложе-
ния с обращениями, 
правильно интони-
рует и ставит знаки 
препинания.

Суффикс как зна-
чимая часть слова (с 
опорой на украинс-
кий язык) (1 ч.)

Суффикс как 
г р а м м а т и ч е с к и й 
показатель прина-
длежности слова к 
определенной части 
речи. Наиболее про-
дуктивные суффик-
сы русского языка, 
их значение, право-
писание (повторе-
ние, углубление).

Речь. Использова-
ние суффиксов, ко-
торые придают сло-
ву эмоциональную 
окрашенность и вы-
разительность.

Правописание. 
Правописание глас-
ных в суффиксах -
ек, -ик.

Обобщающее сло-
во при однородных 
членах предложения 
(1 ч.) 

Речь. Интонация 
предложений с обоб-
щающими словами 
при однородных чле-
нах.

Использование од-
нородных членов пред-
ложения с обобщаю-
щими словами в текс-
тах официально-дело-
вого, научного, худо-
жественного стилей.

Правописание. Дво-
еточие и тире в предло-
жениях с обобщающи-
ми словами при одно-
родных членах.

Учащийся подби-
рает слова с одина-
ковыми суффикса-
ми; различает значе-
ния суффиксов, на-
ходит изученные ор-
фограммы и объяс-
няет их. 

Учащийся ис-
пользует однородные 
члены предложения 
с обобщающими сло-
вами в текстах офи-
циально-делового, 
научного, художест-
венного стилей, пра-
вильно интонирует и 
ставит знаки препи-
нания.



309

Правописание со-
гласных в суффик-
сах -чик, -щик и в 
суффиксах -ск- (пос-
ле ж, д, т, з, с) – -к- 
в словах на -ский, -

цкий, -ски, -цки. 

Окончание как 
изменяемая часть 
слова. 

Окончания сущес-
твительных (1 ч.)

Форма слова. На-
чальная форма сло-
ва (с опорой на укра-
инский язык). 

Начальная фор-
ма имени существи-
тельного (с опорой на 
украинский язык). 

Склонение сущес-
твительных. Падеж-
ные формы сущест-
вительного. 

Речь. Существи-
тельные, род кото-
рых не совпадает в 
русском и украинс-
ком языках. 

Правописание. 
Написание е, и в 
окончаниях сущест-
вительных. 

Двоеточие в бессо-
юзном сложном пред-
ложении (1 ч.)

Смысловые отно-
шения между частями 
бессоюзного сложно-
го предложения, раз-
деляемыми двоеточи-
ем. Особенности инто-
нации.

Речь. Синонимия 
бессоюзного сложного 
предложения и слож-
ноподчинённого пред-
ложения с придаточ-
ным причины. Исполь-
зование бессоюзных 
сложных предложе-
ний в высказываниях 
разговорного, публи-
цистического и худо-
жественного стилей.

П р а в о п и с а н и е . 
Двоеточие в бессоюз-
ном сложном предло-
жении.

Учащийся ста-
вит имена существи-
тельные в начальную 
форму, определяет 
склонение имен су-
ществительных, пра-
вильно употребляет, 
произносит и пишет 
падежные формы су-
ществительных. 

Учащийся пра-
вильно устанавли-
вает смысловые от-
ношения между час-
тями бессоюзного 
сложного предложе-
ния, правильно ин-
тонирует и ставит 
знаки препинания.

Окончания при-
лагательных и при-
частий (1 ч.)

Разряды имен 
прилагательных. 
Полная и краткая 
форма прилагатель-
ных и причастий (с 
опорой на украинс-
кий язык). Речь. Ис-
пользование в речи 
прилагательных (оп-
ределений, эпитетов,

Учащийся распоз-
нает имена прилага-
тельные и осмыслива-
ет их роль в речи; знает 
разряды прилагатель-
ных, родовые оконча-
ния прилагательных 
и причастий, правиль-
но их произносит и пи-
шет, правильно обра-
зует степени сравне-
ния прилагательных, 
использует их в речи.
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синонимов, анто-
нимов) для точно-
го описания предме-
тов, явлений. 

Степени сравне-
ния качественных 
п р и л а г а т е л ь н ы х 
(практически).

Правописание. 
Способ проверки ор-
фограмм в оконча-
ниях прилагатель-
ных и причастий.

Окончания глаго-
лов. Суффиксы при-
частий (1 ч.) 

Неопределённая 
форма глагола. Вид 
глагола. Наклоне-
ние глагола (обзор-
но, с опорой на укра-
инский язык). 

Спряжение гла-
голов. 

Речь. Ударение в 
некоторых глаголах 
настоящего и про-
шедшего времени.

Правописание. 
Приёмы проверки 
гласных в безудар-
ных личных окон-
чаниях глаголов и 
гласных в суффик-
сах действительных 
и страдательных 
причастий настоя-
щего времени.

-ете, -ите на кон-
це глаголов в фор-
ме изъявительного и 
повелительного на-
клонения.

Тире в простом и 
сложном предложе-
нии (1 ч.)

Тире между подле-
жащим и сказуемым, 
в неполном предло-
жении, при обособ-
ленном приложении, 
между частями слож-
ного предложения. 

Речь. Особенности 
интонации. Синони-
мия бессоюзного слож-
ного предложения и 
сложносочинённых и 
сложноподчинённых 
предложений с союза-
ми и, а, но, так что, 

как, если, есть, когда. 
Использование изу-

чаемых конструкций в 
текстах научного, пуб-
лицистического, худо-
жественного стилей.

Неполные предло-
жения в разговорном 
стиле. 

Правописание. Ти-
ре в простом и слож-
ном предложении.

Учащийся распоз-
нает глаголы и осмыс-
ливает их роль в ре-
чи; правильно соче-
тает с существитель-
ными и местоимени-
ями; использует в ре-
чи конструкции с раз-
личными формами 
глагола и умеет сооб-
щить о событии в про-
шедшем, настоящем 
и будущем времени, 
представить действие 
в изъявительном, по-
велительном и услов-
ном наклонении; пра-
вильно ставит глагол 
в начальную форму, 
определяет спряже-
ние глагола, правиль-
но пишет безударные 
личные окончания 
глаголов и гласные в 
суффиксах действи-
тельных и страдатель-
ных причастий насто-
ящего времени.

Учащийся пра-
вильно интонирует 
предложения с тире и 
правильно ставит ти-
ре в простом и слож-
ном предложении.
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Образование и 
правописание слож-
ных слов (1 ч.) 

Образование и пра-
вописание сложных 
существительных, 
прилагательных, чис-
лительных, наречий.

Речь. Согласова-
ние глаголов в про-
шедшем времени и 
прилагательных со 
сложносокращённы-
ми словами (практи-
чески). 

Правописание. 
Написание сложных 
слов, образованных 
путём повтора одного 
и того же слова, сло-
жением однокорен-
ных слов (еле-еле, доб-
рый-предобрый, ба-
юшки-баю) (с опорой 
на украинский язык). 

Написание слож-
ных существитель-
ных с соединитель-
ными о, е (с опорой на 
украинский язык). 

Написание слож-
ных прилагательных 
с о/е на стыке корней 
слитно и через дефис. 

Раздельное напи-
сание составных чис-
лительных. Слит-
ное написание числи-
тельных на -сотый, -

тысячный, -милли-

онный, -миллиард-

ный.
Написание ь в 

сложных числитель-
ных перед –десят и 
–сот. 

Написание слов с 
пол-, полу-.

Конструкции с сою-
зом как (2 ч.). 

С и н т а к с и ч е с к и е 
единицы, присоединя-
емые союзом как: со-
ставное именное ска-
зуемое, сравнитель-
ный оборот, обособ-
ленные и необособлен-
ные приложения. 

Сочетания не кто 
иной, как; не что иное, 
как и союз как..., так 
и. 

Фразеологические 
обороты с союзом как.

Речь. Использова-
ние сравнительных 
оборотов в описании. 
Использование необо-
собленных приложе-
ний в текстах научно-
го стиля. 

П р а в о п и с а н и е . 
Приёмы разграниче-
ния синтаксических 
конструкций, присо-
единяемых союзом 
как. Синонимия как 
средство разграниче-
ния синтаксических 
конструкций, присо-
единяемых союзом 
как (как = есть – ска-
зуемое; как = подоб-
но – сравнительный 
оборот; как = будучи 
– обособленное прило-
жение; как = в роли – 
необособленное при-
ложение). Выделение 
сравнительного обо-
рота и обособленных 
приложений запяты-
ми.

Учащийся зна-
ет основные спосо-
бы и средства обра-
зования слов; нахо-
дит изученные ор-
фограммы и объяс-
няет их; находит и 
исправляет орфогра-
фические ошибки. 

Учащийся разгра-
ничивает синтакси-
ческие конструкции, 
присоединяемые со-
юзом как, выделяет 
сравнительный обо-
рот и обособленные 
приложения запяты-
ми.
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Служебные части 
речи. Предлог (1 ч.)

Служебные части 
речи: частица, союз, 
предлог (с опорой на 
украинский язык).

Предлог как слу-
жебная часть речи. 
Производные и не-
производные предло-
ги, их значение, си-
нонимия (с опорой на 
украинский язык). 

Отличие предло-
гов под, за, на, в, с, 
без, по, из, до, к от 
префиксов (повто-
рение, углубление с 
опорой на украинс-
кий язык). 

Отличие произ-
водных предлогов 
от созвучных форм 
слов.

Речь. Предлоги-
синонимы и предло-
ги-антонимы. Осо-
бенности употребле-
ния в речи некото-
рых предлогов. Упот-
ребление предлогов 
в речи для обеспече-
ния логической свя-
зи элементов выска-
зывания. Использо-
вание производных 
предлогов в текстах 
научного и делового 
стиля.

Правописание. 
Правописание про-
изводных предлогов 
навстречу, вроде, на-
счет, ввиду, вместо 
в течение, в продол-
жение, в заключение, 
несмотря на, вследс-
твие.

Способы передачи 
чужой речи (2 ч.)

Прямая и косвен-
ная речь. 

Цитирование. 
Диалог. 
Речь. Замена пря-

мой речи косвенной. 
Синонимия разных 
способов передачи чу-
жой речи. Интонация 
предложений с пря-
мой речью.

Правописание. Зна-
ки препинания при 
прямой речи.

Знаки препинания 
при диалоге. 

Знаки препинания 
при цитате.

Учащийся распоз-
нает предлоги и ос-
мысливает их роль в 
речи; разграничива-
ет смысловые отно-
шения, выражаемые 
предлогами; упот-
ребляет предлоги в 
высказывании, пра-
вильно произносит и 
пишет их.

Учащийся рас-
познает слова автора 
и прямую речь, в том 
числе цитату; осмыс-
ливает их роль в ре-
чи; дифференцирует 
прямую и косвенную 
речь; заменяет пря-
мую речь косвенной; 
использует прямую и 
косвенную речь в вы-
сказываниях; пра-
вильно интонирует и 
ставит знаки препи-
нания при прямой и 
косвенной речи, ци-
тате, диалоге.
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Союз (1 ч.)
Союз как служеб-

ная часть речи. Со-
чинительные и под-
чинительные сою-
зы (с опорой на укра-
инский язык). Упот-
ребление союзов в 
простом и сложном 
предложении. Отли-
чие союзов чтобы, 
тоже, также, за-
то и выступающих 
в роли союзов наре-
чий поэтому, пото-
му, оттого от соот-
носимых форм слов: 
что бы, то же, так 
же, за то, от того, 
по тому, по этому.

Речь. Союзы-си-
нонимы и союзы-ан-
тонимы. Использо-
вание составных со-
юзов в текстах худо-
жественного, публи-
цистического и на-
учно-популярного 
стилей. 

Правописание. 
Правописание сою-
зов. Союз как опоз-
навательный при-
знак пунктограммы 
(повторение).

Сложное синтакси-
ческое целое (1 ч.)

Сложное предложе-
ние с разными видами 
союзной и бессоюзной 
связи. Смысловые от-
ношения между частя-
ми сложных синтакси-
ческих конструкций.

Речь. Употребле-
ние в речи сложных 
синтаксических конс-
трукций.

П р а в о п и с а н и е . 
Пунктуация в слож-
ных синтаксических 
конструкциях.

Учащийся распоз-
нает союзы и осмыс-
ливает их роль в ре-
чи; определяет зна-
чение и синтаксичес-
кую роль; уместно 
употребляет союзы в 
высказывании; пра-
вильно произносит 
их и пишет.

Учащийся распоз-
нает сложные син-
таксические конс-
трукции, правиль-
но строит и произ-
носит их, правильно 
употребляет их в ре-
чи, правильно ставит 
знаки препинания в 
сложных синтакси-
ческих конструкци-
ях.

Частица (1 ч.)
Частица как слу-

жебная часть речи.
Формообразую-

щие, отрицательные 
и модальные части-
цы (с опорой на укра-
инский язык). 

Р а з г р а н и ч е -
ние частиц не и ни. 

Повторение и обоб-
щение изученного по 
пунктуации (1 ч.)

Учащийся распоз-
нает частицы и ос-
мысливает их роль в 
речи, определяет их 
значение; употреб-
ляет в высказыва-
нии, правильно про-
износит и пишет.
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с частицами. Час-
тицы во фразеоло-
гических оборотах. 
Частица в побуди-
тельных и восклица-
тельных предложе-
ниях. 

Правописание. 
Не и ни с различ-
ными частями речи 
(обобщение). Сино-
нимия частицы ни, 
усиливающей отри-
цание, и частицы 
даже и как средство 
проверки орфограм-
мы.

Распознавание 
частицы ни в соче-
таниях кто ни, что 
ни, где ни, куда ни и 
т.п. 

Отличие союзов 
тоже, также, что-
бы от созвучных со-
четаний местоиме-
ний и наречий с час-
тицами же, бы (пов-
торение).

Обобщение и сис-
тематизация изу-
ченного (1 ч.)



315

ПРОГРАМА 
для загальноосвітніх навчальних закладів  з навчанням українсь-

кою мовою.  Російська мова (курс за вибором)

Р Е Ц Е Н З И Я
на рукопись «Программа для вечерних общеобразовательных учеб-

ных заведений с русским языком обучения. Русский язык. 6–11 классы»,
составитель Давидюк Л.В.

Рецензируемая программа для вечерних общеобразовательных учеб-
ных заведений с русским языком преподавания разработана с учётом 
новой социально-языковой ситуации, сложившейся в Украине.

Программа подготовлена на основе «Программы для средних общеоб-
разовательных школ с русским языком обучения. Русский язык. 5 – 11 
классы», 2000 г., авторы Н.А.Пашковская, Е.И.Быкова, Л.В.Давидюк, 
В.А.Корсаков, Г.А.Михайловская и «Программы для средних общеоб-
разовательных учебных заведений с русским языком обучения. Русский 
язык. 5–12 классы», 2005 г., авторы Н.Г.Озерова, Г.А.Михайловская, 
Л.В.Давидюк, В.И.Стативка, Е.И.Быкова.

Программа имеет традиционную структуру. Она состоит из поясни-
тельной записки и трёх разделов: 1) основные сведения о русском язы-
ке, о нормах русского литературного языка, включая нормы правописа-
ния; 2) сведения о речи, перечень видов высказываний; 3) требования к 
знаниям и умениям учащихся.

В пояснительной записке чётко сформулирована цель обучения фор-
мирование умений и навыков свободного владения русским языком во 
всех видах речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо) 
на базе усвоения учащимися основ науки о языке, а также указаны зада-
чи, в ходе решения которых достигается реализация поставленной цели.

В первом разделе программы даны основные лингвистические понятия, 
нормы русского литературного языка, правила орфографии и пунктуации.

В программе представлены такие лингвистические понятия, факты 
и закономерности, которые обеспечивают необходимый для учащихся 
объём знаний о русском языке. Этот круг знаний является основой фор-
мирования у школьников правильного представления о структуре русс-
кого языка, овладения литературной речью.

Второй раздел программы определяет содержание обучения школь-
ников различным видам речевой деятельности. Это одно из направле-
ний, которое вместе с двумя другими – обогащением запаса языковых 
средств школьников и усвоением норм литературного языка, обеспечи-
вает работу по развитию речи учащихся. Вторая часть программы вклю-
чает: сведения о речи и перечень основных видов работ.

Третий раздел программы – «Требования к знаниям и умениям уча-
щихся» – представляет собой перечень тех знаний, умений и навыков, 
которыми должны овладеть учащиеся в результате обучения. Эти требо-
вания рассредоточены по всем разделам программы.

Рецензируемая программа по русскому языку для вечерних общеоб-
разовательных учебных заведений с русским языком обучения поможет 



316

учителю осознать новые подходы к преподаванию русского языка, обес-
печит результативную работу по обучению русскому языку в нынешний, 
переходный, период и подготовит (в первую очередь – психологически) 
к работе над новым курсом русского языка.

Рецензент, учитель методист,
заведующая гуманитарной кафедрой
гимназии № 153 им. А.С.Пушкина Е.Л.Фидкевич

ПРОГРАММА

РУССКИЙ ЯЗЫК
6 – 12 классы

для вечерних общеобразовательных учебных заведений с русским 
языком обучения

2004

Программу подготовила:
доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики 

преподавания русского языка и мировой литературы Национального 
педагогического университета им. М.Драгоманова Л.В.Давидюк.

Программа подготовлена на основе «Программы для средних общеоб-
разовательных школ с русским языком обучения. Русский язык. 5 – 11 
классы», 2000 г., авторы Н.А.Пашковская, Е.И.Быкова, Л.В.Давидюк, 
В.А.Корсаков, Г.А.Михайловская и ««Программы для средних общеоб-
разовательных учебных заведений с русским языком обучения. Русский 
язык. 5 – 12 классы», 2005 г., авторы Н.Г.Озерова, Г.А.Михайловская, 
Л.В.Давидюк, В.И.Стативка, Е.И.Быкова.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи обучения
Современный курс русского языка в 6–12 классах вечерней общеоб-

разовательной школы – особая школьная дисциплина, изучающая язык 
как средство познания и общения.

Основная цель обучения–- формирование умений и навыков свободного 
владения русским языком во всех видах речевой деятельности (слушание, 
чтение, говорение, письмо) на базе усвоения учащимися основ науки о язы-
ке. Ее достижение предполагается в ходе решения следующих задач:

1) дать учащимся определенный круг знаний о русском языке (его 
структуре, функциях, происхождении и развитии, роли в современном 
мире);

2) научить школьников пользоваться всем богатством языковых 
средств (способствовать постоянному пополнению словарного запаса, 
развитию и совершенствованию грамматического строя их речи);

3) обеспечить усвоение учащимися норм русского литературного 
языка;
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4) сформировать у школьников умения и навыки коммуникативно 
оправданно пользоваться средствами языка в разных жизненных ситуа-
циях при восприятии и создании высказываний с соблюдением русского 
речевого этикета;

5) выработать прочные орфографические и пунктуационные навыки.
Необходимым условием формирования социально активной и духовно 

богатой личности является вооружение ёё умениями и навыками свобод-
ного владения речью. Исходя из этого, основное внимание в курсе родного 
языка должно уделяться развитию у учащихся умений выражать свои и 
понимать чужие мысли и чувства, т.е. свободно владеть всеми видами ре-
чевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), коммуника-
тивно оправданно пользоваться средствами языка в разных жизненных 
ситуациях при восприятии и создании высказываний.

При изучении лингвистических тем особое внимание следует уделять язы-
ковому материалу, который является базой для формирования речевых уме-
ний и навыков, а также обеспечивает работу по обогащению запаса языковых 
средств школьников и усвоению норм русского литературного языка.

Обогащение словарного запаса и совершенствование грамматическо-
го строя устной и письменной речи учащихся должно проводиться на 
каждом уроке. В отборе слов учителю необходимо ориентироваться в 
основном на тематику предстоящих изложений и сочинений, языковой 
материал учебника, тексты изучаемых по литературе художественных 
произведений. Одно из важнейших требований к словарно-семантичес-
кой работе – развить у школьников умение видеть незнакомые слова, 
воспитать привычку обращаться за разъяснением их семантики к учи-
телю, а также пользоваться словарями и справочниками.

Совершенствование грамматического строя речи учащихся обеспечи-
вается при изучении грамматических тем с помощью особых упражне-
ний, позволяющих школьникам тренироваться в практическом исполь-
зовании изучаемых языковых категорий и конструкций.

Усвоение учащимися норм русского литературного языка проводит-
ся при изучении фонетики, лексикологии, словообразования, морфоло-
гии, синтаксиса, а также в процессе работы по развитию связной речи. 
Содержание работы над усвоением норм литературного языка опреде-
лено программой. При отборе сведений, относящихся к нормам лите-
ратурного языка, нужно учитывать наиболее распространённые в речи 
учащихся ошибки и недочёты, особенно те, которые вызваны влиянием 
украинского языка.

Содержание и структура программы
Программа по русскому языку состоит из следующих частей:

- основные сведения о русском языке, о нормах русского литературного 
языка, включая нормы правописания;

- сведения о речи, перечень видов высказываний;
- требования к знаниям и умениям учащихся.

В первой части программы даны основные лингвистические понятия, 
нормы русского литературного языка, правила орфографии и пунктуа-
ции.
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В программе представлены такие лингвистические понятия, факты и 
закономерности, которые обеспечивают необходимый для учащихся объ-
ём знаний о русском языке. Этот круг знаний является основой форми-
рования у школьников правильного представления о структуре русского 
языка, овладения литературной речью.

Усвоение учащимися норм русского литературного языка проводится 
при изучении фонетики, лексикологии, словообразования, морфологии, 
синтаксиса, а также в процессе работы по развитию связной речи. Содер-
жание работы над усвоением норм литературного языка определено про-
граммой. При отборе сведений, относящихся к нормам литературного язы-
ка, учитывались наиболее распространённые в речи учащихся ошибки и 
недочёты, особенно те, которые вызваны влиянием украинского языка.

Систематическая работа над интонацией, которая предусмотрена про-
граммой, способствует формированию навыков выразительного чтения, 
развитию у школьников речевого слуха, проявляющегося в умении раз-
личать ударные и безударные слоги, интонировать предложения разных 
структур, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, 
устанавливать логическое ударение в предложении. Необходимо, чтобы 
учащиеся, работая над каждым связным текстом, упражнялись в вырази-
тельности чтения, чтобы ни один текст на уроке не был прочитан монотон-
но, невыразительно. Для развития навыков выразительного чтения особое 
значение имеют уроки синтаксиса, позволяющие проводить наблюдения 
над интонационной стороной речи. 

Важное познавательно-практическое значение имеет раскрытие взаи-
мосвязей, существующих между языковыми явлениями разных уровней 
(лексики и словообразования, словообразования и морфологии, морфологии 
и синтаксиса, орфографии и фонетики, орфографии и морфологии, пунк-
туации и синтаксиса и др.). Это направление в работе поможет учащимся 
осознать системный характер языка, увидеть специфику каждой изучаемой 
единицы, что является необходимым условием приобретения глубоких и 
прочных знаний. Взаимосвязи между разделами науки о языке осуществля-
ются на основе преемственности и перспективности, устанавливаются путём 
сопоставления изучаемых и изученных языковых явлений, попутных заме-
чаний и выводов учителя, специальных наблюдений учащихся.

Изучение программного материала строится с учётом межпредметных 
связей, что способствует углублённому пониманию изучаемых языковых 
явлений, расширению кругозора учащихся, формированию у них умений 
применять смежные знания по другим предметам в процессе изучения рус-
ского языка.

Вторая часть программы определяет содержание обучения школьников 
различным видам речевой деятельности. Это одно из направлений, которое 
вместе с двумя другими – обогащением запаса языковых средств школьни-
ков и усвоением норм литературного языка, обеспечивает работу по разви-
тию речи учащихся. Вторая часть программы включает:

1) сведения о речи;
2) перечень основных видов работ.
Учащиеся знакомятся с такими речеведческими понятиями: общение и 

речь, стили и типы речи и др.
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Основные виды работ, представленные в программе, составляют че-
тыре группы:

- по восприятию чужой речи на слух (слушание-понимание текстов раз-
ных типов, стилей, жанров и др.);

- по восприятию чужой речи при чтении (чтение-понимание текстов раз-
ных типов, стилей, жанров и др.);

- по воспроизводству (устные изложения (подробные, сжатые и выборочные) 
и др.) и продуцированию готового текста (устные высказывания разные по 
функционально-смысловому типу речи (повествование, описание, рассуж-
дение), по характеру и источнику основного материала (личный опыт, лич-
ные впечатления, прочитанные произведения, картины, кинофильмы и т. 
д.), по жанру того или иного стиля речи (рассказ, доклад и т. п.);

- по воспроизводству (письменные изложения (подробные, сжатые и вы-
борочные) и др.) и продуцированию готового текста (письменные вы-
сказывания разные по функционально-смысловому типу речи (повест-
вование, описание, рассуждение), по характеру и источнику основного 
материала (личный опыт, личные впечатления, прочитанные произве-
дения, картины, кинофильмы и т. д.), по жанру того или иного стиля 
речи (рассказ, доклад и т. п.);
Отдельно в программе даются жанры официально-делового стиля речи, 

поскольку их нельзя отнести к сочинениям в традиционном смысле слова.
Предлагаемые программой для каждого класса виды высказываний 

позволяют организовать работу над ними в тесной взаимосвязи и в единой 
системе: от слушания (чтения)-понимания текста через изложение к сочи-
нению (устному или письменному) того же типа и стиля речи.

На уроках русского языка необходимо предоставлять учащимся воз-
можность систематически выступать с устными сообщениями, различны-
ми по стилям и жанрам, а также помогать им овладевать культурой обще-
ния и речевым этикетом.

Для активизации речевой деятельности школьников целесообразно 
отдавать предпочтение высказываниям, которые связаны с реальной жиз-
нью учащихся, вызывают у них интерес, стремление поделиться своими 
мыслями, выразить пожелания, предложения.

Третья часть программы – «Требования к знаниям и умениям учащих-
ся» – представляет собой перечень тех знаний, умений и навыков, которы-
ми должны овладеть учащиеся в результате обучения. Эти требования рас-
средоточены по всем разделам программы. 

Знания представлены перечнем фактов, понятий, закономерностей, 
правил, которые должны лечь в основу формируемых умений и навыков, а 
также дать учащимся определённые сведения о языке (его структуре, функ-
циях, происхождении и развитии).

Умения, которыми должны овладеть учащиеся, объединены в следую-
щие группы:

- учебно-языковые (умения опознавать разные по характеру звуки, значи-
мые части слова, части речи и т.д., группировать языковые единицы по 
какому-либо признаку, производить их разбор);

- нормативные (умения правильно произносить гласные и соглас-
ные звуки, употреблять формы слов, строить словосочетания и 
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предложения и т.д.);
- правописные (умение правильно писать слова и правильно расставлять 

знаки препинания в предложениях);
- речевые (умение воспринимать, воспроизводить и создавать связные ус-

тные и письменные высказывания).
Наличие в программе требований к знаниям и умениям учащихся при-

звано усилить практическую направленность преподавания русского язы-
ка, обеспечить свободное владение русской речью в устной и письменной 
форме.

В связи с тем, что действия учащихся при изучении орфографических и 
пунктуационных тем одинаковы, требования к орфографическим и пунк-
туационным умениям учащихся вынесены в пояснительную записку:

Требования к орфографическим знаниям и умениям:
• опознаёт изученную орфограмму,
• объясняет изученную орфограмму с помощью правил,
• правильно пишет слова с изученной орфограммой,
• находит и исправляет орфографические ошибки в своём и чужом 

тексте;
требования к пунктуационным знаниям и умениям:
• опознаёт изученную пунктограмму,
• объясняет изученную пунктограмму с помощью правил,
• правильно ставит знаки препинания в предложении и тексте с изучен-

ной пунктограммой,
• находит и исправляет пунктуационные ошибки в своём и чужом 

тексте.
Изучение русского языка в 10–12 классах должно быть направлено на 

повышение культуры речи и уровня грамотности учащихся. Систематиза-
ция и повторение изученного в предыдущих классах проводится на более 
высоком уровне обобщения. Занятия предусматривают совершенствова-
ние основных языковых и речевых умений и навыков.

Работа над связной речью должна обеспечить дальнейшее развитие у 
учащихся старшей школы умений и навыков, необходимых для их буду-
щей речевой деятельности.

В программе указано ориентировочное распределение часов. Учи-
телю разрешается вносить в него некоторые коррективы, не сокращая 
при этом количества уроков развития связной речи.
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І. 6 – 9 КЛАССЫ
6 КЛАСС
70 часов – 2 часа в неделю

ВВЕДЕНИЕ (1ч)

Содержание темы Требования к знаниям и умени-
ям учащихся

О богатстве русского языка. • воспринимает богатство рус-
ского языка (слова в переносном 
значении, синонимы, антонимы и 
др.);

• оперирует сведениями о бо-
гатстве русского языка;

• обосновывает тезис о богатс-
тве русского языка.

I. Сведения о языке.
Языковые единицы и нормы их употребления
(45 ч)

Содержание темы
Требования к знаниям и умени-

ям учащихся

ПОВТОРЕНИЕ (2 ч)

Основа слова и окончание 
изменяемых слов. Однокорен-
ные слова и формы слова. Ко-
рень, суффикс, префикс, окон-
чание – значимые части слова 
(морфемы) (повторение и уг-
лубление знаний).

• отделяет окончание от основы;
• различает формы одного и того 

же слова и однокоренные слова;
• распознаёт слова с нулевым окон-

чанием и слова без окончания (неизме-
няемые);

• определяет грамматическое зна-
чение слова, выраженное окончанием;

• членит основу на значимые части 
и обозначает условными знаками зна-
чимые части слова;

• подбирает однокоренные слова, 
слова с одинаковыми префиксами и суф-
фиксами; слова заданной структуры;

• определяет общее лексическое 
значение корня; значение префикса, 
суффикса.
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Части речи (самостоятель-
ные и служебные) и члены 
предложения (главные и вто-
ростепенные.)

• опознаёт части речи, главные и 
второстепенные члены предложения;

• определяет грамматические 
признаки частей речи;

• образовывает разные формы 
частей речи и правильно употреб-
ляет их в собственных высказыва-
ниях.

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (9 ч)

Словосочетание, его роль 
в языке. Главное и зависимое 
слово словосочетании (повто-
рение и углубление знаний).

• определяет главное и зависи-
мое слово в словосочетании, уста-
навливает смысловую связь между 
словами, выделяет словосочетание 
из предложения;

• составляет словосочетания 
(предложные и беспредложные) по 
данной схеме; правильно выбирает 
форму зависимого слова в словосо-
четании;

• правильно использует слово-
сочетания в речи, в том числе и те, 
которые различаются в русском и 
украинском языках.

Предложение, его грамма-
тическая основа; роль предло-
жения в языке. Предложение 
с одним главным членом; пол-
ные и неполные предложения 
(ознакомление). Виды простых 
предложений по цели выска-
зывания. Восклицательные и 
невосклицательные предложе-
ния (повторение изученного и 
углубление знаний).

Пунктуация
Знаки препинания в конце 

предложений.

• вычленяет отдельные предло-
жения из речевого потока;

• определяет на слух вид пред-
ложения по цели высказывания и 
эмоциональной окраске;

• строит и правильно интониру-
ет простые предложения, учитывая 
цель высказывания и обстановку 
общения;

использует повествовательные, 
вопросительные, побудительные 
предложения, полные и неполные, 
для реализации определённых ре-
чевых задач.

Главные и второстепенные 
члены предложения (повторе-
ние и углубление знаний).

Пунктуация
Тире между подлежащим и 

сказуемым.

• находит главные члены пред-
ложения, определяет второстепен-
ные члены предложения;

• распространяет нераспространён-
ные предложения второстепенными 
членами (дополнением, определени-
ем, обстоятельством);
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• составляет и правильно инто-
нирует распространённые и нерас-
пространённые предложения;

употребляет в речи распростра-
ненные и нераспространенные 
предложения, используя разные 
способы выражения главных и вто-
ростепенных членов.

Предложение с однородны-
ми членами. Обобщающие сло-
ва перед однородными члена-
ми предложения.

Пунктуация
Знаки препинания в пред-

ложениях с однородными чле-
нами.

• опознаёт предложения с одно-
родными членами;

• указывает обобщающие слова 
при однородных членах и обосно-
вывает уместность их употребле-
ния;

• интонационно правильно про-
износит предложения с однородны-
ми членами;

• строит и правильно интони-
рует предложения с однородными 
членами без союзов и с союзами а, 

но, и, с обобщающим словом перед 
однородными членами;

• использует предложения с од-
нородными членами (главными и 
второстепенными) в устной и пись-
менной речи.

Предложения с обращени-
ями (повторение), вводными 
словами (ознакомление).

Пунктуация
Знаки препинания при обра-

щении. Запятые при вводных 
словах.

• опознаёт предложения с обра-
щениями и вводными словами, на-
ходит обращения и вводные слова в 
предложении (отличает их от чле-
нов предложения);

• интонационно правильно чи-
тает предложения с обращениями 
и вводными словами;

• разграничивает значение 
вводных слов;

• строит и интонационно пра-
вильно произносит предложения с 
обращениями, вводными словами;

• употребляет предложения с 
обращениями и вводными словами 
в речи;

• использует вводные слова 
для выражения отношения к сооб-
щению и адресату речи, для связи 
предложений в тексте.
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Сложные предложения с со-
юзной и бессоюзной связью. 

Пунктуация
Знаки препинания в слож-

ных предложениях перед и, а, 

но, чтобы, потому что, ког-

да, который, что.

• отличает простое предложе-
ние от сложного;

• выделяет части сложного 
предложения;

• строит и интонационно пра-
вильно произносит сложные пред-
ложения с союзной и бессоюзной 
связью;

употребляет в речи сложные 
предложения с союзной и бессоюз-
ной связью.

Прямая и косвенная речь. 
Диалог

Пунктуация

Знаки препинания в предло-
жениях с прямой и косвенной 
речью, при диалоге. 

• определяет слова автора и пря-
мую речь, а также предложения с 
косвенной речью;

• строит предложения с прямой 
и косвенной речью, создаёт диалог;

• использует в речи предложе-
ния с прямой и косвенной речью, 
диалог для передачи чужой речи с 
учетом условий речевой ситуации. 

Межпредметные связи: восклицательные предложения, предло-
жения с обращениями и диалоги в художественных произведениях 
(литература). 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. ОРФОГРАФИЯ (6ч)

Понятие о фонетике, графи-
ке, орфоэпии и орфографии. 
Звуки речи (гласные и соглас-
ные, согласные твёрдые и мяг-
кие, звонкие и глухие) и знаки 
письма, их роль в речи. Алфа-
вит (повторение изученного и 
углубление знаний). 

• выделяет звуки в словах, раз-
личает звук и букву, гласные и со-
гласные звуки, согласные твёрдые 
и мягкие, звонкие и глухие;

правильно произносит звуки и 
обозначает их на письме; характе-
ризует звуки. 

Слог. Ударение. Основные 
нормы произношения гласных 
и согласных звуков русского 
языка (повторение изученного и 
углубление знаний). Ознакомле-
ние с орфоэпическим словарём 

Орфография

Основные правила переноса.
Проверяемые безударные 

гласные в корне слова. Проверя-
емые согласные в корне слова. 
Непроизносимые согласные в 
корне слова. 

• делит слова на слоги, выделя-
ет ударный слог;

• произносит слова в соответс-
твии с нормами русского литера-
турного языка;

• соблюдает нормы русского ли-
тературного произношения в уст-
ной речи;

• пользуется орфоэпическим 
словарём.
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Типичные орфоэпические 
ошибки русской речи в Украине. 
Произношение звуков, обозна-
чаемых буквами г, ц, ч. Произ-
ношение согласных звуков пе-
ред е в заимствованных словах.

• различает на слух твердые и мяг-
кие согласные звуки перед е в заимство-
ванных словах; соотносит звуки и бук-
вы в словах;

• правильно произносит соглас-
ные звуки перед е в заимствованных 
словах;

• правильно произносит звуки, обоз-
начаемые буквами г, ц, ч;

• замечает и исправляет типичные 
орфоэпические ошибки русской речи в 
Украине;

• соблюдает нормы русского литера-
турного произношения в устной речи. 

Обозначение на письме мяг-
кости согласных. Разделитель-
ные ъ и ь

Орфография
Употребление мягкого зна-

ка.
Разделительные ъ и ь.

• различает на слух твердые и мяг-
кие согласные звуки; указывает в сло-
вах буквы, обозначающие мягкость 
согласных;

• произносит мягкие согласные в 
соответствии с нормами русского лите-
ратурного языка;

• обозначает на письме мягкость со-
гласных;

• объясняет назначение ъ и . ь

Межпредметные связи: звук (музыка), звукопись, рифма (литература).

ЛЕКСИКОЛОГИЯ (6ч)

Понятие о лексике и лекси-
кологии. Слово и его лексичес-
кое значение. Ознакомление с 
толковым словарём.

• определяет лексическое зна-
чение слова;

• отличает лексическое значе-
ние слова от грамматического;

• уточняет лексическое значе-
ние слова с помощью контекста;

• пользуется толковым слова-
рем: находит словарные статьи, 
извлекает из них нужную инфор-
мацию о значении слова;

употребляет слова в соответс-
твии с их значением.

Однозначные и многозначные 
слова (повторение и углубление 
знаний). Способы отражения в 
словарной статье толкового сло-
варя разных значений многознач-
ного слова. Прямое и переносное 
значение слова.

• различает однозначные и мно-
гозначные слова;

• определяет значение много-
значного слова в тексте;

• находит в тексте слова с пере-
носным значением и объясняет пе-
реносное значение слова;
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• различает разные способы 
возникновения переносного значе-
ния;

• находит в словарной статье 
толкового словаря искомое значе-
ние многозначного слова;

• составляет словарную статью 
многозначного слова;

• уместно употребляет много-
значные слова в речи;

• использует слова в прямом и 
переносном значении для точного 
и образного изображения действи-
тельности.

Группы слов по значению: 
омонимы, синонимы, антони-
мы (повторение и углубление 
знаний). Ознакомление со сло-
варём синонимов, словарём ан-
тонимов.

• замечает в тексте омонимы, си-
нонимы антонимы;

• находит омонимы в толковых 
словарях;

• отличает омонимы от много-
значных слов;

• определяет общее лексическое 
значение синонимов;

• подбирает к данным словам си-
нонимы, антонимы;

• пользуется словарём синони-
мов, словарём антонимов;

• выясняет смысловые и стилис-
тические отличия слов-синонимов и 
определяет цель использования си-
нонимов и антонимов в тексте;

• употребляет синонимы как 
средство выразительности речи;

• использует синонимы для свя-
зи предложений в тексте, для пре-
дупреждения неоправданного повто-
ра слов, для выражения отношения;

• уместно и точно употребляет 
синонимы в речи. 

• использует антонимы в своей 
речи для создания контраста

Словарное богатство русско-
го языка. Общеупотребитель-
ные и необщеупотребительные 
(диалектные и профессиональ-
ные) слова.

• находит диалектные и професси-
ональные слова в толковых словарях;

• объясняет цель использования 
диалектных и профессиональных слов 
в художественном произведении;
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• использует в собственной речи 
диалектные и профессиональные 
слова в соответствии с коммуника-
тивной задачей.

Фразеологизмы. Понятие о 
фразеологии. Фразеологичес-
кий словарь.

• находит фразеологизмы в 
тексте;

• даёт толкование значения на-
иболее употребительных фразеоло-
гизмов;

• определяет цель использова-
ния фразеологизмов в тексте;

• употребляет в своей речи фра-
зеологизмы для решения определён-
ной коммуникативной задачи.

Межпредметные связи: профессиональные, устаревшие слова, не-
ологизмы, фразеологизмы в художественных произведениях (лите-
ратура), термины (литература, история, география и др. предметы).

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ (22 ч)
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (8 ч)

Понятие о морфологии. Час-
ти речи (повторение и углубле-
ние изученного.)

• распознаёт самостоятельные 
и служебные части речи; междоме-
тия;

• определяет грамматические 
признаки изученных частей речи;

• использует самостоятельные 
и служебные части речи, междоме-
тия в собственных высказывани-
ях.

Имя существительное: об-
щее значение, морфологичес-
кие признаки, синтаксическая 
роль. Существительные оду-
шевленные и неодушевленные; 
собственные и нарицательные

(повторение изученного, уг-
лубление знаний.)

Орфография
Прописная буква и кавычки 

в именах собственных. 

• распознаёт имена существи-
тельные, существительные оду-
шевленные и неодушевленные, 
собственные и нарицательные;

• определяет грамматические 
признаки и синтаксическую роль 
имени существительного;

• употребляет имена существи-
тельные в роли главных и второсте-
пенных членов предложения;

использует имена существи-
тельные с учетом условий речевой 
ситуации.
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Род и число имен существи-
тельных (повторение и углубле-
ние знаний). Существительные 
общего рода. Существитель-
ные, имеющие форму только 
единственного или только мно-
жественного числа.

• определяет род, число имен 
существительных;

• распознаёт существительные, 
имеющие форму только единствен-
ного или только множественного 
числа;

• правильно употребляет име-
на существительные в речи (в том 
числе и те, род и число которых не 
совпадает в русском и украинском 
языках, существительные общего 
рода, существительные, имеющие 
форму одного числа).

Падежи имен существитель-
ных. Три склонения имен су-
ществительных

(повторение).
Орфография
Буква ь в конце существи-

тельных после ж, ч, ш, щ. Бук-
вы е, и в окончаниях имен су-
ществительных. 

• определяет тип склонения и 
падежи имен существительных;

• склоняет имена существи-
тельные;

• различает значение падежей 
имен существительных;

употребляет имена существи-
тельные в речи в соответствии со 
значением падежей;

Разносклоняемые сущест-
вительные. Несклоняемые су-
ществительные. 

• опознаёт разносклоняемые 
и несклоняемые имена существи-
тельные;

• изменяет по падежам разно-
склоняемые имена существитель-
ные;

• определяет падеж, род не-
склоняемых имен существитель-
ных;

• употребляет существитель-
ные (разносклоняемые, несклоняе-
мые) в роли главных и второстепен-
ных членов предложения.

Способы образования имен 
существительных. Наиболее 
употребительные суффиксы 
имен существительных.

Орфография
Буквы щ, ч в суффиксе -

щик-, (-чик-). Буквы е, и в суф-
фиксах -ек-, -ик- имен сущест-
вительных.

Буквы о, е после ж, ч, ш, щ, 
ц в суффиксах и окончаниях 
имен существительных.

• определяет способы образова-
ния имен существительных;

• образовывает имена сущес-
твительные; указывает значение 
префиксов и суффиксов;

• правильно произносит и пи-
шет наиболее употребительные 
суффиксы имен существительных;

• уместно употребляет в речи 
имена существительные с эмоцио-
нально-оценочными суффиксами.
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Орфография
Не с именами существитель-

ными.

• различает префикс не и час-
тицу не

Межпредметные связи: употребление большой буквы в собс-
твенных наименованиях (история, география); слова с суффиксами 
уменьшительно- ласкательного значения в художественных произве-
дениях (литература).

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (7ч)

Имя прилагательное: об-
щее значение, морфологичес-
кие признаки, синтаксическая 
роль. Качественные, относи-
тельные и притяжательные 
прилагательные.

Орфография
Написание безударных па-

дежных окончаний имен при-
лагательных. Не с именами 
прилагательными.

• находит имена прилагатель-
ные в тексте и указывает их грам-
матические признаки;

• орфоэпически правильно произ-
носит окончания имён прилагатель-
ных в форме родительного падежа;

• определяет признаки предме-
та, обозначаемые качественными, 
относительными и притяжатель-
ными прилагательными;

• употребляет имена прилага-
тельные в роли второстепенных 
членов предложения;

• определяет цель употребле-
ния имен прилагательных в худо-
жественном тексте;

• использует имена прилага-
тельные с учетом условий речевой 
ситуации в собственных высказы-
ваниях.

Степени сравнения качест-
венных прилагательных и их 
образование.

• находит формы степеней срав-
нения качественных имен прилага-
тельных в тексте и определяет их 
грамматические признаки;

• указывает способы образова-
ния форм степеней сравнения;

• образовывает формы степеней 
сравнения имен прилагательных;

• использует имена прилага-
тельные в форме сравнительной 
и превосходной степени в роли 
главных и второстепенных членов 
предложения;

• правильно употребляет фор-
мы сравнительной и превосходной 
степени имен прилагательных в 
речи.
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Способы образования имен 
прилагательных. Наиболее 
употребительные суффиксы 
имен прилагательных.

Орфография
Н, нн в именах прилагатель-

ных.
Суффиксы -к- и -ск- в именах 

прилагательных.
Буква о, е после ж, ч, ш, щ, ц 

в суффиксах и окончаниях при-
лагательных.

Написание сложных имен 
прилагательных слитно и через 
дефис.

• определяет способы образова-
ния имен прилагательных;

• образовывает имена прилага-
тельные; определяет значения суф-
фиксов имен прилагательных;

• правильно и уместно употреб-
ляет в речи слова (имена прилага-
тельные) с эмоционально-оценоч-
ными суффиксами;

Полные и краткие формы 
имен прилагательных, их роль 
в предложении.

Орфография
Написание кратких прила-

гательных с основой на ж, ч, ш, 

щ.

• распознаёт полные и краткие 
имена прилагательные;

• правильно ставит ударение в 
кратких именах;

• образовывает от полных при-
лагательных краткие имена прила-
гательные;

• употребляет краткие прила-
гательные в роли сказуемого;

• правильно и уместно исполь-
зует полные и краткие прилага-
тельные в речи;

• использует слова в перенос-
ном значении (имена прилагатель-
ные) для точного и образного изоб-
ражения действительности.

Межпредметные связи: использование прилагательных для точ-
ного описания предметов, явлений, событий (география, история, 
биология).

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (7 ч)

Имя числительное: общее 
значение, морфологические при-
знаки, синтаксическая роль. Ко-
личественные числительные (це-
лые, дробные, собирательные). 
Порядковые числительные. Чис-
лительные простые и составные.

Орфография
Написание составных числи-

тельных.

• находит имена числительные 
в тексте;

• распознаёт количественные 
(целые, дробные, собирательные) 
и порядковые числительные; про-
стые и составные числительные;

• определяет общее значе-
ние имени числительного, значе-
ние количественных и порядковых
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числительных, их грамматические 
признаки, синтаксическую роль;

• использует имена числитель-
ные в роли главных и второстепен-
ных членов предложения;

правильно употребляет в речи 
числительные для обозначения 
количества предметов, порядка их 
при счёте.

Склонение количественных 
числительных.

Орфография
Буква ь на конце и в середи-

не числительных.

• склоняет количественные 
числительные;

• использует количественные 
числительные в роли главных и 
второстепенных членов предложе-
ния;

• правильно употребляет в речи 
словосочетания «количественное 
числительное + существительное» 
(в том числе дробное и собиратель-
ное).

Склонение порядковых чис-
лительных.

Орфография
Слитное написание поряд-

ковых числительных с –ты-

сячный, -миллионный.

• склоняет порядковые числи-
тельные;

• использует порядковые чис-
лительные в роли главных и второ-
степенных членов предложения;

• правильно употребляет в речи 
словосочетания «порядковое чис-
лительное + существительное» в 
том числе и для обозначения даты.

Межпредметные связи: правильное употребление форм числи-
тельных при чтении и устном объяснении примеров и задач (мате-
матика); использование числительных в ответах на уроке (история, 
география).

ІІ. РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(23 ч)

Содержание темы Требования к знаниям и умени-
ям учащихся

Общение и речь. Ситуация 
общения и ее составные части: 
говорящий (пишущий), адресат 
речи, тема и основная мысль, 
цель и обстановка общения (5ч).
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Виды работ:
Слушание
слушание-понимание текс-

тов, содержащих описание си-
туации общения (объем худо-
жественного текста – 500–600 
слов, время звучания – 5–6 ми-
нут; объем текстов других сти-
лей–- 400-500 слов; время зву-
чания – 4–5 минут).

Чтение
чтение-понимание (молча и 

вслух) текстов разных стилей, 
содержащих описание ситуа-
ции общения.

Говорение

подробный пересказ худо-
жественных текстов, содержа-
щих описание ситуации обще-
ния;

составление диалогов (об-
мен мнениями) по ситуации с 
использованием информации 
из прочитанных или прослу-
шанных текстов;

рассказ на основе увиденного;

Письмо

изложение текста повество-
вательного характера, содер-
жащего ситуацию общения.

• воспринимает на слух незнако-
мый текст и понимает с одного прослу-
шивания его фактическое содержание;

• выделяет основные составные 
части ситуации общения, описанной в 
тексте;

• формулирует и обосновывает те-
му, основную мысль;

• выразительно читает знако-
мый текст, соблюдая произноси-
тельные нормы;

• читает молча незнакомый текст;
• понимает фактическое содер-

жание текста;
• выделяет составные части ситу-

ации общения, описанной в тексте;
• формулирует и обосновывает 

тему и основную мысль;
• формулирует вопросы по со-

держанию текста;
• подробно пересказывает текст, 

сохраняя авторские средства выра-
зительности;

• составляет диалог из 7–8 реп-
лик, соответствующий данной ситу-
ации общения;

• использует в репликах инфор-
мацию из прочитанных и прослу-
шанных текстов;

• создаёт устное сочинение-рас-
сказ, описывая важные для раскры-
тия темы и основной мысли жизнен-
ные ситуации (или ситуации, изоб-
ражённые на картине);

• находит и исправляет речевые 
недочеты в высказываниях;

• излагает содержание по само-
стоятельно составленному просто-
му плану, сохраняя тип и стиль тек-
ста, авторские средства выразитель-
ности речи;

• совершенствует написанное.
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Текст и его основные призна-
ки: информативность, связность, 
членимость, завершенность, под-
чиненность всех элементов содер-
жания и языковых средств рас-
крытию темы и основной мысли 
(углубление знаний).

Композиция текста (зачин, 
основная часть, концовка). При-
емы развертывания содержания 
в тексте (практически). Средства 
связи предложений в тексте: пов-
тор, использование синонимов, 
антонимов, однокоренных слов, 
местоимений, предлогов, сою-
зов, речевых оборотов. Сложный 
план готового текста. (6ч)

Виды работ:
Слушание
слушание-понимание текс-

тов художественного и научно-
популярного стилей;

Чтение
чтение-понимание научно-

популярных текстов;

Говорение
подробный пересказ на-

учно-популярного текста по 
сложному плану;

• воспринимает на слух факти-
ческое содержание текста;

• опознаёт и характеризует при-
знаки текста;

• выделяет в тексте относитель-
но самостоятельные части (зачин, 
основная часть, концовка), опреде-
ляет связь зачина и основной части, 
основной части и концовки;

• составляет простой план текста;

• читает, соблюдая произноси-
тельные нормы;

• составляет сложный план про-
читанного текста;

• анализирует фрагменты текс-
та и определяет способ развертыва-
ния содержания в абзаце;

• определяет средства связи в 
тексте;

• подробно пересказывает текст 
по самостоятельно составленному 
сложному плану, сохраняя особен-
ности композиции;

• подчиняет элементы содержа-
ния и языковые средства раскры-
тию темы и основной мысли;



334

Письмо
изложение текста повество-

вательного характера научно-
популярного стиля.

• излагает текст, сохраняя авто-
рские средства связи предложений 
и частей текста;

• использует авторские приёмы 
развёртывания содержания;

• раскрывает тему и основную 
мысль;

• совершенствует написанное.

Типы речи (повторение и уг-
лубление знаний). Сочетание в 
одном тексте разных типов ре-
чи. Особенности описания ин-
терьера и природы. Основные 
источники материала для со-
чинения; приемы сбора мате-
риала для сочинения, система-
тизация материала для сочи-
нения. Простой план собствен-
ного текста. (5 ч)

Виды работ:
Слушание

слушание-понимание худо-
жественных текстов с элемен-
тами описания интерьера или 
природы.

Чтение
чтение-понимание  худо-

жественных текстов с элемен-
тами описания интерьера или 
природы.

Говорение
сообщение на лингвисти-

ческую тему типа рассуждения 
на основе пересказа фрагмен-
тов научного текста;

составление диалога (обмен 
мнениями), содержащего опи-
сание интерьера (природы);

• опознаёт на слух сочетание в 
одном тексте разных типов речи;

• определяет роль описания ин-
терьера (природы) в тексте;

• делает выписки с целью сбора 
материала для сочинения;

• читает и определяет тип текста, 
его структуру;

• находит в тексте описания ин-
терьера (природы) и определяет их роль 
в тексте;

• составляет сложный план текста;
• делает выписки, систематизирует 

накопленный материал;

• составляет простой план сооб-
щения на лингвистическую тему;

• строит сообщение на лингвис-
тическую тему, используя инфор-
мацию научного текста;

• создаёт диалог по заданной си-
туации общения;

• включает в диалог реплики, на-
правленные на запрос информации 
об описании интерьера (природы);
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выборочный пересказ худо-
жественного текста с элемен-
тами описания интерьера или 
природы.

Письмо
изложение художественно-

го текста повествовательного 
характера с элементами опи-
сания интерьера (природы).

сочинение-описание ин-
терьера.

• поддерживает диалог, исполь-
зуя реплики-ответы с описанием 
интерьера, природы;

• находит описание интерьера (при-
роды) в тексте;

• определяет цель использования 
описания интерьера (природы) в тексте;

• пересказывает фрагменты текста, 
содержащие описание интерьера (при-
роды), сохраняя авторские средства вы-
разительности;

• излагает текст, сохраняя эле-
менты описания интерьера (приро-
ды), особенности стиля;

• передаёт авторское отношение 
к изображаемому;

• совершенствует написанное;
• составляет простой план собс-

твенного высказывания;
• создаёт текст-описание, ис-

пользуя собранный материал;
• совершенствует написанное.

Стили речи. Повторение све-
дений о разговорном, научном, 
художественном стилях речи. 
Понятие о публицистическом 
стиле. Публицистические жан-
ры: информационное сообще-
ние, заметка в газету о поступ-
ках людей. (5ч)

Виды работ:
Слушание
слушание-понимание пуб-

лицистических текстов о пос-
тупках людей (объем текста – 
400–500 слов; время звучания 
– 4–5 минут).

• воспринимает фактическое со-
держание публицистического текста;

• прогнозирует микротемы и 
стиль текста по заглавию, зачину;

• выделяет составляющие текст 
микротемы;

• находит языковые средства, ха-
рактерные для публицистического 
стиля и обосновывает уместность их 
употребления;
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Чтение
чтение-понимание текстов 

публицистического стиля о 
поступках людей;

Говорение
информационное сообще-

ние о событиях из жизни клас-
са, школы, города.

Письмо
заметка в газету типа рас-

суждения о поступках людей.

• интонационно правильно чи-
тает текст;

• обосновывает принадлежность 
текста публицистическому стилю;

• определяет тему и основную 
мысль текста, авторскую позицию и 
особенности её выражения в тексте;

• выбирает для высказывания ак-
туальные и интересные темы;

• определяет адресата речи и ситу-
ацию общения;

• в соответствии с ситуацией обще-
ния использует языковые средства;

• создаёт высказывание в жанре 
информационного сообщения;

• выбирает для заметки акту-
альную и интересную тему;

• собирает материал: наблюдает 
за поведением и поступками людей, 
делает выписки, систематизирует 
собранный материал;

• создаёт текст в жанре заметки 
в газету с учётом композиционных, 
языковых и стилистических осо-
бенностей жанра.

• совершенствует написанное

Понятие об официально-де-
ловом стиле. Деловые бумаги: 
объявление, инструкция. (2 ч)

Виды работ:
Слушание

слушание-понимание текс-
тов официально-делового сти-
ля, включающих инструкцию.

Письмо

Объявление.

• понимает содержание инс-
трукции и выполняет предписывае-
мые действия, соблюдая последова-
тельность, отраженную в тексте;

• определяет структуру объяв-
ления;

• пишет объявление на задан-
ную тему.
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Межпредметные связи: интерьер в литературном произведении, 
устная характеристика литературного героя, рассуждение о поступ-
ках литературных героев, средства создания выразительности худо-
жественного текста (литература); пересказ текстов научного стиля, 
построение ответов типа описательной характеристики, определе-
ния понятия, рассуждения по изучаемым предметам (история, биоло-
гия, география); устное описание произведений живописи, изобража-
ющих интерьер, устный рассказ по содержанию жанровой картины 
(изобразительное искусство)..

ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ ГОДА (1 ч)

7 КЛАСС

70 часов – 2 часа в неделю

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)

Содержание темы Требования к знаниям и уме-
ниям учащихся

О месте русского языка среди 
других языков.

• осознает роль русского языка 
и его место среди других языков;

• оперирует сведениями о ро-
ли и месте русского языка среди 
других языков;

• обосновывает тезис о равно-
правии языков.

I. СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ.
ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ И НОРМЫ ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ
(45 ч)

Содержание темы Требования к знаниям и уме-
ниям учащихся

ПОВТОРЕНИЕ (2ч)

Простое и сложное предложе-
ние

Пунктуация
Знаки препинания в изучен-

ных синтаксических конструк-
циях.

• опознаёт изученные синтак-
сические конструкции;

• составляет разные по струк-
туре предложения.
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Части речи. Способы образо-
вания слов.

• распознает самостоятельные 
и служебные части речи;

• указывает способы образова-
ния слов разных частей речи;

• употребляет части речи (са-
мостоятельные и служебные), об-
разованные разными способами, 
в собственных высказываниях с 
учётом их смысловых и стилисти-
ческих особенностей.

МОРФОЛОГИЯ (43 ч)

МЕСТОИМЕНИЕ (6 ч)

Местоимение: общее значе-
ние, морфологические призна-
ки, синтаксическая роль. Разря-
ды местоимений по значению.

Орфография
Раздельное написание пред-

логов с местоимениями.

• находит местоимения в текс-
те и соотносит их с существитель-
ными, прилагательными, числи-
тельными;

• определяет значение мес-
тоимения, его морфологические 
признаки, синтаксическую роль;

• использует местоимения в 
роли главных и второстепенных 
членов;

• употребляет местоимения 
для предупреждения неоправдан-
ных повторов, а также для связи 
предложений в тексте.

Личные местоимения; воз-
вратное местоимение.

Орфография
Буква н в местоимениях 3-го 

лица после предлога.

• находит личные местоимения в 
тексте и соотносит их с существительны-
ми;

• орфоэпически правильно произ-
носит личные местоимения в форме кос-
венных падежей;

• определяет значение личных мес-
тоимений, их морфологические при-
знаки, синтаксическую роль;

• использует личные местоиме-
ния в роли главных и второстепенных 
членов;

• правильно употребляет лич-
ные местоимения в предложениях 
с косвенной речью; местоимения 
Вы, Вам как форму вежливости; 
возвратное местоимение себя в со-
ставе фразеологических оборотов   
чувствовать  себя, вести себ.я
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Вопросительные и относи-
тельные местоимения.

• находит вопросительные и 
относительные местоимения и 
соотносит относительные мес-
тоимения с существительными, 
прилагательными и числитель-
ными, в значении и роли кото-
рых они употребляются;

• орфоэпически правильно 
произносит местоимения в на-
чальной форме и в форме косвен-
ных падежей;

• определяет значение вопро-
сительных и относительных мес-
тоимений, их морфологические 
признаки, синтаксическую роль;

• употребляет местоимения в 
роли главных и второстепенных 
членов;

• правильно использует отно-
сительные местоимения в слож-
ных предложениях, в том чис-
ле относительные местоимения в 
сложноподчинённых предложе-
ниях с определительными при-
даточными 

Неопределённые и отрица-
тельные местоимения

Орфография
Дефис в неопределённых мес-

тоимениях. Не в неопределён-
ных местоимениях. Не и ни в 
отрицательных местоимениях. 
Слитное и раздельное написание 
не и ни в отрицательных место-
имениях.

• распознаёт неопределённые 
и отрицательные местоимения; 
соотносит неопределённые и от-
рицательные местоимения с су-
ществительными, прилагатель-
ными и числительными, в роли 
которых они употребляются;

• орфоэпически правильно 
произносит местоимения в фор-
ме косвенных падежей;

• определяет значение неоп-
ределённых и отрицательных 
местоимений, их морфологичес-
кие признаки, синтаксическую 
роль;

• правильно и уместно упот-
ребляет в речи неопределённые и 
отрицательные местоимения.
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Притяжательные, указатель-
ные и определительные место-
имения.

• находит притяжательные, 
указательные, определительные 
местоимения и соотносит их с при-
лагательными и числительными, 
в роли которых они употребляют-
ся;

• орфоэпически правильно 
произносит местоимения в форме 
косвенных падежей;

• определяет значение притя-
жательных, указательных, оп-
ределительных местоимений, их 
морфологические признаки, син-
таксическую роль;

• правильно и уместно упот-
ребляет в речи притяжательные, 
указательные и определительные 
местоимения, в том числе место-
имения свой, сам, их для обозна-
чения принадлежности.

Межпредметные связи: правильное употребление форм местоиме-
ний при чтении и устных ответах на уроке (история, география и дру-
гие предметы).

ГЛАГОЛ (11 ч)

Глагол: общее значение, мор-
фологические признаки, синтак-
сическая роль (повторение и уг-
лубление знаний). Особые фор-
мы глагола: причастие, деепри-
частие (ознакомление).

Орфография
Не с глаголами (повторение).

• распознаёт глаголы, особые 
формы глагола (причастие, дее-
причастие;)

• определяет грамматические 
признаки глагола;

• употребляет глаголы в роли 
главных и второстепенных членов 
предложения;

• использует глаголы с учетом 
условий речевой ситуации.

Неопределенная форма гла-
гола (инфинитив). Совершен-
ный и несовершенный вид гла-
гола.

Орфография
Правописание –чь и -чься и 

–ться на конце глаголов (повто-
рение).

• распознаёт глаголы в неоп-
ределенной форме, глаголы совер-
шенного и несовершенного вида;

• различает лексическое зна-
чение глаголов совершенного и 
несовершенного вида и объясняет 
роль глаголов совершенного и не-
совершенного вида в речи;

• употребляет глаголы в неоп-
ределённой форме, а также глаголы
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совершенного и несовершенного 
вида в роли главных и второсте-
пенных членов предложения;

• использует глаголы совер-
шенного и несовершенного вида 
с учетом условий речевой ситуа-
ции.

Переходные и непереходные 
глаголы. Возвратные глаголы.

• распознаёт переходные и не-
переходные глаголы и различает 
их значение;

• опознаёт возвратные глаго-
лы и объясняет употребление суф-
фиксов –ся и –сь в возвратных 
глаголах;

• строит глагольные словосо-
четания, использует глаголы в ро-
ли главных и второстепенных чле-
нов предложения;

• правильно и уместно упот-
ребляет в речи переходные и не-
переходные глаголы, возвратные 
глаголы.

Время глагола. Прошедшее 
время. Настоящее и будущее 
время глагола. Изменение гла-
голов в настоящем и будущем 
времени.

Орфография
Буква ь на конце глаголов 2-го 

лица единственного числа.

• распознаёт глаголы в форме 
прошедшего, настоящего и буду-
щего времени;

• различает значение времени 
глагола;

• изменяет глаголы в прошед-
шем, настоящем и будущем вре-
мени;

• образовывает формы глаго-
лов прошедшего, настоящего и бу-
дущего времени;

• использует глаголы в роли 
главных и второстепенных членов 
предложения;

• правильно употребляет в ре-
чи глаголы в форме прошедшего, 
настоящего и будущего времени;

• уместно использует формы 
настоящего и будущего времени 
вместо прошедшего.
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І и ІІ спряжение глаголов.
Орфография
Правописание личных окон-

чаний глаголов.

• определяет спряжение глагола;
распознаёт глаголы І и ІІ спря-

жения с безударным личным 
окончанием.

Разноспрягаемые глаголы. • опознает разноспрягаемые 
глаголы;

• правильно спрягает глаголы 
хотеть, бежать, есть, дать;

• правильно употребляет в ре-
чи личные формы разноспрягае-
мых глаголов; уместно использует 
в речи глаголы есть, кушать.

Наклонение глаголов (изъ-
явительное, условное, повели-
тельное). Образование глаголов 
повелительного наклонения. 
Образование глаголов условно-
го наклонения.

Орфография
Раздельное написание части-

цы бы (б) с глаголами. Буква ь в 
повелительном наклонении.

• распознаёт глаголы в форме 
изъявительного, повелительного 
и условного наклонения и пони-
мает значение каждого из накло-
нений;

• образовывает глаголы изъ-
явительного, повелительного и ус-
ловного наклонений (в том числе 
формы повелительного наклоне-
ния глаголов положить, класть, 
вынуть, не портить, лечь, бе-
жать и др.) и объясняет способ их 
образования;

• правильно употребляет в ре-
чи глаголы в изъявительном, ус-
ловном и повелительном наклоне-
нии;

• уместно использует в речи 
одни формы наклонения в значе-
нии других.

Безличные глаголы • распознаёт безличные глаголы;
• различает лексическое зна-

чение безличных глаголов;
• употребляет безличные гла-

голы в роли главного члена пред-
ложения;

• использует личные глаголы 
в значении безличных;

• уместно употребляет безлич-
ные глаголы в речи с учётом их 
стилистических функций.
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Способы образования глаго-
лов (повторение и углубление 
знаний). Наиболее употреби-
тельные суффиксы глаголов.

Орфография
Правописание суффиксов - 

ова-(-ева-), -ыва- (-ива-)

• разбирает глаголы по соста-
ву, определяет способ образования 
глаголов;

образовывает глаголы, ука-
зывает значение префиксов, суф-
фиксов.

Межпредметные связи: метафора, олицетворение (литература).

ПРИЧАСТИЕ (10 ч)

Причастие – особая форма 
глагола (общее значение, мор-
фологические признаки, син-
таксическая роль).

• опознаёт причастие, устанав-
ливает отличие причастия от гла-
гола и прилагательного;

• определяет грамматические 
признаки причастия

• употребляет причастие в ро-
ли второстепенных членов предло-
жения;

• отбирает слова (причастия) с 
учетом условий речевой ситуации.

Действительные и страда-
тельные причастия. Склонение 
причастий.

Орфография
Правописание безударных 

падежных окончаний в причас-
тиях.

• распознаёт действительные и 
страдательные причастия и опреде-
ляет их грамматические признаки;

• орфоэпически правильно про-
износит причастия в форме косвен-
ных падежей;

• склоняет действительные и 
страдательные причастия и упот-
ребляет их в роли второстепенных 
членов предложения;

• употребляет действительные 
и страдательные причастия с уче-
том условий речевой ситуации.

Причастный оборот. Его роль 
в предложении.

Пунктуация
Знаки препинания в предло-

жениях с причастным оборотом 
(после определяемого слова, вы-
раженного именем существи-
тельным).

• опознаёт предложения с при-
частным оборотом;

• понимает роль причастного 
оборота в предложении;

• правильно интонирует предло-
жения с причастным оборотом;

• правильно строит предложе-
ния с причастным оборотом (после 
определяемого слова, выраженного 
именем существительным);

• понимает и объясняет роль при-
частного оборота в предложении;
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• производит синонимическую 
замену предложений с обособлен-
ным причастным оборотом пред-
ложениями с необособленным при-
частным оборотом, сложных пред-
ложений простыми предложения-
ми с причастным оборотом.

Действительные причастия 
настоящего и прошедшего вре-
мени.

Орфография
Написание суффиксов при-

частий (-ущ-(-ющ-), -ащ-(-ящ-))

• распознаёт действительные 
причастия настоящего и прошедше-
го времени и определяет их грамма-
тические признаки;

• определяет способы образова-
ния действительных причастий 
и образовывает действительные 
причастия настоящего и прошед-
шего времени;

• употребляет действительные 
причастия в различных стилях речи.

Страдательные причастия 
настоящего и прошедшего вре-
мени.

Орфография
Написание суффиксов при-

частий (-ем-(-ом-), -им-)

• распознаёт страдательные 
причастия настоящего и прошед-
шего времени и определяет их 
грамматические признаки;

• определяет способы образо-
вания страдательных причастий и 
образовывает страдательные при-
частия настоящего и прошедшего 
времени;

• употребляет страдательные 
причастия в различных стилях речи;

Полные и краткие причас-
тия.

Орфография

Н и нн в суффиксах причас-
тий и прилагательных, образо-
ванных от глаголов.

Буквы а (я) и е перед нн в 
страдательных причастиях про-
шедшего времени.

Не с причастиями

• распознаёт полные и краткие 
формы причастий и определяет их 
грамматические признаки;

• образовывает от полных при-
частий краткие причастия;

• употребляет краткие причас-
тия в роли сказуемого;

• использует полные и крат-
кие причастия с учетом условий 
речевой ситуации;

• правильно и уместно упот-
ребляет полные и краткие причас-
тия в речи.
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Межпредметные связи: причастие как одно из средств создания об-
разности (литература), роль причастий в научных текстах (история, 
география, биология, математика, физика, литература).

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (4 ч)

Деепричастие – особая фор-
ма глагола (общее значение; 
морфологические признаки, 
синтаксическая роль).

Орфография

Не с деепричастиями.

• распознаёт деепричастия и 
определяет их грамматические 
признаки

• разграничивает основное 
действие, обозначаемое глаголом, 
и добавочное, передаваемое дее-
причастием

• употребляет деепричастие в 
роли второстепенных членов пред-
ложения;

• производит синонимичес-
кую замену глагола деепричас-
тием с целью совершенствования 
своей речи.

Одиночные деепричастия 
и деепричастия с зависимыми 
словами.

Пунктуация
Знаки препинания при оди-

ночном деепричастии. Знаки 
препинания при деепричастном 
обороте.

• распознаёт одиночные деепри-
частия и деепричастные обороты;

• понимает и объясняет роль дее-
причастного оборота в речи;

• правильно интонирует предло-
жения с деепричастным оборотом;

• использует деепричастия и 
деепричастные обороты в роли вто-
ростепенных членов предложения;

• осуществляет синонимическую 
замену сложных предложений про-
стыми с деепричастным оборотом;

• употребляет слова (деепри-
частия) с учетом условий речевой 
ситуации. 

Деепричастия несовершенно-
го и совершенного вида (образо-
вание, употребление в речи).

• распознаёт деепричастия не-
совершенного и совершенного ви-
да и определяет их грамматичес-
кие признаки;

• понимает и объясняет роль 
деепричастий несовершенного и 
совершенного вида в речи;

• определяет способы образо-
вания деепричастий и образовы-
вает деепричастия несовершенно-
го и совершенного вида;
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• использует деепричастия со-
вершенного и несовершенного ви-
да в роли второстепенных членов 
предложения;

• правильно и уместно упот-
ребляет в речи деепричастия несо-
вершенного и совершенного вида.

Межпредметные связи: деепричастие как одно из средств создания 
образности (литература); употребление деепричастий и деепричаст-
ных оборотов в научных текстах (история, география, биология, мате-
матика, физика, литература).

НАРЕЧИЕ (4 ч)

Наречие: общее значение, 
морфологические признаки, 
синтаксическая роль. Наречие 
как средство связи предложений 
в тексте, а также как способ по-
вышения выразительности речи 
и выражения оценки.

Орфография
Не с наречиями на –о, (-е)

• опознаёт наречия и определя-
ет их грамматические признаки;

• определяет цель использова-
ния наречий в тексте;

• правильно и уместно упот-
ребляет наречия в речи;

использует наречия как средс-
тво связи предложений в тексте, 
а также как способ выражения 
оценки и повышения выразитель-
ности речи.

Степени сравнения наречий 
(ознакомление). Ударение в на-
речиях.

• опознаёт наречия в сравни-
тельной и превосходной степени;

• соблюдает нормы произно-
шения наречий;

• правильно и уместно упот-
ребляет наречия в форме сравни-
тельной и превосходной степени.

Способы образования наре-
чий (ознакомление).

Орфография

Не и ни в наречиях.
Буквы о, а на конце наречий; 

буквы о, е после шипящих на 
конце наречий; буква ь на конце 
наречий после шипящих.

Н и нн в наречиях.
Слитное и раздельное написа-

ние наречий. Дефис в наречиях.

• определяет способ образова-
ния наречий;

образовывает наречия.

Межпредметные связи: наречие как одно из средств создания об-
разности (литература).
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СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (6 ч)

Служебные части речи. Пред-
лог как служебная часть речи.

Орфография
Правописание предлогов.

• находит предлоги в тексте;
• соблюдает нормы произноше-

ния предлогов;
• правильно и уместно употреб-

ляет предлоги в устной и письмен-
ной речи: для связи слов в словосо-
четании и предложений в тексте;

• сопоставляет особенности 
употребления отдельных предлогов 
в русском и украинском языках.

Союз как служебная часть ре-
чи. Общие сведения о сочини-
тельных и подчинительных со-
юзах.

Орфография
Правописание союзов.

• находит союзы и отличает их 
от предлогов;

• различает сочинительные и 
подчинительные союзы;

• употребляет союзы для связи 
однородных членов предложения, 
частей сложного предложения, 
предложений в тексте с учётом их 
стилистических особенностей.

Частица как служебная часть 
речи. Разряды частиц по значе-
нию (ознакомление).

Орфография
Правописание частиц.

• распознаёт частицы, их раз-
ряды по значению;

• различает частицы не и ни;

• строит словосочетания и пред-
ложения с отрицательными и ут-
вердительными частицами;

• выразительно читает и инто-
национно правильно произносит 
предложения с частицами;

• использует частицы в собс-
твенных высказываниях для повы-
шения выразительности речи. 

Междометие, его особеннос-
ти. Звукоподражательные сло-
ва, их назначение в речи.

Пунктуация
Знаки препинания при меж-

дометии.

• находит междометия в тексте;
• выразительно читает предложе-
ния с междометиями;
• строит, интонационно правильно про-
износит и пунктуационно правильно офор-
мляет предложения с междометиями;
• использует междометия как средство 
повышения выразительности речи.

Межпредметные связи: использование служебных частей речи в 
научных текстах (история, география, биология, физика, математи-
ка) и текстах художественной литературы.
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ІI. РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(23 часа)

Содержание темы Требования к знаниям и уме-
ниям учащихся

Общение и речь. Ситуация об-
щения.

Качества хорошей речи (пов-
торение). Монологическая и диа-
логическая речь. Речевой этикет 
(повторение и углубление зна-
ний). (6 ч).

Виды работ:
Слушание

слушание-понимание худо-
жественного текста повествова-
тельного характера, содержаще-
го описание ситуации общения, 
включающих диалоги (объём тек-
ста – 600–700 слов; время звуча-
ния – 6–7 минут)

Чтение

чтение-понимание научно-по-
пулярного текста.

Говорение

разыгрывание ситуативного 
диалога.

составление диалога по данной 
речевой ситуации.

Письмо

сжатое изложение художест-
венного текста повествовательно-
го характера по самостоятельно 
составленному плану.

• воспринимает на слух фак-
тическое содержание незнакомого 
текста;

• составляет вопросы по тексту;
• определяет тему и основную 

мысль текста;
• указывает формы речи и ви-

ды общения в тексте;

• читает текст в соответствии 
с орфоэпическими и интонацион-
ными нормами;

• выделяет основную и второ-
степенную информацию;

• находит ключевые слова и те-
матические предложения абзаца;

• определяет тему и основную 
мысль текста;

• разыгрывает данный диа-
лог, уместно используя невер-
бальные средства общения;

• составляет диалог, комму-
никативно оправданно пользу-
ясь средствами языка;

• уместно использует невер-
бальные средства общения;

• соблюдает речевой этикет;

• определяет основную и вто-
ростепенную информацию;

• составляет простой план 
сжатого изложения;
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• отбирает материал из текс-
та соответственно плану;

• сжато излагает текст;
• совершенствует написанное.

Текст. Заголовок и его функ-
ция в тексте. Структура текста. 
Сложный план текста. Средства 
связи предложения и абзацев в 
тексте: повтор, синонимы, анто-
нимы, местоимения, предлоги, 
союзы, частицы, видо-временные 
формы глагола, вводные слова, 
порядок слов, речевые обороты, 
интонация (повторение и углуб-
ление знаний). (8 ч)

Виды работ:
Слушание

слушание-понимание научно-
популярного текста (объём текста 
– 500–600 слов; время звучания – 
5–6 минут.

Чтение

чтение-понимание (молча и 
вслух) текстов разных стилей.

Говорение

подробный пересказ научно-
популярного текста;

составление монологического 
высказывания на лингвистичес-
кую тему.

• прогнозирует содержание 
текста по заголовку;

• воспринимая на слух струк-
туру текста, выделяет зачин, ос-
новную часть, концовку;

• определяет основную и вто-
ростепенную информацию;

• составляет план;

• читает молча текст;
• составляет сложный план 

текста;
• находит средства связи 

предложений и абзацев в тексте;
• обосновывает соответствие 

заголовка теме или основной 
мысли;

• составляет сложный план 
текста;

• отбирает содержательный 
материал соответственно плану;

• пересказывает текст, со-
храняя авторские средства связи 
предложений и частей текста;

• составляет простой план 
высказывания;

• отбирает материал для вы-
сказывания из учебных и науч-
но-популярных текстов;
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Письмо

сочинение-рассказ на основе 
данного сюжета.

• строит монологическое вы-
сказывание, используя различ-
ные средства связи предложений 
и частей текста;

• определяет тему, основную 
мысль собственного высказыва-
ния, адресата речи;

• отбирает необходимые язы-
ковые средства для развертыва-
ния содержания текста;

• составляет сочинение рас-
сказ, включающий диалоги пер-
сонажей;

• совершенствует написанное.

Стили и типы речи. Лекси-
ческие особенности стилей речи. 
Стилистические пометы в слова-
рях. Художественный стиль (пов-
торение). Особенности описания 
внешности и поступков человека, 
процессов труда. Рассуждение в 
разных стилях речи. (9 ч)

Виды работ:
Слушание

слушание-понимание текстов 
разных стилей и типов речи.

Чтение

чтение-понимание (вслух) ху-
дожественных текстов с элемен-
тами описания внешности и пос-
тупков человека, процессов тру-
да, рассуждения;

• определяет стиль текста;
• выделяет разные типы речи 

в тексте, указывает их роль в рас-
крытии авторского замысла;

• воспринимает фактическое 
содержание, причинно-следс-
твенные связи в тексте;

• составляет сложный план 
прослушанного текста;

• орфоэпически и интонаци-
онно правильно, выразительно 
читает текст;

• определяет стилевые и ком-
позиционные особенности текста;

• находит элементы описания 
внешности и поступков человека, 
процессов труда, рассуждения; 
обосновывает уместность и целе-
сообразность введения их в текст.

• составляет сложный план 
прочитанного;
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чтение-понимание (молча) тек-
стов публицистического стиля с 
элементами описания внешности 
и поступков человека, процессов 
труда, рассуждения.

Говорение

выборочный пересказ текста 
(художественного или публицис-
тического стиля) повествователь-
ного характера с элементами опи-
сания внешности человека;

составление диалога по пред-
ложенной ситуации, включающе-
го элементы описания внешности 
и поступков человека, процессов 
труда, рассуждения;

устное сочинение-рассуждение 
на данную тему;

• читает текст, определяет 
его стиль;

• осмысливает фактическое со-
держание текста

• выясняет по словарю значение 
незнакомых слов, обращая внимание 
на стилистические пометы в словаре;

• находит описание внешности 
человека в тексте, определяет особен-
ности его построения, роль в тексте;

• выделяет описание поступ-
ков человека в тексте, определяет их 
роль в раскрытии характера героя;

• замечает в тексте описание 
процессов труда, определяет особен-
ности его построения, роль в тексте;

• находит в тексте рассуждения, 
определяет их структуру и цель ис-
пользования;

• указывает средства связи пред-
ложений и частей текста;

• определяет стиль текста, 
указывает в тексте характерные 
стилевые черты;

• находит в тексте описание 
внешности человека и определя-
ет его структуру;

• составляет сложный план;
• пересказывает текст, ис-

пользуя элементы описания вне-
шности человека и сохраняя авто-
рские средства выразительности;

• ориентируется в данной си-
туации общения, определяет ад-
ресата речи;

• составляет и поддерживает 
диалог, используя элементы описа-
ния внешности и поступков челове-
ка, процессов труда, рассуждения;

• отбирает соответствующие си-
туации общения языковые средства

• определяет ситуацию обще-
ния, адресата речи и избирает со-
ответствующий ситуации обще-
ния стиль речи;
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Письмо

выборочное изложение худо-
жественного текста повествова-
тельного характера с элементами 
описания внешности человека;

подробное изложение текста 
(художественного или публицис-
тического стиля) с элементами 
описания процесса труда по дан-
ному сложному плану;

сочинение-описание внешнос-
ти человека на основе личных на-
блюдений или по картине;

составление сложного плана 
собственного высказывания с эле-
ментами рассуждения.

• определяет основную мысль 
рассуждения, продумывает со-
держание высказывания;

• составляет сложный план 
собственного высказывания;

• отбирает языковые средства 
в соответствии с замыслом выска-
зывания, стилем и типом речи;

определяет стиль текста;
• находит элементы описа-

ния внешности 
• отбирает материал для вы-

борочного изложения;
• создаёт свой текст-описа-

ние внешности человека на осно-
ве данного, сохраняя авторские 
средства выразительности;

• совершенствует написанное;

• определяет стиль текста;
• находит описание процес-

сов труда в тексте и определяет 
особенности его построения, цель 
использования;

• создаёт свой текст-описа-
ние на основе данного, сохраняя 
авторские языковые средства;

• совершенствует написанное;

• определяет тему, основную 
мысль, стиль и жанр сочинения;

• собирает и систематизирует 
материал для сочинения;

• отбирает языковые средс-
тва, соответствующие замыслу, 
жанру и стилю высказывания;

• строит собственное выска-
зывание на основе собранных ма-
териалов;

• совершенствует написанное;

• определяет тему, основную 
мысль, адресата высказывания;

• продумывает причинно-
следственные связи и основное 
содержание высказывания;

• составляет сложный план.
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ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ ГОДА (1ч)

8 КЛАСС

70 – 2 часа в неделю

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)

Содержание темы Требования к знаниям и умени-
ям учащихся

О развитии русского языка. • понимает язык как развива-
ющееся явление;

• оперирует сведениями о раз-
витии русского языка;

• доказывает тезис о развитии 
русского языка.

I. СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ.
ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ И НОРМЫ ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ
(45 ч)

Содержание темы Требования к знаниям и умени-
ям учащихся

ПОВТОРЕНИЕ (2 ч)

Части речи (самостоятель-
ные и служебные, междометие), 
их значение и грамматические 
признаки. Стилистические осо-
бенности частей речи.

• распознаёт части речи, указы-
вает их грамматические признаки;

• уместно использует слова 
разных частей речи в собственных 
высказываниях;

• определяет роль частей речи 
и целесообразность использования 
в текстах разных стилей, типов и 
жанров.

Синтаксис и пунктуация (43 ч)
Словосочетание и предложение (4 ч)

Понятие о синтаксисе и пун-
ктуации. Словосочетание, его 
назначение в языке. Строение 
словосочетания. Виды словосо-
четаний по способу выражения 
главного слова (повторение и 
углубление знаний).

• определяет главное и зависи-
мое слово в словосочетании;

• правильно строит, распро-
страняет и употребляет в речи сло-
восочетания, в том числе словосо-
четания, в которых допускаются 
ошибки в форме зависимого слова
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и словосочетания, различающиеся 
в русском и украинском языках;

• употребляет синонимичные 
словосочетания.

Предложение, его роль в язы-
ке. Виды предложений по це-
ли высказывания, по эмоцио-
нальной окраске. Предложения 
двусоставные и односоставные, 
простые и сложные предложе-
ния. Порядок слов в предложе-
нии. Логическое ударение (пов-
торение и углубление знаний).

Пунктуация
Знаки препинания в конце 

предложения.

• различает основные виды 
простого предложения (по цели 
высказывания, по наличию или 
отсутствию эмоциональной окрас-
ки, по характеру грамматической 
основы, по количеству граммати-
ческих основ);

• правильно строит и употреб-
ляет в речи основные виды просто-
го предложения с учетом разнооб-
разия речевых задач;

• интонационно правильно 
оформляет разные виды предло-
жений по цели высказывания, а 
также восклицательные предло-
жения, передающие различные 
эмоциональные оттенки значения 
в устной речи;

• использует логическое уда-
рение и порядок слов для повыше-
ния выразительности речи;

• употребляет риторический 
вопрос и вопросно-ответную фор-
му изложения как средство выра-
зительности речи.

Межпредметные связи: инверсия в художественном произведении 
(литература).

ДВУСОСТАВНОЕ ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч)

Главные члены предложе-
ния: подлежащее и сказуемое. 
Способы выражения подлежа-
щего. Простое и составное ска-
зуемое (глагольное и именное).

Пунктуация
Тире между подлежащим и 

сказуемым.

• различает в предложении 
главные и второстепенные члены 
предложения;

• опознаёт подлежащее и ска-
зуемое, выраженные разными спо-
собами;

• строит и уместно употребля-
ет в речи предложения, в которых 
главные члены выражены разны-
ми способами;.
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• правильно использует видо-
временные формы глаголов-ска-
зуемых;

• замечает и исправляет ошиб-
ки, вызванные нарушением связи 
между подлежащим и сказуемым, 
в том числе между подлежащим, 
выраженным словосочетанием 
или сложносокращённым словом

Второстепенные члены пред-
ложения: определение, допол-
нение и обстоятельство (повто-
рение и углубление изученного). 
Приложение как разновидность 
определения (ознакомление). 
Виды обстоятельств по значе-
нию. Сравнительный оборот.

Орфография
Написание одиночных при-

ложений через дефис, приложе-
ния, выделяемые кавычками.

Пунктуация
Выделение запятыми сравни-

тельного оборота.

• различает второстепенные 
члены предложения, в том числе 
приложения как разновидность 
определения и разные виды обсто-
ятельств;

• строит предложения, в кото-
рых второстепенные члены выра-
жены разными способами;

• употребляет обстоятельства 
времени как средство связи в по-
вествовательных текстах и обсто-
ятельства места как средства связи 
в описательных текстах;

• использует определения и 
сравнительные обороты как средс-
тво выразительности речи.

Межпредметные связи: эпитет и сравнение как художественные 
приёмы (литература).

Односоставные предложения (5 ч)

Односоставные предложе-
ния с главным членом в форме 
сказуемого (определённо-лич-
ные, неопределённо-личные, 
безличные) и подлежащего (на-
зывные), их роль в языке.

• опознаёт односоставные предло-
жения и определяет их роль в языке;

• различает виды односостав-
ных предложений, в том числе в 
составе сложного предложения;

• строит и уместно использует в 
речи односоставные предложения;

• различает употребление без-
личных предложений в русском и 
украинском языках;

• употребляет назывные пред-
ложения в описаниях для обозна-
чения времени и места;

• использует двусоставные и 
односоставные предложения как 
синтаксические синонимы.
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Межпредметные связи: односоставные предложения как изобра-
зительное средство в художественных произведениях (литература).

Неполные предложения (1ч)

Неполные предложения, их 
роль в языке (повторение и уг-
лубление знаний).

Пунктуация
Тире в неполных предложе-

ниях.

• опознаёт неполные предло-
жения;

• соблюдает интонацию непол-
ных предложений;

• правильно и уместно исполь-
зует неполные предложения в диа-
логе, а также в составе сложных 
предложений с целью предупреж-
дения неоправданных повторений.

Межпредметные связи: неполные предложения как изобразитель-
ное средство в художественном произведении (литература).

Предложения с однородными членами (6 ч)

Однородные члены с союз-
ной, бессоюзной и смешанной 
связью, их роль в предложении. 
(повторение и углубление зна-
ний). Однородные и неоднород-
ные пределения.

Пунктуация
Запятая между однородными 

членами.

• находит однородные члены 
предложения, разные ряды однород-
ных членов в одном предложении;

• распознаёт однородные и не-
однородные определения;

• соблюдает интонацию пред-
ложений с однородными членами;

• правильно строит предложе-
ния с однородными членами, в том 
числе с союзами не только…, но 

и…; так…, как и…; не столько…, 

сколько…; с однородными и неод-
нородными определениями;

• уместно использует в речи 
предложения с однородными чле-
нами, с разными рядами однород-
ных членов, с однородными и не-
однородными определениями.

Обобщающие слова в пред-
ложениях с однородными чле-
нами.

Пунктуация
Двоеточие и тире при обоб-

щающих словах в предложении 
с однородными членами.

• находит обобщающие слова 
при однородных членах;

• соблюдает интонацию пред-
ложений с обобщающими словами 
при однородных членах;

• строит предложения с обоб-
щающими словами при однород-
ных членах;
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• уместно употребляет в речи 
предложения с обобщающими сло-
вами при однородных членах.

Межпредметные связи: ряды разных по характеру слов в качестве 
однородных членов предложения как средство художественной выра-
зительности (литература).

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетани-
ями, предложениями) (5 ч)

Обращение, его назначение в 
языке (повторение и углубление 
знаний). Нераспространенное 
и распространенное обращение 
(повторение и углубление зна-
ний).

Пунктуация
Знаки препинания при обра-

щении.

• находит в тексте обращения, 
распространённые и нераспро-
странённые;

• интонационно правильно 
оформляет предложения с обраще-
ниями в устной речи;

• строит предложения с распро-
странёнными и нераспространён-
ными обращениями;

• уместно использует в речи об-
ращения для привлечения внима-
ния собеседника (читателя) и вы-
ражения отношения к нему.

Вводные слова (словосоче-
тания, предложения), их роль в 
языке (повторение и углубление 
знаний).

Пунктуация
Знаки препинания при ввод-

ных словах словосочетаниях, 
предложениях 

• находит в тексте вводные 
слова (словосочетания, предло-
жения), определяет их значение и 
цель использования;

• интонационно правильно 
оформляет вводные слова (сочета-
ния, предложения) в устной речи;

• строит предложения с ввод-
ными словами (словосочетания-
ми, предложениями), учитывая 
сферу общения;

• производит синонимическую 
замену вводных слов;

• правильно и уместно упот-
ребляет вводные слова (словосоче-
тания, предложения), в том числе 
и для связи предложений в тексте.

Межпредметные связи: использование вводных слов для связи час-
тей научного текста (математика, физика, история и др.).
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч)

Понятие об обособлении. 
Обособленные второстепенные 
члены (в том числе уточняю-
щие), их роль в предложении.

• находит обособленные и уточ-
няющие члены предложения и оп-
ределяет их роль;

• строит предложения с обособ-
ленными и уточняющими членами;

• интонационно правильно чи-
тает предложения с обособленны-
ми и уточняющими членами;

• использует в речи обособле-
ние в целях смыслового выделе-
ния или уточнения части выска-
зывания.

Обособленные определения.
Пунктуация
Знаки препинания при обо-

собленных определениях.

• находит обособленные и уточ-
няющие определения, в том числе 
выраженные причастным оборотом, 
и объясняет цель их использования;

• строит предложения с обособ-
ленными и уточняющими опреде-
лениями;

• интонационно правильно чи-
тает предложения с обособленными 
и уточняющими определениями;

• использует в речи обособлен-
ные определения в целях смыс-
лового выделения или уточнения 
части высказывания.

Обособленные приложения.
Пунктуация
Знаки препинания при обо-

собленных приложениях.

• находит обособленные прило-
жения и объясняет цель их исполь-
зования;

• строит предложения с обособ-
ленными приложениям;и

• интонационно правильно чи-
тает предложения с обособленны-
ми приложениями;

• использует в речи обособлен-
ные приложения в целях смыс-
лового выделения или уточнения 
части высказывания.

Обособленные обстоятельства.
Пунктуация
Знаки препинания при обо-

собленных обстоятельствах.

• находит обособленные обсто-
ятельства, в том числе выражен-
ные деепричастием и деепричас-
тным оборотом, и объясняет цель 
их использования;
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• строит предложения с обособ-
ленными обстоятельствами;

• интонационно правильно чи-
тает предложения с обособленны-
ми обстоятельствами;

• использует в речи обособлен-
ные обстоятельства в целях смысло-
вого выделения или уточнения части 
высказывания, а также как средство 
связи предложений в тексте.

Межпредметные связи: обособление как средство художественной 
выразительности (литература); использование конструкций с обособ-
ленными членами в текстах научного стиля (история, география, ли-
тература и др.).

Способы передачи чужой речи (4 ч)

Прямая и косвенная речь как 
способы передачи чужой речи 
(повторение и углубление знаний).

Пунктуация
Знаки препинания при пря-

мой речи.

• находит слова автора и пря-
мую речь, предложения с косвен-
ной речью;

• строит предложения с пря-
мой речью, предложения с кос-
венной речью, использует различ-
ные глаголы-синонимы, вводящие 
прямую речь;

• соблюдает интонацию пред-
ложений с прямой речью, предло-
жений с косвенной речью;

• заменяет прямую речь кос-
венной и использует в качестве си-
нонимов предложения с чужой ре-
чью, переданной различными спо-
собами;

• правильно и уместно исполь-
зует в речи предложения с прямой 
речью, предложения с косвенной 
речью.

Цитата как способ передачи 
чужой речи.

Пунктуация
Знаки препинания при цитате.

• находит цитаты в тексте и 
объясняет цель их использования;

• правильно и уместно исполь-
зует цитаты в речи, в том числе для 
подкрепления и пояснения изла-
гаемой мысли, используя разные 
способы их оформления.



360

Диалог (повторение и углуб-
ление знаний).

Пунктуация
Знаки препинания при диалоге.

• выразительно читает диалог, 
в том числе в лицах;

• строит диалоги с учетом тре-
бований речевой ситуации и за-
мысла;

• включает в диалог формулы 
и выражения речевого этикета.

Межпредметные связи: речь персонажа в диалоге и слова автора 
(литература), использование цитат в текстах научного стиля (история 
и др.).

ІI. РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(23 ч)

Содержание темы Требования к знаниям и умени-
ям учащихся

Общение, виды и прави-
ла общения. Законы общения. 
Подготовленная и спонтанная 
речь. Литературная и нелите-
ратурная речь. (3ч)

Виды работ:
Слушание

слушание-понимание науч-
но-популярных текстов о куль-
туре общения (объем текста – 
600–700 слов, время звучания – 
6–7 минут).

Чтение

чтение-понимание (молча) 
научно-популярных текстов о 
культуре общения.

• воспринимает фактическое и 
смысловое содержание текста;

• отличает литературную речь 
от нелитературной;

• обосновывает соответствие 
текста нормам литературной речи, 
находит отступления от норм;

• записывает опорные слова по 
ходу слушания.

• понимает фактическое содер-
жание;

• выделяет тематические пред-
ложения абзаца;

• находит основную и дополни-
тельную информацию в тексте;

• составляет цитатный план 
прочитанного текста;

• делает тематические выписки;
• обосновывает соответствие 

текста нормам литературной речи.
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Говорение
составление диалога о куль-

туре общения.

устное сообщение о языке и 
культуре речи (о нормах лите-
ратурной речи, о законах и пра-
вилах общения), с элементами 
сравнения и обобщения.

Письмо
сжатое изложение научно-

популярного текста о культу-
ре речи и общения по самостоя-
тельно составленному сложно-
му плану.

• ориентируется в ситуации об-
щения;

• отбирает языковые средства, 
способствующие бесконфликтному 
ведению диалога;

• ведёт спонтанный диалог, сво-
бодно оперируя знаниями о культу-
ре общения;

• учитывает действие законов и 
правил общения.

• отбирает языковые средства 
и элементы содержания в соответс-
твии с замыслом высказывания;

• составляет сложный план и сис-
тематизирует отобранный материал;

• строит устное сообщение в со-
ответствии с нормами литератур-
ного языка; использует тематичес-
кие выписки, прибегая к различ-
ным способам цитирования.

• определяет основную и второ-
степенную информацию

• составляет сложный план 
сжатого изложения;

• отбирает материал из текста 
соответственно плану;

• сжато излагает текст;
• совершенствует написанное.

Текст и его признаки, отно-
сительно самостоятельные час-
ти текста. Виды связи предло-
жений в тексте: цепная, парал-
лельная, смешанная (повторе-
ние и углубление знаний). (5 ч).

Виды работ:
Слушание

слушание-понимание текс-
тов разных стилей, типов, жан-
ров.

• прогнозирует содержание 
текста по заголовку;

• формулирует тему и основ-
ную мысль текста;

• воспринимая на слух струк-
туру текста, выделяет зачин, ос-
новную часть, концовку.
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Чтение

чтение-понимание (вслух) 
текстов разных типов, стилей, 
жанров.

Говорение

подробный пересказ текста 
повествовательного характера.

Письмо

подробное изложение текста 
повествовательного характера.

• читает, соблюдая нормы про-
изношения;

• понимает фактическое содер-
жание текста;

• устанавливает границы зачи-
на, основной части, концовки;

• определяет вид зачина, спо-
собы развертывания содержания и 
виды связи предложений в тексте;

• находит лексические и син-
таксические средства создания вы-
разительности.

• определяет тему, основную 
мысль текста;

• находит границы зачина, ос-
новной части, концовки;

• сохраняет при пересказе авто-
рские способы развертывания со-
держания в тексте;

• определяет тему, основную 
мысль текста;

• составляет простой план текста;
• подробно излагает основное 

содержание текста, сохраняя вид 
зачина, авторские способы развёр-
тывания содержания и виды связи 
предложений в тексте;

• совершенствует написанное.

Типы речи. Построение опи-
сания местности, памятников ис-
тории и культуры. Рассказ с об-
рамлением на основе услышан-
ного или личного опыта. (7 ч).

Виды работ:
Слушание

слушание-понимание текс-
тов разных типов и стилей с эле-
ментами описания местности, 
памятников истории и культу-
ры.

• определяет тему и основную 
мысль;

• воспринимает на слух струк-
туру текста и находит в его частях 
элементы описания местности, па-
мятников истории и культуры;

• обосновывает их роль в рас-
крытии авторского замысла
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Чтение

чтение-понимание (молча и 
вслух) текстов разных типов и 
стилей с элементами описания 
местности, памятников исто-
рии и культуры. 

Говорение

составление диалога (диалог-
расспрос), включающего репли-
ки с элементами описания мес-
тности, памятников истории и 
культуры.

выборочный пересказ повес-
твовательных текстов с элемен-
тами описания местности, па-
мятников истории и культуры.

устное сочинение-рассказ с 
обрамлением и элементами опи-
сания местности, памятников 
истории и культуры.

Письмо

выборочное изложение тек-
стов повествовательного харак-
тера с элементами описания 
местности, памятников исто-
рии и культуры.

• понимает фактическое содер-
жание текста и выделяет в текс-
те элементы описания местности, 
памятников истории и культуры, 
анализирует их композицию и со-
держание;

• обосновывает роль элементов 
описания местности, памятников 
истории и культуры в раскрытии 
темы и основной мысли.

• ориентируется в ситуации об-
щения;

• отбирает необходимые эле-
менты содержания;

• ведёт диалог с учётом законов 
и правил общения;

• тактично расспрашивает со-
беседника, пользуясь синонимич-
ными средствами запроса инфор-
мации.

• выделяет в прослушанном 
тексте микротемы-описания;

• подробно передает их содер-
жание, сохраняя композиционную 
структуру;

• создает целый завершенный 
текст выборочного изложения с со-
хранением стиля и авторских средств 
создания выразительности речи.

• отбирает материал, соответс-
твующий замыслу; 

• создает текст, соответствую-
щий композиционной форме расска-
за, придумывает к нему обрамление;

• включает элементы описания 
местности, памятников истории и 
культуры как внесюжетные эле-
менты, способствующие раскры-
тию авторского замысла.

• прогнозирует, тип, стиль и 
микротемы на основе заглавия;

• анализирует композицион-
ную структуру и определяет типо
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сочинение-рассказ с обрам-
лением и элементами описания 
местности, памятников культу-
ры и истории.

вые элементы содержания, вхо-
дящих в состав текста типов речи: 
описания местности, памятников 
культуры и истории, устанавлива-
ет их роль в раскрытии замысла;

• отбирает необходимые микро-
темы для раскрытия заданной учите-
лем темы выборочного изложения;

• создает целый завершенный 
текст, сохраняя стиль исходного 
текста.

• накапливает материал для 
рассказа с внесюжетными элемен-
тами в виде описания местности, 
памятников культуры и истории, 
диалогов или интервью и др.;

• создает обрамление к рассказу;
• систематизирует материал 

соответственно композиционной 
форме рассказа;

• редактирует черновой вари-
ант текста, устраняя все, что не 
способствует раскрытию замысла

• создает текст рассказа с об-
рамлением.

Стили речи. Ошибки, нару-
шающие стилистическое единс-
тво текста. Публицистический 
стиль: сфера использования, 
функции, тематика, адресат. 
Языковые особенности пуб-
лицистического стиля, жанры 
публицистического стиля: ин-
тервью. (8 ч).

Виды работ:
Слушание

слушание-понимание текс-
тов публицистического стиля на 
морально-этические темы (объ-
ем текста – 600–700 слов).

• прогнозирует содержание 
текста по заголовку;

• формулирует тему и основ-
ную мысль текста;

• воспринимает на слух струк-
туру текста, выделяет зачин, ос-
новную часть, концовку;

• определяет вид зачина и обос-
новывает его соответствие авто-
рскому замыслу.
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Чтение

чтение-понимание (вслух) 
публицистических текстов на 
морально-этические темы.

Говорение

составление диалога с эле-
ментами рассуждения и оценки 
на морально-этические темы.

устное сочинение-рассужде-
ние на морально–этические те-
мы в публицистическом стиле 
по сложному плану.

Письмо

сжатое изложение текста 
публицистического стиля на 
морально-этические темы.

• читает, соблюдая нормы про-
изношения;

• понимает фактическое содер-
жание текста;

• устанавливает границы зачи-
на, основной части, концовки;

• определяет вид зачина, спо-
собы развертывания содержания и 
виды связи предложений в тексте;

• находят лексические и син-
таксические средства создания вы-
разительности.

• определяет ситуацию обще-
ния;

• вступает в общение, рассуж-
дая на морально-этические темы;

• высказывает оценочные суж-
дения, проявляя уважение к собе-
седнику;

• использует публицистичес-
кие языковые средства воздейс-
твия на собеседника;

• определяет тему, основную 
мысль собственного высказыва-
ния, адресата речи;

• составляет сложный план;
• сопоставляет варианты видов 

зачинов и обосновывает уместность 
выбранного;

• строит публицистический текст-
рассуждение в соответствии с состав-
ленным планом, уместно выбирая вид 
зачина и используя разные способы 
развертывания содержания и средс-
тва связи предложений в тексте.

• определяет тему, основную 
мысль и авторскую позицию;

• составляет сложный план и 
отбирает основную информацию из 
текста соответственно плану;

• сжато излагает основное со-
держание текста, сохраняя авто-
рскую позицию;

• совершенствует написанное, 
находит и исправляет ошибки, на
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сочинение-рассуждение на 
морально–этические темы в 
публицистическом стиле

по сложному плану

рушающие стилистическое единс-
тво текста.

• определяет тему, основную 
мысль собственного высказыва-
ния, адресата речи;

• уместно выбирает вид зачина, 
характерные для публицистичес-
кого стиля языковые средства;

• использует различные приёмы 
развертывания содержания текста;

• составляет сложный план 
собственного высказывания;

• создаёт текст-рассуждение в 
публицистическом стиле, подби-
рая убедительные аргументы для 
обоснования своей позиции;

• совершенствует написанное, на-
ходит и исправляет ошибки, нарушаю-
щие стилистическое единство текста.

ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ ГОДА (1ч)

9 КЛАСС
70 часов – 2 часа в неделю

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)

Содержание темы Требования к знаниям и умени-
ям учащихся

Русский язык в современ-
ном мире.

• раскрывает функции русско-
го языка в современном мире;

• обосновывает функции русс-
кого языка в современном мире.

I. СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ.
ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ И НОРМЫ ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ
(45 ч)

Содержание темы Требования к знаниям и умени-
ям учащихся

ПОВТОРЕНИЕ (2 ч)

Простое предложение
Пунктуация
Знаки препинания в простом 

предложении.

• различает основные виды 
простого предложения (по цели вы-
сказывания, по наличию или от-
сутствию эмоциональной окраски,
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по характеру грамматической ос-
новы, по наличию второстепенных 
членов предложения, по наличию 
обособленных членов);

• правильно строит и употреб-
ляет в речи основные виды просто-
го предложения с учетом разнооб-
разия речевых задач;

• интонационно правильно офор-
мляет разные виды предложений.

Лексическое и фразеологи-
ческое богатство русского язы-
ка. Эмоционально и стилис-
тически окрашенные слова и 
фразеологизмы.

• осознаёт богатство словарного 
состава русского языка;

• использует в речи слова и фра-
зеологизмы, в том числе эмоциональ-
но и стилистически окрашенные, с 
учётом сферы и стиля общения.

Синтаксис и пунктуация (43 ч)
Сложное предложение (1 ч)

Сложное предложение и его 
признаки. Роль сложного пред-
ложения в речи. Основные ви-
ды сложных предложений.

• опознаёт сложные предложе-
ния и определяет их роль в речи;

• различает основные виды 
сложных предложений, определяет 
их структуру и средства связи меж-
ду частями;

• строит сложные предложения.

Сложносочиненное предложение (6 ч)

Сложносочиненное предло-
жение; его строение и средства 
связи в нем. Смысловые отно-
шения между частями сложно-
сочиненного предложения

Пунктуация
Знаки препинания между 

частями сложносочиненного 
предложения.

• различает сложносочиненные 
предложения в тексте;

• определяет структуру сложно-
сочинённого предложения и указы-
вает средства связи его частей;

• устанавливает и объясняет 
смысловые отношения между час-
тями сложносочиненного предло-
жения;

• соблюдает интонацию слож-
носочинённого предложения;

• строит сложносочинённые 
предложения, используя разные 
виды сочинительных союзов;

• правильно и уместно исполь-
зует в речи сложносочиненные 
предложения;
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• употребляет как синтаксичес-
кие синонимы сложносочинённые 
предложения с различными сою-
зами, а также сложносочинённое 
предложение и ряд простых.

Межпредметные связи: описание в художественном произведении 
(литература).

Сложноподчиненное предложение (14 ч)

Сложноподчиненное пред-
ложение; его строение и средс-
тва связи. Место придаточной 
части по отношению к главной. 
Указательные слова в главной 
части

Пунктуация
Знаки препинания между 

частями сложноподчиненного 
предложения.

• распознает сложноподчинен-
ные предложения;

• выделяет в сложноподчинен-
ном предложении главную и при-
даточную части, определяет место 
придаточной части по отношению к 
главной;

• находит средства связи меж-
ду главной и придаточной частя-
ми сложноподчинённого предложе-
ния, определяет их роль;

• распознает указательные сло-
ва в главной части; поясняет их 
роль;

• строит сложноподчиненные 
предложения, используя подчини-
тельные союзы и союзные слова, а 
также указательные слова;

• соблюдает интонацию слож-
ноподчинённого предложения при 
чтении и говорении.

Основные виды придаточ-
ных предложений: определи-
тельные, изъяснительные, об-
стоятельственные (места, вре-
мени, образа действия и степе-
ни, сравнительные, причины, 
следствия, цели, условия, ус-
тупки).

• распознаёт сложноподчинён-
ные предложения с разными вида-
ми придаточной части;

• выделяет главную и придаточ-
ную части и объясняет смысловые 
отношения между ними;

• указывает средства связи 
главной и придаточной части;

• определяет вид придаточной 
части;

• производит синонимическую 
замену сложноподчиненного прос-
тым предложением с обособленны-
ми членами;
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• употребляет в речи сложноподчи-
ненные предложения с разными видами 
придаточной части.

Сложноподчиненное пред-
ложение с несколькими прида-
точными.

• распознаёт сложноподчинённые 
предложения с несколькими придаточ-
ными частями;

• определяет вид подчинения прида-
точных предложений;

• указывает средства связи и опреде-
ляет вид придаточных частей;

• строит сложноподчиненные пред-
ложения с несколькими придаточными;

• использует в речи сложноподчи-
ненные предложения с несколькими 
придаточными;

• соблюдает интонацию сложнопод-
чинённого предложения с несколькими 
придаточными при чтении и говорении.

Межпредметные связи: научные определения и установление при-
чинно-следственных связей между явлениями.

Бессоюзное сложное предложение (8 ч)

Бессоюзное сложное предло-
жение. Смысловые отношения 
между его частями

Пунктуация
Знаки препинания в бессо-

юзном сложном предложении.

• опознаёт бессоюзное сложное 
предложение и устанавливает смыс-
ловые отношения между частями;

• строит бессоюзные сложные 
предложения;

• соблюдает интонацию бессо-
юзного сложного предложения;

• правильно и уместно исполь-
зует бессоюзные сложные предло-
жения в речи;

• употребляет сложные предло-
жения с союзами, без союзов и про-
стые предложения как синтакси-
ческие синонимы.

Межпредметные связи: описание в художественном произведении 
(литература).

Сложное предложение с разными видами связи (6 ч)

Сложное предложение с раз-
ными видами союзной и бессоюз-
ной связи

Пунктуация

• распознаёт сложное предло-
жение с разными видами связи и 
устанавливает смысловые отно-
шения между частями;
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Знаки препинания в сложном 
предложении с разными видами 
связи.

• строит сложные предложе-
ния с разными видами связи;

• правильно интонирует слож-
ные предложения с разными ви-
дами связи;

• уместно использует слож-
ные предложения с разными ви-
дами связи в речи.

Межпредметные связи: использование сложных синтаксических 
конструкций в художественных описаниях (литература).

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 
В 5-9 КЛАССАХ

(9 ч)

Основные уровни русского 
языка. Фонетика, лексика, фра-
зеология, словообразование, 
морфология, синтаксис орфог-
рафия и пунктуация.

• понимает орфоэпические, 
лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуацион-
ные нормы русского литературно-
го языка;

• анализирует особенности упо-
требления основных единиц языка 
с точки зрения соблюдения .

• владеет нормами русского 
литературного языка.

ІI. РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(23 ч)

Содержание темы Требования к знаниям и уме-
ниям учащихся

Общение и речь. Основные 
функции общения. Законы об-
щения (систематизация и обоб-
щение изученного). Националь-
ные особенности общения. (5 ч).

Виды работ:
Слушание

слушание-понимание научно-
популярных текстов об особен-
ностях национального общения 
(объем текста – 700–800 слов; 
время звучания – 6–7 минут).

• понимает содержание текс-
та, выделяет микротемы;

• формулирует вопросы по 
прослушанному тексту;

• высказывает оценочные 
суждения;
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Чтение

чтение-понимание молча на-
учно-популярных текстов об осо-
бенностях общения людей раз-
ных национальностей.

Говорение

составление диалогов поле-
мического характера по матери-
алам прочитанных и прослушан-
ных текстов.

устное сочинение–рассужде-
ние на морально-этическую тему.

• определяет основные функ-
ции общения, описанного в тек-
сте, отмечает его национальные 
особенности;

• устанавливает, действие ка-
ких законов общения проявляет-
ся в описанной ситуации.

• читает и понимает фактичес-
кое содержание, формулирует тему, 
главную мысль, выделяет микроте-
мы и обосновывает их уместность;

• критически оценивает со-
держание прочитанного;

• определяет функции обще-
ния, проявление национальных 
особенностей общения, устанав-
ливает, действие каких законов 
общения проявляется в описан-
ных ситуациях и какое речевое 
поведение уместно.

• ориентируется в учебной ситу-
ации общения;

• вступает в диалог, запрашива-
ет информацию, показывает в реп-
ликах, что собеседник услышан;

• использует языковые средства, 
способствующие бесконфликтному 
общению;

• аргументирует свои суждения 
и учитывает аргументы партнера по 
общению;

• учитывает действие законов 
общения, национальные особеннос-
ти общения и целесообразно исполь-
зует приемы воздействия на собесед-
ника;

• ориентируется в границах те-
мы и отбирает микротемы, элементы 
содержания, языковые средства в со-
ответствии с замыслом;

• располагает собранный мате-
риал по самостоятельно составлен-
ному плану;

• уместно использует изучен-
ные лексические и синтаксические 
средства создания выразительности.
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Письмо

сжатое изложение текста на 
морально-этическую тему.

сочинение-эссе на морально-
этическую тему.

• выделяет главную информа-
цию в тексте;

• владеет приемами сжатия 
текста;

• создает сжатый текст, экви-
валентный по содержанию прослу-
шанному, сохраняя стиль текста;

• совершенствует написанное;
• ориентируется в ситуации об-

щения и осуществляет отбор содер-
жания (примеры, эпизоды, диало-
ги) в соответствии с замыслом;

• составляет сложный план и 
систематизирует собранный мате-
риал;

• редактирует черновой вари-
ант сочинения, устраняя ошибки 
разных видов;

• создает текст, соответствую-
щий замыслу.

Текст и его основные призна-
ки (обобщение и систематиза-
ция). Подтекст (подтекстовая 
информация). Требования к раз-
вертыванию основной части тек-
ста. Концовка и ее назначение в 
тексте. Средства связи в тексте 
(обобщение и систематизация). 
(10 ч)

Виды работ:
Слушание

слушание-понимание текстов 
разных типов и стилей на обще-
ственные темы (объём текста – 
700–800 слов; время звучания 6–
7 минут).

Чтение

чтение-понимание (вслух и 
молча) текстов художественного 
стиля.

• понимает содержание и ос-
новную мысль текста;

• разграничивает словесно 
оформленную (фактуальную) и 
словесно не выраженную (подтек-
стовую) информацию;

• выделяет зачин, концов-
ку, находит средства связи меж-
ду частями текста, обосновывает 
свои суждения.

• выразительно читает, пе-
редавая с помощью интонации 
смысловые оттенки;
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Говорение

составление диалога полеми-
ческого характера на обществен-
ные темы.

выборочный пересказ текста 
на общественные темы.

устное сочинение на обще-
ственную тему (с элементами ин-
тервью).

• выделяет относительно са-
мостоятельные части текста: за-
чин, концовку; определяет их на-
значение в тексте;

• разграничивает фактуаль-
ную и подтекстовую информа-
цию, обосновывая свои суждения;

• анализирует композицион-
ную структуру текста, обосновы-
вает уместность выбранных авто-
ром микротем;

• аргументирует целесообраз-
ность отбора языковых средств.

• анализирует ситуацию обще-
ния и вступает в диалог, соблюдая 
правила общения и речевой этикет;

• применяет убедительные ар-
гументы и учитывает аргументы 
собеседника;

• поддерживает коммуника-
тивный контакт, выражая свою 
точку зрения и уважительно отно-
сясь к мнению оппонента;

• учитывает действие законов 
общения.

• определяет фактуальную и 
подтекстовую информацию;

• находит зачин и концовку, 
определяет их роль в тексте, ука-
зывает средства связи между от-
носительно самостоятельными 
частями текста;

• объясняет, благодаря чему воз-
никает подтекстовая информация;

• осуществляет отбор микро-
тем и создает текст на их основе в 
соответствии с заданной темой.

• осмысливает границы те-
мы, формулирует главную мысль, 
планирует воздействие на слуша-
теля и правильно осуществляет 
выбор стиля и жанра;

• собирает материал к выска-
зыванию (делает выписки, под-
бирает статистические данные, 
записывает мнения, берет интер-
вью);
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Письмо

выборочное изложение текста 
публицистического стиля на об-
щественные темы.

сочинение на общественно 
важную тему.

• планирует и создает текст в 
соответствии с планом, используя 
синонимичные средства введения 
цитат.

• прогнозирует, тип, стиль 
текста на основе заглавия;

• анализирует композицион-
ную структуру, находит зачин и 
концовку, определяет их роль в 
тексте, средства связи между от-
носительно самостоятельными 
частями текста;

• отбирает необходимые микро-
темы для раскрытия заданной учите-
лем темы выборочного изложения;

• создает целостный завер-
шенный текст, сохраняя стиль ис-
ходного текста.

• определяет тему и коммуни-
кативную цель высказывания;

• использует в сочинении ма-
териал, собранный на основе на-
блюдения, опроса;

• создаёт зачин и концовку, 
соответствующие коммуникатив-
ному намерению;

• планирует и систематизиру-
ет материал в соответствии с тре-
бованиями к его изложению в ос-
новной части;

• компонует материал так, 
чтобы можно было извлечь под-
текстовую информацию;

• создает соответствующий за-
мыслу текст;

• редактирует черновой вари-
ант, находит и исправляет ошиб-
ки разных видов.

Стили и типы речи. Научный 
и официально-деловой стили: 
типовая ситуация общения, язы-
ковые особенности (повторение 
и углубление). Средства связи в 
научном тексте. Жанры научно-
го стиля: тезисы, конспект, ре-
ферат.
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Особенности и правила офи-
циального общения. Жанры 
официально-делового стиля: за-
явление, автобиография. (8 ч).

Виды работ:
Слушание

слушание-понимание текстов 
научного стиля, включающих 
разные типы речи (объём текста 
– 700–800 слов; время звучания 
– 7–8 минут).

Чтение

чтение-понимание молча тек-
стов научного стиля, включаю-
щих разные типы речи.

Говорение

составление диалогов интер-
претационного характера;

• понимает содержание и 
смысл текста;

• делает записи по ходу 
слушания;

• определяет типовую ситуа-
цию общения и характерные для 
научного стиля языковые особен-
ности и средства связи;

• определяет входящие в со-
став текста типы речи и обосновы-
вает их уместность;

• запоминает и воспроизводит 
основные положения текста, сохра-
няя языковые особенности стиля.

• читает и понимает факти-
ческое содержание текста, форму-
лирует тему, называет основные 
микротемы;

• определяет типы речи, встре-
чающиеся в тексте;

• определяет стиль и обосно-
вывает свое мнение;

• выделяет зачин и концовку в 
данном тексте;

• называет средства связи 
предложений в тексте.

• ориентируется в ситуации об-
щения, правильно выбирает стиль;

• создает реплику-зачин, за-
являя тему, и реплику-концовку, 
соответствующую нормам речево-
го этикета;

• использует в репликах ин-
формацию из прочитанных и про-
слушанных текстов;

• запрашивает и сообщает ин-
формацию, не отклоняясь от темы;

• выражает критическое отно-
шение к передаваемой информации.
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составление диалогов по за-
данной ситуации официального 
общения;

сжатый пересказ научных 
текстов;

Письмо

тезисы научных и научно-по-
пулярных статей;

конспект научно-популярной 
статьи;

реферат по двум-трем источ-
никам;

• анализирует ситуацию об-
щения и адекватно выстраивает 
взаимодействие с партнером;

• учитывает правила офици-
ального общения и уместно исполь-
зует формулы речевого этикета;

• высказывает свое мнение и 
уважительно относится к мнению 
собеседник.

• использует разнообразные 
приемы сжатия текста (опускает 
примеры, иллюстрации, повторя-
ющиеся части);

• выделяет тематические 
предложения абзаца и адекватно 
передает их содержание;

• создает текст на основе дан-
ного, сохраняя научный стиль из-
ложения.

• выделяет главную информа-
цию абзаца;

• объединяет сходные смыс-
лы и переформулирует, сжимая 
текст;

• записывает основные поло-
жения статьи, сохраняя компо-
зиционную структуру первичного 
текста.

• осуществляет первичную и 
вторичную обработку информа-
ции, отражает ее разными спосо-
бами (опорные слова, словосоче-
тания, логические схемы, план);

• пользуется приемами увели-
чения скорости записи (условные 
обозначения, сокращения, записи 
инициальных и конечных букв);

• соблюдает правила конспек-
тирования.

• отбирает из разных источни-
ков материал по теме реферата;

• правильно выбирает вид и 
содержание вступления;

• использует речевые стерео-
типы, характерные для реферата;

• придерживается композици-
онной структуры жанра;
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заявление;

автобиография.

• излагает без искажения 
и субъективных оценок содер-
жание источников;

• корректно выражает свое 
мнение по поводу суждений ав-
торов;

• создает заключение-обоб-
щение;

• совершенствует написан-
ное.

• создает текст заявления в 
соответствии с заданной ситу-
ацией, выдерживая стиль и не 
нарушая устойчивой компози-
ционной формы.

• отличает художественную 
автобиографию от официально-
деловой;

• отбирает содержание и 
соответствующие официаль-
но-деловому стилю языковые 
средства;

• создает текст автобиогра-
фии в официально-деловом 
стиле и совершенствует его в 
соответствии с требованиями 
стиля.

ІІ. 10–12 КЛАССЫ

10 КЛАСС
35 часов – 1 час в неделю

ВВЕДЕНИЕ (1ч)

Содержание темы Требования к знаниям и умени-
ям учащихся

Культура речи как науки о 
языке. Культура русской речи в 
Украине.

• понимает назначение куль-
туры речи как науки о языке;

• обосновывает необходимость 
соблюдения правил культуры речи.
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I. СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ.
ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ И НОРМЫ ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ
(17ч)

Содержание темы Требования к знаниям и уме-
ниям учащихся

УГЛУБЛЕНИЕ И СИТЕМАТИЗАЦИЯ ВАЖНЕЙШИХ СВЕДЕ-
НИЙ ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКОЛОГИИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЮ 
И ПРАВОПИСАНИЮ

Звуки речи и знаки письма. Ос-
новные нормы русского литера-
турного произношения. Сложные 
случаи правописания безударных 
гласных, мягкого знака. Стилис-
тические средства фонетики. (5 ч)

• производит языковой анализ;
• использует изученные языко-

вые средства в собственных устных 
и письменных высказываниях;

• соблюдает нормы русского ли-
тературного языка.

Морфемная структура слова. 
Основные орфограммы в корнях, 
префиксах и суффиксах. Спосо-
бы образования слов. Стилисти-
ческие средства словообразова-
ния. (6 ч).

• производит языковой анализ;
• использует изученные языко-

вые средства в собственных устных 
и письменных высказываниях;

• соблюдает нормы русского ли-
тературного языка.

Группы слов по значению, про-
исхождению, употреблению и ак-
тивности использования. Синони-
мическое богатство русского язы-
ка. Роль фразеологизмов в речи. 
Стилистическое богатство лекси-
кологии и фразеологии. (6 ч).

• производит языковой анализ;
• использует изученные языко-

вые средства в собственных устных 
и письменных высказываниях;

• соблюдает нормы русского ли-
тературного языка.

ІI. РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(16 ч)

Содержание темы Требования к знаниям и уме-
ниям учащихся

Основные сведения об обще-
нии и речи. Требования к хоро-
шей речи (повторение).

Виды работ:
Слушание
слушание-понимание текстов 

разных стилей, типов, жанров 
(объем 800–900 слов, время зву-
чания 8–9 минут).

• понимает содержание и 
смысл прослушанного текста, на-
зывает внеязыковые стилеобразу-
ющие факторы;
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Чтение
чтение-понимание молча текс-

тов разных стилей, типов, жанров.
Говорение
высказывание в научном сти-

ле (устный развернутый ответ).

диалог (обмен мнениями), 
включающий реплики с элемен-
тами художественного описания 
природы, местности, обстанов-
ки, внешности и т. д.

диалог-убеждение на темы 
культуры речи.

Письмо
творческое изложение с про-

должением (выражением своего 
отношения к событиям, героям, 
их поступкам и т.д.);

составление тезисов, конспек-
та научного текста.

• определяет стилистически 
окрашенные языковые средства, 
обосновывает уместность их упо-
требления .

• определяет стиль прочитан-
ного текста;

• замечает языковые средства 
с эмоционально-экспрессивной и 
функционально-стилевой окра-
шенностью, называет способ появ-
ления ее в слове;

• обосновывает соответствие ре-
чи нормам литературного языка.

• строит устный развёрнутый 
ответ в научном стиле речи.

• анализирует ситуацию обще-
ния, выбирает актуальную тему, 
целесообразно отбирает элементы 
содержания и языковые средства;

• использует в репликах элемен-
ты художественного описания (при-
роды, внешности, обстановки, мес-
тности и т.д.) как средство создания 
тона восприятия предмета речи;

• убедительно и эмоционально 
раскрывает основную мысль.

• ориентируется в ситуации об-
щения, правильно выбирает стиль;

• использует вопрос как средс-
тво постановки проблемы и как 
средство перехода от одной микро-
темы к другой;

• обосновывает свое мнение до-
статочным количеством аргументов.

• пересказывает текст, сохраняя 
авторские средства выразительности;

• продолжает авторский текст, 
выражая своё отношение к собы-
тиям, героям их поступкам и т.д.

• осуществляет первичную и 
вторичную обработку информации: 
читает, выделяет основную инфор-
мацию, объединяет ее в смысловые 
блоки, располагает в необходимой 
последовательности.
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ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ ГОДА (1 ч)

11 КЛАСС
35 часов – 1 час в неделю

ВВЕДЕНИЕ (1ч)

Содержание темы Требования к знаниям и уме-
ниям учащихся

Литературный язык как вы-
сшая форма национального языка.

• осознаёт, что литературный 
язык является высшей формой 
национального языка;

• обосновывает то, что лите-
ратурный язык является высшей 
формой существования языка.

I. СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ.
ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ И НОРМЫ ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ
(17 ч)

Содержание темы Требования к знаниям и уме-
ниям учащихся

УГЛУБЛЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ВАЖНЕЙШИХ СВЕДЕ-
НИЙ ПО МОРФОЛОГИИ, ПРАВОПИСАНИЮ И СТИЛИСТИКЕ

Система частей речи. Общие и 
различные признаки частей ре-
чи. Сложные случаи правописа-
ния разных частей речи. Стилис-
тические средства морфологии.

• производит языковой анализ;
• использует изученные языко-

вые средства в собственных устных 
и письменных высказываниях;

• соблюдает нормы русского 
литературного языка.

ІI. РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(16 ч)

Содержание темы Требования к знаниям и уме-
ниям учащихся

Основные сведения о тексте 
(повторение)

Виды работ:
Слушание
слушание-понимание текстов 

разных стилей, типов, жанров 
(объем текста – 800–900 слов; 
время звучания – 8–9 минут).

• определяет тему, главную 
мысль, выделяет фактическую и 
подтекстовую информацию;

• устанавливает стилевые 
черты текста данного стиля и 
обосновывает свое мнение.
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Чтение
чтение-понимание вслух тек-

стов разных стилей, типов, жан-
ров.

Говорение
диалог на актуальные обще-

ственные и личные темы.

Письмо

свободный диктант с элемента-
ми редактирования;

отчет о проделанной работе;

аннотация справочного харак-
тера;

• разграничивает содержа-
тельно-фактуальную и подтекс-
товую информацию;

• определяет стилевые черты 
и качества речи, поясняет, благо-
даря использованию каких язы-
ковых средств и элементов содер-
жания они сформировались;

• обосновывает подчинён-
ность выбора языковых средств 
и элементов содержания раскры-
тию замысла.

• понимает значимость по-
ложительных качеств личности 
для установления и поддержания 
коммуникативного контакта и 
учитывает это в общении;

• выбирает актуальную тему, 
находящуюся в области общих с 
партнером интересов;

• соблюдает правила общения 
и нормы разговорного литератур-
ного языка.

• понимает содержание услы-
шанного отрезка текста;

• улавливает на слух отклоне-
ния от норм разговорного литера-
турного языка;

• передает содержание услы-
шанного, устраняя стилистичес-
кие ошибки.

• создает текст официально-
делового стиля в жанре отчета о 
проделанной работе;

• совершенствует написан-
ное, устраняя ошибки, связан-
ные с нарушением норм стиля.

• создает текст аннотации 
справочного характера, сохра-
няя стандартную композицион-
ную форму и типовой компонент-
ный состав;

• использует языковые стан-
дарты, сохраняя единство стиля.
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библиография. • составляет и правильно 
оформляет библиографию по 
предложенной теме.

ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ ГОДА (1ч)

12 КЛАСС
35 часов – 1 час в неделю

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)

Содержание темы Требования к знаниям и уме-
ниям учащихся

Язык – важнейшее средство 
общения и познания. Функции 
языка

• понимает роль языка в жиз-
ни человека и общества, знает 
функции языка

• оперирует конкретными све-
дениями о языке, о функциях языка

• обосновывает тезис: «Язык 
– важнейшее средство общения и 
познания»

I. СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ.
ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ И НОРМЫ ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ
(17 ч)

Содержание темы
Требования к знаниям и уме-

ниям учащихся

УГЛУБЛЕНИЕ И СИТЕМАТИЗАЦИЯ ВАЖНЕЙШИХ СВЕДЕ-
НИЙ ПО СИНТАКСИСУ, ПРАВОПИСАНИЮ И СТИЛИСТИКЕ

Синтаксические единицы: сло-
восочетание, предложение, текст. 
Грамматическая основа предло-
жения, виды простых предложе-
ний, члены предложения. Виды 
сложных предложений. Интони-
рование разных видов предложе-
ний. Основные пунктограммы в 
простом и сложном предложени-
ях, при прямой речи и диалоге. 
Стилистические средства синтак-
сиса

• производит языковой анализ;
• использует изученные язы-

ковые средства в собственных ус-
тных и письменных высказыва-
ниях;

• соблюдает нормы русского 
литературного языка.
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ІI. РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(16 ч)

Содержание темы Требования к знаниям и уме-
ниям учащихся

Основные сведения о стилях 
речи (повторение). (14ч)

Виды работ:
Слушание
слушание-понимание текс-

тов разных стилей, типов, жан-
ров (объем текста – 80 – 900 слов; 
время звучания – 8 – 9 минут)

Чтение
чтение-понимание вслух тек-

стов разных стилей, типов, жан-
ров.

Говорение
публичный диалог дискусси-

онного характера;

• определяет стиль текста;
• называет стилевые черты 

текста и подтверждает свое мне-
ние примерами из текста;

• описывает интонационное 
оформление текста и называет 
средства интонации;

• определяет стиль произно-
шения и тип произнесения, заме-
чает благозвучие или неблагозву-
чие в тексте;

• выразительно читает, пере-
давая оттенки смысла с помощью 
правильного интонирования;

• использует средства создания 
звуковой выразительности речи 
(выбирает стиль произношения);

• выделяет характерные для 
текста данного стиля словообразо-
вательные элементы и обосновы-
вает причину их использования;

• отмечает лексические язы-
ковые средства текста данного 
стиля и устанавливает их роль в 
раскрытии замысла.

• понимает специфику пуб-
личного диалога и выбирает соот-
ветствующее речевое поведение;

• вступает в дискуссию и под-
держивает коммуникативный 
контакт, проявляя уважитель-
ное отношение к личности собе-
седника и его мнению;

• аргументирует свое мнение 
и учитывает аргументы партнера 
по общению.
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выступление на собрании в 
официально-деловом стиле речи;

устный отзыв о произведении 
искусства.

Письмо
реферат на тему, связанную с 

изучаемым предметом;

сочинение на общественные и 
морально-этические темы в жан-
ре портретного очерка;

• определяет условия обще-
ния и выбирает актуальную для 
публики информацию, подбира-
ет соответствующее стилю язы-
ковое оформление;

• кратко и точно излагает ин-
формацию, в состав которой вхо-
дят статистические данные, кон-
кретные факты, выводы и пред-
ложение.

• владеет знаниями о предме-
те речи;

• создает устный отзыв о про-
изведении искусства, придержи-
ваясь типовой композиционной 
формы отзыва и его компонент-
ного состава;

• использует характерные 
для публицистической речи язы-
ковые средства.

• ориентируется в границах 
темы;

• определяет функции зачи-
на и концовки, наполняет их со-
ответствующим содержанием;

• развертывает содержание 
основной части, раскрывая ос-
новные понятия темы, излагает 
сущность проблемы и подходы к 
ее решению, отраженные в рефе-
рируемых источниках;

• выражает собственное отно-
шение к предлагаемым авторами 
решениям проблемы;

• выдерживает единство сти-
ля в тексте реферата.

• выбирает стиль, тональ-
ность изложения, отбирает фак-
тический материал соответствен-
но коммуникативной задаче;

• использует при написании 
сочинения собранный разными 
способами материал;

• излагает содержание в ком-
позиционной форме, соответс-
твующей жанру портретного 
очерка;
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свободный диктант с элемента-
ми редактирования.

• совершенствует написан-
ное: редактирует и делает сти-
листическую правку собственно-
го текста.

• понимает содержание услы-
шанного отрезка текста;

• улавливает на слух отклоне-
ния от норм литературного языка;

• передает содержание услы-
шанного, устраняя стилистичес-
кие ошибки.

Деловые бумаги (2 ч)
Автобиография (резюме), дове-

ренность, расписка, заявление.

• создает тексты деловых бу-
маг в официально-деловом стиле 
и совершенствует их в соответс-
твии с требованиями стиля.

ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ ГОДА (1 ч)

ПРОГРАММЫ 
для вечерних общеобразовательных учебных заведений 
с русским языком обучения
ЛИТЕРАТУРА (русская и зарубежная)
6–12 классы

Программы составлены на основе действующих программ (програм-
мы для общеобразовательных учебных заведений с русским языком 
обучения, 2001 г. Литература. 5–11 классы, автор – Симакова Л.А.; 
программы для вечерней средней общеобразовательной школы, 1996 г. 
Литература. 6–12 классы, авторы – Мирошниченко Л.Ф., Исаева Е.А., 
Клименко Ж.В.; програми для загальноосвітніх навчальних закладів 
з українською мовою навчання, 2001 р., Зарубіжна література. 5–11 
класи, автори – Б.Шалагінов (керівник авторського коллективу), 
Л.Мірошниченко, О.Ісаєва, Ж.Клименко, О.Корнієнко, С.Рудаківська, 
Н.Дорофеєва за редакцією доктора філологічних наук, професора, ака-
деміка НАН України Д.Затонського, доктора філологічних наук, про-
фессора К.Шахової, кандидата філологічних наук Є. Волощук. 

Программы подготовила доктор педагогических наук, доцент ка-
федры методики преподавания русского языка и мировой литературы 
НПУ им. М.П.Драгоманова Е.А. Исаева

Ответственная за выпуск главный специалист Управления со-
держания образования Департамента общего среднего и дошколь-
ного образования Министерства образования и науки Украины 
Ж.А. Кошкина 
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ПРОГРАММЫ 
для вечерних общеобразовательных учебных заведений 
с русским языком обучения
ЛИТЕРАТУРА (русская и зарубежная)

Объяснительная записка
Литература является одним из учебных предметов в вечерней шко-

ле. Объектом изучения курса служат художественные произведения 
русской и зарубежной литератур. 

Целями изучения курса является: 
- приобщение школьников к сокровищнице мировой литературы, а 

через нее – к фундаментальным ценностям культуры во взаимодейс-
твии ее конкретно-исторических и общечеловеческих значений;

- воспитание потребности в чтении и интереса к искусству слова;
- формирование нравственных идеалов, эстетических потребностей 

и высокой общей читательской культуры школьников.
Предлагая учащимся для изучения лучшие образцы русской и ми-

ровой художественной литературы, курс предназначен решать такие 
основные задачи:

- учить школьников воспринимать литературное произведение как 
искусство слова, понимать его художественное своеобразие, особеннос-
ти индивидуального стиля автора, рассматривать его в контексте раз-
вития культуры;

- развивать эстетические чувства и мысли школьников, их читатель-
скую культуру и творческие способности;

- расширять читательский опыт учащихся, учить самостоятельно 
выбирать книгу и вести диалог с ней;

- воспитывать у учащихся толерантное отношение к другой точке 
зрения, уважение к другим национальным традициям;

- готовить школьников к активной деятельности в политкультурном 
современном обществе. 

Содержание школьного курса литературы составляют: образцы 
русской классической и современной литературы, которые рассмат-
риваются в контексте мирового литературного процесса; выдающи-
еся произведения мировой классики; основные сведения по истории 
литературы, без которых трудно понять место, роль и значение худо-
жественного произведения; необходимые теоретические понятия, цель 
которых – способствовать восприятию, пониманию и анализу художес-
твенного произведения.

Исходя из образовательно-воспитательных задач предмета и специ-
фики вечерней школы, курс делится на два этапа: 6–9 классы и 10–12 
классы. 

Задачи курса 6-9-х классов – продолжить работу, начатую в 1–5-х 
классах, учить школьников правильному, вдумчивому, выразительно-
му чтению и пониманию прочитанного, что будет способствовать разви-
тию устойчивого интереса к чтению, умений проводить фрагментарный 
анализ с целью углубления первоначального восприятия и осознания 
идейно-художественной специфики изучаемых произведений. Отоб-
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ранные для этих классов произведения дают возможность расширить и уг-
лубить жизненные впечатления учащихся, формируя при этом их нравс-
твенные принципы и художественный вкус. 

В 10–12-х классах вечерней школы изучаются произведения русской 
и зарубежной литературы на историко-литературной основе. Программы 
предусматривают темы монографические (посвященные одному писате-
лю, чьи произведения изучаются текстуально) и обзорные (кратко харак-
теризующие обширный историко-литературный материал, дающие пред-
ставления об определенном этапе в развитии литературы). 

Структура программ.
В тематический блок программ входят название темы (с возможным 

вариантом распределения часов) и аннотация к ней, а также рубрики 
«Теория литературы», «Развитие речи», «Для заучивания наизусть», 
«Выразительное чтение», «Для внеклассного чтения», «Тематическая ат-
тестация». Каждый класс в программе заканчивается основными требо-
ваниями к знаниям и умениям учащихся. 

Программы предполагают творческий подход учителя к преподава-
нию курса литературы. В некоторых темах программ учителю предлага-
ется несколько произведений, из которых он выбирает одно для тексту-
ального изучения. Учитель также имеет право заменять произведения, 
рекомендованные для обязательного изучения, текстами, указанными в 
рубрике «Для внеклассного чтения» (до 20%). Кроме того, он имеет право 
изменять количество часов, предназначенных для изучения обзорных и 
монографических тем (в объемах раздела), для проведения бесед по вне-
классному чтению и уроков развития речи. На свой взгляд и учитывая 
разные формы тематического контроля, учитель распределяет определен-
ные программами часы для проведения тематической аттестации.

6 класс
35 ч. / 1 час в неделю
(27 час. – на текстуальное изучение, 2 часа – на повторение и обоб-

щение, 2 часа – на развитие речи, 2 часа – на внеклассное чтение, 
2 часа – резерв)

Содержание учебного матери-
ала

Государственные требования 
к уровню общеобразовательной 
подготовки учащихся

ВВЕДЕНИЕ. МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ НАРОДОВ МИРА (6 ч.)

Введение ( 1ч.) 
Литература как искусство сло-

ва. Художественное отражение в ли-
тературе жизни, быта, обычаев, мо-
ральных ценностей и представлений 
о мире разных народов. Роль чтения 
в жизни человека. Переводная и ори-
гинальная литература.

Учащийся:
• обосновывает значение ху-

дожественной литературы для ду-
ховного развития человека;

• раскрывает роль чтения в 
жизни человека;

• объясняет понятия перевод-
ной и оригинальной литературы.
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Библейские легенды (2 ч.)
Создание мира. История первых 

людей. Вавилонская башня.
Библия. Ее духовная, историко-

культурная и литературная ценность. 
Картины создания мира и первых 
людей в Старом Завете. Библейское 
объяснение появления различных 
языков на земле. Символическое зна-
чение образа Вавилонской башни.

Для внеклассного чтения. «При-
тча о блудном сыне», «Притча о доб-
ром самарянине».

Из древнегреческих мифов (2 ч.)
Миф про Прометея. Подвиги Ге-

ракла. Дедал и Икар. (2 по выбору 
учителя)

Изображение в древних мифах 
стремлений человека повлиять на 
силы природы, освоить далекие зем-
ли и моря, овладеть воздушным про-
странством. Прославление величия 
подвига Прометея, его силы воли и 
гуманности. Поэтизация могущества 
и мужества в образе Геракла. Воспе-
вание мудрости ума и порыва чувств 
в мифе об Икаре.

Из мифов древних славян (1 ч.)
Миф о солнце (в пересказе 

А.Мельникова-Печерского).
Изображение представлений 

древних славян о богах, стихиях при-
роды и происхождении человека в 
мифе о солнце.

Теория литературы. Понятие о ми-
фе.

Развитие речи. Развернутый ответ 
по содержанию прочитанного.

Для внеклассного чтения. Из древ-
негреческих мифов: «Деметра и Пер-
сефона», «Нарцисс». Из древнегер-
манских мифов: «Зигфрид и змей». 
Из древнеиндийских мифов: «Творе-
ние», «Сказание о создании Ночи». 
Из скандинавских мифов: «Сказание 
о путешествии Тора в Утгард». 

Тематическая аттестация

Учащийся:
• раскрывает духовную, ис-

торико-культурную, литератур-
ную ценность Библии;

• объясняет смысл прочи-
танных библейских легенд;

• раскрывает символичес-
кое значение образа Вавилонс-
кой башни;

• обосновывает значение 
древнегреческой мифологии для 
развития мировой культуры;

• раскрывает содержание 
прочитанных мифов;

• устно пересказывает мифы;
• характеризует главных ге-

роев мифов на основе их поступ-
ков

• раскрывает представле-
ния древних славян о богах, 
стихиях природы, происхожде-
нии человека;

• называет главных язычес-
ких богов; 

• дает развернутый устный 
или письменный ответ по содер-
жанию мифов;

объясняет понятие миф, его 
отличия от сказки.



389

БАСНИ (3 ч.)

ЭЗОП «Лисица и виноград», 
«Волк и ягненок»(1ч.)

Эзоп – легендарный поэт, ос-
нователь жанра басни. Изображе-
ние народной мудрости в баснях 
Эзопа. Особенности содержания и 
построения басен. «Эзопов язык». 

Теория литературы. Понятие о 
басне. Понятие об аллегории.

Учащийся:
• рассказывает об Эзопе как ос-

нователе жанра басни в литературе;
• характеризует особенности 

содержания и построения басен;
• объясняет понятия басня, 

«эзопов язык», аллегория;
• делает выводы об отражении 

народной мудрости в баснях Эзопа.

Иван Андреевич КРЫЛОВ «Волк 
и Ягненок», «Квартет», «Демьянова 
уха», «Волк на псарне», «Мартышка и 
очки», «Осел и Соловей» (2–3 басни по 
выбору учителя) (2 ч.)

Краткие сведения об авторе. Мастерс-
тво И.А.Крылова-баснописца. Роль смеха 
в обличении человеческих пороков. Осо-
бенности использования аллегории, 
афористичность языка басен. 

Теория литературы. Углубление по-
нятий о басне, аллегории. 

Для заучивания наизусть. 2 басни 
по выбору учащегося.

Выразительное чтение. Особеннос-
ти чтения басен.

Для внеклассного чтения. Эзоп. Бас-
ни (по выбору учащихся). Леонардро да 
Винчи. Притчи (по выбору учащихся).

Учащийся:
• определяет роль комичес-

кого в осуждении человеческих 
пороков и недостатков в баснях 
И.Крылова;

• раскрывает афористичность 
языка басен; 

• проявляет умения сопостав-
ления произведений на приме-
ре басен «Волк и Ягненок» Эзопа, 
И.А. Крылова и Л. Глебова;

• обогащает свой словарный 
запас с помощью крылатых выска-
зываний из басен И.А.Крылова;

• выразительно читает на-
изусть басни И.А.Крылова (по вы-
бору).

СТРАНИЦЫ ПОЭЗИИ (7 ч.)

Джон Гордон БАЙРОН «Хочу я 
быть ребенком вольным…», «Проме-
тей» (1 ч.)

Краткие сведения об авторе. Поэ-
тические картины природы Англии 
в стихотворении Байрона. Образ Про-
метея. Изображение вечно живуще-
го в человеке стремления к свободе.

Теория литературы. Углубление 
понятий о стихотворении, о пере-
воде.

Тематическая аттестация

Учащийся:
• раскрывает поэтические кар-

тины природы Англии в стихотво-
рении «Хочу я быть ребенком воль-
ным…»;

• характеризует образ Прометея 
в стихотворении Байрона;

• отмечает стремление человека 
к свободе, изображенное в творчест-
ве Байрона;

• в ходе обсуждения прочитанного 
оперирует понятием «стихотворение»;

• называет переводчиков прочи-
танных стихотворений. 
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Александр Сергеевич ПУШКИН
«Зимнее утро», «Няне», 

«Песнь о вещем Олеге» (3 ч.)
Краткие сведения об авторе. 

«Зимнее утро». Выражение радос-
тного восприятия жизни, любви к 
родной природе в стихотворении 
«Няне». Глубокая человечность и 
задушевность стихотворения. Отра-
жение в произведении чувства сер-
дечности и понимания близкого че-
ловека. 

«Песнь о вещем Олеге». Летопис-
ный источник «Песни…». Поэтичес-
кое изображение быта и нравов Ки-
евской Руси. Столкновение челове-
ка со своей судьбой. Образы князя 
Олега и кудесника. Возвышенность 
поэтического языка произведения. 

Теория литературы. Понятие о 
строфе. 

Развитие речи. Характеристика 
образов произведения. 

Для заучивания наизусть. 1–2 
стихотворения по выбору учителя.

Выразительное чтение. Углуб-
ление понятия о логическом ударе-
нии.

Для внеклассного чтения. 
А.С.Пушкин. «Дубровский», «Ба-
рышня-крестьянка». 

Учащийся:
• раскрывает поэтические об-

разы и картины в прочитанных 
произведениях;

• обосновывает роль художес-
твенно-изобразительных средств 
языка для создания настроения 
произведения;

• выразительно читает на-
изусть стихотворения, расстав-
ляя необходимые паузы и логи-
ческие ударения;

• раскрывает летописный ис-
точник «Песни…»;

• объясняет тему произведе-
ния «Песнь о вещем Олеге»; 

• характеризует образы князя 
Олега и кудесника;

• дает оценку поэтическому 
языку «Песни…»;

раскрывает понятие «строфа».

Михаил Юрьевич ЛЕРМОН-
ТОВ «Парус», «Тучи», «На севе-
ре диком…», «Утес», «Три паль-
мы» (3 ч.)

Краткие сведения об авторе. 
«Парус», «Тучи», «Три пальмы». 
Мечты о свободе, о достижении со-
гласия между людьми и их взаи-
мопонимание с окружающим ми-
ром. Мотивы ответственности че-
ловека за сохранение красоты и 
жизни на земле.

«Утес», «На севере диком…». 
Горечь одиночества. Мечта о люб-
ви, душевной гармонии и едине-
нии с миром. 

Учащийся:
• высказывает своё отношение 

к прочитанным произведениям;
• раскрывает мотивы ответс-

твенности человека за сохране-
ние красоты и жизни на земле;

• объясняет идейный смысл 
изученных произведений; 

• выделяет поэтические обра-
зы и картины в прочитанных сти-
хотворениях;

выразительно читает наизусть 
стихотворения поэта. 
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Теория литературы. Углубле-
ние понятия об идее художествен-
ного произведения.

Для заучивания наизусть. 1–2 
стихотворения по выбору учите-
ля.

Для внеклассного чтения. 
М.Ю. Лермонтов. «Морская ца-
ревна», «Листок», «Беглец».

Тематическая аттестация

Из прозы ХІХ – ХХ столетия (11 ч.)

Николай Васильевич 
«Ночь перед рождеством» (4 ч.)
Краткие сведения об авторе. 

Отражение украинского народно-
го быта, народных преданий и по-
верий в повести «Ночь перед рож-
деством». Поэтичность языка 
произведения. Переплетение ре-
ального и фантастического в по-
вести. 

Теория литературы. Понятие 
о повести. 

Развитие речи. Пересказ текс-
та или его отрывка.

Для внеклассного чтения. 
Н.В.. «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» (повести по выбору уча-
щихся). 

Учащийся:
• пересказывает содержание 

повести;
• характеризует основных 

персонажей произведения, оп-
ределяет авторское отношение к 
изображенному в произведении;

• объясняет, как в произве-
дении переплетается реальное и 
фантастическое;

• раскрывает национальный 
колорит повести; 

• анализирует особенности 
языка произведения;

• раскрывает понятие по-
весть.

Владимир Галактионович КО-
РОЛЕНКО «В дурном обществе» 
(4 ч.)

Краткие сведения об авторе. 
В.Г.Короленко и Украина. «Два 
мира» детства в произведении. 
Утверждение доброты, милосер-
дия и уважения к человеку. Зна-
чение дружбы в жизни юных ге-
роев повести. Проблема взаимо-
отношений отцов и детей. Роль 
описаний в произведении.

Теория литературы. Антитеза 
в художественном произведении. 
Портрет. 

• анализирует «два мира» де-
тства в произведении; 

• характеризует основные обра-
зы произведения;

• определяет роль портретных 
описаний для раскрытия характера, 
переживаний героя, его положения в 
обществе, отношения автора к нему; 

• объясняет роль дружбы в жиз-
ни героев произведения;

• размышляет над значением 
контрастных описаний в произведе-
нии;

• дает развернутый ответ на те-
му: «Проблема взаимоотношений от-
цов и детей в повести В.Короленко»; 
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Развитие речи. Развернутый 
ответ на заданную тему. 

Для внеклассного чтения. 
Л.Н.Толстой «Детство». 

• анализирует «два мира» де-
тства в произведении; 

• характеризует основные об-
разы произведения;

• определяет роль портрет-
ных описаний для раскрытия ха-
рактера, переживаний героя, его 
положения в обществе, отноше-
ния автора к нему; 

• объясняет роль дружбы в 
жизни героев произведения;

• размышляет над значением 
контрастных описаний в произве-
дении;

• дает развернутый ответ на 
тему: «Проблема взаимоотно-
шений отцов и детей в повести 
В.Короленко»; 

• раскрывает понятия анти-
теза, портрет.

ДЖЕК ЛОНДОН (ДЖОН 
ГРИФФИТ) «Любовь к жизни» 
(3 ч.)

Краткие сведения об авторе. 
Изображение воли к жизни, са-
мообладания, мужества в мину-
ты смертельной опасности. Побе-
да нравственного начала в произ-
ведении. Смысл названия расска-
за. Роль пейзажных и портрет-
ных описаний в передаче внут-
реннего состояния героя.

Тематическая аттестация

Учащийся:
• пересказывает сюжет произ-

ведения;
• объясняет смысл названия 

рассказа;
• характеризует главного ге-

роя произведения;
• раскрывает роль пейзажных 

и портретных описаний для пере-
дачи внутреннего состояния ге-
роя;

• характеризует авторское от-
ношение к герою. 

Основные требования к знаниям и умениям 
учащихся 6-го класса
Учащиеся должны знать:
- названия и авторов изученных произведений;

- событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений;
- основные признаки понятий: миф, басня, аллегория, строфа, антите-

за, портрет.
Учащиеся должны уметь:
- вдумчиво, выразительно читать и понимать художественные произ-

ведения;
- пересказывать подробно, выборочно или сжато эпические произведе-

ния или отрывки из них;
- выделять эпизоды в изученном произведении;
- находить в тексте изучаемого произведения изобразительно-вырази-
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тельные средства и объяснять их роль в тексте;
- характеризовать героя произведения на основе его поступков и поведения;
- составлять план эпического произведения или отрывка из него;
- создавать устные или письменные сочинения-рассуждения по изучае-

мому произведению (развернутый ответ на вопрос или рассказ о герое);
- давать отзыв (устно или письменно) о самостоятельно прочитанном ли-

тературном произведении и произведениях других видов искусств (с 
выражением своего отношения к героям и событиям произведения).

7 класс
35 ч. / 1 час в неделю
(27 час. – на текстуальное изучение, 2 часа – на повторение и обоб-

щение, 2 часа – на развитие речи, 2 часа – на внеклассное чтение, 2 
часа – резерв)

Содержание учебного материа-
ла

Государственные требования 
к уровню общеобразовательной 
подготовки учащихся

ВВЕДЕНИЕ. РУССКИЕ БЫЛИНЫ (3 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
Художественная литература как 

составная часть мировой культуры. 
Человек – главный объект изоб-

ражения художественной литера-
туры. Личность автора, его миропо-
нимание и отношение к изображае-
мым героям. Переводная литерату-
ра как окно в мир других народов.

Учащийся:
• обосновывает тезис: «Чело-

век – главный объект изображе-
ния художественной литературы»;

• аргументированно высказы-
вает мысль о значении переводной 
литературы как источника позна-
ния культуры разных народов.

«Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник», «Вольга и Микула Селяни-
нович» (2 ч.)

Воплощение в былинах народных 
представлений о человеке и смысле 
его жизни. Героическое содержание 
былин. Гиперболизм в изображении 
героев и событий, особенности язы-
ка, роль постоянных эпитетов. 

Теория литературы. Былина. Ги-
пербола. Углубление понятия о пос-
тоянном эпитете. 

Выразительное чтение. Особен-
ности чтения былин.

Для внеклассного чтения. «Песнь 
о Роланде», «Давид Сасунский», «Ка-
левала».

Учащийся:
• раскрывает героическое со-

держание, проблематику прочи-
танных былин;

• характеризует главных пер-
сонажей; 

• объясняет роль постоянных 
эпитетов в произведении;

• определяет особенности 
языка былин;

• выразительно читает бы-
лины;

раскрывает понятия былина, 
гипербола, постоянные эпитеты. 
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БАЛЛАДА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (4 ч.)

Василий Андреевич ЖУКОВС-
КИЙ «Светлана» (2 ч.) 

Краткие сведения об авторе. 
Изображение народного обряда в 
балладе. Характерные черты рус-
ской женщины в образе главной ге-
роини произведения. Отношение 
автора к Светлане. Роль пейзаж-
ных зарисовок в развитии сюжета 
баллады. Фольклорные элементы в 
произведении.

Теория литературы. Баллада. 
Развитие речи. Характеристи-

ка образа-персонажа с выявлением 
авторского отношения к герою.

Для изучения наизусть. Отрывок 
из баллады (по выбору учителя).

Адам Мицкевич «Свитязь» или 
Р. Л. Стивенсон «Вересковый 

мед» (2 ч.).
Адам МИЦКЕВИЧ «Свитязь» 
Краткие сведения об авторе. 

Прославление патриотизма в бал-
ладе. Фантастические элементы и 
особенности пейзажа.

Роберт Льюис СТИВЕНСОН 
«Вересковый мед».

Учащийся:
• анализирует изображение 

народного обряда в произведе-
нии;

• характеризует главную ге-
роиню; 

• раскрывает отношение ав-
тора к Светлане;

• объясняет роль пейзаж-
ных описаний в развитии сюже-
та произведения;

• определяет фольклорные 
элементы в балладе;

• объясняет понятие баллада;
• выразительно читает на-

изусть отрывок из баллады.

Краткие сведения об авторе. 
Прославление в баладе мужества 
и свободолюбия человека, непод-
властного завоевателям. Фоль-
клорные традиции в произведе-
нии.

Выразительное чтение. Выра-
зительное чтение баллад. 

Для внеклассного чтения. 
В.А.Жуковский «Людмила». 
Й.Гете «Лесной царь». А. Мицке-
вич «Рыбка». Р.Бернс «Джон Яч-
менное зерно».

Тематическая аттестация 

• раскрывает идейно-тема-
тическое содержание и художес-
твенное своеобразие баллады;

• характеризует централь-
ные образы;

• аргументирует тезис о свя-
зи баллады с фольклором; 

доказывает, что прочитан-
ное произведение принадлежит 
к жанру баллады.
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХІХ ВЕКА (14 ч.)

Александр Сергеевич ПУШКИН 
«Узник», «Кавказ», «Станционный 
смотритель» (4 ч.)

Краткие сведения об авторе. «Уз-
ник», «Кавказ». Вольнолюбивый ха-
рактер стихотворений. Изображение 
в них стремления к свободе. 

«Станционный смотритель». 
Главные персонажи и их судьбы в 
произведении. Изображение «ма-
ленького человека» в повести. Дра-
матизм судьбы героини. Особеннос-
ти пушкинской прозы: лиризм, дина-
мизм, поэтичность языка. 

Теория литературы. Вольнолю-
бивая лирика. Углубление понятия о 
композиции произведения. 

Развитие речи. Сочинение-рас-
суждение о герое произведения.

Для заучивания наизусть. (1 сти-
хотворение по выбору учащихся).

Для внеклассного чтения. 
А.С. Пушкин. «Цветок», «Если жизнь 
тебя обманет…», «Редеет облаков ле-
тучая гряда…», «Повести Белкина» и 
др. 

Учащийся:
• раскрывает вольнолюби-

вый характер стихотворений 
А.С.Пушкина;

• объясняет понятие вольно-
любивая лирика;

• характеризует главные 
персонажи повести «Станцион-
ный смотритель»;

• раскрывает образ «малень-
кого человека» в произведении;

• анализирует драматизм 
судьбы героини;

• дает собственную оценку 
изображенному в произведении;

• раскрывает особенности 
пушкинской прозы;

готовит сочинение-рассужде-
ние о герое произведения.

Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ 
«Два великана», «Мцыри» (4 ч.) 

Краткие сведения об авторе. Свое-
образие тематики и поэтической ма-
неры М.Лермонтова. Изображение 
чрезвычайных обстоятельств, глубо-
ко раскрывающих характеры глав-
ных героев, их стремление отсто-
ять свою честь. Воплощение в образе 
Мцыри жизнелюбия, патриотизма, 
стремления к свободе. 

Картины кавказской природы в 
поэме «Мцыри».

Теория литературы. Поэма.
Для заучивания наизусть. Отры-

вок из поэмы (по выбору учителя).
Выразительное чтение. Паузы. 

Виды пауз. 

Учащийся:
• раскрывает своеобразие 

тематики и поэтической манеры 
М.Лермонтова;

• характеризует образ Мцыри;
• анализирует пейзаж в по-

эме, определяет, с помощью ка-
ких художественных средств ав-
тор рисует картины кавказской 
природы, объясняет их роль в 
произведении; 

• объясняет понятие поэма;
• выразительно читает на-

изусть отрывок из поэмы, соб-
людая необходимые паузы. 
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Для внеклассного чтения. 
М.Лермонтов. «Когда волнуется жел-
теющая нива», «Беглец», «Воздуш-
ный корабль», «Русалка», «Песня 
про царя Ивана Васильевича, моло-
дого опричника и удалого купца Ка-
лашникова».

Тематическая аттестация.

Николай Васильевич ГОГОЛЬ 
«Тарас Бульба» (4 ч.)

Краткие сведения об авторе. 
Изображение исторических со-
бытий в Украине, быта и обычаев 
Запорожской Сечи в повести «Та-
рас Бульба». Патриотический па-
фос произведения. Прославление 
военного товарищества, романти-
ческое воспевание подвига, осуж-
дение предательства. Воплощение 
противоречивых черт украинского 
казачества в образе Тараса Буль-
бы. Противопоставление жизнен-
ного выбора в судьбах его сыновей. 
Целостность натуры Остапа, его 
верность идее защиты родной зем-
ле. Трагедия Андрея: конфликт 
чувства и долга. Мастерство рас-
крытия характеров героев. Карти-
ны украинской природы.

Учащийся:
• раскрывает идейно-тема-

тическую сущность, проблема-
тику повести;

• аргументирует тезис о мас-
терстве писателя в изображении 
Запорожской Сечи;

• раскрывает авторское отно-
шение к украинской вольнице;

• составляет план сравни-
тельной характеристики персо-
нажей; 

• характеризует и сравнивает 
главных героев произведения;

• объясняет художественную 
роль пейзажа в произведении;

• анализирует противоречи-
вость черт украинского казачест-
ва в образе Тараса Бульбы;

раскрывает картины украинс-
кой природы в произведении. 

Теория литературы. Углубле-
ние понятие о повести. 

Развитие речи. Составление пла-
на сравнительной характеритиски 
образов. Сочинение – сравнитель-
ная характеристика образов. 

Для внеклассного чтения. 
В.Скотт «Айвенго».

Антон Павлович ЧЕХОВ «Ха-
мелеон» или «Толстый и тонкий» 
(2 ч.)

Краткие сведения об авторе. 
Высмеивание трусливости, подха-
лимства, безответственной наив-
ности в рассказах А.Чехова. Роль 
диалога и художественной детали

Учащийся:
• характеризует главных ге-

роев произведения;
• определяет роль художест-

венной детали в рассказе;
• объясняет смысл названия 

рассказа;
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в раскрытии характеров героев. 
Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Углубление 
понятия о рассказе. Художественная 
деталь.

Развитие речи. Сочинение-рассуж-
дение над проблемами произведения.

Для внеклассного чтения. 
А.П.Чехов «Лошадиная фамилия», 
«Хирургия», «Пересолил», «Налим», 
«Смерть чиновника».

Тематическая аттестация.

• аргументирует, что прочи-
танное произведение относится 
к жанру рассказа;

• раскрывает понятие худо-
жественная деталь;

• определяет художествен-
ные особенности рассказов 
А.Чехова;

• готовит сочинение-рассуж-
дение над проблемами произве-
дения.

ФАНТАСТИКА И РОМАНТИКА (6 ч.)

Александр ГРИН (Александр 
ГРИНЕВСКИЙ) «Алые паруса» (3 ч.)

Краткие сведения об авторе. 
А.Грин и Украина. Романтическое 
мироощущение, тонкий психологизм 
феерии А.Грина. Герои повести, их 
верность мечте и идеалу, деятельный 
характер натур, незаурядность и сила 
духа. Смысл названия произведения.

Теория литературы. Способы изоб-
ражения характера в произведении. 

Для внеклассного чтения. А.Грин 
«Бегущая по волнам». 

Учащийся:
• раскрывает романтическое 

мироощущение произведения;
• характеризует героев по-

вести;
• объясняет смысл названия 

произведения;
• определяет способы изоб-

ражения характера в произведе-
нии.

Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
«Маленький принц» (3 ч.)

Краткие сведения об авторе. 
Аллегорическая сказка «Малень-
кий принц» – гимн хрупким, но 
прочным связям, узам братства, 
объединяющим людей. Тонкий 
лиризм, утверждение красоты 
чистых человеческих отношений. 
Герои сказки – воплощение меч-
ты человека о красоте, поэтичнос-
ти, правде. Проблема персональ-
ной ответственности за наши пос-
тупки.

Теория литературы. Понятие о 
фантастике. Углубление понятия 
об аллегории. 

Тематическая аттестация.

Учащийся:
• раскрывает аллегоричес-

кий смысл сказки «Маленький 
принц»;

• характеризует героев про-
изведения;

• анализирует проблемати-
ку сказки;

• объясняет понятие фан-
тастика.
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Основные требования к знаниям и умениям 
учащихся 7-го класса
Учащиеся должны знать:

- авторов, названия и смысл названий изученных произведений;
- событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений;
- особенности композиции изученного произведения;
- основные признаки понятий: былина, баллада, поэма, вольнолюбивая 

лирика, повесть, гипербола, художественная деталь, фантастика.
Учащиеся должны уметь:

- вдумчиво, выразительно читать и понимать художественные произведения;
- пересказывать устно и письменно подробно, выборочно и сжато эпи-

ческие произведения или отрывки из них;
- выделять эпизоды в изученном произведении;
- находить в тексте изучаемого произведения изобразительно-вырази-

тельные средства и объяснять их роль в тексте;
- характеризовать героя произведения на основе его поступков и поведения;
- составлять план эпического произведения или отрывка из него;
- создавать устные или письменные сочинения-рассуждения по изу-

чаемому произведению (развернутый ответ на вопрос или рассказ о 
герое);

- создавать (устно и письменно) сравнительную характеристику героев; 
- давать отзыв (устно или письменно) о самостоятельно прочитанном ли-

тературном произведении и произведениях других видов искусств (с 
выражением своего отношения к героям и событиям произведения).

8 КЛАСС
35 ч. / 1 час в неделю
(27 час. – на текстуальное изучение, 2 часа – на повторение и 

обобщение, 2 часа – на развитие речи, 2 часа – на внеклассное чте-
ние, 2 часа – резерв)

Содержание учебного матери-
ала

Государственные требования 
к уровню общеобразовательной 
подготовки учащихся

ВВЕДЕНИЕ. ИЗ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОЭЗИИ ВОСТОКА (6 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) Образное от-
ражение жизни в искусстве. Зна-
чение личности в создании куль-
туры. Роль переводной литерату-
ры в диалоге разных националь-
ных литератур.

Теория литературы. Углубле-
ние понятия об оригинале и пере-
воде.

Учащийся:
• раскрывает роль личности в 

создании культуры; 
• проявляет умения выделять 

личностные, эпохально-историчес-
кие и общечеловеческие ценности 
в прочитанных произведениях ху-
дожественной литературы;

• аргументирует тезис о роли 
переводной литературы в диалоге 
разных национальных литератур.
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ОМАР ХАЙЯМ Рубаи (по выбо-
ру учителя) (2 ч.)

Краткие сведения об авторе. 
Размышления, жизненные на-
блюдения и их обобщение в твор-
честве Хайяма. Утверждение идеи 
права человека на счастье, стрем-
ление к удовольствию и радости 
жизни. Афористичность и метафо-
ричность поэтического языка. 

Теория литературы. Рубаи.
Развитие речи. Развернутый 

ответ на тему с выявлением собс-
твенного мнения о прочитанном.

Для изучения наизусть. Рубаи 
(по выбору учащихся).

Выразительное чтение. Выра-
зительное чтение рубаи.

Для внеклассного чтения. 
О.Хайям. Рубаи. 

Учащийся:
• определяет основные темы 

и главный пафос поэзии Омара 
Хайяма; 

• объясняет понятие рубаи; 
• аргументирует принадлеж-

ность произведения к жанру ру-
баи;

• выразительно читает на-
изусть рубаи; 

• в ходе обсуждения прочи-
танного раскрывает черты мета-
форичности и афористичности 
языка рубаи; 

• дает развернутый ответ на 
тему: «Сущность человеческого 
бытия в поэзии Омара Хайяма»

аргументирует собственное 
мнение о прочитанном.

ШОТА РУСТАВЕЛИ «Витязь в 
тигровой шкуре» (ключевые эпи-
зоды) (3 ч.) 

Краткие сведения об авторе. 
Национальное своеобразие гру-
зинской культуры (народные пес-
ни, архитектура, декоративно-
прикладное искусство, обычаи). 

Воспевание в поэме мужества 
и героизма, высоких человечес-
ких качеств, дружбы и предан-
ности между людьми. Националь-
ный колорит в поэме.

Теория литературы. Углубле-
ние понятия о поэме. 

Развитие речи. Краткий пере-
сказ прочитанного. 

Для внеклассного чтения. Низа-
ми Гянджеви «Лейли и Меджнун».

Тематическая аттестация.

Учащийся:
• раскрывает черты своеоб-

разия национальной грузинской 
культуры;

• пересказывает прочитан-
ные разделы поэмы «Витязь в 
тигровой шкуре»;

• определяет тематику и 
идейную направленность произ-
ведения;

• приводит примеры высоких 
человеческих качеств героев поэ-
мы; 

• во время обсуждения про-
читанного оперирует понятием 
поема;

определяет элементы нацио-
нальной специфики произведе-
ния.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (4 ч.)

Вильям ШЕКСПИР «Ромео и 
Джульетта» (4 ч.)

Краткие сведения об авторе. Ут-
верждение в трагедии величия и

Учащийся:
• в ходе обсуждения произведе-

ния раскрывает искренность любви и 
настоящей дружбы героев трагедии; 
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красоты настоящей любви, ее 
способности преодолевать распри 
и вражду окружающего мира. Об-
разы юнных влюбленных, способы 
раскрытия силы их чувств. «Свет-
лый трагизм» финала произведе-
ния. Комические образы в произ-
ведении.

Теория литературы. Драма как 
литературный род. Трагедия как 
жанр драмы.

Развитие речи. Характеристика ге-
роя на основе анализа его поступков.

Выразительное чтение. Особен-
ности чтения драматических приз-
ведений (чтение диалогов одним и 
несколькими исполнителями). 

Для внеклассного чтения. 
В.Шекспир. «Двенадцатая ночь».

Тематическая аттестация.

• анализирует образы Ромео 
и Джульетты;

• характеризует комические 
образы произведения, подбирая 
цитаты из текста; 

• раскрывает «светлый тра-
гизм» финала произведения; 

• дает собственную аргумен-
тированную оценку прочитано-
го;

• объясняет понятия драма 
как литературный род, трагедия 
как жанр драмы;

• выразительно читает дра-
матическое произведение, в том 
числе и по ролям.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVII СТ. (2 ч.)

Мацуо БАСЕ (МУНЕФУС) Хок-
ку (по выбору учителя) (2 ч.)

Краткие сведения об авторе. 
Хокку – поэзия познания, душев-
ного перевоплощения. Поиски 
красоты в обыденном, гармония 
духовного и материального мира 
– характерные особенности хок-
ку Мацуо Басе. Роль художествен-
ной детали как органической час-
ти целостной картины мира. 

Теория литературы. Хокку. 
Углубление понятия о художест-
венной детали. 

Для заучивания наизусть. 
Хокку

(по выбору учащихся).
Выразительное чтение. Выра-

зительное чтение хокку. 
Для внеклассного чтения. Сай-

ге. Танка ( по выбору учащихся). 

Учащийся:
• обсуждает построение, те-

матику и идеи произведений Ма-
цуо Басе;

• раскрывает сущность поня-
тия хокку;

• обосновывает, что прочи-
танные произведения – хокку;

• раскрывает мир природы и 
человека в хокку Мацуо Басе; 

• анализирует характерные 
особенности хокку Мацуо Басе; 

• выразительно читает на-
изусть хокку; 

определяет роль художест-
венной детали как органической 
части целостной картины мира, 
изображенной в хокку.
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХІХ СТОЛЕТИЯ (7 ч.) 

Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ 
Стихотворения в прозе («Порог», 
«Воробей», «Счастье», «Близне-
цы», «Голуби», «Как хороши, как 
свежи были розы…» (3–4 стихот-
ворения по выбору учителя) (2 ч.)

Краткие сведения об авторе. 
Философская глубина и лиризм 
стихотворений в прозе. Особеннос-
ти жанра стихотворения в прозе.

Теория литературы. Стихотво-
рение в прозе.

Для заучивания наизусть. 1 сти-
хотворение по выбору учащихся.

Выразительное чтение. Осо-
бенности чтения стихотворений в 
прозе. 

Для внеклассного чтения. 
И.С.Тургенев «Записки охотни-
ка», «Ася». 

 Учащийся:
• раскрывает философский 

смысл прочитанных произведе-
ний;

• анализирует лиризм сти-
хотворений; 

• определяет жанр прочитан-
ных произведений; 

• дает определение понятию 
стихотворение в прозе;

• выразительно читает на-
изусть стихотворение в прозе.

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ 
«После бала» (3 ч.)

Краткие сведения об авторе. 
Обличительная сила рассказа 
«После бала». Контрастное пос-
троение как способ выражения 
идеи рассказа. Мысль автора о 
моральной ответственности чело-
века за жизнь окружающего об-
щества. Автор и рассказчик в про-
изведении. 

Теория литературы. Контраст 
в художественном произведении. 
Углубление понятия о рассказе.

Развитие речи. Составление 
плана собственного высказыва-
ния.

Для внеклассного чтения. 
Л.Н.Толстой «Хаджи-Мурат».

Учащийся:
• раскрывает идейно-худо-

жественный смысл и проблема-
тику рассказа;

• определяет роль контраст-
ного построения произведения 
для выражения идеи рассказа;

• аргументирует мысль о мо-
ральной ответственности челове-
ка за жизнь окружающего обще-
ства, используя текст прочитан-
ного рассказа;

• раскрывает роль автора и 
рассказчика в произведении;

составляет план собственного 
высказывания о прочитанном.
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Русская поэзия ХІХ века 
(И.С. НИКИТИН «Ут-

ро», «Ярче звезд мерцанье…». 
А.Н.МАЙКОВ «Рассвет», «Под 
дождем». А.К.ТОЛСТОЙ «Край 
ты мой, родимый край…», «Звон-
че жаворонка пенье…». А.А.ФЕТ 
«Степь вечером», «Я рад, когда с 
родного лона» (3–4 стихотворе-
ния по выбору учителя) (2 ч.) 

Краткие сведения об авторах. 
Лирически проникновенные кар-
тины родной природы в стихотво-
рениях. 

Теория литературы. Углубле-
ние понятия о лирике.

Для заучивания наизусть. 
1 стихотворение (по выбору 

учащихся).
Выразительное чтение. Инто-

нация.
Для внеклассного чтения. Ли-

рика русских поэтов ХІХ века (по 
выбору учащихся). 

Тематическая аттестация.

Учащийся:
• анализирует картины род-

ной природы в стихотворениях 
поэтов;

• раскрывает глубокий ли-
ризм прочитанных произведе-
ний;

• выразительно читает на-
изусть 1 стихотворение по выбо-
ру.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ СТОЛЕТИЯ (8 ч.)
Максим ГОРЬКИЙ (Алексей 

Максимович ПЕШКОВ) «Макар 
Чудра» (2 ч.)

Краткие сведения об авторе. Ис-
ключительность характеров геро-
ев рассказа, их красота, гордость и 
свободолюбие. Особенности компо-
зиции и языка произведения.

Теория литературы. Углубление 
понятия о сюжете и композиции ху-
дожественного произведения.

Развитие речи. Сочинение-рас-
суждение о прочитанном. 

Для внеклассного чтения. 
М. Горький «Челкаш». 

Учащийся:
• пересказывает сюжет про-

изведения;
• раскрывает исключитель-

ность характеров героев рассказа;
• рассматривает особенности 

композиции произведения;
• анализирует язык рассказа;
• готовит сочинение-рассуж-

дение о прочитанном произведе-
нии.
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Александр Трифонович ТВАР-
ДОВСКИЙ «Василий Теркин» 
(Главы «Переправа», «О войне», 
«О любви», «Смерть и воин») (3 ч.)

Краткие сведения об авторе. 
Народные истоки «книги о бой-
це» – поэмы «Василий Теркин». 
Воплощение в главном герое луч-
ших черт народа (патриотизм, вы-
держка, мужество, жизнерадост-
ность). Юмор в поэме. 

Теория литературы. Углубле-
ние понятия о поэме.

Развитие речи. Устная харак-
теристика образа главного героя. 

Для заучивания наизусть. 
Отрывок из поэмы по выбору 

учителя. 
Выразительное чтение. Углуб-

ление понятия о темпе чтения.
Для внеклассного чтения. А.Т. 

Твардовский «Тебе, Украина!», 
«Сыну погибшего воина».

Учащийся:
• раскрывает народные исто-

ки поэмы;
• характеризует образ глав-

ного героя;
• объясняет роль юмора в 

произведении;
• выразительно читает на-

изусть отрывок из поэмы. 

Михаил Александрович ШО-
ЛОХОВ «Судьба человека» (3 ч.)

Краткие сведения об авторе. 
Суровое испытание характера че-
ловека в условиях войны. Вопло-
щение в образе Андрея Соколова

Учащийся:
• раскрывает социально-фи-

лософскую и конкретно-истори-
ческую основу рассказа;

• рассматривает особенности 
композиции произведения;

победы человечности, мужес-
твенности, ответственности за 
судьбу Родины. Социально-фило-
софская и конкретно-историчес-
кая основа рассказа. Особенности 
композиции произведения. 

Теория литературы. Углубле-
ние понятия о композиции худо-
жественного произведения. 

Развитие речи. Письменная 
характеристика образа. 

Для внеклассного чтения.
Б. Васильев «А зори здесь ти-

хие…»
Тематическая аттестация 

• пиьменно характеризует 
образ Андрея Соколова;

анализирует судьбу главного 
героя в связи с трагической исто-
рией эпохи.
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Основные требования к знаниям и умениям 
учащихся 8-го класса
Учащиеся должны знать:

- авторов, названия и смысл названий изученных произведений;
- событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений (ге-

роев и события в их взаимосвязи);
- основные темы и особенности композиции изученных произведений;
- основные признаки понятий: рубаи, хокку, стихотворение в прозе, 

драма как род литературы, трагедия, контраст в художественном 
произведении.

Учащиеся должны уметь:
- вдумчиво, выразительно читать и понимать художественные произ-

ведения;
- пересказывать устно и письменно подробно, выборочно и сжато эпи-

ческие произведения или отрывки из них;
- выделять эпизоды в изученном произведении;
- находить в тексте изучаемого произведения изобразительно-вырази-

тельные средства и объяснять их роль в тексте;
- характеризовать героя произведения на основе его поступков и пове-

дения;
- составлять план эпического произведения или отрывка из него;
- составлять план собственного устного и письменного высказывания;
- создавать устные или письменные сочинения-рассуждения по изу-

чаемому произведению (развернутый ответ на вопрос или рассказ о 
герое);

- создавать (устно и письменно) индивидуальную и сравнительную ха-
рактеристику героев; 

- давать отзыв (устно или письменно) о самостоятельно прочитанном 
литературном произведении и произведениях других видов искусств 
(с выражением своего отношения к героям и событиям произведе-
ния);

- различать эпические, лирические и лиро-эпические произведения;
- определять идейно-художественную роль элементов сюжета, компо-

зиции изучаемого произведения.

9 КЛАСС
35 ч. / 1 час в неделю
(27 час. – на текстуальное изучение, 2 часа – на повторение и 

обобщение, 2 часа – на развитие речи, 2 часа – на внеклассное чте-
ние, 2 часа – резерв)

Содержание учебного матери-
ала

Государственные требования 
к уровню общеобразовательной 
подготовки учащихся

ВВЕДЕНИЕ. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.) 



405

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) Значение 
литературы в развитии общества 
и в жизни человека. Духовно-
этический, эмоционально-эсте-
тический и познавательный ас-
пекты художественной литера-
туры. Специфика искусства сло-
ва, его образная, эстетическая и 
эмоциональная природа. 

Творческий диалог с перевод-
ной книгой: диалог автора, пере-
водчика и читателя.

Теория литературы. Углубле-
ние понятия о литературе как ис-
кусстве слова.

Учащийся:
• раскрывает значение лите-

ратуры в развитии общества;
• объясняет роль чтения в 

жизни человека;
• рассматривает духовно-эти-

ческий, эмоционально-эстетичес-
кий и познавательный аспекты 
литературы;

• развертывает тезис об об-
разной, эстетической и эмоцио-
нальной природе художественно-
го произведения;

• раскрывает роль переводчи-
ка в диалоге с переводной книгой. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРА-
ТУРА (обзор) (1 ч.) 

Становление и развитие древне-
русской литературы. Самобытный 
характер и высокий уровень культу-
ры Древней Руси. Выдающиеся па-
мятники древнерусской письмен-
ности («Повесть временных лет», 
«Поучение Владимира Мономаха», 
«Задонщина», «Повесть о Горе-Зло-
частии», «Житие протопопа Авва-
кума», «Слово о полку Игореве»).

Для внеклассного чтения. 
«Слово о полку Игореве».

Учащийся:
• раскрывает особенности 

становления и развития древне-
русской литературы;

• характеризует выдающи-
еся памятники древнерусской 
письменности («Повесть времен-
ных лет», «Поучение Владимира 
Мономаха», «Задонщина», «По-
весть о Горе-Злочастии», «Житие 
протопопа Аввакума», «Слово о 
полку Игореве»).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVII–XVIII ВЕКОВ (5 ч.)

МОЛЬЕР (Жан Батист ПОКЛЕН) 
«Мещанин во дворянстве» (3 ч.)

Краткие сведения об авторе. Вы-
смеивание тщеславия, невежест-
ва, безосновательных претензий на 
аристократизм в комедии «Меща-
нин во дворянстве». Мастерство ко-
медийной интриги. Черты класси-
цизма в комедии. 

Теория литературы. Классицизм 
как литературное направление. Ко-
медия как жанр драматургии. 

Развитие речи. Индивидуальная 
и сравнительная характеритиска об-
разов. 

Учащийся:
• раскрывает тему: «Высмеива-

ние тщеславия, невежества, безоснова-
тельных претензий на аристократизм в 
комедии «Мещанин во дворянстве»»; 

• характеризует образ Журдена; 
• сравнивает образы Журдена и 

Доранта; 
• раскрывает мастерство коме-

дийной интриги в произведении; 
• объясняет понятия классицизм 

как литературное направление, ко-
медия как жанр драматургии;

• раскрывает правила комедии 
классицизма; 
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Выразительное чтение. Особеннос-
ти чтения драматических произведе-
нией (чтение авторских ремарок).

Для внеклассного чтения. Ж.Б. 
Мольер «Тартюф». 

• аргументирует, что прочитан-
ное произведение – комедия класси-
цизма;

• выразительно читает отдельные 
сцены произведения.

Денис Иванович ФОНВИЗИН 
«Недоросль» (обзор содержания 
с чтением и анализом отдельных 
сцен) (2 ч.)

Краткие сведения об авто-
ре. Обличение невежества, без-
нравственности помещиков-
крепостников в комедии «Недо-
росль». Проблема воспитания 
истинного гражданина. Гума-
нистический пафос комедии. 

Теория литературы. Особен-
ности русского классицизма.

Для внеклассного чтения. 
М.Ломоносов. Оды; 

Д.Фонвизин «Бригадир»; 
Г.Державин «Памятник», «Ре-
ка времен в своём стремленье…» 
и др. 

Тематическая аттестация

Учащийся:
• раскрывает тему «Обличе-

ние невежества, безнравственнос-
ти помещиков-крепостников в ко-
медии «Недоросль»;

• анализирует проблему вос-
питания истинного гражданина в 
комедии;

• характеризует главные об-
разы произведения;

• раскрывает гуманистичес-
кий пафос комедии;

• объясняет особенности рус-
ского классицизма в произведе-
нии.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХІХ ВЕКА (20 ч.)

Александр Сергеевич ГРИБО-
ЕДОВ «Горе от ума» (4 ч.)

Краткие сведения об авторе. 
Комедия «Горе от ума» – «… и кар-
тина нравов, и галерея живых ти-
пов, и вечно острая, жгучая сати-
ра» (И.А.Гончаров). Своеобразие 
композиции комедии (переплете-
ние двух сюжетных линий – обще-
ственной и личной), столкновение 
героя с реакционным обществом. 
Защитники идей и моральных ус-
тоев «века минувшего» в комедии. 
Образы Чацкова и Молчалина. По-
ражение и победа главного героя в 
борьбе с миром фамусовщины.

Теория литературы. Углубле-
ние понятия о композиции худо-
жественного произведения.

Учащийся:
• раскрывает тему «Коме-

дия «Горе от ума» – «… и картина 
нравов, и галерея живых типов, 
и вечно острая, жгучая сатира» 
(И.А.Гончаров)»;

• объясняет особенности ком-
позиции произведения;

• характеризует центральные 
образы комедии;

• сравнивает образы Чацкого 
и Молчалина;

• аргументирует, используя 
текст комедии, в чем поражение и 
победа героя в борьбе с миром фа-
мусовщины;

• выразительно читает на-
изусть монолог Чацкого или Фа-
мусова.
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Для заучивания наизусть. Мо-
нолог Чацкого или монолог Фа-
мусова (по выбору учащихся). 

Выразительное чтение. Осо-
бенности чтения монологов в 
драматическом произведении. 

Для внеклассного чтения. 
Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мух-
тара»; Д.Кедрин «Грибоедов».

Джордж Ноэл Гордон БАЙ-
РОН «Паломничество Чайльд-
Гарольда» (1–2 песни) (1 ч.)

Краткие сведения об авторе. 
Тема разочарования и одиночес-
тва в поэме. Вызов обществу, кар-
тины освободительной борьбы в 
произведении. Понятие о байро-
ническом герое. Романтические 
картины природы в поэме.

Теория литературы. Понятие 
о романтизме как литературном 
направлении. Углубление поня-
тия о лирическом герое.

Учащийся:
• раскрывает тему разочарования 

и одиночества в поэме;
• объясняет понятие «байрони-

ческий герой»;
• характеризует образ Чайльд-Га-

рольда как воплощение байроничес-
кого героя;

• анализирует вызов обществу, 
картины освободительной борьбы в 
произведении;

• рассматривает романтические 
картины природы в поэме; 

• раскрывает понятие о романтиз-
ме как литературном направлении.

Для внеклассного чтения. 
Д.Г. Байрон «Корсар», «Дон Жу-
ан», «Мазепа». 

Тематическая аттестация.

Александр Сергеевич ПУШ-
КИН «К Чаадаеву» («Любви, на-
дежды тихой славы…»), «Я па-
мятник себе воздвиг нерукотвор-
ный…», «К***» («Я помню чуд-
ное мгновенье…»), «Я вас любил: 
любовь еще, быть может…», «Ев-
гений Онегин» (7 ч.)

Очерк жизни и творчест-
ва (с обобщением изученного). 
Богатство тем и мотивов лири-
ки А.С.Пушкина. Художест-
венное совершенство лирики 
А.С.Пушкина. «Евгений Оне-
гин» – социально-психологичес-
кий роман в стихах. Актульные 
проблемы эпохи (поиски смысла

Учащийся:
• называет основные этапы и 

события жизни и творчества пи-
сателя;

• раскрывает богатство тем и 
мотивов лирики А.С.Пушкина;

• выразительно читает на-
изусть 1-2 стихотворения поэта;

• объясняет, в чем состоит ху-
дожественное совершенство ли-
рики А.С.Пушкина;

• раскрывает тему «Евгений 
Онегин» – социально-психологи-
ческий роман в стихах»;

• анализирует актуальные 
проблемы эпохи, отраженные в 
романе;
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жизни, невозможность подлин-
ного счастья без высокой цели, 
губительность индивидуализма 
и эгоизма, верность долгу и др.). 
«Странный» герой пушкинско-
го романа, незаурядность его на-
туры, духовная эволюция харак-
тера. Искания Онегина, траги-
ческие итоги жизненного пути, 
их причины. Гармония внутрен-
него мира, душевная чистота Та-
тьяны. Татьяна – любимая геро-
иня поэта. Пушкинское переос-
мысление типа романтика в обра-
зе Ленского. Образ автора в про-
изведении. Композиция романа, 
картины природы, лирические 
отступления, их идейно-компо-
зиционная роль. 

Теория литературы. Роман в 
стихах, «онегинская строфа». 

Развитие речи. Сочинение-
рассуждение проблемного харак-
тера по изученному произведе-
нию. 

• дает развернутую характе-
ристику образу Евгения Онегина;

• раскрывает образ Татьяны 
Лариной, используя текст, обос-
новывает, что Татьяна – любимая 
героиня поэта;

• анализирует образ Ленско-
го в романе, аргументирует авто-
рское отношение к герою;

• раскрывает композицию ро-
мана;

• определяет идейно-компо-
зиционную роль лирических от-
ступлений в романе;

• анализирует картины при-
роды в произведении;

• дает определение поняти-
ям роман в стихах, «онегинская 
строфа»;

• выразительно читает на-
изусть отрывок из романа.

Для заучивания наизусть. 1–
2 стихотворения (на выбор уча-
щихся. Отрывок из романа «Ев-
гений Онегин» (письмо Татьяны 
или письмо Онегина). 

Выразительное чтение. Уг-
лубление понятий о логическом 
ударении и логической паузе.

Для внеклассного чтения. 
А.С. Пушкин. Лирика; поэмы 
«Полтава», «Цыгане», «Медный 
всадник»; драмы «Борис Году-
нов», «Маленькие трагедии». 

Тематическая аттестация

Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ 
«Смерть поэта», «Выхожу один я на 
дорогу…», «Дума», «Родина», «Ге-
рой нашего времени» (5 ч.) 

Очерк жизни и творчества (с 
обобщением изученного). Роман-
тические мотивы свободы, пафос

Учащийся:
• знает основные этапы и собы-

тия жизни и творчества писателя;
• называет основные мотивы 

лирики М.Ю.Лермонтова, приво-
дит примеры;
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вольности и протеста, любви к ро-
дине в лирике М.Ю.Лермонтова. 
Темы судьбы поколения, роли 
поэта и назначения поэзии. «Ге-
рой нашего времени» –– мораль-
но-психологический роман о 
трагедии незаурядной личнос-
ти в условиях 30-х годов ХІХ ст. 
Нравственные проблемы в рома-
не (вопрос о социальной актив-
ности личности, о несостоятель-
ности индивидуализма, об ис-
кренности чувств и взаимоотно-
шений между людьми). Роман-
тические «байронические» чер-
ты образа Печорина, моральные 
последствия его конфликта с ок-
ружающим миром. Смысл сопос-
тавления Печорина и Грушниц-
кого, Печорина и Максима Мак-
симыча. Женские образы в рома-
не. Роль композиции в раскры-
тии идейного содержания рома-
на. Картины природы, психо-
логизм, художественное совер-
шенство произведения.

• выразительно читает на-
изусть 1–2 стихотворения 
М.Ю.Лермонтова;

• раскрывает тему «Герой наше-
го времени» – морально-психологи-
ческий роман о трагедии незауряд-
ной личности в условиях 30-х годов 
ХІХ ст.»;

• раскрывает нравственные 
проблемы в романе;

• дает развернутую характерис-
тику образу Печорина;

• объясняет романтические 
«байронические» черты образа Пе-
чорина, моральные последствия его 
конфликта с окружающим миром;

• дает сравнительную характе-
ристику образам Печорина и Груш-
ницкого, Печорина и Максим Мак-
симыча;

• объясняет смысл этих сопос-
тавлений в романе;

• раскрывает женские образы в 
произведении;

• обосновывает роль компози-
ции в раскрытии идейного содержа-
ния романа;

Теория литературы. Углубле-
ние понятия о композиции худо-
жественного произведения.

Развитие речи. Индивидуаль-
ная, сравнительная, коллектив-
ная характеристика образов про-
изведения.

Для заучивания наизусть. 1–
2 стихотворения М.Ю. Лермон-
това (за выбором учащихся).

Выразительное чтение. Осо-
бенности чтения прозаических 
произведений. 

Для внеклассного чтения. 
М.Ю. Лермонтов. Лирика; «Де-
мон», «Маскарад».

анализирует картины природы, 
психологизм произведения.
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Николай Васильевич ГОГОЛЬ 
«Ревизор» (3 ч.)

Очерк жизни и творчества (с 
обобщением изученного).  и Укра-
ина. «Ревизор» – бессмертное про-
изведение Н.В. Гоголя. История со-
здания комедии «Ревизор». Разо-
блачение в комедии социальных и 
нравственных пороков чиновни-
чества. Страх перед «ревизором» 
как основа развития комедийно-
го действия. Смысл эпиграфа про-
изведения. Хлестаков и «хлеста-
ковщина». Широкое обобщающее 
значение характеров в комедии. 
Мастерство речевых характерис-
тик. Значение авторских ремарок 
в произведении. 

Теория литературы. Углубле-
ние понятия о драматическом про-
изведении. 

Развитие речи. Доклад или ре-
ферат на литературную тему (по 1 
источнику). 

Выразительное чтение. Углуб-
ление знаний об особенностях чте-
ния драматических произведений. 

Для внеклассного чтения. Н.В. 
Гоголь «Мертвые души», «Ши-
нель».

Тематическая аттестация.

Учащийся:
• называет основные этапы и 

события жизни и творчества пи-
сателя;

• раскрывает связь Н.В.Гоголя 
с Украиной;

• рассказывает об истории со-
здания комедии «Ревизор»;

• раскрывает тему «Реви-
зор» – бессмертное произведение 
Н.В.Гоголя»;

• анализирует основы разви-
тия комедийного действия в про-
изведении;

• объясняет смысл эпиграфа 
произведения;

• характеризует образ Хлеста-
кова и образы чиновников; 

• раскрывает проблематику 
комедии;

• обосновывает роль авто-
рских ремарок в произведении;

• готовит доклад или реферат 
на литературную тему (по 1 источ-
нику);

• анализирует мастерство ре-
чевых характеристик в комедии;

объясняет понятие «хлеста-
ковщина».

Основные требования к знаниям и умениям 
учащихся 9-го класса
Учащиеся должны знать:

- важнейшие биографические сведения о писателях;
- сюжет, особенности композиции системы образов изученных 

произведений;
- типическое (конкретно-историческое и общечеловеческое) в ха-

рактерах главных действующих лиц изученных произведений; 
- жанровые особенности изученных произведений;
- основные признаки понятий: художественная литература, ли-

рический герой, комедия, роман в стихах, «онегинская строфа»;
- наиболее важные сведения о литературных направлениях (клас-

сицизм, романтизм).
Учащиеся должны уметь:
- выразительно читать художественные произведения или отрыв-

ки из них, в том числе выученные наизусть;



411

- составлять план собственного устного и письменного высказывания;
- создавать устные или письменные сочинения-рассуждения проблемного 

характера по изучаемому произведению (в том числе индивидуальную, 
сравнительную, групповую характеристики героев произведения);

- готовить доклад или реферат на литературную тему (по одному источ-
нику);

- готовить рецензию или отзыв на прочитанную книгу и произведения 
других видов искусств (с выражением своего отношения к героям и со-
бытиям произведения);

- определять принадлежность произведения к одному из литературных 
родов (эпос, лирика, драма);

- определять идейно-художественную роль элементов сюжета, компози-
ции, системы образов, изобразительно-выразительных средств языка;

- выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и 
авторскую оценку героя;

- анализировать произведение с учетом его идейно-художественного свое-
образия;

- обосновывать свое мнение о произведении и его героях. 

10 КЛАСС
70 ч. / 2 часа в неделю
(60 час. – на текстуальное изучение, 2 часа – на повторение и обоб-

щение, 4 часа – на развитие речи, 2 часа – на внеклассное чтение, 
2 часа – резерв)

Содержание учебного мате-
риала

Государственные требования к 
уровню общеобразовательной под-
готовки учащихся

ВВЕДЕНИЕ. ИЗ ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУ-
РЫ (10 ч.)

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 
Художественная литература 

как искусство слова, ее место сре-
ди других видов искусств. Транс-
формация общечеловеческих 
ценностей, заложенных в худо-
жественной литературе, в инди-
видуальный духовный опыт сов-
ременного читателя. Взаимодейс-
твие автора, переводчика и чита-
теля в процессе чтения художест-
венной переводной литературы. 

Теория литературы. Углубле-
ние понятия о художественном 
переводе. 

Учащийся:
• раскрывает тему «Художест-

венная литература как искусство 
слова, ее место среди других видов 
искусств»;

• объясняет взаимодействие 
автора, переводчика и читателя в 
процессе чтения художественной 
переводной литературы.
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Древние памятники словесно-
го искусства. Из Библии (Старый 
Завет. История Иосифа. Новый 
Завет. Евангелие (одно на выбор). 
(3 ч.)

Первоисточники искусства 
слова: древние обрядовые песни 
и мифы разных народов мира. Ве-
ды, Библия, Авеста, Коран – свя-
щенные книги народов мира, па-
мятники мировой литературы.

Основные сведения о возник-
новении Старого Завета. Исто-
рия Иосифа: осуждение семейной 
вражды, утверждение идеи креп-
ких семейных узов, прославление 
силы прощения и человечности; 
мифично-фольклорные мотивы 
сюжета. 

Основные сведения о возник-
новении Нового Завета. Судь-
ба Иисуса и его учения. Главные 
ценности христианской морали. 

Развитие речи. Подробный и 
сжатый пересказ прочитанного. 

• обосновывает значение древ-
них памятников искусства слова; 

• называет священные книги 
народов мира;

• характеризует особенности 
Библии как памятника культуры;

• раскрывает тему «Отображе-
ние в истории Иосифа ценностей 
родового общества»;

• объясняет мифично-фоль-
клорные мотивы сюжета истории 
Иосифа;

• характеризует главных геро-
ев прочитанного;

• раскрывает содержание 
Евангелия (одного на выбор);

• объясняет сущность главных 
заповедей из Нагорной проповеди 
Иисуса;

• аргументирует тезис: «Биб-
лия – вечная книга»;

• приводит примеры афориз-
мов и крылатых выражений из 
Библии, объясняет их значение;

ГОМЕР «Илиада» (песни І, УІ) 
или «Одиссея» (песни ІХ, ХХІ–
ХХІІ) (3 ч.)

Культура эпохи античности и 
ее роль в развитии мировой куль-
туры. Основные сведения о Гоме-
ре и создании его поэм. Мифичес-
кая история Троянской войны и ее 
отражение в эпосе Гомера. Жизнь 
древних греков, их представле-
ния о мире и моральных ценнос-
тях в «Илиаде» и «Одиссее». 

«Илиада». Общее представ-
ление о сюжете поэмы. Эпичес-
кое изображение событий Троян-
ской войны. Поэтизация героиз-
ма и подвига, сочувствие челове-
ческому горю. Воплощение в об-
разах Ахилла и Гектора антично-
го идеала воина-героя. Характер 
взаимоотношений богов и героев 
в произведении.

Учащийся:
• дает общую характеристику 

эпохи античности;
• рассказывает о Гомере и про-

исхождении его поэм;
• раскрывает особенности отра-

жения истории Троянской войны в 
эпосе Гомера;

• пересказывает сюжет поэмы;
• раскрывает тему «Роль богов 

и людей в событиях, которые проис-
ходят под стенами Трои»;

• характеризует главных героев 
поэмы;

• объясняет значение крыла-
тых высказываний в поэме;

• раскрывает фантастические и 
бытовые элементы в произведении;

• объясняет сущность понятия 
эпическая поэма;
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«Одиссея». Общее представле-
ние о сюжете произведения. Те-
ма «Одиссеи» – история возвра-
щения героя-путешественника в 
родной дом. Изображение побе-
ды человеческого ума и смекалки 
в эпизоде борьбы Одиссея с цик-
лопом Полифемом. Воплощение 
преданной женской любви в об-
разе Пенелопы. Фантастические 
и бытовые элементы в произведе-
нии.

Теория литературы. Эпичес-
кая поэма. 

Тематическая аттестация.

• аргументирует тезис: «Илиа-
да» и «Одиссея» – источник вдохно-
вения художников. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ (18 ч.)

Вильям ШЕКСПИР 
«Гамлет». Сонеты (66, 116, 130)
(6 ч.)
Эпоха Возрождения как этап 

развития мировой литературы. 
В.Шекспир – великий поэт и 
драматург эпохи Возрождения. 
Особенности восприятия любви 
в сонетах Шекспира. «Гамлет». 
Философско-этическая пробле-
матика трагедии. Образ Гамле-
та – европейского интеллиген-
та, индивидуалиста, носителя 
идеалов Ренессанса. Трагедия 
его столкновения со злом реаль-
ного мира. Проблема мораль-
ного выбора и поступка. Образ 
Офелии. Мотив мести, его связь 
с системой образов. Художес-
твенные особенности построе-
ния трагедии. Гамлет – вечный 
образ. 

Теория литературы. Сонет. 
Вечный образ. Углубление по-
нятий о драме, трагедии. 

Развитие речи. Сочинение-
рассуждение проблемного ха-
рактера по произведению 

Учащийся:
• характеризует эпоху Возрож-

дения;
• выразительно читает на-

изусть один из сонетов или отры-
вок из трагедии «Гамлет»;

• анализирует изученные сонеты;
• объясняет сущность понятия 

сонет;
• раскрывает идейно-темати-

ческую сущность, проблематику, 
особенности композиции трагедии 
«Гамлет»;

• характеризует систему обра-
зов произведения;

• анализирует центральный 
конфликт трагедии;

• объясняет тезис: «Монолог 
«Быть или не быть» – высшая точ-
ка размышлений и сомнений Гам-
лета»;

• аргументирует, что прочи-
танное произведение относится к 
жанру философской трагедии;

раскрывает тезис «Гамлет – 
вечный образ».



414

Для изучения наизусть. Сонет 
или отрывок из трагедии «Гам-
лет» (по выбору учащихся).

Выразительное чтение. Вы-
разительное чтение сонетов.

Для внеклассного чтения. 
В.Шекспир. «Отелло», «Король 
Лир», «Сон в летнюю ночь», 
«Много шума из ничего».

Тематическая аттестация.

Мигель де СЕРВАНТЕС СА-
АВЕДРА «Хитроумный идаль-
го Дон Кихот Ламанчский» (от-
дельные главы по выбору учите-
ля)(6 ч.)

Сведения о жизни писателя. 
Изображение подвигов Дон Ки-
хота в романе. Самоотвержен-
ность главного героя. Конфликт 
между идеалом и действитель-
ностью – центральная пробле-
ма произведения. Противопос-
тавление идеализма Дон Кихо-
та трезвой расчетливости Санчо 
Пансы. «Донкихотство» как со-
циальное явление. 

Теория литературы. Углуб-
ление понятий о романе, о веч-
ных образах в искусстве. 

Развитие речи. Развернутая 
характеристика образа. Срав-
нительная характеристика об-
разов. 

Для внеклассного чтения. 
Дж. Боккаччо «Декамерон».

Учащийся:
• пересказывает сюжет произ-

ведения;
• раскрывает тему и проблема-

тику романа;
• дает развернутую характе-

ристику образу Дон Кихота;
• сравнивает образы Дон Кихо-

та и Санчо Пансы;
• объясняет роль образа Сан-

чо Пансы в раскрытии характера 
главного героя;

• анализирует центральный 
конфликт романа; 

• аргументирует тезис «Дон Ки-
хот – вечный образ в искусстве»;

• раскрывает понятие «донки-
хотство». 

Иоганн Вольфганг ГЕТЕ 
«Фауст» (ключевые эпизоды 

из 1 части) (6 ч.)
Общая характеристика Про-

свещения в Европе. Жизненный 
и творческий путь Гете. Общая 
характеристика содержания 
трагедии «Фауст». История жиз-
ненных исканий Фауста. Вопло-
щение в его образе высоких ду-
ховных стремлений человека

Учащийся:
• дает общую характеристику 

эпохи Просвещения;
• называет основные этапы 

жизненного и творческого пути 
И.В. Гете;

• раскрывает содержание тра-
гедии «Фауст»;

• анализирует идейно-темати-
ческое содержание, проблематику 
произведения;
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и их противопоставление скепсису 
и цинизму, воплощенных в образе 
Мефистофеля. Понимание смыс-
ла жизни как постоянного поиска. 
Борьба добра и зла – движущая си-
ла развития мира. Тема любви Фа-
уста и Маргариты. Жанрово-ком-
позиционные особенности произ-
ведения.

Теория литературы. Углубле-
ние понятия о трагедии.

Развитие речи. Индивидуаль-
ная и групповая характеристика 
образов. 

Выразительное чтение. Особен-
ности чтения монологов и диалогов 
драматического произведения.

Для внеклассного чтения. 
И.В.Гете «Страдания молодого 
Вертера». 

Тематическая аттестация.

• характеризует главные обра-
зы трагедии;

• аргументирует тезис: «Фауст 
– вечный образ»;

• объясняет сущность понятия 
трагедия как жанр драмы;

• раскрывает тему любви Фа-
уста и Маргариты;

определяет жанрово-компози-
ционные особенности произведе-
ния.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХІХ СТОЛЕТИЯ (32 ч. )

Виктор Мари ГЮГО «Собор 
Парижской Богоматери» (6 ч.)

Сведения об авторе. Реаль-
ные факты и их романтическое 
осмысление в романе. Особен-
ности изображения борьбы доб-
ра и зла, гуманистический па-
фос сочувствия жертвам чело-
веческой и социальной неспра-
ведливости в произведении. 
Жизненные судьбы Эсмераль-
ды, Квазимодо и Клода Фролло. 
Многоаспектность темы люб-
ви. Образ Собора. Разнообра-
зие описаний в романе. Антите-
за как основной прием построе-
ния произведения. Историчес-
кий колорит произведения. 

Теория литературы. Углуб-
ление понятия об антитезе. Ис-
торический роман.

Для внеклассного чтения. 
В.Гюго «Отверженные».

Учащийся:
• раскрывает особенности 

изображения борьбы добра и зла, 
гуманистический пафос сочувс-
твия жертвам человеческой и со-
циальной несправедливости в про-
изведении;

• анализирует образы Эсмераль-
ды, Квазимодо и Клода Фролло;

• раскрывает значение образа 
Собора в романе;

• аргументирует многоаспек-
тность раскрытия темы любви в 
произведении;

• обосновывает тезис об анти-
тезе как основном приеме постро-
ения романа;

• на конкретных примерах рас-
сматривает исторический колорит 
произведения;

• дает определение понятию 
исторический роман.
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Александр Николаевич ОС-
ТРОВСКИЙ «Гроза» или «Бес-
приданница» (4 ч.) 

Сведения о жизни и творчес-
тве писателя. Жизненная осно-
ва пьес, типичность характеров, 
созданных драматургом. Темы 
«горячего сердца» и «темного 
царства», драматический конф-
ликт в пьесах А.Н.Островского. 
Протест против унижения че-
ловеческой личности. Траги-
ческий финал, художествен-
ное своеобразие драм «Гроза» 
и «Бесприданница»: подтекст, 
психологизм, лиричность. Об-
разы главных героинь, тра-
гическая судьба, ее причины. 
Многозначный смысл названия 
пьес.

Теория литературы. Углуб-
ление понятия о драме.

Учащийся:
• называет основные со-

бытия жизни и творчества 
А.Н.Островского;

• анализирует жизненную ос-
нову пьес, типичность характеров, 
созданных драматургом;

• раскрывает темы «горячего 
сердца» и «темного царства», дра-
матический конфликт в пьесе;

• обосновывает протест против 
унижения человеческой личности, 
изображенный в произведении;

• рассматривает трагический 
финал, художественное своеобра-
зие пьесы;

• характеризует образ главной 
героини, раскрывает причины ее 
трагической судьбы;

• объясняет многозначность 
смысла названия пьесы

 Развитие речи. Устное сочи-
нение-рассуждение проблемно-
го характера по произведению. 

Для внеклассного чтения. 
А.Н.Островский «Лес», «Вол-
ки и овцы», «Доходное место», 
«Свои люди – сочтемся». 

Тематическая аттестация.

Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ 
«Отцы и дети» (5 ч.)

Очерк жизни и творчества 
писателя с обобщением изучен-
ного. Отражение в романе об-
щественно-политической борь-
бы того времени. Острота и мно-
гоплановость конфликта про-
изведения. Своеобразие ком-
позиции романа (роль диало-
га-спора, портретных деталей, 
пейзажа; приемы психологи-
ческой характеристики геро-
ев). Обобщающий смысл назва-
ния романа. Базаров в системе

Учащийся:
• называет основные события 

жизни и творчества писателя;
• рассматривает отражение в 

романе общественно-политичес-
кой борьбы; 

• анализирует остроту и много-
плановость конфликта произведения;

• раскрывает особенности ком-
позиции романа;

• объясняет обобщающий 
смысл названия произведения;

• характеризует образ Базарова;
• определяет авторское отно-

шение к герою и способы его выра-
жения;
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действующих лиц. Черты лич-
ности Базарова: сила характе-
ра и демократизм, отношение к 
труду как основе человеческо-
го бытия, нравственный макси-
мализм и др. Авторское отно-
шение к Базарову и способы его 
выражения. Проблемы двух по-
колений, самовоспитания, жиз-
ненной активности и вечных че-
ловеческих ценностей. Борьба и 
споры вокруг романа.

Теория литературы. Углуб-
ление понятия о родах и жан-
рах художественной литерату-
ры: роман. 

Развитие речи. Доклад на ли-
тературную тему (по одному или 
нескольким источникам). 

Для внеклассного чтения. 
И.С.Тургенев «Ася», «Вешние 
воды».

• раскрывает полемику вокруг 
романа;

готовит доклад на заданную те-
му по произведению (по одному 
или нескольким источникам).

Николай Алексеевич НЕ-
КРАСОВ «Поэт и гражданин», 
«Элегия» («Пускай нам гово-
рит изменчивая мода», «Памя-
ти Добролюбова» (2 ч.)

Сведения о поэте. Граждан-
ская и народная тема в лирике 
Некрасова, ее новаторский ха-
рактер. Н.А.Некрасов о назна-
чении поэта и поэзии. 

Теория литературы. Углуб-
ление понятия о тематическом 
разнообразии лирики.

Для заучивания наизусть. 
1 стихотворение по выбору уча-
щихся. 

Выразительное чтение. Осо-
бенности чтения гражданской 
лирики. 

Для внеклассного чтения. 
Н.А.Некрасов «Кому на Руси 
жить хорошо»

Тематическая аттестация.

Учащийся:
• на конкретных примерах 

анализирует гражданскую и на-
родную тему в лирике Н.А. Некра-
сова; 

• определяет черты новаторс-
тва поэзии Н.А.Некрасова;

• раскрывает тему 
«Н.А.Некрасов о назначении поэ-
та и поэзии»;

• выразительно читает на-
изусть стихотворение поэта. 
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Федор Иванович ТЮТЧЕВ 
«Умом Россию не понять…», «Сле-
зы людские…», «Два голоса», 
«Осенний вечер», «Есть в осени 
первоначальной…», «Я встретил 
Вас…» (3–4 стихотворения по выбо-
ру учителя) (2 ч.)

Сведения о поэте. Философская 
глубина и гуманистическая основа 
лирики Тютчева. Романтический 
характер образов. Единство при-
роды и внутреннего мира человека 
как основа поэзии Тютчева. Богатс-
тво духовного мира лирического ге-
роя и средств его изображения.

Теория литературы. Углубление 
понятия о философской лирике.

Для заучивания наизусть. 1 сти-
хотворения по выбору учащихся.

Выразительное чтение. Особен-
ности чтения пейзажной лирики. 

Для внеклассного чтения. 
Ф.И.Тютчев. Лирика.

Учащийся:
• раскрывает философскую 

глубину и гуманистическую осно-
ву лирики Тютчева;

• анализирует романтический 
характер образов поэзии Тютчева;

• на конкретных примерах ар-
гументирует единство природы и 
внутреннего мира человека в сти-
хотворениях поэта;

• рассматривает богатство ду-
ховного мира лирического героя и 
средства его изображения;

• выразительно читает на-
изусть стихотворение поэта.

Афанасий Афанасьевич ФЕТ 
(ШЕНШИН) «Шепот, робкое 
дыханье…», «Еще весны душис-
той нега…», «Чудная карти-
на…», «Какая ночь! Как воздух 
чист…», «На заре ты ее не бу-
ди…», «Как беден наш язык!..», 
«Бабочка» (3–4 стихотворения 
по выбору учителя) (2 ч.)

Сведения о поэте. А.А. Фет –
тончайший лирик, певец род-
ной природы. Мастерство пере-
дачи мимолетных настроений и 
переживаний. Жизненная кон-
кретность лирики. Музыкаль-
ность, мелодичность стиха. 

Теория литературы. Углуб-
ление понятия о стихотворной 
форме. 

Для заучивания наизусть. 
1 стихотворение по выбору уча-
щихся.

Для внеклассного чтения. 
А.А.Фет. Лирика.

Учащийся:
• анализирует мастерство пе-

редачи мимолетных настроений и 
переживаний в лирике А. А. Фета;

• раскрывает жизненную кон-
кретность стихотворений поэта;

• на конкретных примерах ар-
гументирует музыкальность, ме-
лодичность лирики А. А. Фета; 

• выразительно читает на-
изусть стихотворение поэта.
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Михаил Евграфович САЛ-
ТЫКОВ-ЩЕДРИН «Премуд-
рый пескарь», «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Дикий помещик» (2 сказки по 
выбору учителя) (2 ч.)

Сведения о писателе. Осмея-
ние в сказках обывательщины, 
трусости, самодурства. Фантас-
тика как средство сатиричес-
кого заострения изображения. 
Обобщающий смысл сказок 
М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Теория литературы. Услов-
ность в искусстве.

Для внеклассного чтения. 
М.Е.Салтыков-Щедрин «Госпо-
да Головлевы», «История одно-
го города», сказки.

Тематическая аттестация. 

Учащийся:
• раскрывает тему «Осмеяние 

в сказках М.Е.Салтыкова-Щедри-
на обывательщины, трусости, са-
модурства»;

• объясняет обобщающий 
смысл прочитанных сказок;

• анализирует средства сати-
рического заострения изображе-
ния в сказках М.Е.Салтыкова-
Щедрина;

• на конкретных примерах из 
прочитанных сказок объясняет ус-
ловность произведения искусства.

СТЕНДАЛЬ (Анри Ма-
ри Бейль) «Красное и черное» 
(6 ч.) 

Сведения о писателе. «Крас-
ное и черное» – панорамная 
картина времени с его обще-
ственными конфликтами, по-
литическими пристрастиями 
и духовными поисками. Изоб-
ражение в образе Жюльена Со-
реля трагической внутренней 
борьбы между сильными и ис-
кренними чувствами и эгоисти-
ческим расчетом. Своеобразие 
темы любви и ее воплощение в 
женских образах. Композиция 
произведения и символика его 
названия.

Теория литературы. Углуб-
ление понятия о социально-
психологическом романе.

Для внеклассного чтения. 
Г.Флобер «Госпожа Бовари». 

Учащийся:
• дает развернутый ответ на 

тему: «Красное и черное» – пано-
рамная картина времени с его об-
щественными конфликтами, по-
литическими пристрастиями и ду-
ховными поисками»;

• характеризует образ Жюлье-
на Сореля; 

• раскрывает трагизм внутрен-
ней борьбы Жюльена между силь-
ными и искренними чувствами и 
эгоистическим расчетом;

• анализирует своеобразие те-
мы любви в произведении;

• рассматривает женские обра-
зы романа;

• раскрывает особенности ком-
позиции произведения;

• объясняет смысл названия 
романа.
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Оноре де БАЛЬЗАК «Гоб-
сек» ( 3 ч.)

Сведения о писателе. Баль-
зак и Украина. Универсаль-
ность замысла, тематико-жан-
ровый состав, основные при-
нципы построения эпопеи «Че-
ловеческая комедия». Изобра-
жение в повести «Гобсек» губи-
тельной власти денег. Типич-
ность, яркая индивидуальность 
главного героя повести. Мас-
терство портретных и пейзаж-
ных описаний в произведении. 

Теория литературы. Поня-
тие о эпопее.

Развитие речи. Рецензия 
или отзыв по прочитанному 
произведению. 

Для внеклассного чтения. 
Ч.Диккенс «Приключения 
Оливера Твиста». 

Тематическая аттестация.

Учащийся:
• раскрывает тему «Бальзак и 

Украина»;
• рассказывает об универсаль-

ности замысла, тематико-жанро-
вом составе, основных принципах 
построения эпопеи «Человеческая 
комедия»;

• характеризует образ главно-
го героя повести;

• раскрывает мастерство пор-
третных и пейзажных описаний в 
произведении;

• объясняет понятие эпопея;
• готовит рецензию или отзыв 

по прочитанному произведению. 

Основные требования к знаниям и умениям 
учащихся 10-го класса
Учащиеся должны знать:
- важнейшие биографические сведения о писателях;
- сюжет, особенности композиции, системы образов изученных произ-

ведений;
- типическое (конкретно-историческое и общечеловеческое) в характе-

рах главных действующих лиц изученных произведений; 
- жанровые особенности изученных произведений;
- характерные изобразительно-выразительные средства языка произ-

ведения;
- характерные особенности индивидуального стиля писателя;
- основные признаки понятий: эпическая поэма, сонет, вечный образ, 

исторический роман, эпопея, условность в искусстве;
- общую характеристику эпох античности, возрождения и просвещения.
Учащиеся должны уметь:
- выразительно читать художественные произведения или отрывки из 

них, в том числе выученные наизусть;
- составлять простой и сложный план собственного устного и письмен-

ного высказывания;
- анализировать художественное произведение в единстве содержания 

и формы:
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а) определять принадлежность произведения к одному из литератур-
ных родов;

б) выявлять основную проблематику произведения;
в) определять идейно-художественную роль элементов сюжета, ком-

позиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств 
языка в их единстве;

г) выявлять характерные особенности, роль и место героя в системе 
действующих лиц;

д) определять авторское отношение к герою;
е) обосновывать личностную оценку прочитанного произведения;

- создавать устные или письменные сочинения-рассуждения проблем-
ного характера по изучаемому произведению (в том числе индивиду-
альную, сравнительную, групповую характеристики героев произве-
дения);

- готовить рецензию или отзыв на прочитанную книгу и произведения 
других видов искусств (с выражением своего отношения к героям и 
событиям произведения);

- готовить доклад или реферат на литературную тему (по одному или 
нескольким источникам). 
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11 КЛАСС
70 ч. / 2 часа в неделю
(60 час. – на текстуальное изучение, 2 часа – на повторение и обобщение, 

4 часа – на развитие речи, 2 часа – на внеклассное чтение, 2 часа – резерв)

Содержание учебного мате-
риала

Государственные требования к 
уровню общеобразовательной под-
готовки учащихся

ВВЕДЕНИЕ. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2-й ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА
(15 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) Общее по-
нятие о мировом литературном 
процессе, место в нем русской 
литературы. Художественный 
перевод как творческий про-
цесс и результат.

Учащийся:
• раскрывает общее понятие о 

мировом литературном процессе;
• объясняет место в мировом 

литературном процессе русской ли-
тературы;

• дает определение понятию ху-
дожественный перевод. 

 Федор Михайлович ДОСТО-
ЕВСКИЙ «Преступление и нака-
зание» (6 ч.)

Очерк жизни и творчества. 
«Преступление и наказание» – 
социально-психологический и 
нравственно-философский ро-
ман. Бескомпромиссный поиск 
истины, боль за человека как ос-
нова авторской позиции. Суровая 
правда изображения безысход-
ности и одиночества «маленько-
го» человека в мире эксплуатации 
и угнетения. Социальные и фило-
софские истоки бунта Раскольни-
кова. Смысл его теории. Проблема 
личной ответственности челове-
ка за судьбы мира. Крушение идеи 
Раскольникова. Художественное 
своеобразие романа. 

Теория литературы. Углубле-
ние понятия о романе. 

Развитие речи. Сочинение-рас-
суждение (устное и письменное) 
над проблемами произведения. 

Для внеклассного чтения. 
Ф.Достоевский «Идиот».

Тематическая аттестация.

Учащийся:
• знаает основные собы-

тия и этапы жизни и творчества 
Ф.М.Достоевского; 

• раскрывает тему «Преступле-
ние и наказание» - социально-пси-
хологический и нравственно-фило-
софский роман;

• дает развернутую характерис-
тику главному герою романа;

• рассматривает социальные и 
философские истоки бунта Расколь-
никова;

• объясняет социальный, нравс-
твенный и философский смысл тео-
рии Раскольникова; 

• раскрывает проблему личной 
ответственности человека за судьбы 
мира;

• объясняет, в чем причина кру-
шения идеи Раскольникова;

анализирует художественное 
своеобразие романа.
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Лев Николаевич ТОЛСТОЙ 
«Война и мир» (ключевые эпизоды) 
(8 ч.)

Очерк жизни и творчества с 
обобщением изученного ранее. 
«Война и мир» – роман-эпопея, 
уникальный феномен искусства. 
Философская концепция Л.Н. Тол-
стого о вражде (война) и единстве 
(мир) людей. История создания ро-
мана. Народ как движущая сила ис-
тории, хранитель национальной не-
зависимости, культуры, традиций. 
Изображение судеб отдельных лю-
дей в тесной связи с крупнейшими 
историческими событиями. Жиз-
ненные искания Пьера Безухова и 
Андрея Болконского. Их стремле-
ние быть полезным обществу, наро-
ду; чувство ответственности за про-
исходящее; поиски места в жизни; 
постоянное самоусовершенствова-
ние. Любовь к родине и народу как 
выражение нравственных идеалов 
Л.Н.Толстого. Женские образы в 
романе. Истинная любовь и красо-
та, место женщины в семье и в об-
ществе в понимании Л.Н.Толстого. 
Проблематика романа (понятие о 
добре и зле, о чести и бесчестии, ве-
личии и низости человека, духов-
ном богатстве и оскудении личнос-
ти, о долге, дружбе, товариществе 
и др.). Мастерство Л.Толстого-ро-
маниста: глубина анализа внутрен-
него мира героев («диалектика ду-
ши»), искусство портретной харак-
теристики, пейзажные зарисовки, 
мастерство в описании батальных 
сцен. 

Теория литературы. Понятие о 
романе-эпопее.

Развитие речи. Индивидуаль-
ная, сравнительная и групповая ха-
рактеристики героїв. 

Для внеклассного чтения. 
Л.Н.Толстой «Анна Каренина».

Тематическая аттестация

Учащийся:
• знает основные события и эта-

пы жизни и творчества Л.Толстого;
• раскрывает тему «Война и 

мир» – роман-эпопея, уникальный 
феномен искусства;

• анализирует философскую 
концепцию Л.Н. Толстого о вражде 
и единстве людей;

• раскрывает историю создания 
романа;

• рассматривает изображение 
судеб отдельных персонажей в тес-
ной связи с крупнейшими истори-
ческими событиями;

• дает развернутый ответ на те-
му: «Жизненные искания Пьера 
Безухова и Андрея Болконского»;

• характеризует женские обра-
зы в романе;

• раскрывает проблематику 
произведения;

• анализирует мастерство 
Л.Толстого-романиста в передаче 
внутреннего мира героев, создании 
портретной характеристики, пей-
зажных зарисовок, описании ба-
тальных сцен;

• раскрывает понятие роман-
эпопея.
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НОВАТОРСТВО ДРАМАТУРГИИ (10 ч.) 

Антон Павлович ЧЕХОВ 
«Вишневый сад» (5 ч.)

Очерк жизни и творчества с 
обобщением изученного ранее. 
А.Чехов и Украина. Новаторс-
тво Чехова-драматурга: обы-
денность изображаемых собы-
тий; психологический подтекст 
– роль пауз, лирических моно-
логов, авторских ремарок, пей-
зажа. Лиризм и юмор в изобра-
жении героев. Символический 
смысл отдельных сцен и дета-
лей. 

Теория литературы. Понятие 
о лирической комедии.

Выразительное чтение. Особен-
ности чтения драматического про-
изведения (углубление знаний). 

Для внеклассного чтения. 
А.Чехов «Чайка».

Учащийся:
• знает основные события и эта-

пы жизни и творчества писателя;
• раскрывает связи А.Чехова с 

Украиной; 
• объясняет суть новаторства 

Чехова-драматурга;
• анализирует прочитанную 

пьесу;
• рассматривает лиризм и юмор 

в изображении героев;
• раскрывает символическое 

название пьесы;
• объясняет понятие лиричес-

кая комедия. 

Джордж Бернард ШОУ «Пиг-
малион» (5 ч.)

Сведения о жизни и творчест-
ве писателя. «Пигмалион» – об-
разец «драмы-дискуссии». Сов-
ременная версия античного мифа 
в пьесе Б.Шоу. Конфликт между 
научными интересами Хиггин-
са и его моральной ответствен-
ностью за судьбу Элизы – основа 
полемики вокруг «експеримен-
та над человеком». Сущность ду-
ховного изменения Элизы. Свое-
образие ремарок. Роль «открыто-
го финала» пьесы. 

Теория литературы. Драма-
дискуссия.

Выразительное чтение. Осо-
бенности чтения авторских рема-
рок в драматическом произведе-
нии (углубление знаний). 

Для внеклассного чтения. 
Г.Ибсен «Кукольный дом».

Тематическая аттестация.

Учащийся:
• раскрывает тему «Пигмали-

он» – образец «драмы-дискуссии»;
• объясняет современную 

трансформацию античного мифа о 
Пигмалионе в пьесе Б.Шоу;

• анализирует центральный 
конфликт пьесы;

• раскрывает сущность духов-
ного изменения Элизы;

• рассматривает своеобразие 
ремарок пьесы;

• объясняет роль «открытого 
финала» пьесы;

• дает определение понятию 
драма-дискуссия.
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РУССКАЯ ПРОЗА 1-Й ПОЛОВИНЫ ХХ СТОЛЕТИЯ (14 ч.)

Максим ГОРЬКИЙ (Алексей 
Максимович ПЕШКОВ) «Ста-
руха Изергиль», «На дне» (5 ч.)

Очерк жизни и творчества с 
обобщением изученного ранее. 
Горьковский романтический 
тип героя-человека «с солнцем 
в крови», свободолюбивого, го-
тового на подвиг во имя людей 
в рассказе «Старуха Изергиль». 
Поэтика ранней романтической 
прозы Горького.

Острая критика действи-
тельности в пьесе «На дне». 
Судьбы людей дна. Спор о прав-
де (Лука и Сатин). Особеннос-
ти драматического мастерства 
Горького (бытовой и философ-
ский план пьесы, столкновение 
идей как основа драматическо-
го конфликта). Гуманистичес-
кий пафос пьесы. 

Теория литературы. Углуб-
ление понятие об антитезе.

Развитие речи. Пересказ 
прочитаного близко к тексту. 

Для внеклассного чтения. 
М.Горький «Сказки об Италии». 

Учащийся:
• знает основные события и эта-

пы жизни и творчества писателя;
• раскрывает сущность горь-

ковского романтического типа ге-
роя-человека;

• пересказывает сюжет расска-
за «Старуха Изергиль»;

• анализирует поэтику ранней 
романтической прозы Горького;

• раскрывает острую крити-
ку действительности в пьесе «На 
дне»;

• рассматривает судьбы людей 
дна;

• объясняет суть спора о правде 
между Лукой и Сатиным;

• анализирует особенности мас-
терства Горького-драматурга;

• раскрывает гуманистический 
пафос пьесы.

Иван Алексеевич БУНИН 
«Антоновские яблоки»; лирика: 
«Вечер», «Холодная весна», «Лет-
няя ночь», «Одиночество» («И ве-
тер, и дождик, и мгла…» (4 ч.)

Очерк жизни и творчества. Ос-
новная поэтическая идея рассказа 
«Антоновские яблоки». Вечность 
красоты природы, счастье земно-
го бытия и неумолимость надви-
гающихся перемен в социальном 
укладе общества. Продолжение 
традиций А.Фета, Я.Полонского, 
А.К. Толстого в лирике И.Бунина. 
Пейзажные зарисовки, проник-
нутые любовью к человеку и 
родной земле. Тонкая передача

Учащийся:
• знает основные события и эта-

пы жизни и творчества писателя; 
• раскрывает основную идею 

рассказа «Антоновские яблоки»; 
• анализирует прочитанный 

рассказ;
• дает определение понятию 

«лирическая проза»;
• рассматривает продолжение 

традиций А.Фета, Я.Полонского, 
А.К. Тостого в лирике И.Бунина;

• анализирует характерные 
особенности лирики Бунина.



426

интимных чувств. Народные 
мотивы в лирике. «Живопись 
словом», лаконизм как харак-
терные особенности лирики Бу-
нина. Нобелевская премия пи-
сателю (1933 г.)

Теория литературы. Поня-
тие о лирической прозе.

Для внеклассного чтения. 
И.Бунин «Господин из Сан-
Франциско», «Темные аллеи», 
«Легкое дыхание». 

Александр Иванович КУП-
РИН «Гранатовый браслет» 
(5 ч.)

Очерк жизни и творчества 
писателя. А.Куприн и Украина. 
«Гранатовый браслет» – гимн 
«сильной, как смерть» любви. 
Жизненная основа произведе-
ния. Моральный и символичес-
кий смысл гибели Желткова. 
Символика гранатового брас-
лета, роль библейских цитат в 
произведении.

Для внеклассного чтения. 
А.Куприн «Поединок», «Оле-
ся».

Тематическая аттестация.

Учащийся:
• знает основные события и эта-

пы жизни и творчества писателя;
• дает развернутый ответ на те-

му «Гранатовый браслет» – гимн 
«сильной, как смерть» любви»;

• раскрывает жизненную осно-
ву произведения; 

• объясняет моральный и сим-
волический смысл гибели Желтко-
ва;

• рассматривает символику 
гранатового браслета, роль библей-
ских цитат в произведении.

АВАНГАРДИСКИЕ И МОДЕРНИСТСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОЭ-
ЗИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ СТОЛЕТИЯ (21 ч.) 

«Серебряный век» русской 
поэзии (обзор) (1ч.)

Разнообразие литературных 
направлений, течений и школ в 
поэзии. Проблема традиций и 
новаторства в литературе раз-
ных направлений начала века; 
формы ее решения в творчестве 
символистов, акмеистов, футу-
ристов. 

 Учащийся:
• раскрывает разнообразие ли-

тературных направлений, течений 
и школ в русской поэзии начала 
ХХ века;

• анализирует проблему тра-
диций и новаторства в литературе 
разных направлений начала века;

• называет основные направле-
ния, течения и школы в поэзии на-
чала ХХ века и их представителей. 
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Александр Александрович 
БЛОК «Вхожу я в темные хра-
мы…», «Незнакомка», «Фаб-
рика», «О, весна без конца и без 
краю…», «Россия», «О доблес-
тях, о подвигах, о славе…», «На 
железной дороге», «Ты – как от-
звук забытого гимна» (3 ч.)

Очерк жизни и творчества. 
Глубокое, проникновенное чувс-
тво Родины в лирике А.Блока. 
Чистота и тонкость выражения 
человеческих чувств. Образ Не-
знакомки как воплощение Веч-
ной Женственности. Философс-
кая символика. Музыкальность 
произведений А. Блока. 

Теория литературы. Симво-
лизм.

Для заучивания наизусть. 
1 стихотворение по выбору уча-
щихся.

Выразительное чтение. Ис-
полнительская задача («сверх-
задача») прочтения.

Для внеклассного чтения. 
А.А.Блок «Русь», «Соловьиный 
сад», «Стихи о Прекрасной Да-
ме», «Скифы».

Учащийся:
• знает основные события и эта-

пы жизни и творчества писателя;
• раскрывает глубокое, про-

никновенное чувство Родины в ли-
рике А.Блока;

• анализирует чистоту и тон-
кость выражения человеческих 
чувств в поэзии; 

• выразительно читает на-
изусть одно стихотворение по вы-
бору;

• рассматривает образ Незна-
комки как воплощение Вечной 
Женственности;

• объясняет философскую сим-
волику лирики; 

• анализирует музыкальность 
стихотворений А.Блока. 

Сергей Александрович ЕСЕ-
НИН «Не бродить, не мять в кустах 
багряных…», «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Собаке Качалова», «Не-
уютная жидкая лунность…», «Спит  
ковыль. Равнина дорогая…», «Не-
сказанное, синее, нежное…», «Пись-
мо к женщине» (3 ч.)

Очерк жизни и творчества с 
обобщением изученного ранее. 
Проникновенное чувство «боль-
шой» и «малой» родины, любовь 
и сострадание «ко всему живо-
му». Философская глубина и гу-
манизм лирики поэта, отражение 
в ней гармонии природы, тем рас-
цвета и увядания, быстротечности 
жизни, любви как высочайшего

Учащийся:
• знает основные события и эта-

пы жизни и творчества писателя; 
• на конкретных произведениях 

рассматривает тему родины в твор-
честве С.Есенина;

• раскрывает тему «Философс-
кая глубина и гуманизм лирики по-
эта, отражение в ней гармонии при-
роды, тем расцвета и увядания, быс-
тротечности жизни, любви как высо-
чайшего проявления духовности»;

• анализирует народно-песен-
ную основу лирики поэта;

• приводит примеры метафорич-
ности поэзии С.Есенина;

выразительно читает наизусть 
одно стихотворение по выбору.
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проявления духовности. На-
родно-песенная основа поэзии 
С.Есенина. 

Теория литературы. Углубле-
ние понятия о метафоре. 

Для заучивания наизусть. 
(1 стихотворение по выбору 

учащихся).
Для внеклассного чтения. 

Владимир Владимирович 
МАЯКОВСКИЙ «О дряни», 
«Письмо товарищу Кострову 
из Парижа о сущности любви», 
Разговор с фининспектором 
о поэзии», «Письмо Татьяне 
Яковлевой», «Про это», «Люб-
лю» 

(3 ч.)
Очерк жизни и творчества. 

В.Маяковский и Украина. Ро-
мантическая мечта поэта о воз-
рождении человека, о «вселен-
ской любви». Взгляд на поэ-
зию как на вдохновенный труд 
во имя народа. Красота и сила 
любовного чувства, отражение 
философских взглядов поэта в 
стихотворениях о любви. Юмор 
и патетика в лирических произ-
ведениях. Мечта о будущем гар-
моничном человеке и гуманных 
отношениях между людьми, 
трагическое мировосприятие 
в поэмах «Люблю», «Про это». 
Традиции и новаторство в поэ-
зии В.Маяковского. 

Теория литературы. Углуб-
ление понятия о лирическом ге-
рое. Футуризм.

Развитие речи. Развернутый 
ответ на заданную тему (в пись-
менной форме)

Для внеклассного чтения.
В.Маяковский «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Долг Украи-
не», «Нашему юношеству».

Тематическая аттестация

Учащийся:
• знает основные события и эта-

пы жизни и творчества писателя;
• раскрывает связи поэта с Ук-

раиной; 
• дает развернутый ответ на 

тему «Красота и сила любовного 
чувства, отражение философских 
взглядов поэта в стихотворениях о 
любви»;

• раскрывает тему поэта и поэ-
зии в лирике В. Маяковского;

• в единстве содержания и фор-
мы анализирует поэмы «Люблю», 
«Про это»;

• рассматривает особенности 
юмора и патетики в лирических 
произведениях В.Маяковского;

• объясняет сущность нова-
торства поэзии В.Маяковского; 

• выразительно читает на-
изусть одно стихотворение по вы-
бору.



429

Анна Андреевна АХМАТО-
ВА (Анна ГОРЕНКО) Из сборни-
ков «Вечер» или «Белая стая» 
(2-3 стихотворения), «Рекви-
ем» (4 ч.) 

Очерк жизни и творчества. 
Развитие положений акмеиз-
ма в поэзии А.Ахматовой. «По-
эзия утрат» ранней Ахматовой, 
ее художественные особеннос-
ти. «Реквием» – памятник эпо-
хе сталинского режима. Созда-
ние в поэме обобщенного порт-
рета народного страдания, рас-
крытие единения материнской 
трагедии лирической героини 
с трагедией страны. Проблема 
исторической памяти в произ-
ведении. 

Теория литературы. Поня-
тие об акмеизме.

Для заучивания наизусть. 
1 стихотворение или отрывок 
из поэмы (по выбору учителя и 
учащихся).

Для внеклассного чтения. 
Н.Гумилев. Лирика.

Учащийся:
• знает основные события и эта-

пы жизни и творчества писателя;
• объясняет сущность поэзии 

акмеизма; 
• анализирует развитие по-

ложений акмеизма в поэзии 
А.Ахматовой; 

• рассматривает художествен-
ные особенности ранней поэзии 
А.Ахматовой, приводит конкрет-
ные примеры; 

• раскрывает тему «Поэма 
«Реквием» А.Ахматовой – памят-
ник эпохе сталинского режима»;

• анализирует проблему исто-
рической памяти в поэме «Рекви-
ем»;

• выразительно читает на-
изусть одно стихотворение или от-
рывок из поэмы по выбору.

Марина Ивановна ЦВЕТАЕ-
ВА «Вчера еще в глаза глядел…», 
«Поэт», «Попытка ревности», 
«Что ж мне делать, слепцу и па-
сынку…», «Кто создан из камня, 
кто создан из глины…», «Встреча 
с Пушкиным», «Стихи к Пушки-
ну», «Красною кистью…» (3 ч.)

Очерк жизни и творчества. 
Отражение трагического разла-
да личности с миром. Тема поэ-
та и поэзии. Независимая мане-
ра поэтессы, противоречивый 
образ лирической героини. Те-
ма гения, божественного дара и 
ремесла. Образ А.С.Пушкина в 
поэзии М.Цветаевой. 

Для заучивания наизусть. 1 
стихотворение (по выбору учи-
теля и учащихся).

Учащийся:
• знает основные события и эта-

пы жизни и творчества писателя;
• рассматривает отражение 

трагического разлада личности с 
миром в поэзии А.Ахматовой;

• анализирует тему поэта и поэ-
зии в творчестве М. Цветаевой;

• объясняет противоречивость 
образа лирической героини поэтес-
сы, приводит конкретные приме-
ры; 

• раскрывает образ А.С.Пушки-
на в стихотворениях М.Цветаевой;

выразительно читает наизусть 
одно стихотворение по выбору



430

Выразительное чтение. Уг-
лубление знаний об особеннос-
тях чтения лирических произ-
ведений. 

Для внеклассного чтения. 
М.Цветаева. Цикл стихотворе-
ний «Лебединый стан». 

Борис Леонидович ПАСТЕР-
НАК «Февраль. Достать чер-
нил и плакать…», «На ранних 
поездах», «Лето в городе», «Ав-
густ», «Во всем мне хочется дой-
ти до самой сути…», «Гамлет», 
«Зимняя ночь» («Мело, мело по 
всей земле…») (3 ч.)

Очерк жизни и творчества. 
Тема поэта и поэзии в творчес-
тве Б. Л.Пастернака. Философ-
ская насыщенность лирики. 
Стремление постичь мир, удив-
ление перед чудом бытия. Вза-
имоотношение человека и при-
роды. Музыкальность и живо-
писность пастернаковской поэ-
зии.

Теория литературы. Углуб-
ление понятия о философской 
лирике. 

Для заучивания наизусть. 
1 стихотворение (по выбору 
учителя и учащихся).

Выразительное чтение. Осо-
бенности чтения философской 
лирики. 

Для внеклассного чтения. 
Б.Л.Пастернак «Доктор Жива-
го».

Тематическая аттестация.

Учащийся:
• знает основные события и эта-

пы жизни и творчества писателя; 
• раскрывает тему поэта и поэ-

зии в творчестве Б.Пастернака;
• анализирует философскую 

направленность лирики поэта;
• аргументирует музыкаль-

ность и живописность поэзии 
Б.Пастернака;

• выразительно читает на-
изусть одно стихотворение по вы-
бору.

Гийом АПОЛЛИНЕР (Виль-
гельм Аполлинарий Костровицкий) 
«Мост Мирабо», «Дождь» ( 2 ч.)

Сведения о поэте. Сущность 
поэтической реформы Аполли-
нера. Изображение чувств чело-
века в урбанистическом дина-
мичном мире. Способы создания

Учащийся:
• раскрывает сущность поэти-

ческой реформы Аполлинера;
• анализирует изображение 

чувств человека в урбанистическом 
динамичном мире в поэзии Апол-
линера; 
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эпической панорамы города и 
Вселенной в стихотворениях 
сборника «Алкоголи». Замысел 
«Каллиграм». Символика обра-
зов и новаторство визуального 
оформления произведения. 

Теория литературы. Стихот-
ворения – каллиграмы. 

Выразительное чтение. Вы-
разительное чтение стихотво-
рений-каллиграм.

Для внеклассного чтения. 
Г. Аполлинер «Лорелея».

• рассматривает способы созда-
ния эпической панорамы города и 
Вселенной в стихотворениях сбор-
ника «Алкоголи»;

• раскрывает замысел «Кал-
лиграм»;

• объясняет символику образов 
и новаторство визуального оформ-
ления произведения в стихотворе-
ниях поэта;

• раскрывает понятие стихот-
ворения-каллиграмы.

Райнер Мария РИЛЬКЕ «Ор-
фей. Эвридика. Гермес», «Соне-
ты к Орфею» (І, 1) (2 ч.) 

Сведения о поэте. Рильке 
и Украина. Философское ос-
мысление поиска духовно-
го единства с миром в поэзии 
Р.М.Рильке. Стремление объ-
единить современность и анти-
чность. Образ Орфея как персо-
нификация силы искусства, ко-
торое одухотворяет мир. 

Теория литературы. Углуб-
ление понятия о сонете.

Для внеклассного чтения. 
Р.М. Рильке «Осенний день», 
«Пантера», «Сонеты к Орфею» 
(на выбор).

Тематическая аттестация.

Учащийся:
• раскрывает философское ос-

мысление поиска духовного единс-
тва с миром в поэзии Р.М.Рильке;

• анализирует образ Орфея в 
поэзии Р.М.Рильке;

• аргументирует стремление 
объединить современность и ан-
тичность в стихотворениях поэта, 
приводит конкретные примеры. 

Основные требования к знаниям и умениям 
учащихся 11-го класса
Учащиеся должны знать:

- основные сведения о жизни и творчестве писателей;
- сюжет, особенности композиции и системы образов изученных про-

изведений;
- типическое (конкретно-историческое и общечеловеческое) в характе-

рах главных действующих лиц изученных произведений; 
- характерные стилевые (включая жанровые) особенности изученных 

произведений;
- основные признаки понятий: роман-эпопея, лирическая комедия, 

драма-дискуссия, лирическая проза, стихи-каллиграмы;
- общую характеристику поэзии акмеизма, символизма, футуризма.

Учащиеся должны уметь:
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- выразительно читать и понимать изучаемые художественные произ-
ведения;

- составлять простой и сложный план собственного устного и письмен-
ного высказывания;

- анализировать художественное произведение в единстве содержания 
и формы:
а) определять принадлежность произведения к одному из литератур-

ных родов;
б) выявлять основную проблематику произведения;
в) определять идейно-художественную роль элементов сюжета, ком-

позиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств 
языка в их единстве;

г) выявлять характерные особенности, роль и место героя в системе 
действующих лиц;

д) определять авторское отношение к герою;
е) обосновывать личностную оценку прочитанного произведения;

- создавать устные или письменные сочинения-рассуждения проблем-
ного характера по изучаемому произведению (в том числе индивиду-
альную, сравнительную, групповую характеристики героев произве-
дения);

- готовить рецензию или отзыв на прочитанную книгу и произведения 
других видов искусств (с выражением своего отношения к героям и 
событиям произведения);

- готовить доклад или реферат на литературную тему (по одному или 
нескольким источникам). 

12 класс
70 ч. / 2 часа в неделю
(60 час. – на текстуальное изучение, 2 часа – на повторение и 

обобщение, 4 часа – на развитие речи, 2 часа – на внеклассное чте-
ние, 2 часа – резерв)

Содержание учебного матери-
ала

Государственные требования 
к уровню общеобразовательной 
подготовки учащихся

ВВЕДЕНИЕ. ИЗ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1-й ПОЛОВИНЫ ХХ СТОЛЕТИЯ (26 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 
Формирование новых пред-

ставлений художественного 
мышления в литературе ХХ сто-
летия. Возникновение феноме-
на «массовой» культуры. Роль 
переводчиков в популяризации 
произведений мировой литера-
туры.

Учащийся:
• объясняет истоки формиро-

вания новых представлений худо-
жественного мышления в литера-
туре ХХ столетия;

• на конкретных примерах со-
поставляет произведения «массо-
вой» и художественной культуры;
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• раскрывает роль переводчи-
ков в популяризации произведе-
ний мировой литературы.

Франц КАФКА «Превращение» 
( 3 ч.)
Сведения о писателе. Изображе-

ние трагедии отчуждения личнос-
ти в новелле «Превращение». Об-
раз Замзы как гротескный литера-
турный «автопортрет» писателя и 
воплощение типа «маленького че-
ловека» ХХ столетия. Внутренние 
противоречия главного героя. Осо-
бенности композиции, смысл цент-
ральной метафоры, специфика ис-
пользования фантастических эле-
ментов в произведении.

Теория литературы. Литерату-
ра модернизма.

Развитие речи. Сочинение-рас-
суждение дискуссионного характера. 

Для внеклассного чтения. 
Дж. Джойс «Джакомо Джойс».

Учащийся:
• раскрывает изображение 

трагедии отчуждения личности 
в новелле Ф.Кафки «Превраще-
ние»;

• анализирует образ Грегора 
Замзы; 

• аргументирует причины 
внутренних противоречий глав-
ного героя;

• рассматривает особенности 
композиции;

• объясняет смысл централь-
ной метафоры произведения;

• раскрывает понятие о лите-
ратуре модернизма;

• готовит сочинение-рассуж-
дение дискуссионного характера.

Андрей Платонович ПЛАТО-
НОВ (КЛИМЕНТОВ) «Котлован», 
«Ювенильное море», «Чевенгур» 
(одно произведение по выбору учи-
теля) (4 ч.)

Сведения о писателе. А.Платонов 
и Украина. «Котлован», «Ювениль-
ное море», «Чевенгур», их стилевая 
специфика; отражение революци-
онной дисгармонии мира в «смут-
ном» (мифологическом) сознании 
героев. Ирония, сарказм, гротеск 
как основные приемы показа ав-
торского отношения к изобража-
емому – крайне жестокому и без-
нравственному миру. Пророческий 
смысл антиутопий.

Теория литературы. Антиутопия.
Для внеклассного чтения. 

А.Платонов «Старый механик», 
«Великий человек», «На заре ту-
манной юности».

Учащийся:
• раскрывает связи А.Плато-

нова с Украиной;
• рассматривает стилевые 

особенности произведения;
• анализирует иронию, сар-

казм, гротеск произведения как 
основные приемы показа авто-
рского отношения к изображае-
мому;

объясняет смысл понятия ан-
тиутопия. 
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Михаил Афанасьевич БУЛ-
ГАКОВ «Мастер и Маргарита» 
(6 ч.)

Очерк жизни и творчества. 
М.Булгаков и Украина. История 
создания, художественные ис-
точники романа «Мастер и Мар-
гарита». Широта философско-
нравственной проблематики про-
изведения: вопрос о соотноше-
нии добра и зла, нравственного 
выбора, справедливости и ответс-
твенности, отношений человека с 
властью, предназначение искус-
ства и др. Сатирическое изобра-
жение Москвы 30-х годов, гале-
рея советских обывателей и фун-
кционеров. Утверждение ценнос-
ти творчества и любви, их спаси-
тельной силы в судьбах Масте-
ра и Маргариты. Переосмысле-
ние евангельских сюжетов и об-
разов в произведении, прием «ро-
мана в романе». Образы Воланда 
и его свиты. Ирония и гротеск в 
изображении столкновения де-
мократических сил с московской 
действительностью. Особенности 
композиции, художественного 
времени и пространства, сквоз-
ные мотивы. 

Теория литературы. Углубле-
ние понятия о гротеске и иронии.

Развитие речи. Характерис-
тика образов. Развернутый ответ 
на заданную тему (письменно). 

Для внеклассного чтения. 
М.Булгаков «Собачье сердце», 
«Дни Турбиных».

Тематическая аттестация.

Учащийся:
• раскрывает связи 

М.Булгакова с Украиной;
• объясняет историю созда-

ния, художественные источники 
романа «Мастер и Маргарита»;

• анализирует проблематику 
романа;

• дает развернутый ответ на 
тему «Сатирическое изображение 
Москвы 30-х годов, галерея совет-
ских обывателей и функционеров 
в романе М.Булгакова «Мастер и 
Маргарита»;

• характеризует образы Мас-
тера и Маргариты;

• рассказывает о переосмыс-
лении евангельских сюжетов и 
образов в произведении;

• раскрывает прием «романа 
в романе» в произведении;

• анализирует образы Волан-
да и его свиты;

• раскрывает особенности 
композиции, художественного 
времени и пространства, сквоз-
ные мотивы в романе.

Михаил Александрович ШОЛО-
ХОВ «Поднятая целина» или «Ти-
хий Дон» (отдельные главы из ро-
мана) (6 ч.) Очерк жизни и творчес-
тва с обобщением изученного. «Ти-
хий Дон». Простой человек в водо-
вороте исторических катастроф.

Учащийся:
• раскрывает проблематику и 

идейную направленность романа;
• дает развернутый ответ на 

заданную тему; 
• анализирует главные обра-

зы романа;
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Центральные герои романа. 
Противоречивость Григория Ме-
лехова – главного образа романа. 
Особенности художественной ма-
неры писателя. 

«Поднятая целина». Новое 
прочтение романа. Отражение в 
романе сложного и противоречи-
вого процесса коллективизации. 
Трудовое казачество. Причины 
и истоки ошибок, допущенных 
главными героями романа. На-
род как нравственный судья их 
поступков. Гуманистический па-
фос романа. Трагическое и коми-
ческое в произведении. 

Развитие речи. Индивидуаль-
ная и групповая характеристики 
образов. 

Для внеклассного чтения. 
М.А.Шолохов «Донские рассказы». 

• объясняет причины и исто-
ки ошибок, допущенных главны-
ми героями романа;

• раскрывает гуманистичес-
кий пафос романа;

• анализирует изображение 
трагического и комического в 
произведении.

Альбер КАМЮ «ЧУМА» (6 ч.)
Сведения о писателе. Влия-

ние идей экзистенционализма на 
творчество А.Камю. Художест-
венное осмысление событий Вто-
рой мировой войны через при-
зму философии экзистенциона-
лизма в романе. Аллегорическое 
изображение французского Дви-
жения Сопротивления. Пробле-
ма познания смысла сосущество-
вания в критической ситуации, 
бунт и свобода человека в ми-
ре. Центральные образы романа. 
Символика чумы. Особенности 
художесвенного времени и про-
странства, образа автора в произ-
ведении. 

Теория литературы. Роман-
притча.

Для внеклассного чтения. 
П.Целан «Фуга смерти».

Тематическая аттестация.

Учащийся:
• на конкретных примерах 

показывает влияние идей экзис-
тенционализма на творчество 
А.Камю; 

• дает развернутый ответ на 
тему «Художественное осмыс-
ление событий Второй мировой 
войны через призму философии 
экзистенционализма в романе 
А.Камю «Чума»;

• раскрывает аллегорическое 
изображение французского Дви-
жения Сопротивления в романе;

• анализирует проблему поз-
нания смысла сосуществования 
в критической ситуации, бунта и 
свободы человека в мире, изобра-
женную в романе;

• характеризует центральные 
образы произведения;

• дает определение понятию 
роман-притча;

• раскрывает символический 
смысл названия романа. 
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ИЗ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
2-й ПОЛОВИНЫ ХХ СТОЛЕТИЯ (24 ч.)

Эрнест Миллер ХЕМИНГУЭЙ 
«Старик и море» (3 ч.) 

Сведения о писателе. Философ-
ская повесть-притча «Старик и мо-
ре» – гимн человеческому труду, 
воле и стойкости. Противопостав-
ление несправедливости и хаоса 
окружающей жизни вере в челове-
ка, в его нравственные силы и спо-
собности к подвигу. Нобелевская 
премия писателю (1954 г.).

Теория литературы. Повесть-
притча

Для внеклассного чтения. 
Э.Хемингуэй «Фиеста», «По ком 
звонит колокол». 

Учащийся:
• раскрывает тему «Философ-

ская повесть-притча «Старик и 
море» – гимн человеческому тру-
ду, воле и стойкости»;

• анализирует центральные 
образы произведения;

• аргументирует на конкрет-
ных примерах противопоставле-
ние в повести несправедливости и 
хаоса окружающей жизни вере в 
человека, в его нравственные си-
лы и способности к подвигу;

• дает определение понятию 
повесть-притча.

Александр Исаевич СОЛЖЕНИ-
ЦЫН «Матренин двор»,

«Один день Ивана Денисовича» 
(4 ч.) 
Сведения о писателе. «Матренин 

двор» – суровая правда о послевоен-
ной деревне. Пристальное внима-
ние писателя к судьбе обездоленной 
женщины-труженицы. Утвержде-
ние неиссякаемости нравственно-
го здоровья в народе. Яркость, выра-
зительность языка писателя. «Один 
день Ивана Денисовича» – вызов ре-
жиму, истории, социальной судьбе 
страны. Концентрация в одном дне 
Ивана Шухова трагической судьбы 
целой страны. Нобелевская премия 
писателя (1970 г.)

Теория литературы. Углубление 
понятия о рассказе.

Развитие речи. Развернутое вы-
сказывание на заданную тему с вы-
ражением собственной аргументиро-
ванной точки зрения на прочитанное.

Для внеклассного чтения.
А.И.Солженицын «Архипелаг-

ГУЛАГ»
Тематическая аттестация.

Учащийся:
• дает развернутый ответ на 

тему «Матренин двор» - суровая 
правда о послевоенной деревне»;

• характеризует образ обездо-
ленной женщины-труженицы в 
произведении;

• анализирует яркость, выра-
зительность языка писателя;

• раскрывает тему «Один день 
Ивана Денисовича» – вызов ре-
жиму, истории, социальной судь-
бе страны»;

• аргументирует на конкрет-
ных примерах из жизни главно-
го героя рассказа Ивана Шухова 
трагическую судьбу целой стра-
ны.
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Василий Макарович ШУК-
ШИН «Чудик», «Жена мужа в 
Париж провожала», «Микро-
скоп», «Сураз», «Алеша Бескон-
войный», «Срезал», «Штрихи к 
портрету», «Беседы при ясной 
луне» (2 на выбор учителя) ( 2 ч.)

Сведения о писателе. Сель-
ский горожанин в творчестве 
В.М.Шукшина. «Чудизм» его ге-
роев. Своеобразие шукшинской 
прозы: острая сюжетность, яр-
кие речевые характеристики ге-
роев, открытые финалы. Разви-
тие традиций зощенковского са-
тирического сказа.

Теория литературы. Углубление 
понятий о юморе, иронии и сатире.

Для внеклассного чтения. 
В.Шукшин «Энергичные люди», 
«Калина красная».

Учащийся:
• раскрывает тему «Сель-

ский горожанин в творчестве 
В.М.Шукшина»;

• анализирует «чудизм» геро-
ев рассказов В.Шукшина;

• аргументирует развитие 
традиций зощенковского са-
тирического сказа в рассказах 
В.Шукшина;

• раскрывает своеобразие 
прозы В.Шукшина.

Виктор Платонович НЕКРА-
СОВ «Городские прогулки» (за-
писки зеваки) ( 2 ч.)

Сведения о писателе. «Город-
ские прогулки» – размышления 
автора о времени, о себе, о судь-
бах людей разных национальнос-
тей и профессий. Образ города в 
произведении. 

Для внеклассного чтения. 
В.Некрасов «В окопах Ста-

линграда».

Учащийся:
• дает развернутый ответ на 

тему «Городские прогулки» – раз-
мышления автора о времени, о се-
бе, о судьбах людей разных наци-
ональностей и профессий»;

• раскрывает образ города в 
произведении.

Чингиз АЙТМАТОВ «ПЛАХА» 
(4 ч.)

Сведения о писателе. 
«Плаха» – роман-предупреж-

дение, затрагивающий острые 
нравственные проблемы совре-
менности. Утверждение духов-
ности, истин добра, милосердия, 
народной морали. Осуждение 
зла, преступности, жестокости, 
измены родному народу, его обы-
чаям. 

Учащийся:
• раскрывает тему «Плаха» – 

роман-предупреждение, затраги-
вающий острые нравственные про-
блемы современности»;

• аргументирует утверждение 
духовности, истин добра, милосер-
дия, народной морали в романе;

• характеризует главные обра-
зы произведения;

• анализирует подтекст романа.
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Теория литературы. Углубле-
ние понятия о подтексте.

Для внеклассного чтения. 
Ч.Айтматов «И дольше века 
длится день».

Анатолий Игнатьевич ПРИ-
СТАВКИН «Ночевала тучка зо-
лотая» ( 3 ч.)

Сведения о писателе. «Ноче-
вала тучка золотая» – жестокая 
правда о преступной воле Ста-
лина (изгнание в вечную ссылку 
целых народов). Взволнованное 
повествование о нелегкой судь-
бе братьев-близнецов Кузьмены-
шей, попавших в годы Великой 
Отечественной войны вместе с де-
тским домом на Северный Кав-
каз. Страстный призыв к правде, 
добру, справедливости. Нацио-
нальная проблема в повести.

Теория литературы. Углубле-
ние понятия о способах выраже-
ния авторской позиции в произ-
ведении.

Для внеклассного чтения. 
Г.Владимов «Верный Руслан».

Учащийся:
• дает развернутый ответ на 

тему «Ночевала тучка золотая» 
– жестокая правда о преступной 
воле Сталина (изгнание в вечную 
ссылку целых народов);

• анализирует судьбу братьев-
близнецов, изображенную в по-
вести;

• раскрывает проблематику и 
идейную направленность произ-
ведения; 

• анализирует национальную 
проблему в повести.

Сергей Донатович ДОВЛА-
ТОВ «Зона» (3 ч.)

Сведения о писателе. «Зона» – 
утрированное зеркало советской 
действительности. Философские 
размышления автора о природе 
человека, его сущности. Пробле-
ма личности и среды. Роль слу-
чая в жизни человека. Автобио-
графический характер повести. 

Для внеклассного чтения. 
С.Д.Довлатов «Компромисс», 
«Чемодан»

Учащийся:
• раскрывает тему «Зона» 

С.Довлатова – утрированное зер-
кало советской действительнос-
ти»;

• анализирует философские 
размышления автора о природе 
человека, его сущности;

• на конкретных примерах из 
повести аргументирует роль слу-
чая в жизни человека;

• раскрывает проблему лич-
ности и среды в произведении.

Фридрих ДЮРРЕНМАТТ 
«Визит старой дамы» (3 ч.)

Сведения о писателе. Аллего-
рический смысл сюжета драмы.

Учащийся:
• объясняет аллегорический 

смысл сюжета драмы 
Ф.Дюрренматта «Визит старой 
дамы»;
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Проблемы ценности жизни 
отдельного человека, искупле-
ния прошлых долгов, прав силы 
в свете духовного опыта послево-
енной Европы. Критика власти 
денег. Художественное своеоб-
разие произведения (гротеск, ус-
ловность, символика).

Теория литературы. Углубле-
ние понятия об условности в ис-
кусстве. 

Для внеклассного чтения. 
Э. Ионеско «Носороги».

• раскрывает проблемы цен-
ности жизни отдельного челове-
ка, искупления прошлых долгов, 
прав силы в свете духовного опы-
та послевоенной Европы, подня-
тые в произведении;

• анализирует художествен-
ное своеобразие драмы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА (10 ч.)

Литература постмодернизма 
(обзор) (1 ч.)

Постмодернизм как одно из 
значительных направлений в ис-
кусстве конца ХХ столетия. Фи-
лософско-эстетические основы 
постмодернизма и их проявление 
в художественной литературе. 

Учащийся:
• объясняет философско-эсте-

тические основы постмодернизма 
и их проявление в художествен-
ной литературе.

Иосиф Александрович БРОД-
СКИЙ «Стансы», «На столетие 
Анны Ахматовой», «Я входил 
вместо дикого зверя в клетку…», 
«Сонет», «Я всегда твердил, что 
судьба – игра», «Пилигримы», 
«Облака», «Рождественский ро-
манс», «Часть речи», «Разговор 
с небожителем» (3–4 стихотворе-
ния по выбору учителя) (2 ч.)

Сведения о поэте. Лирика 
И.Бродского – образец интел-
лектуально-философской по-
эзии 2-й половины ХХ столе-
тия. Постмодернистская моза-
ичность художественного ми-
ра поэзии И.Бродского. Глубина 
философской мысли в произве-
дениях поэта. Особенности поэ-
тики И.Бродского: интеллекту-
альная напряженность стихот-
ворений, строгое функциональ-
но обусловленное использование

Учащийся:
• аргументирует тезис «Пос-

тмодернистская мозаичность 
художественного мира поэзии 
И.Бродского»;

• раскрывает глубину фило-
софской мысли в произведениях 
поэта;

• на конкретных примерах 
анализирует особенности поэти-
ки И.Бродского;

• раскрывает понятие пост-
модернисткая лирика;

• выразительно читает на-
изусть одно стихотворение поэта.
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инверсий, переносов, тяготе-
ние длинных лирических форм к 
эпичности. Нобелевская премия 
поэта (1987 г.). 

Теория литературы. Постмо-
дернисткая лирика. 

Для заучивания наизусть.
1 стихотворение по выбору уча-
щихся. 

Выразительное чтение. Осо-
бенности чтения лирических про-
изведений (углубление знаний).

Виктор Олегович ПЕЛЕВИН 
«Чапаев и Пустота» (4 ч.)

Сведения о писателе. 
Осознание всеобщей иллюзор-

ности мира в романе В.Пелевина 
«Чапаев и Пустота». Образы поэта 
Петра Пустоты и Чапаева. Жизнь 
и действие главных героев романа 
в нескольких реальностях. 

Теория литературы. Постмо-
дернистский роман. 

Развитие речи. Доклад или ре-
ферат на тему по одному или не-
скольким источникам.

Для внеклассного чтения. 
В.Пелевин «Желтая стрела».

Учащийся:
• раскрывает тему «Осозна-

ние всеобщей иллюзорности ми-
ра в романе В.Пелевина «Чапаев 
и Пустота»;

• анализирует образы поэта 
Петра Пустоты и Чапаева; 

• показывает жизнь и дейс-
твие главных героев романа в не-
скольких реальностях;

• раскрывает понятие пост-
модернистский роман;

• готовит доклад или реферат 
на тему по одному или несколь-
ким источникам.

Умберто ЭКО «Имя розы» (клю-
чевые эпизоды) (3 ч.) 

Сведения о писателе. Постмо-
дернисткий сюжет поиска исчез-
нувшей книги, иронический ха-
рактер центрального конфликта 
в романе «Имя розы». Элементы 
жанра исторического, приключен-
ческого и детективного романа. Иг-
ра с «чужим» текстом и читателем 
в романе. Смысл названия произ-
ведения.

Теория литературы. Углубление 
понятия о постмодернистком романе. 

Для внеклассного чтения. 
М.Павич «Хазарский дневник». 

Тематическая аттестация.

Учащийся:
• раскрывает тему «Постмо-

дернисткий сюжет поиска исчез-
нувшей книги, иронический ха-
рактер центрального конфликта в 
романе «Имя розы»;

• раскрывает смысл названия 
произведения;

• анализирует элементы жан-
ра исторического, приключенчес-
кого и детективного романа в про-
изведении.
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Основные требования к знаниям и умениям 
учащихся 12-го класса
Учащиеся должны знать:

· основные сведения о жизни и творчестве писателей;
· сюжет, особенности композиции и системы образов изученных про-

изведений;
· типическое (конкретно-историческое и общечеловеческое) в характе-

рах главных действующих лиц изученных произведений; 
· характерные стилевые (включая жанровые) особенности изученных 

произведений;
· основные признаки понятий: антиутопия, роман-притча, повесть-

притча; 
· общую характеристику литературы модернизма и постмодернизма.
Учащиеся должны уметь:
· выразительно читать и понимать изучаемые художественные произ-

ведения;
· составлять простой и сложный план собственного устного и письмен-

ного высказывания;
· анализировать художественное произведение в единстве содержания 

и формы:
а) определять принадлежность произведения к одному из литератур-

ных родов;
б) выявлять основную проблематику произведения;
в) определять идейно-художественную роль элементов сюжета, ком-

позиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств 
языка в их единстве;

г) выявлять характерные особенности, роль и место героя в системе 
действующих лиц;

д) определять авторское отношение к герою;
е) обосновывать личностную оценку прочитанного произведения;

· создавать устные или письменные сочинения-рассуждения проблемного 
характера по изучаемому произведению (в том числе индивидуальную, 
сравнительную, групповую характеристики героев произведения);

· готовить рецензию или отзыв на прочитанную книгу и произведения 
других видов искусств (с выражением своего отношения к героям и 
событиям произведения);

· готовить доклад или реферат на литературную тему (по одному или 
нескольким источникам). 
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Про вивчення мов і літератур у загальноосвітніх 

навчальних закладах з навчанням мовами 

національних меншин у 2006/ 2007 

навчальному році

Основними завданнями вивчення курсу мов і літератур у загальноосвіт-
ніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин є фор-
мування гуманістичного і державного світогляду, почуття патріотизму в уч-
нів; розширення їх культурно-пізнавальнних інтересів, виховання поваги 
до традицій свого народу та толерантного ставлення до культури і традицій 
інших народів.

Вчителі-словесники цих навчальних закладів мають створювати опти-
мальні умови для належного опанування учнями державної та рідної мов і 
літератур, надаючи при цьому пріоритет процесу учіння, тобто самостійній 
пізнавальній діяльності учнів, розвитку в них творчих здібностей, ініціатив-
ності, вміння працювати з інформацією, критично оцінювати ії, застосову-
вати для життєвих потреб, формувати й відстоювати власну думку чи грома-
дянську позицію щодо тих чи інших подій і явищ. 

З огляду на ці завдання сучасний шкільний мовний курс будується на 
комунікативному підході та має практичну спрямованість, що надає мож-
ливість реалізувати одну з найголовніших потреб суспільства - потребу лю-
дини в іншій людині та використання іі можливостей в усіх сферах — в по-
буті, на виробництві, науці та ін.

Ці основні підходи — комунікативність та практична спрямованість, а 
також взаємопов, язаний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності, реалі-
зуються у нових програмах з української та рідних мов для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин.

Зміст програм конкретизовано у підручниках з української та рідних 
мов для 5 і 6 класів, в яких при поданні програмового матеріалу в цілому 
посилено мовленнєву спрямованість. Більшість вправ і завдань при цьому 
створено на базі текстів, теми яких рекомендовано соціокультурним блоком 
програм.

Завдання до вправ різноманітні та спрямовані на розвиток основних 
видів мовленнєвої діяльності, засвоєння теоретичного матеріалу ( за мовною 
змістовою лінією), формування загальнонавчальних умінь і навичок, перед-
бачених діяльнісною змістовою лінією програми.

У навчальному процесі значну роль відіграє не тільки вивчення нового, 
але і повторення вже вивченого матеріалу, для чого в навчальних програмах 
відведено спеціальні години напочатку та в кінці року.Так, у 5 класі уведен-
ня розділу «Повторення матеріалу, вивченого в 1-4 класах» викликано не-
обхідністю правильного вирішення питання наступності між початковою та 
основною школою, а у 6,7 та ін. класах – наступності між класами. Бажано, 
щоб вчитель після кожної теми планував повторення вивченого матеріалу. Це 
надасть можливість забезпечити необхідний рівень прочних знань та умінь.
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У 5 класі уводиться пропедевтичний курс синтаксису, який є базою для 
подальшого вивчення пунктуації та формування пунктуаційних навичок. У 
цьому розділі є матеріал, з яким учні мають тільки ознайомитися, але більш 
поглибленно працювати над ним вони будуть у старших класах при вивченні 
систематичного курсу синтаксиса.

До таких, наприклад, відносяться такі теми, як «Повні та неповні речен-
ня», «Вставні слова»,»Речення з одним головним членом» та ін.

Вивченню фонетики у 5 класі має приділятися значна увага, бо вона фак-
тично пов’язана зі всіма розділами науки про мову і в подальшому ці знання 
будуть необхідні при вивчення орфографії, синтаксису. При опрацюванні 
цього розділу учні мають отримати не тільки необхідний об’єм фактичних 
знань про звукову систему української або рідних мов, но мати сформовані 
фонетичні, тобто слухо-вимовні навики, при опрацюванні яких необхідно 
враховувати явища інтерференції. Обов’язковими етапами роботи над фо-
нетичним матеріалом має бути сприйняття на слух фонетичних явищ, виді-
лення нового звуку із мовленнєвого потоку або у мовленнєвих вправах. Робо-
та з фонетики необхідно систематично проводити і в наступних класах.

Починаючи з 5 класу вивчається розділ «Лексикологія». Оволодіння ма-
теріалом цього розділу допоможе збагатити словниковий запас школярів, 
буде сприяти формуванню умінь відбору мовних засобів спілкування.

Вивчення кожного розділу, кожної теми має сприяти розвитку логічного 
мислення і мовлення учнів, тому необхідно постійно удосконалювати усі види 
мовленнєвої діяльності ( аудіювання, говоріння, читання, письмо). В підруч-
никах з мов для 5 і 6 класів це забезпечується різними видами вправ та завдань 
такого плану: надання відповіді на запитання або складання запитання до 
тексту; складання плану до прочитаного тексту; усний або письмовий пере-
каз тексту; розповідь за початком, складання коротких творів-розповідей та 
ін. Ця робота продовжується на уроках зв»язного мовлення, на яких учитель 
має розвивати, насамперед, словниковий запас учнів. Правильно організова-
на словникова робота сприятиме свідомому практичному засвоєнню українсь-
кої або рідних мов, розвитку умінь та навичок, необхідних у майбутній мов-
леннєвій діяльності. Учитель має орієнтуватися на запропоновані у програмі 
теми соціокультурної лінії, види робіт з розвитку зв»язного мовлення, мовний 
матеріал підручника, тексти художніх творів. Корисними видами робіт з роз-
витку мовлення є: стисле переказування почутого або прочитаного, складан-
ня діалогів, висловлювання за малюнками, колективно складеним планом.

У 6 класі розпочинається вивчення розділу «Морфологія», який систе-
матизується на лінійній основі з деякими відступами ( вони зумовлені не-
обхідністю посилення функціонального підходу), зберрігаючи в основному 
структуру теоретичної частини курсу рідних мов.

Крім підручників важливим компонентом навчального процесу є інші 
засоби навчання: збірники текстів диктантів, переказів, посібники для по-
закласної роботи, дидактичні матеріали та ін. У 2005-2006 рр до ряду нових 
підручників підготовлено навчально-методичні комплекси, які можуть бути 
використані вчителями у своїй роботі, а саме: методичний посібник до підруч-
ника з румунської мови для 5 класу (авт. Є.М.Маноїл; Чернівці: вид-во Тех-
нодрук, 2005 р.), «Зошит учня 5 класу з румунської мови» ( авт. Є.М.Маноїл, 
Д.М.Михай, І.С.Єпекюк, М.Г.Шапка; Чернівці: вид-во Технодрук , 2005 р.); 
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«Збірник тестів з молдовської мови. 5 клас» ( авт. В.В.Кьося, Л.І.Фєтєску; 
Одеса: Астропринт, 2006 р.); «Робочий зошит з молдовської мови для учнів 
5 класу»( авт. В.В.Кьося, Л.І.Фєтєску; Одеса: Астропринт, 2006 р.); посіб-
ник «Вивчення української мови у 5-6 класах « ( авт.Н.В.Бондаренко, Київ: 
Освіта,2006 р.); «Календарне-тематичне планування з російської мови у 5 
класі» ( Л.В.Давидюк та ін.; Київ: Майстер-клас, 2005 р.); «Збірник пере-
казів з російської мови. 5-9 класи» ( К.І.Бикова та ін.; Київ: Майстер-клас, 
2006 р.); « Комплект з розвитку мовлення.5 клас; 6 клас» (авт. В.І.Стативка 
та ін.; Харків: Веста, 2005 р.); «Зошити з підготовки до тематичної атестації 
у 5 класі; 6 класі» ( авт. К.І.Бикова та ін.; Харків: Веста, 2005 р., 2006 р.).

Окрім того все більшого застосування у роботі вчителя набуває вико-
ристання комп’ютерних технологій та Інтернету. Пропонуємо для роботи 
наступні сайти: 

· Бібліотека Мошкова ( вітчизняна та зарубіжна проза, поезія, філософська 
література)-htt:// www.lib.ru/;

· електронна бібіліотека класичної літератури – http://www.klassikf.ru/; Вес-
на. Словник –http://www.slovnvk.org/ - літературно-критичні матеріали; 

· Національна бібліотека України ім.В.Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/;
· Національна парламентська бібліотека України – http://www.nplu.kiev.ua/;
· Національний Союз письменників України-htth://www.nspu.kiev.ua/
· Міністерство освіти і науки України ( офіційний відділ).

В основу нових програм з інтегрованого курсу літератур покладено осо-
бистісно орієнтовану модель навчання, яка ставить за мету формування ши-
рокої читацької компетенції, розвиток естетичних потреб, виховання осо-
бистості, здатної розуміти класичну і сучасну культуру.

Завданням вивчення літератури у 5 і 6 класах є продовження роботи, роз-
початої в початковій школі, - вчити школярів правильного, вдумливого чи-
тання та розуміння прочитаного, використовувати елементи аналізу худож-
нього тексту. Опрацювання відібраних для цих класів творів дає можливість 
розширити та поглибити досвід учнів, формуючи їх читацьку компетенцію, 
художній смак і моральні принципи.

Набутий учнями у початковій школі літературний досвід дає змогу вчи-
телеві узагальнити їх знання, щоб підвести у 5 класі до вивчення і розуміння 
стилю того чи іншого твору, формуванню здатності визначати характери ху-
дожніх образів. При цьому з першого уроків необхідно орієнтувати учнів на 
роботу з додатковими джерелами інформації.

У 6 класі вчитель має акцентувати увагу на більш грунтовне осмислен-
ня тексту ( виділення головних думок, теми, упорядкування планів), вчити 
школярів самостійно мислити, аналізувати, узагальнювати думки.

У 5 і 6 класах під час вивчення літератури слід активніше використовува-
ти сучасні педагогічні технології ( комп’ютеризоване навчання, інтерактив-
ні види і форми роботи), які збільшують самостійність учнів та мотивують 
потребу їхньої читацької культури.

Проблема діалогізму уроку літератури набуває особливої актуальності. 
Треба враховувати, що читач-учень, це активний учасник літературного 
процесу.

При вивченні художніх творів на уроках літератури необхідно реалізо-
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вувати комунікативно-дяльнісний підхід до роботи з текстом, що має поліп-
шити рівень мовленнєвої культури.

Цьому також сприятиме можливість вивчати твори світової класики мо-
вою оригіналу ( лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.04 р. № 
1/9-113).

У 6 класі пріоритет має надаватися методам творчого читання і творчих 
завдань, а також таким прийомам, як коментоване і виразне читання, бесі-
да, порівняльний аналіз творів та ін.

Звертаємо увагу, що у програмах подано орієнтовний розподіл навчаль-
ного часу. Учителеві надається право у разі потреби вносити до нього необ-
хідні корективи. Бажано при цьому не використовувати години, відведені 
на уроки розвитку мовлення. Резервний час учитель використовує на свій 
розсуд.

Обсяг навчального матеріалу в підручниках дібрано з орієнтацією на про-
грамовий матеріал з української, рідних мов і літератур та кількість годин, 
відведенних на їх вивчення у типових навчальних планах для загальноос-
вітніх навчальних закладів з 12-річним терміном навчання., що затверд-
жені наказами Міністерства освіти і науки України від 23.02.04 № 132 , від 
09.03.05 № 145 ( див. Інформаційний збірник МОН України № 6, 2004 р.; 
№ 10, 2005 р.). Крім того, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 29.11.05 № 682 «Про типові навчальні плани початкової школи 
« ( див. Інформаційний збірник МОН України № 1, 2006 р.) збільшено кіль-
кість годин на вивчення мов національних меншин.

Звертаємо увагу, що новим типовим навчальним планом для загальноос-
вітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням мов 
національних меншин ( додаток 2) передбачено вивчення російської та ін-
ших мов національних меншин в інваріантній складовій з 1 по12 класи.

У загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання 
з вивченням російської мови вчітелі працюватиме за навчальною програ-
мою «Російська мова. 5-12 класи» (авт. Н.Ф.Баландіна, Н.В.Дегтярьова, 
С.А.Лебеденко; Чернівці: Букрек, 2005 р.) та підручниками «Російсь-
ка мова», 5 клас ( авт. Н.Ф.Баландіна, Н.В.Дегтярьова, С.А.Лебеденко; 
Київ: Вид-во «Знання України», 2005 р.); «Російська мова», 5 клас ( авт. 
І.П.Гудзик, В.О.Корсаков, Н.А.Пашківська; Київ: Освіта, 2005 р.).

Оба підручника враховують знання учнів, отриманих у початкових кла-
сах, і є складовою загального курсу російської мови з 1 по 12 класи.

Для тих загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою, що обрали вивчення російської мови з 5 класу і в попередні роки її 
не вивчали, розроблена нова навчальна програма авторським колективом 
у складі І.П.Гудзик, В.О.Корсакова, К.І.Бикової. Вона видрукована у жур-
налі «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України» ( № 10, 
2005 р.), підручник готується до друку видавництвом «Освіта».

У випадку вивчення інтегрованого курсу «Література» в цих закладах 
рекомендуємо використовувати навчальну програму та підручники з літера-
тури для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням відповідною ( 
російською, румунською, польською та ін.) мовою національних меншин.

У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мо-
вою ( додаток 1) мови національних меншин можуть вивчатися як предмет 
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або факультативно за рахунок варіативної складової навчального плану, 
який формується навчальним закладом.

Вибір навчального плану, за яким буде здійснюватись навчання, і вибір 
вивчення відповідної мови (угорської, російської, польської та ін.) належить 
батькам та учням.

Повний перелік підручників та іншої навчально-методичної літератури 
для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національ-
них меншин буде видрукований в Інформаційному збірнику Міністерства 
освіти і науки України.

Звертаємо увагу, що у загальноосвітніх навчальних закладах з навчан-
ням мовами національних меншин ( російською, румунською, кримсько-
татарською та ін.) працюють за єдиною навчальною програмою з ук-
раїнської літератури ( авт. О.М.Івасюк, Н.В.Гуйванюк, В.Є.Бузинська) 
та підручником цих же авторів. Однак, в залежності від рівня володіння 
учнями цих навчальних закладів українською мовою, за рішенням обласних 
управлінь освіти і науки, можна користуватися навчальною програмою та 
підручниками з української літератури для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням українською мовою.

У 7-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами 
національних меншин вчителі працюватимуть відповідно до типових нав-
чальних планів, затверджених наказом МОН України від 25.04.01 р. № 342.

Порядок вивчення мов і літератур та кількість годин, відведених на них, 
залишилися, як і в попередні роки, незмінними.

Звертаємо увагу, що мови національних меншин у загальноосвітніх нав-
чальних закладах з навчанням українською мовою вивчаються на основі 
вільного вибору учнів та їх батьків за рахунок варіативної складової нав-
чального плану ( по 2 години на тиждень).

У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мо-
вою, де російська мова вивчається факультативно з 5 по 9 класи, необхід-
но користуватися програмою «Російська мова. 5-9 класи. Факультативний 
курс» ( авт. Л.В.Давидюк, Харків:Торсінг, 2004 р.). Розроблена та видруко-
вана з цього курсу програма для 10-11 класів у журналі «Всесвітня літерату-
ра в середніх навчальних закладах України»( № 7, 2005 р.).

У цих же навчальних закладах можна користуватися новою навчальною 
програмою з російської мови як курсу за вибором ( авт. Т.Я.Фролова, Сім-
ферополь: Таврида, 2005 р.). Програмою передбачено інтенсивне вивчення 
російської мови з максимальним використанням знань, засвоєних на уроках 
української мови. В її основу покладено варіативність, що дозволяє навчаль-
ним закладам самостійно визначати час уведення цього курсу та його три-
валість ( від 1 до 4 років).

На перехідний період до профільного навчання для 10-11 класів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою необхідно 
користуватися програмами: «Російська мова, для класів філологічного про-
філю» ( авт.З.П.Барабанщикова, Київ: Педагогічна преса, 2005 р.); з інтег-
рованого курсу «Література»( російська та зарубіжна), для класів філологіч-
ного, універсального, негуманітарного профілів (авт. В.І.Силантьєва; Київ: 
Педагогічна преса, 2005 р.).

Можна використовувати також регіональні програми з мов і літератур 



відповідного профілю, які погоджені науково-методичними комісіями і ма-
ють гриф Міністерства освіти і науки України.

Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мо-
вою вперше підготовлено «Збірник текстів для написання переказів» ( авт. 
Г.І.Поліщук, Т.С.Гусарська; Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005 
р.), який може бути використаний для державної підсумкової атестації.

Оцінювання з рідних мов і літератур проводиться за Критеріями оціню-
вання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (Київ: 
Перун, 2004 р.) Ці ж критерії, адаптовані до особливостей кожної мови і лі-
тератури, видруковано у нових навчальних програмах.

При виникненні питань щодо оформлення у класному журналі резуль-
татів навчальних досягнень з мов необхідно необхідно звертатися до листа 
Міністерства освіти і науки від 28.0406 № 1/9-301. 




