5’ 2013

ОФІЦІЙНО

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ

ПРОГРАМА
для загальноосвiтнiх навчальних закладiв з українською мовою навчання
Українська мова
5–9 класи*
У к л а д а ч i: Г.Т. Ш е л е х о в а – провiдний науковий спiвробiтник лабораторiї навчання української мови
Інституту педагогiки НАПН України, кандидат педагогiчних наук (керiвник групи); Т.Д. Г н а т к о в и ч – завiдувач
кабiнету суспiльно-гуманiтарних дисциплiн ЗІППО, кандидат педагогiчних наук; Н.Б. К о р ж о в а – учитель
школи-iнтернату № 11 для слабозорих дiтей; В.І. Н о в о с ь о л о в а – науковий спiвробiтник лабораторiї навчання
української мови Інституту педагогiки НАПН України; М.І. П е н т и л ю к – професор кафедри української мови
Херсонського державного унiверситету, доктор педагогiчних наук; А.С. П о н о м а р е н к о – учитель Українського
гуманiтарного лiцею Київського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка; К.В. Т а р а н i к - Т к а ч у к –
головний спецiалiст вiддiлу експериментальної педагогiки та управлiння освiтою МОН України, кандидат
педагогiчних наук.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму з української мови для загально- човою, для мовних курсiв вона є водночас i клюосвiтнiх навчальних закладiв з українською мо- човою, i предметною, що формується в школярiв
вою навчання розроблено на основi Закону у процесi навчання мови, зокрема української, i
України «Про загальну середню освiту» й ново- передбачає сформованiсть в учнiв умiнь в усiх
го Державного стандарту базової i повної загаль- видах мовленнєвої дiяльностi (аудiювання, чиної середньої освiти (постанова Кабiнету тання, говорiння, письмо).
Результатом такого процесу є формування
Мiнiстрiв України вiд 23.11.2011 р. № 1392),
який $рунтується на засадах компетентнiсного, загальної компетентностi людини, що є сукупкогнiтивно-комунiкативного, особистiсно зорi- нiстю ключових компетентностей, iнтегрованою
єнтованого й дiяльнiсного пiдходiв до навчання, характеристикою особистостi, яка має сформущо зумовлює чiтке визначення результативного ватися в процесi навчання й мiстити знання,
складника засвоєння змiсту базової й повної за- умiння, ставлення, досвiд дiяльностi та особистiснi поведiнковi моделi. Визначальною ознакою
гальної середньої освiти.
Компетентнiсть сьогоднi вважається перед- цього пiдходу є змiщення акцентiв на готовнiсть
умовою успiшної самореалiзацiї випускника в учня застосовувати здобутi знання й набутi
суспiльствi й передумовою розвитку самого вмiння та навички для розв’язання проблем,
суспiльства, адже компетентнiсний пiдхiд перед- що виникають у реальному життi.
У програмi враховано державний статус укбачає активну участь школярiв у процесi навчання, зокрема широке використання самостiйної ро- раїнської мови, її суспiльнi функцiї, взято до уваботи, а також роботу в парах, невеликих групах, ги специфiку навчального предмета, що має випроектну дiяльнiсть, тобто спрямування освiтньо- разнi iнтегративнi функцiї, здатнiсть справляти
го процесу на формування й розвиток ключових i рiзнобiчний навчальний, розвивальний i виховний впливи на учнiв, сприяти формуванню осопредметних компетентностей особистостi.
Навчальний предмет «Українська мова» бистостi, готової до активної, творчої дiяльностi у
посiдає особливе мiсце серед шкiльних пред- всiх сферах життя суспiльства, виробляти навичметiв, бо є не лише об’єктом вивчення, а й засо- ки самостiйної навчальної дiяльностi, самоосвiти
бом навчання, а отже, i потребує рiшучiшого пе- й самореалiзацiї; ураховано сучаснi органiзацiйнi
реорiєнтування процесу опанування учнями форми, методи й технологiї навчання української
знань про мову й формування мовних, мовлен- мови в загальноосвiтнiх навчальних закладах.
Основна мета навчання української мови понєвих умiнь i навичок до повноцiнного засвоєння всiх лiнiй змiсту мовної освiти, визначе- лягає у формуваннi нацiонально свiдомої, духовних Державним стандартом, – мовленнєвої, мов- но багатої мовної особистостi, яка володiє
ної, соцiокультурної i дiяльнiсної (стратегiчної). вмiннями й навичками вiльно, комунiкативно
Саме цi лiнiї формують комунiкативну компе- доцiльно користуватися засобами української
тентнiсть особистостi, сприяють розвитковi мови — її стилями, типами, жанрами в усiх видах
нацiональної самосвiдомостi, патрiотичному, мовленнєвої дiяльностi (аудiювання, читання,
морально-етичному та естетичному вихованню говорiння, письмо), тобто забезпечує належний
учнiв. Вiдповiдно до цього в 5–9-х класах фор- рiвень комунiкативної компетентностi. Зазначемуються мовна, мовленнєва, соцiокультурна й на мета передбачає здiйснення навчальної, роздiяльнiсна компетентностi як складники ко- вивальної й виховної функцiй освiтнього змiсту
навчального предмета.
мунiкативної компетентностi.
Вiдповiдно до поставленої мети головними
На вiдмiну вiд iнших шкiльних предметiв,
для яких комунiкативна компетентнiсть є клю- завданнями навчання української мови в основнiй школi є:
– виховання стiйкої мотивацiї й свiдомого
* У цьому числi журналу подаємо програму для 5-го
класу.
прагнення до вивчення української мови;
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– формування в школярiв компетентностей комунiкативно доцiльно й виправдано користуватися
засобами мови в рiзних життєвих ситуацiях i сферах спiлкування, дотримуючись норм українського
етикету;
– ознайомлення з мовною системою й формування на цiй основi базових лексичних, граматичних, стилiстичних, орфоепiчних i правописних
умiнь i навичок; здатностi учня до аналiзу й оцiнки
мовних явищ i фактiв;
– формування вмiнь розрiзняти, аналiзувати,
класифiкувати мовнi факти, оцiнювати їх з погляду
нормативностi, вiдповiдностi ситуацiї та сферi
спiлкування; працювати з текстом, здiйснювати пошук iнформацiї в рiзноманiтних джерелах, передавати її в самостiйно створених висловлюваннях
рiзних типiв, стилiв i жанрiв;
– формування духовного свiту учнiв, цiлiсних
свiтоглядних уявлень, загальнолюдських цiннiсних
орiєнтирiв, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу i людства загалом.
Прiоритетною iдеєю курсу української мови в основнiй школi є забезпечення iнтенсивного мовленнєвого та iнтелектуального розвитку учнiв. Володiння українською мовою, умiння спiлкуватися,
добиватися успiхiв у процесi комунiкацiї є тими характеристиками особистостi, якi здебiльшого визначають досягнення людини практично в усiх галузях
життя, сприяють її успiшнiй адаптацiї до мiнливих
умов сучасного свiту.
Навчальний матерiал основної школи розподiляється вiдповiдно до курсiв української мови
для 5, 6, 7, 8 i 9 класiв разом з вимогами до рiвнiв
мовленнєвої, мовної, соцiокультурної й дiяльнiсної
компетентностей учнiв зазначених класiв.
Кожен iз курсiв для певного класу складається з
чотирьох змiстових лiнiй (мовленнєвої, мовної,
соцiокультурної й дiяльнiсної, або стратегiчної), якi
подаються у формi таблиць. У мовленнєвiй i мовнiй
змiстових лiнiях основними є три колонки: в однiй
з них подано змiст навчального матерiалу, а в двох
iнших вiдповiдно – вимоги до рiвнiв мовленнєвої,
мовної, соцiокультурної й дiяльнiсної компетентностей учнiв i кiлькiсть годин, що видiляється на вивчення певної теми.
Змiст мовленнєвої змiстової лiнiї викладається
за принципом структурної систематичностi, що передбачає поступове ускладнення й поглиблення
вiдомостей про мовленнєвознавчi поняття i формування на їхнiй основi вмiнь i навичок у всiх видах мовленнєвої дiяльностi (аудiативних, читацьких, текстотворчих).
Змiст мовної змiстової лiнiї подається за лiнiйним принципом, що доповнюється реалiзацiєю системи мiжпредметних i внутрiшньопредметних зв’язкiв, якi зумовлюють систематичне й рiзнобiчне збагачення словникового запасу та граматичної будови
мовлення учнiв лексико-фразеологiчними, граматичними, стилiстичними засобами, удосконалення

мовних i мовленнєвих умiнь i навичок, умiнь користуватися рiзними лiнгвiстичними словниками.
Зазначенi двi змiстовi лiнiї (мовленнєва й мовна) є основними, якi визначають безпосереднiй
предмет навчання, його структуру, супроводжуються вимогами до рiвня мовленнєвої й мовної компетентностей учнiв, кiлькiстю годин, що видiляються на їх засвоєння, а двi iншi (соцiокультурна й
дiяльнiсна (стратегiчна)) є засобом досягнення основної освiтньої мети навчання української мови в
основнiй школi.
Вимоги щодо засвоєння змiсту мовленнєвої й
мовної змiстових лiнiй є спецiальними. Саме вони
мiстять критерiї, за якими визначається рiвень навчальних досягнень учнiв з предмета. А вимоги до
соцiокультурної й дiяльнiсної змiстових лiнiй мають
загальний характер i пiдпорядковуються освiтнiм
завданням перших двох змiстових лiнiй, тому виконання їх контролюється опосередковано, через вимоги щодо засвоєння мовного й мовленнєвого компонентiв змiсту програми. Водночас володiння цими
загальними вмiннями й навичками є важливою умовою формування в учнiв соцiокультурної, дiяльнiсної компетентностей, якi є одними зi складникiв
комунiкативної компетентностi, умовою й показником загального особистiсного розвитку школярiв.
Комунiкативно-функцiйний пiдхiд, що лежить в
основi навчання української мови, прiоритетним
передбачає розвиток умiнь i навичок мовленнєвої
дiяльностi, а робота над мовною теорiєю, формування знань i вмiнь з мови пiдпорядковується завданням розвитку мовлення. Тому змiст програмового
матерiалу в кожному класi розпочинається мовленнєвою змiстовою лiнiєю.
Отже, призначення мовленнєвої змiстової лiнiї
полягає в забезпеченнi цiлеспрямованого формування й удосконалення вмiнь i навичок в усiх видах мовленнєвої дiяльностi – аудiюваннi, читаннi, говорiннi,
письмi на основi засвоєння мовленнєвознавчих понять, визначених у рубрицi «Вiдомостi про мовлення»; оволодiння базовими вмiннями й навичками використання мови в життєво важливих для певного
вiку сферах i ситуацiях спiлкування (рубрика «Види
робiт») (мовленнєва компетентнiсть).
Реалiзацiя її змiсту здiйснюється як на спецiальних уроках з розвитку мовлення, так i на уроках засвоєння основ науки про мову, що дає змогу зробити процес формування мовленнєвої компетентностi
учнiв ефективнiшим.
Призначення мовної змiстової лiнiї здiйснюється в процесi засвоєння учнями системних знань
про мову й формування на їх основi вiдповiдних
умiнь як засобу пiзнання, спiлкування, самовираження людини (мовна компетентнiсть).
Соцiокультурна змiстова лiнiя є засобом опанування нацiональних, загальнолюдських культурних
i духовних цiнностей, норм, якi регулюють стосунки мiж поколiннями, статями, нацiями, сприяють
естетичному й морально-етичному розвитковi осо-
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бистостi, органiчному входженню її в соцiум. а й стилiстичному, а також в аспектi мовленнєвої
Змiстове наповнення цiєї змiстової лiнiї здiйсню- культури. При цьому всi означенi рiвнi та аспекти
ється на основi вiдбору соцiокультурних вiдомо- розвитку мовлення школярiв можуть повноцiнно
стей освiтнiх галузей «Мови i лiтератури», «Су- реалiзуватися лише за умови, якщо вони актуалiзуспiльствознавство», «Мистецтво», а також iнших ються на найвищому рiвнi – рiвнi тексту. Саме на
освiтнiх галузей. Ця змiстова лiнiя передбачає цьому рiвнi здiйснюється вдосконалення вмiнь додобiр, опрацювання й конструювання тематично й сягати комунiкативних цiлей, тобто того, що має
стилiстично зорiєнтованих текстiв, що забезпечать безпосереднiй вихiд на мовленнєву практику.
розвиток комунiкативних умiнь i навичок (соцiоНе менш важливим у навчаннi мови є застосукультурна компетентнiсть). Окремо години на ре- вання мiжпредметних зв’язкiв. Вони забезпечують
алiзацiю цiєї змiстової лiнiї не видiляються.
iнтеграцiю мови з iншими предметами, активно
Роль дiяльнiсної (стратегiчної) змiстової лiнiї впливають на розвиток iнтелектуальних i моральвиявляється у формуваннi мотивацiї навчання, них якостей особистостi, її свiдомостi й мислення,
здатностi органiзовувати свою працю для досягнен- комунiкативних умiнь i навичок.
ня результату, що дає змогу вибудувати цiлеспряУ зв’язку з цим структурування змiсту навчання
мовану лiнiю поведiнки для успiшного виконання української мови, як на рiвнi навчальних програм,
певного завдання; удосконаленнi загальнонавчаль- так i пiдручникiв, з урахуванням зазначених внутних умiнь, оволодiннi творчими, естетико-етич- рiшньо- i мiжпредметних зв’язкiв дає змогу нейтними вмiннями, якi визначають успiшнiсть мов- ралiзувати недолiки традицiйної лiнiйної системаленнєвої дiяльностi. Загальнонавчальними вмiння- тизацiї й викладу навчального матерiалу в програми передбачено: загальнопiзнавальнi вмiння мах i пiдручниках, забезпечує можливiсть система(зокрема iнтелектуальнi, iнформацiйнi), наприклад, тичного й рiзнобiчного мовленнєвого розвитку
видiлення в об’єктах ознак i властивостей, знахо- учнiв протягом усього перiоду навчання в загальнодження серед них основних, другорядних; порiв- освiтньому навчальному закладi.
няння й зiставлення, аналiз, синтез, узагальнення,
Добiр навчального матерiалу й органiзацiя виоцiнювання, класифiкацiя; здiйснення бiблiогра- вчення української мови в основнiй школi здiйсфiчного пошуку, умiння здобувати iнформацiю з нюється на основi застосування й поєднання оснорiзноманiтних джерел, робота з текстом тощо; воположних дидактичних i методичних принорганiзацiйно-контрольнi (володiння способами ципiв, що наводяться нижче.
органiзацiї навчальної дiяльностi (планування, розЗокрема принцип взаємозв’язку навчання, вихоподiл роботи над певним завданням на етапи, вання й розвитку передбачає наявнiсть у змiстi й
оцiнювання промiжних i кiнцевих результатiв, процесi навчання української мови таких елементiв,
здiйснення вiдповiдних корективiв тощо) (дiяль- якi забезпечують гармонiйну реалiзацiю визначенiсна компетентнiсть)).
них цим принципом основних загальноосвiтнiх
Реалiзацiя цiєї змiстової лiнiї вiдбувається у про- функцiй навчального предмета. Так, окрiм навчальцесi роботи над опрацюванням навчального ма- ної функцiї, що є провiдною, добором системи
терiалу мовної, мовленнєвої й соцiокультурної текстiв, тематично визначених соцiокультурною
змiстових лiнiй, а також використання засвоєного змiстовою лiнiєю, а також системою передбачених
iнтелектуально-операцiйного й цiннiсного змiсту програмою усних i письмових висловлювань має
iнших навчальних предметiв. Окремо години на ре- здiйснюватися цiлеспрямоване патрiотичне, моалiзацiю дiяльнiсної змiстової лiнiї теж не видiля- рально-етичне, екологiчне, естетичне виховання
ються.
учнiв, якi, зокрема, мають засвоїти, що на них леОсобливiстю змiсту пропонованої програми є жить глибока вiдповiдальнiсть за збереження, посистематичне використання в процесi опрацювання дальший розвиток української мови й культури як
мовної змiстової лiнiї внутрiшньопредметних перед нашим народом, так i перед iншими нацiями
зв’язкiв: 1) з лексикою, фразеологiєю; 2) з грамати- свiту, а також глибоко усвiдомити, що їхня мовкою (морфологiєю й синтаксисом); 3) з культурою леннєва дiяльнiсть обов’язково має бути носiєм домовлення й стилiстикою; 4) з текстом. Реалiзацiя бра, а для цього потрiбно виробляти звичку оцiнюсаме цих зв’язкiв визначає спрямування мов- вати її з погляду вiдповiдностi загальнолюдським
леннєвого розвитку школярiв.
моральним нормам i естетичним критерiям. При
Здiйснення практично на кожному уроцi внут- цьому розвивальний вплив пiд час сприймання чурiшньопредметного зв’язку iз лексикою й фразео- жого мовлення й створення власних висловлювань
логiєю забезпечує можливiсть послiдовно збагачу- буде тим вищий, чим послiдовнiше актуалiзувативати мовлення учнiв цими необхiдними засобами. меться змiст дiяльнiсної змiстової лiнiї програми й
Важливе значення має також послiдовне урiзно- чим активнiшою буде участь учнiв у цьому процесi.
манiтнення граматичної будови мовлення школярiв
Принцип демократизацiї й гуманiзацiї навчання
на рiвнi слова, словосполучення й речення. Загаль- мови полягає в реалiзацiї методики партнерського
новизнаною є й потреба в тому, щоб мовлення учнiв спiвробiтництва вчителя й учня задля досягнення
було правильним не лише в правописному аспектi, визначеної програмою й прийнятої обома суб’єкта–4–
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ми навчання освiтньої мети. Це означає, що вчитель
будує стосунки з учнями й учнi мiж собою на основi
толерантностi, взаємної довiри, теплоти, сердечностi, високо поцiновує й заохочує щирi прояви
iнтелектуальної й емотивної дiяльностi школяра, що
знаходять вiдображення у таких категорiях, як самостiйнiсть, патрiотизм, потяг до iстини, до прекрасного, душевнiсть, людянiсть, добротворча спрямованiсть, любов до природи тощо i якi виявляються
не лише на словах, а й пiдкрiплюються вiдповiдними
вчинками. Дотримання цього принципу утверджує
якiснi свiтогляднi, морально-етичнi, духовнi зрушення в освiтнiй культурi українського суспiльства.
Принцип особистiсної орiєнтацiї навчання передбачає забезпечення вчителем оптимальних умов
для рiзнобiчного мовленнєвого розвитку кожного
учня, урахування його iндивiдуальних особливостей, пiзнавальних потреб, iнтересiв, прагнень, заохочення до самостiйностi у вивченнi української
мови, самопiзнаннi й саморозвитку. З цiєю метою
вчитель заохочує й надає допомогу у визначеннi
iндивiдуальної навчальної мети, плануваннi й органiзацiї роботи над її досягненням учням у мiру їх
готовностi до самостiйної пiзнавальної дiяльностi.
Найбiльш сприятливими для реалiзацiї цього принципу є такi методи та органiзацiйнi форми роботи,
як дискусiя, рольова гра, групова робота, керованi
дослiдження, проекти, самостiйнi дослiдження, самооцiнювання тощо.
Принцип урахування життєвої перспективи,
суть якого полягає в презентацiї iнформацiї, що дає
змогу розв’язувати життєвi завдання, зокрема це
вiдомостi з риторики, стилiстики й культури мовлення.
Принцип текстотворчостi (текстоцентризму)
передбачає засвоєння мовних знань i формування
мовленнєвих умiнь i навичок на основi текстiв,
усвiдомлення структури тексту й функцiй мовних
одиниць у ньому, формування вмiнь сприймати,
вiдтворювати чужi й створювати власнi висловлення, здiйснювати мiжпредметний зв’язок української
мови й iнших предметiв.
Комунiкативно-дiяльнiсний принцип означає
вивчення мови як засобу спiлкування i здiйснюється у процесi взаємопов’язаного й цiлеспрямованого вдосконалення чотирьох видiв мовленнєвої
дiяльностi учнiв – аудiювання, читання, говорiння й
письма. Цей принцип передбачає широке застосування iнтерактивних методiв навчання, оптимальне
поєднання фронтальної, групово-парної та iндивiдуальної форм органiзацiї навчального процесу.
Важливiсть навчання учнiв таких видiв мовленнєвої дiяльностi, як аудiювання (слухання i розумiння) i читання, зумовлена постiйним зростанням потоку iнформацiї й потребою орiєнтуватися в
нiй, життєвою необхiднiстю формування в учнiв
мовленнєвої компетентностi в процесi сприймання
усних i письмових висловлювань як важливого
складника комунiкативної компетентностi.

Так, чiльне мiсце у формуваннi й розвитку мовленнєвих умiнь i навичок займає вдосконалення
аудiювання (слухання-розумiння), що передбачає
регулярне використання спецiально пiдготовлених,
цiлеспрямованих завдань iз розвитку вмiнь слухати
й розумiти, аналiзувати й оцiнювати усне висловлювання (його змiст, особливостi побудови й мовного оформлення тощо), добiр iз прослуханої
iнформацiї тих її елементiв, якi необхiднi для
розв’язання комунiкативних завдань. У кожному
класi на формування життєво необхiдних аудiативних умiнь видiляються окремi години. Учнi практично знайомляться з рiзновидами аудiювання
(ознайомлювальне, вивчальне, критичне). На основi прослуханих текстiв iнструктивного характеру
доцiльно застосовувати завдання, що передбачають
короткi вiдповiдi на запитання за змiстом тексту,
складання плану прослуханого, вибiр правильної
вiдповiдi з декiлькох запропонованих, спостереження за мовними виражально-зображувальними засобами; доречно використовувати на уроках тексти
художнього, публiцистичного, наукового (науковонавчального, науково-популярного рiзновидiв) та
iнших стилiв для диктантiв, переказiв, складання
дiалогiв, читання вголос i мовчки, спостережень за
мовними засобами, списування тощо.
Важливим аспектом навчання мови є формування навичок читання мовчки, практичне ознайомлення з його рiзновидами (ознайомлювальним,
вивчальним, переглядовим). Школярi повиннi навчитися читати мовчки незнайомий текст швидше,
нiж уголос, розумiти й запам’ятовувати пiсля одного прочитання його фактичний змiст, логiчнi вiдношення, закладенi в текстi, розумiти його основну
думку, позицiю автора, сприймати зображувальновиражальнi засоби прочитаного твору. Робота з читання також спрямовується на формування iнтересу до читання художнiх, науково-популярних,
публiцистичних текстiв на уроках української мови,
обсяг яких повинен збiльшуватися з класу в клас.
Пiд час читання вголос важливо передбачати комунiкативний аспект цього виду мовленнєвої дiяльностi й розвивати в учнiв умiння орiєнтувати
швидкiсть читання, чiткiсть вимови, виразнiсть,
iнтонацiйну правильнiсть на можливостi, iнтереси й
потреби слухача, виробляти вмiння виражати за допомогою темпу, тембру, гучностi читання особливостi змiсту, стилю тексту, авторського задуму тощо. У кожному класi на формування життєво необхiдних умiнь з цього виду мовленнєвої дiяльностi
видiляються також окремi години.
Говорiння як вид мовленнєвої дiяльностi передбачає формування й розвиток умiнь i навичок
дiалогiчного й монологiчного мовлення.
Формування вмiнь i навичок говорiння здiйснюється в процесi заучування учнями невеликих
текстiв, вiршiв, загадок, прислiв’їв, приказок, матерiалiв для рольових iгор тощо; складання вiдповiдей на
основi почутого або прочитаного тексту, усних
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повiдомлень i вiдповiдей на лiнгвiстичну тему тощо;
Принцип органiчного поєднання навчання мови й
переказування почутого або прочитаного (докладно, мовлення як засобу й способу мовленнєвої дiяльстисло, вибiрково) текстiв рiзних типiв, стилiв i жан- ностi, її змiсту й форми означає, що вивчення моврiв мовлення; складання дiалогiв i монологiчних ви- них понять, правописних правил, орфоепiчних
словлювань рiзних типiв, стилiв i жанрiв мовлення.
норм є не самоцiллю, а засобом досягнення основНавчання української мови передбачає розвиток ної освiтньої мети. Тому вивчення мовних понять,
навичок письма, написання робiт творчого характе- явищ, закономiрностей, норм має, по-перше, здiйсру, серед яких уснi й письмовi перекази й твори нюватися не iзольовано вiд мовлення, а на основi
рiзних типiв, стилiв i жанрiв мовлення. Причому тексту (висловлювання) як результату мовленнєвої
оцiнюється змiст i мовне оформлення (грамот- дiяльностi, по-друге, передбачати застосування винiсть). Перекази й твори виступають пiдготовчими вченого в мовленнєвому процесi. По-третє, формувправами до оволодiння учнями життєво необхiд- вання мовленнєвої компетентностi повинно здiйсними жанрами мовлення (конспект, реферат, до- нюватися в ходi аналiзу актуальних навчальних i
повiдь, виступ на зборах, пiд час дискусiї, рецензiя життєвих проблем, у розв’язаннi яких учнi бачать
тощо). Для активiзацiї мовленнєвої дiяльностi шко- особистiсний сенс, унаслiдок чого формуються їхнi
лярiв вiдповiдно до соцiокультурної змiстової лiнiї пiзнавальнi мотиви щодо вивчення мови. Дотрипередбачено надавати перевагу таким темам для манням цього принципу долається формальний хастворення самостiйних висловлювань, якi були б рактер мовної освiти.
пов’язанi з життєвим досвiдом учнiв, зацiкавлювали
Принцип здiйснення полiфункцiйностi українб їх, викликали iнтерес, прагнення подiлитися дум- ської мови в процесi навчання – комунiкативної,
ками, зближували реальну й навчальну мовленнєву пiзнавальної, культуроносної, експресивної, естедiяльнiсть, мали б чiтке виховне спрямування тощо. тичної, креативної функцiй – засвiдчує й реалiзує,
Заняття з української мови треба будувати так, за умови вмiлого його використання, невичерпнi
щоб кожен iз проведених видiв робiт виконував потенцiйнi освiтнi можливостi української мови, якi
свою роль у формуваннi певного комунiкативного визначають виняткову роль цього навчального
вмiння, щоб учнi успiшно оволодiвали i моно- предмета. Тому для реалiзацiї цього принципу нелогiчним, i дiалогiчним мовленням, спираючись на обхiднi комплект навчальних засобiв, який задознання про текст, види мовленнєвої дiяльностi, вольняв би освiтнi потреби школярiв, рiзнобiчна систилi, типи, жанри мовлення, ситуацiю спiлкування, стема завдань i вправ, що передбачає актуалiзацiю й
набували культури мовлення й спiлкування.
реалiзацiю зазначених функцiй мови, а також висоКомунiкативна дiяльнiсть має здiйснюватися в кий професiйний рiвень учителя, спроможного керуходi розв’язання учнями системи усних i письмових вати процесом здiйснення зазначеного принципу.
мовленнєвих завдань, розташованих у порядку наПринцип практичної спрямованостi навчання
ростання їх складностi. Для надання школярам знаходить вияв зокрема в рiзнобiчному й системабiльших можливостей спiлкуватися, висловлювати тичному збагаченнi мовлення учнiв лексичними,
власнi думки й почуття необхiдно, зокрема, ширше фразеологiчними, граматичними, стилiстичними та
впроваджувати групову форму проведення занять, iншими виражальними засобами мови, що мають
iндивiдуалiзувати й диференцiювати систему пись- здiйснюватися в процесi реалiзацiї мiжпредметних,
мових робiт.
внутрiшньопредметних зв’язкiв i забезпечити стаСоцiокультурний принцип вимагає вивчення мови бiльний прирiст та розширення лексичного запасу
на основi створеної українським народом оригiналь- учнiв, урiзноманiтнення граматичної будови їхньоної i яскравої культури, вiдображеної в мiфологiї, тра- го мовлення, удосконалення вправностi учнiв у слодицiях i звичаях, уснiй народнiй творчостi, у творах вовживаннi, доборi найдоцiльнiших синонiмiв на
красного письменства, а також акумульованої в пере- рiвнi лексеми, словосполучення, фразеологiзму, рекладних лiтературних творах iнших народiв. Транс- чення в конкретному контекстi й ситуацiї спiлкуформацiя учнем вiдомостей з мови, лiтератури, iсторiї вання тощо. Окрiм того, передбачається цiлеспрята iнших предметiв, власного життєвого досвiду, що моване використання вивчених мовних понять,
здiйснюється у процесi пiдготовки усних i письмових явищ, норм у сконструйованих реченнях, мiкротектворiв, пiд час виконання творчих робiт iнших жанрiв, стах i текстах, щоб забезпечити формування коу власний погляд на життя, переконання, свiтогляднi мунiкативних умiнь i навичок. Велике значення нанастанови, iдеали, у знання культурних реалiй, якi за- дається самостiйностi учнiв у виборi тем висловлюбезпечують органiчне входження в суспiльство, ви- вань, вираженню особистого ставлення до предмета
значення свого мiсця в ньому, реалiзацiю по- висловлювання.
тенцiйних можливостей особистостi. З цiєю метою
У програмi подано орiєнтовний розподiл годин i
ретельно добираються, конструюються й системати- резерв годин для використання на розсуд учителя,
зуються тексти з виразним виховним спрямуванням i який має змогу за потреби вносити деякi корективи
вiдповiдна тематика творчих робiт, що передбачає (години можуть використовуватися на засвоєння неформування патрiотичних, морально-етичних, еколо- достатньо вивченого або забутого, проведення конгiчних переконань i естетичних смакiв.
сультацiй, iндивiдуальних занять з учнями тощо).
–6–
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5-й клас
(122 год, 3,5 год на тиждень)
(10 год – резерв годин для використання на розсуд учителя)

Пор.
№

Кiлькiсть
годин

Мовленнєва змiстова лiнiя
Вимоги до рiвня
мовленнєвої компетентностi учнiв

Змiст навчального матерiалу

1

24
Загальне уявлення про мовлення як дiяльнiсть; види
(заг.) мовленнєвої дiяльностi (аудiювання, читання, говорiння, письмо), їх особливостi. Спiлкування як важливий
складник культури людини. Рiзновиди мовленнєвого
спiлкування: усне й письмове, монологiчне й дiалогiчне.
Мета спiлкування й адресат мовлення; основнi правила
спiлкування (бути ввiчливими, привiтними й доброзичливими; уважно, не перебиваючи, слухати спiврозмовника; заохочувати його до висловлення власної думки,
умiти доброзичливо висловити незгоду з позицiєю
спiврозмовника; не розмовляти без потреби голосно, не
використовувати грубих слiв, говорити про те, що цiкаво
адресатовi мовлення тощо) (практично).
Текст як продукт мовленнєвої дiяльностi. Змiстова й
композицiйна єднiсть, зв’язнiсть тексту. Тема, комунiкативна спрямованiсть, основна думка тексту, мiкротема.
Структура тексту (вступ, основна частина, кiнцiвка); абзац. Ключовi слова в текстi.
Усна й письмова форми тексту (висловлювання).
Простий план готового тексту.
Ознайомлення з вимогами до мовлення (змiстовнiсть,
логiчна послiдовнiсть, багатство, точнiсть, виразнiсть,
доречнiсть, правильнiсть).
Помилки в змiстi й побудовi висловлювання (практично).
Належнiсть тексту до певного стилю: розмовного,
наукового, художнього, публiцистичного, офiцiйно-дiлового (загальне ознайомлення). Ознайомлення iз розмовним, науковим i художнiм стилями, сферою їх використання (побутова, соцiально-культурна, наукова (навчально-наукова), суспiльна, офiцiйно-дiлова).
Типи мовлення (рiзновиди текстiв): розповiдь, опис,
роздум. Особливостi побудови розповiдi на основi власного досвiду, опису окремих предметiв i тварин, елементарного роздуму.
Жанри мовлення: оповiдання, вiдгук, замiтка, лист,
особливостi їх побудови.

У ч е н ь (у ч е н и ц я):
розрiзняє такi поняття, як мовлення, спiлкування, види мовленнєвої дiяльностi, монолог, дiалог,
адресат мовлення; усну й письмову, монологiчну й
дiалогiчну форми;
усвiдомлює основнi правила спiлкування, вимоги до мовлення;
визначає iстотнi ознаки тексту, тему, основну
думку, задум i мiкротему висловлення, мету спiлкування; належнiсть тексту до певного стилю (розмовного, художнього, наукового), типу (розповiдi,
опису, роздуму) i жанру мовлення (оповiдання,
вiдгуку, замiтки, листа);
виокремлює в текстi абзаци, мiкротеми, тематичнi речення;
знаходить мовнi засоби зв’язку речень у текстi;
складає простий план готового тексту;
знаходить i виправляє помилки в змiстi, побудовi висловлювання;
аналiзує й оцiнює текст (його змiст, форму, задум i мовне оформлення).

2

Види робiт
Сприймання чужого мовлення:
Аудiювання (слухання-розумiння)
Особливостi аудiювання як виду мовленнєвої дiяльностi; фактори, що визначають ефективнiсть розумiння
почутого.
Слухання-розумiння текстiв дiалогiчного й монологiчного характеру, що належать до стилiв: розмовного,
художнього, наукового; типiв: розповiдi, опису (зокрема
опису окремих предметiв, тварин), роздуму; жанрiв мовлення: оповiдання, замiтки, статтi, казки, легенди, переказу, пiснi, вiрша, загадки, прислiв’я, приказки.

У ч е н ь (у ч е н и ц я):
розумiє прослуханий текст, виконує завдання
(дiлить текст на частини, знаходить указанi частини, створює малюнок за текстом, вибирає один iз
пропонованих варiантiв вiдповiдi на запитання за
текстом);
розумiє висловлювання iнших людей або звукозаписи з одного прослуховування (тривалiсть звучання незнайомих текстiв розмовного й художнього стилiв обсягом 400–500 слiв – 4–5 хв, наукового
стилю обсягом 300–400 слiв – 3–4 хв);
складає первинне уявлення про змiст почутого
(що, коли, у якiй послiдовностi вiдбувається);
прогнозує загальний характер змiсту повiдомлюваного на основi формулювання теми, основної
думки;
визначає адресата, комунiкативну мету й мотив
висловлювання, причиново-наслiдковi зв’язки, зображувально-виражальнi засоби тексту;
оцiнює особливостi змiсту i форми почутого
тексту.
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Читання (мовчки i вголос)
Особливостi читання як виду мовленнєвої дiяльностi.
Читання мовчки (швидкiсть, розумiння, запам’ятовування) текстiв дiалогiчного й монологiчного характеру,
що належать до таких стилiв: розмовного, художнього,
наукового;
типiв: розповiдi, опису (зокрема опису окремих предметiв, тварин), роздуму;
жанрiв мовлення: оповiдання, замiтки, статтi, казки,
легенди, переказу, пiснi, вiрша, загадки, прислiв’я, приказки.
Робота з книжкою: способи видiлення частин змiсту в
текстi (вiдступи, пiдзаголовки тощо). Змiст книжки,
журналу. Словниковi статтi у словниках рiзних типiв.

У ч е н ь (у ч е н и ц я):
читає мовчки вiдповiдно до свого вiку незнайомi
тексти рiзних стилiв, типiв, жанрiв мовлення зi
швидкiстю 100–150 слiв за хв;
видiляє й запам’ятовує в прочитаному головне,
тему й основну думку тексту, деталi;
добирає заголовки до частин тексту, складає
простий план;
ставить запитання до прочитаного, вiдповiдає на
них;
видiляє структурнi частини тексту, а також
окремi його частини, пiдтеми змiсту;
переглядає текст швидко й знаходить у ньому
вказанi елементи (цифри, слова в лапках, слова,
написанi через дефiс, виноски, слова, написанi з великої лiтери, набранi курсивом, схеми, таблицi й
частини тексту, якi до них вiдносяться, тощо);
оцiнює прочитаний текст iз погляду новизни,
значущостi змiсту, виразностi мовного оформлення тощо.

Виразне читання вголос художнiх, науково-популярних текстiв рiзних типiв мовлення, що належать до таких жанрiв, як оповiдання, замiтка, стаття, легенда, переказ, казка, прислiв’я, приказки, пiсня, вiрш, байка
(вивчення деяких з них напам’ять або близько до тексту
для збагачення мовлення). Комунiкативна спрямованiсть читання вголос, зокрема урахування особливостей слухачiв, швидкiсть, виразнiсть читання.

У ч е н ь (у ч е н и ц я):
читає вголос знайомi тексти рiзних стилiв (розмовного, наукового й художнього), типiв, жанрiв
мовлення з достатньою швидкiстю (80–120 слiв
за хв), плавно, вiдповiдно до орфоепiчних та iнтонацiйних норм, дiлячи текст на смисловi частини,
видiляючи голосом ключовi слова, прилаштовуючи швидкiсть, виразнiсть читання до можливостей
i потреб слухачiв;
оцiнює прочитаний уголос текст (його змiст,
форму, задум i мовне оформлення).

3

Вiдтворення готового тексту
Перекази за простим планом
Говорiння
Докладнi перекази художнiх текстiв розповiдного характеру з елементами опису тварин, роздуму.
Докладний переказ тексту наукового стилю.
Письмо
Докладнi перекази художнього тексту розповiдного
характеру з елементами опису предметiв, тварин.

У ч е н ь (у ч е н и ц я):
переказує докладно (усно й письмово) почутi й
прочитанi тексти художнього й наукового стилiв
мовлення (обсягом 100–150 слiв) за самостiйно
складеним простим планом, пiдпорядковуючи висловлювання темi й основнiй думцi, з урахуванням
комунiкативного завдання, дотриманням композицiї, мовних, стильових особливостей та авторського задуму;
помiчає й виправляє недолiки у своєму мовленнi;
оцiнює текст (його змiст, форму, задум i мовне
оформлення).

4

Створення власних висловлювань
Дiалогiчне мовлення
Дiалог, його розiгрування вiдповiдно до запропонованої ситуацiї спiлкування, пов’язаної iз життєвим
досвiдом учнiв (дiалог етикетного характеру, дiалог-розпитування, дiалоги за поданим початком, малюнками).

У ч е н ь (у ч е н и ц я):
складає й розiгрує дiалоги певного обсягу
(орiєнтовно 6–7 реплiк для двох учнiв) вiдповiдно
до пропонованої ситуацiї спiлкування, зразка, за
поданим початком, опорними словами, малюнком,
досягаючи комунiкативної мети (тривалiсть дiалогу – 3–5 хв);
дотримується теми висловлювання, норм української лiтературної мови;
використовує реплiки для стимулювання й
пiдтримання дiалогу, формули мовленнєвого етикету;
оцiнює текст (його змiст, форму, задум i мовне
оформлення).

У ч е н ь (у ч е н и ц я):
Монологiчне мовлення
складає уснi й письмовi твори з урахуванням меТвори за колективно складеним планом.
ти й адресата мовлення, типу мовлення (зокрема
Говорiння
Твори-описи окремих предметiв, тварин (зокрема за твiр-опис окремих предметiв, тварин, твiр-розповiдь
i твiр-роздум на основi власного досвiду), жанру
картиною) у художньому стилi.
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Вiдповiдь на уроках української мови та iнших предметiв (за поданим планом або таблицею) у науковому
стилi.
Вiдгук про висловлювання товариша.
Твiр-оповiдання про випадок iз життя.
Письмо
Твiр-розповiдь на основi власного досвiду в художньому стилi.
Твори-описи окремих предметiв, тварин у художньому й науковому стилях.
Твiр-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвiдом
учнiв у художньому стилi.
Замiтка в газету (iз шкiльного життя) iнформацiйного
характеру.

мовлення (оповiдання про випадок iз життя,
замiтка в газету iнформацiйного характеру, лист,
адреса);
пiдпорядковує висловлювання темi й основнiй
думцi;
використовує вивченi мовнi засоби зв’язку мiж
реченнями в текстi;
вибирає вiдповiдно до умов спiлкування стиль
мовлення (розмовний, науковий, художнiй);
додержується вимог до мовлення та основних
правил спiлкування;
знаходить i виправляє недолiки й помилки в
змiстi, побудовi й мовному оформленнi власних
висловлювань;
оцiнює текст (його змiст, форму, задум i мовне
оформлення).

Дiловi папери. Лист рiдним, друзям. Адреса.
Мiжпредметнi зв’язки. Художнiй твiр i його частини: тема та iдейний змiст художнього твору; розповiдь i опис предметiв, тварин у вивчених творах; роздуми про вчинки героїв (лiтература); усний опис змiсту й художнiх засобiв у творах живопису, що зображують предмети, тварин; усна розповiдь за змiстом жанрової картини про дiтей; спостереження за окремими предметами пiд час малювання з натури (образотворче мистецтво).

Пор.
№

Кiлькiсть
годин

Мовна змiстова лiнiя

1

1

Вступ
Значення мови в життi суспiльства. Поняття державної мови. Українська мова — державна мова України.

2

10

Повторення вивченого в початкових класах
Частини мови; основнi способи їх розпiзнавання.
Іменник. Прикметник. Числiвник. Займенник. Дiєслово.
Прислiвник. Прийменник. Сполучник.
Правопис.
Велика буква i лапки в iменниках.
Голоснi у вiдмiнкових закiнченнях iменникiв, прикметникiв, дiєслiв.
Не з дiєсловами.
Правопис -шся, -ться у кiнцi дiєслiв. Написання прийменникiв з iншими частинами мови. Правопис вивчених прислiвникiв. Апостроф. Знак м’якшення.
Внутрiшньопредметнi зв’язки:
Лексикологiя. Уживання вивчених частин мови як синонiмiв i антонiмiв, у прямому й переносному значеннях.
Граматика. Роль вивчених частин мови в побудовi речення i висловленнi думки. Використання прийменникiв
та сполучникiв i, та, й, а, але для зв’язку слiв у реченнi.
Культура мовлення. Розрiзнення лiтературної лексичної норми, слiв української й росiйської мов з метою
уникнення суржику.
Текст (риторичний аспект). Удосконалення вмiння
складати й редагувати висловлення на основi власного
досвiду.

3

5

Вiдомостi з синтаксису й пунктуацiї
У ч е н ь (у ч е н и ц я):
Словосполучення. Вiдмiннiсть словосполучення вiд усвiдомлює, що вивчає синтаксис i пунктуацiя;
слова, його форми й речення. Головне й залежне слово в вiдрiзняє словосполучення вiд слова, форми
словосполученнi. Словосполучення лексичнi й фразео- слова й речення;
логiчнi (практично). Граматична помилка та її умовне розпiзнає види речень за метою висловлювання,
позначення (практично).
за iнтонацiєю;

Вимоги до рiвня
мовленнєвої компетентностi учнiв

Змiст навчального матерiалу
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У ч е н ь (у ч е н и ц я):
розумiє значення мови в життi суспiльства;
усвiдомлює роль української мови в життi людини й суспiльства.
У ч е н ь (у ч е н и ц я):
розпiзнає вивченi в початкових класах частини
мови, визначаючи їх iстотнi ознаки;
правильно пише слова з вивченими орфограмами;
розставляє роздiловi знаки в кiнцi речення, при
звертаннi, однорiдних членах речення;
розрiзняє лiтературну лексичну норму;
пояснює вивченi орфограми й пунктограми;
знаходить i виправляє орфографiчнi й пунктуацiйнi помилки на вивченi правила;
користується орфографiчним i тлумачним словниками;
будує речення з вивченими частинами мови, використовуючи їх у прямому, переносному значеннi, як синонiми та антонiми;
оцiнює випадки вдалого й невдалого їх використання;
складає уснi й письмовi висловлювання на певну соцiокультурну тему з використанням власного
життєвого досвiду вiдповiдно до визначеної комунiкативної мети.

5’ 2013
Речення, його граматична основа (пiдмет i присудок).
Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення). Види речень за метою висловлювання: розповiднi, питальнi, спонукальнi (повторення). Окличнi
речення (повторення).
Правопис. Роздiловi знаки в кiнцi речень (повторення). Пунктуацiйна помилка та її умовне позначення
(практично).
Внутрiшньопредметнi зв’язки:
Лексикологiя. Засвоєння нових слiв (зокрема власне
українських) i фразеологiзмiв, прислiв’їв, крилатих висловiв.
Граматика. Спостереження за використанням вивчених частин мови в ролi головного й залежного слова.
Культура мовлення й стилiстика. Засвоєння словосполучень, у яких трапляються помилки у формi залежного слова; синонiмiчнiсть словосполучень рiзної будови.
Інтонування розповiдних, питальних, спонукальних, а
також окличних речень.
Використання розповiдних, питальних, спонукальних,
а також окличних речень у вивчених стилях мовлення.
Синонiмiчнiсть простих речень рiзних видiв.
Текст (риторичний аспект). Удосконалення вмiнь
лаконiчно формулювати теми усних i письмових висловлювань, переказувати сприйняту iнформацiю, використовуючи у висновку прислiв’я й приказки, давати визначення поняттям.
Мiжпредметнi зв’язки. Прислiв’я, приказки, спiввiдноснi зi словосполученням i реченнями (лiтература).

знаходить межi речень у текстi, частини складного речення, що мають будову простих;
правильно видiляє словосполучення, граматичну основу речення, головне й залежне слово в словосполученнi;
правильно iнтонує речення рiзних видiв;
розставляє та обNрунтовує роздiловi знаки в
кiнцi речення;
знаходить i виправляє граматичнi й пунктуацiйнi помилки;
добирає синонiмiчнi словосполучення й речення (рiзнi за будовою);
формулює теми текстiв у формi словосполучень
i речень;
переказує своїми словами почуте й прочитане,
використовуючи прислiв’я й приказки;
доцiльно використовує в мовленнi виразнi й синонiмiчнi словосполучення, рiзнi за будовою й метою висловлювання речення, прислiв’я, крилатi
вислови;
виступає з повiдомленнями на вивчену лiнгвiстичну тему, добираючи приклади на пiдтвердження висловлених суджень.

4

5

Другоряднi члени речення: додаток, означення, обставини.
Внутрiшньопредметнi зв’язки:
Лексикологiя. Засвоєння нових слiв (зокрема власне
українських), фразеологiзмiв, прислiв’їв, крилатих висловiв.
Граматика. Способи вираження означення, додатка й
обставин.
Культура мовлення. Засвоєння складних випадкiв
слововживання.
Текст (риторичний аспект). Удосконалення вмiнь
поширювати думку за допомогою другорядних членiв речення, давати поширенi визначення понять, будувати висловлювання типу роздуму, розповiдати короткi iсторiї.
Мiжпредметнi зв’язки. Епiтет, порiвняння, пейзаж,
лiтературний портрет, їх зображувально-виражальна
роль (лiтература).

У ч е н ь (у ч е н и ц я):
розрiзняє додатки, означення, обставини;
видiляє другоряднi члени умовними позначками;
будує речення, поширюючи їх додатками, означеннями, обставинами, а також iз засвоєними словами в ролi другорядних членiв речення;
переказує невеликi художнi тексти з елементами опису;
складає висловлювання про прочитане, почуте,
випадки з власного життя, виражаючи особисте
ставлення до навколишнього;
використовує виражальнi можливостi другорядних членiв речення у власному мовленнi.

5

8

Речення з однорiдними членами (без сполучникiв i зi
сполучниками а, але, i). Узагальнювальне слово при однорiдних членах речення.
Звертання. Роль звертань у реченнi (практично).
Ознайомлення з найбiльш уживаними вставними словами (практично).
Складнi речення iз безсполучниковим i сполучниковим зв’язком.
Правопис. Кома мiж однорiдними членами. Двокрапка i тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорiдними членами.
Роздiловi знаки при звертаннi (повторення). Видiлення вставних слiв на письмi комами.
Кома мiж частинами складного речення, з’єднаними
безсполучниковим i сполучниковим зв’язком.
Внутрiшньопредметнi зв’язки:
Лексикологiя. Засвоєння нових слiв (зокрема власне
українських), фразеологiзмiв, прислiв’їв, крилатих висловiв.

У ч е н ь (у ч е н и ц я):
розрiзняє однорiднi члени речення, узагальнювальнi слова при них, звертання, вставнi слова в реченнi й складнi речення;
усвiдомлює стилiстичну функцiю однорiдних
членiв, звертань, вставних слiв у реченнi;
правильно iнтонує речення з однорiдними членами, звертаннями, вставними словами й складнi
речення;
розставляє роздiловi знаки мiж однорiдними
членами, при звертаннях i вставних словах, у
складному реченнi, об$рунтовує їх за допомогою
вивчених правил;
знаходить i виправляє пунктуацiйнi помилки на
вивченi правила;
будує речення з однорiдними членами, звертаннями, вставними словами й складнi речення й використовує їх у власному мовленнi;
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Культура мовлення. Правильне iнтонування речень з
однорiдними членами, звертаннями i вставними словами
й складних речень. Використання звертань i вставних
слiв у розмовному й художньому стилях мовлення. Синонiмiчнiсть складних речень, складних i простих речень.
Засвоєння складних випадкiв слововживання.
Текст (риторичний аспект). Удосконалення вмiнь
складати висловлювання типу опису й розповiдi, а також
дiалоги, застосовуючи риторичнi засоби для привернення
уваги до адресата мовлення.

оцiнює роль однорiдних членiв, звертань i вставних слiв у реченнi, а також складних речень у
текстi;
будує дiалоги на визначенi теми й вiдповiдно до
запропонованої ситуацiї, використовуючи виражальнi можливостi однорiдних членiв речення,
звертань i вставних слiв;
складає висловлювання типу розповiдi й опису з
урахуванням адресата мовлення, використовуючи
рiзнi за будовою (простi й складнi) речення.

6

5

Пряма мова. Дiалог
Правопис. Роздiловi знаки при прямiй мовi.
Тире при дiалозi.
Внутрiшньопредметнi зв’язки:
Лексикологiя. Засвоєння нових слiв (зокрема власне
українських), прислiв’їв, крилатих висловiв.
Культура мовлення й стилiстика. Правильне iнтонування речень iз прямою мовою, дiалогiв. Синонiмiчнiсть
речень iз прямою й непрямою мовою. Засвоєння складних
випадкiв слововживання.
Текст (риторичний аспект). Удосконалення вмiнь
складати повiдомлення, що мiстять висловлювання вiдомих людей, крилатi вислови як аргументи, брати участь
у процесi обговорення певних проблем, у диспутах.
Мiжпредметнi зв’язки. Звертання, пряма мова,
дiалоги в художнiх творах (лiтература).

У ч е н ь (у ч е н и ц я):
розрiзняє слова автора й пряму мову в реченнi з
прямою мовою;
правильно iнтонує речення з прямою мовою;
ставить та обNрунтовує роздiловi знаки при
прямiй мовi й дiалозi;
знаходить i виправляє пунктуацiйнi помилки на
вивченi правила;
оцiнює роль звертань i дiалогiв у художнiх творах;
складає тексти, використовуючи речення з прямою мовою, дiалогом, iз висловленнями вiдомих
людей, крилатими висловами для докладної, точної й виразної передачi почутого й прочитаного.

7

13

Фонетика. Графiка. Орфоепiя. Орфографiя
Звуки мови й звуки мовлення. Голоснi й приголоснi
звуки. Приголоснi твердi й м’якi, дзвiнкi й глухi; вимова
звукiв, що позначаються буквами H i г.
Позначення звукiв мовлення на письмi. Алфавiт
(абетка, азбука). Спiввiдношення звукiв i букв. Звукове
значення букв я, ю, є, ї та щ.
Склад. Наголос. Орфоепiчний словник i словник наголосiв. Вимова наголошених i ненаголошених голосних. Ненаголошенi голоснi [е], [и], [о] у коренях слiв. Ненаголошенi голоснi, що не перевiряються наголосом.
Орфоепiчна помилка (практично).
Правопис. Орфограма (практично).
Основнi правила переносу. Позначення на письмi ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слiв.
Орфографiчний словник.
Орфографiчна помилка (практично), її умовне позначення.
Внутрiшньопредметнi зв’язки:
Лексикологiя. Засвоєння нових слiв (зокрема власне
українських), прислiв’їв, крилатих висловiв.
Культура мовлення. Правильна вимова наголошених i
ненаголошених голосних. Використання логiчного наголосу для видiлення у вимовi смислового навантаження. Засвоєння складних випадкiв слововживання.
Текст (риторичний аспект). Удосконалення вмiння
правильної вимови голосних i приголосних звукiв у процесi
виступiв з повiдомленнями й творами на певну соцiокультурну тему.
Використання iнтонацiї як риторико-мелодiйного
засобу мовлення (логiчний наголос, пауза, темп, мелодика,
тембр голосу).
Мiжпредметнi зв’язки. Особливостi звукової органiзацiї художнього тексту (лiтература).

У ч е н ь (у ч е н и ц я):
усвiдомлює, що вивчає фонетика, графiка, орфоепiя, орфографiя;
розрiзняє в словах твердi й м’якi, дзвiнкi й глухi
приголоснi, ненаголошенi й наголошенi голоснi
звуки;
розрiзняє спiввiдношення звукiв i букв;
пояснює звукове значення букв я, ю, є, ї та щ;
вимовляє звуки в словах вiдповiдно до орфоепiчних норм;
користується орфоепiчним i орфографiчним
словниками;
правильно пише та обNрунтовує слова з вивченими орфограмами;
знаходить i виправляє орфоепiчнi й орфографiчнi помилки на вивченi правила;
використовує логiчний наголос для видiлення
слiв iз смисловим навантаженням;
застосовує орфоепiчний словник i словник наголосiв для самоконтролю власної вимови;
складає повiдомлення, твори на певну соцiокультурну тему, використовуючи засвоєнi слова,
афоризми, дотримуючись iнтонацiї як риторикомелодiйного боку мовлення, засобiв милозвучностi, елементiв звукової органiзацiї тексту, мовних норм.

8

14

Вимова приголосних звукiв. Уподiбнення приголос- У ч е н ь (у ч е н и ц я):
них звукiв.
розпiзнає у словах i словосполученнях явища
Спрощення в групах приголосних.
уподiбнення, спрощення, чергування;
Найпоширенiшi випадки чергування голосних i при- вимовляє приголоснi звуки вiдповiдно до орфоголосних звукiв (практично). Чергування [о] —[а], [е] — епiчних норм;
[i], [е] — [и]; [о], [е] з [i]; [е] — [о] пiсля [ж], [ч], [ш]; [и], правильно пише слова з вивченими орфограма[i] пiсля [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слiв; ми та об$рунтовує їх;
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[г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з´], [ц´], [с´].
Основнi випадки чергування у — в, i — й.
Орфоепiя
Фонетична транскрипцiя (повторення).
Вимова префiксiв з- (зi-, с-), роз-, без-.
Правопис. Позначення м’якостi приголосних на
письмi буквами ь, i, є, ю, я. Сполучення ьо, йо.
Правила вживання знака м’якшення.
Правила вживання апострофа. Правильна вимова та
написання слiв з апострофом. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збiгу однакових приголосних звукiв.
Написання слiв, що увiйшли в українську мову з
iнших мов (слова iншомовного походження): букви и, i;
правопис знака м’якшення й апострофа; подвоєння букв
у загальних i власних назвах.
Словник iншомовних слiв.
Внутрiшньопредметнi зв’язки:
Лексикологiя. Засвоєння нових слiв (зокрема власне
українських) i прислiв’їв, крилатих висловiв.
Культура мовлення й стилiстика. Засвоєння складних випадкiв слововживання.
Текст (риторичний аспект). Удосконалення вмiнь
висловлювати власнi думки й почуття, виражати особисту позицiю щодо ставлення до свiту.

користується орфографiчним, словником iншомовних слiв;
знаходить i виправляє орфоепiчнi й орфографiчнi помилки на вивченi правила;
складає речення й мiкротексти iз засвоєними
новими словами, фразеологiзмами, афоризмами;
виступає з усним чи письмовим повiдомленням
на певну соцiокультурну тему, використовуючи
виражальнi засоби мови для висловлення емоцiйно-цiннiсного ставлення до свiту.

9

8

Лексикологiя
Лексичне значення слова. Однозначнi й багатозначнi
слова (повторення). Використання багатозначних слiв у
прямому й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (практично).
Загальновживанi (нейтральнi) i стилiстично забарвленi слова.
Ознайомлення з тлумачним i перекладним словниками.
Групи слiв за значенням: синонiми, антонiми, омонiми. Ознайомлення зi словниками антонiмiв, синонiмiв.
Походження (етимологiя) слова. Етимологiчний словник української мови.
Внутрiшньопредметнi зв’язки:
Культура мовлення й стилiстика. Використання слiв
вiдповiдно до їх значення. Доцiльнiсть використання слiв iз
переносним значенням, стилiстично забарвлених слiв, лексичних повторiв i синонiмiв як засобу зв’язку речень у
текстi, а також синонiмiв для уникнення невиправданих
повторiв слiв. Засвоєння складних випадкiв слововживання.
Текст (риторичний аспект). Розвиток вмiнь увиразнювати мовлення за допомогою лексичних засобiв.
Мiжпредметнi зв’язки. Епiтети, порiвняння, синонiми,
характернi для усної народної творчостi (лiтература).

У ч е н ь (у ч е н и ц я):
усвiдомлює, що вивчає лексикологiя;
визначає належнiсть слiв до певної лексичної
категорiї (однозначнi й багатозначнi, загальновживанi (нейтральнi) i стилiстично забарвленi слова),
групи слiв за значенням;
оцiнює їх роль у текстi;
пояснює (у нескладних випадках) значення
вiдомих слiв, їх походження, значення прислiв’їв,
приказок, крилатих висловiв;
користується тлумачним i перекладним, етимологiчним словниками, словниками синонiмiв, антонiмiв;
вибирає з-помiж синонiмiв та антонiмiв найбiльш вiдповiднi контексту;
редагує тексти з лексичними помилками;
усвiдомлює й аргументує вiдмiннiсть мiж лексичним i граматичним значеннями слова;
використовує виражальнi можливостi вивчених
лексичних засобiв у власному мовленнi;
заучує напам’ять прислiв’я, приказки, крилатi
вислови для збагачення мовлення.

10

9

Будова слова. Орфографiя
Основа слова (корiнь, суфiкс, префiкс) i закiнчення —
значущi частини слова (повторення i поглиблення вiдомостей).
Спiльнокореневi слова й форми слова.
Незмiннi й змiннi слова.
Орфоепiя. Вимова префiксiв пре-, при-, прi-.
Правопис. Вивченi орфограми в значущих частинах
слова (повторення). Написання префiксiв пре-, при-, прi-.
Внутрiшньопредметнi зв’язки:
Лексикологiя. Засвоєння нових слiв (зокрема власне
українських), прислiв’їв, крилатих висловiв.
Граматика. Особливостi будови вивчених частин мови.
Культура мовлення й стилiстика. Використання в
мовленнi слiв iз суфiксами й префiксами, що надають тексту емоцiйного забарвлення й виразностi. Спiльнокореневi
слова як засiб зв’язку речень у текстi. Уникнення помилок,
пов’язаних iз невиправданим уживанням спiльнокореневих
слiв. Засвоєння складних випадкiв слововживання.

У ч е н ь (у ч е н и ц я):
видiляє в словi всi його значущi частини;
розрiзняє форми слова й спiльнокореневi слова,
змiннi й незмiннi слова;
правильно пише та обNрунтовує слова з вивченими орфограмами;
знаходить i виправляє орфографiчнi помилки на
вивченi правила, а також лексичнi помилки;
складає речення й мiкротексти з використанням
слiв iз суфiксами й префiксами, що надають тексту
емоцiйного забарвлення й виразностi;
оцiнює стилiстичнi функцiї використаних у
текстi слiв, утворених суфiксальним i префiксальним способом;
створює висловлювання вiдповiдно до задуму,
упорядковуючи дiбранi вiдомостi в логiчнiй послiдовностi, використовуючи ключовi слова й речення, надаючи виразностi мовному оформленню.
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Текст (риторичний аспект). Удосконалення вмiнь
знаходити iнформацiю до обраної теми, аналiзувати її,
видiляти головне й другорядне, добирати ключовi слова
для висловлювання, розташовувати їх у логiчнiй послiдовностi вiдповiдно до задуму.
11

6

Учень (учениця):
повторює вивченi вiдомостi;
класифiкує й систематизує їх;
узагальнює поняття, закономiрностi, правила й
винятки з них.

Повторення й узагальнення в кiнцi року
Синтаксис i пунктуацiя.
Лексикологiя.
Будова слова й орфографiя.
Фонетика й графiка. Орфоепiя й орфографiя.

Соцiокультурна змiстова лiнiя
Орiєнтовний змiст навчального матерiалу
Cфери вiдношень

Тематика текстiв

Теми висловлювань учнiв

Орiєнтовнi вимоги
до рiвня
соцiокультурної
компетентностi учнiв

Я i українська мова Українська мова – один iз найваж- «Мова – найцiннiший скарб, мудра Учень (учениця):
й лiтература.
ливiших складникiв української куль- берегиня народу».
сприймає, аналiзує,
тури.
«Чому треба берегти рiдну мову».
оцiнює прочитанi чи
почутi вiдомостi й доДивовижний свiт української природи. «З чого починається Батькiвщина». бирає й використовує
Я i Батькiвщина
Єднiсть з рiдною природою в рiзнi пори «Чому необхiдно знати свою
тi з них, якi необхiднi
(її природа,
року.
iсторiю».
для досягнення
iсторiя).
Історичне минуле України на рiзних
певної комунiкативної
етапах розвитку українського народу.
мети, зокрема
Історiя мого мiста, села – частина
використовує українiсторiї України. Запорiзьке козацтво в
ську мову як засiб
українськiй iсторiї й нацiональнiй саформування цiннiсної
мосвiдомостi. Герої доби козацтва.
позицiї щодо громаНацiональна державна символiка
дянського патрiотизУкраїни.
му, любовi до
Батькiвщини, українКультурна спадщина України.
«Не хлiбом єдиним живе людина», ської природи, почутЯ i нацiональна
Корiння української культури. Залиш- «Народна пiсня – душа народу».
тя гордостi за свою
культура (звичаї,
ки трипiльської культури. Нацiональнi
країну, поваги до її
традицiї, свята,
iсторiї, культури й
культура взаємин, звичаї, традицiї, обряди й свята –
вiковiчнi духовнi засади розвитку наiсторичних пам’яток,
українська пiсня).
роду. Багатство народної символiки.
сiмейних цiнностей,
визнання цiнностi
Народне українське мистецтво –
здоров’я свого й
«Краса врятує свiт»,
Я i мистецтво
найвищий вияв творчого генiя народу. «Моя зустрiч iз прекрасним».
iнших, оптимiзм у
(традицiйне
Народнi митцi України.
сприйманнi свiту;
й професiйне).
усвiдомлює необхiднiсть бути готовим i здатним дотриЯ i ти (члени роди- Родинно-побутова культура: структу- «Ой роде наш красний», «Вiрний
муватися моральнони, друзi, товаришi). ра, функцiї сiм’ї, глибока й всеперема- приятель – то найбiльший скарб».
етичних норм стосовгаюча материнська, батькiвська любов
но дорослих i ровесдо дiтей, шанобливе ставлення до баникiв у школi, позабусi й дiдуся, родичiв, прив’язанiсть до
шкiльному життi,
отчого дому.
побутi, суспiльно кориснiй дiяльностi.
Я i ми (класний ко- Моя школа, мiй клас. Значення колек- «Шкiльна родина»,
лектив, народ, люд- тивiзму. Український народ. Людська «Я – українець (українка)».
спiльнота.
ство).
Я як особистiсть.

Покликання людини. Творче, самобутнє свiтобачення кожної особистостi, реалiзацiя її творчого потенцiалу. Видатнi українцi.

«Ким я хотiв(ла) би бути i стати й
чому?», «Якi риси характеру я хочу
в собi виховати?».
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Дiяльнiсна (стратегiчна) змiстова лiнiя
Види
загальнонавчальних умiнь
Органiзацiйно-контрольнi

Загальнопiзнавальнi
(iнтелектуальнi,
iнформацiйнi)

Творчi

Естетико-етичнi

Орiєнтовнi вимоги до рiвня дiяльнiсної компетентностi учнiв
Учень (учениця) за допомогою вчителя:
визначає мету власної пiзнавальної дiяльностi;
планує дiяльнiсть для досягнення мети;
реалiзує визначений план;
оцiнює здобутий результат.
Учень (учениця) за необхiдною допомогою вчителя:
аналiзує мовнi й позамовнi поняття, явища, закономiрностi;
порiвнює, узагальнює їх;
видiляє головне з-помiж другорядного;
здобуває iнформацiю з рiзноманiтних джерел (довiдкової, художньої лiтератури, ресурсiв
iнтернету тощо), здiйснює бiблiографiчний пошук, працює з текстами вивчених типiв,
стилiв i жанрiв мовлення;
систематизує, зiставляє, iнтерпретує готову iнформацiю;
моделює мовнi й позамовнi поняття, явища, закономiрностi.
Учень (учениця) за певною допомогою вчителя:
уявляє словесно описанi предмети i явища;
переносить ранiше засвоєнi знання i вмiння в нову ситуацiю;
помiчає й формулює проблему в процесi навчання;
усвiдомлює структуру предмета вивчення;
робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми;
добирає аргументи для його доведення (у нескладних випадках).
Учень (учениця):
помiчає красу в мовних явищах, явищах природи, мистецтвi, вчинках i звершеннях людей;
спроможний критично оцiнювати власнi вчинки.

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 5 КЛАСУ
Пор.
К-ть
Тема уроку
№
год
1
Вступ. Значення мови в життi суспiльства. Поняття державної мови. Українська мова
1
– державна мова України.
2
Урок мовленнєвого розвитку № 1. Загальне уявлення про мовлення як дiяльнiсть. Види
1
мовленнєвої дiяльностi (аудiювання, читання, говорiння, письмо), особливостi їх.
Навчальне аудiювання.
Повторення вивченого в початкових класах
Частини мови; основнi способи розпiзнавання їх.
Іменник. Велика буква i лапки в iменниках. Голоснi у вiдмiнкових закiнченнях iменникiв.
Прикметник. Голоснi у вiдмiнкових закiнченнях прикметникiв.
Урок мовленнєвого розвитку № 2. Спiлкування як важливий складник культури людини. Рiзновиди мовленнєвого спiлкування: усне й письмове, монологiчне й дiалогiчне.
Мета спiлкування й адресат мовлення, основнi правила спiлкування (практично).

5
1
1

7
8
9

Числiвник.
Займенник. Особовi займенники.
Урок мовленнєвого розвитку № 3. Текст як продукт мовленнєвої дiяльностi. Змiстова й
композицiйна єднiсть, зв’язнiсть тексту. Тема, комунiкативна спрямованiсть, основна
думка тексту, мiкротема. Структура тексту (вступ, основна частина, кiнцiвка); абзац.
Ключовi слова в текстi. Простий план готового тексту.

1
1
1

10

Урок мовленнєвого розвитку № 4. Усна й письмова форми тексту (висловлювання).
Усний докладний переказ художнього тексту розповiдного характеру.

1

3
4
5
6
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