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Головною метою вивчення української лiтерату-
ри в загальноосвiтнiх навчальних закладах є прилу-
чення учнiв до найвищих досягнень нацiональної
лiтератури й культури, нацiональних i загально-
людських духовних цiнностей, формування ко-
мунiкативної й лiтературної компетентностей, роз-
виток творчих здiбностей учнiв, виховання в них ес-
тетичного смаку, високої читацької й загальної
культури, вироблення вмiнь самостiйно ознайом-
люватися зi зразками мистецтва слова, свiдомо
сприймати втiленi в них естетичнi й духовнi
цiнностi.

Для досягнення цiєї мети необхiдно розв’язува-
ти такi основнi завдання:

- формувати в учнiв уявлення про художню
лiтературу як мистецтво слова, важливий складник
системи мистецтв i духовної культури українського
та iнших народiв свiту;

- виховувати повагу до духовних скарбiв ук-
раїнського народу, етнiчну, соцiальну, гендерну,
релiгiйну, iндивiдуальну толерантнiсть, здатнiсть
формувати, формулювати й активно вiдстоювати
власнi погляди, свою систему життєвих цiнностей i
прiоритетiв, зберiгати й примножувати найкращi
нацiональнi традицiї;

- вiдпрацьовувати з учнями вмiння й навички
аналiзу художнього тексту, здатнiсть сприймати йо-
го з урахуванням авторської концепцiї й iндивiду-
ального стилю, бачити кожен конкретний твiр у
лiтературному, культурному та iсторичному кон-
текстах;

- добиватися засвоєння школярами оптималь-
ного обсягу лiтературознавчих понять i термiнiв,
потрiбних для повноцiнної iнтерпретацiї художнiх
текстiв, розумiння головних закономiрностей пе-
ребiгу лiтературного процесу;

- навчати учнiв визначати нацiональну своє-
рiднiсть i загальнолюдську значущiсть лiтератур-
них творiв, зокрема шляхом зiставлення зi зразками
рiзних нацiональних лiтератур i рiзних видiв мис-
тецтв;

- розвивати усне й писемне мовлення школярiв,
їхнє мислення (образне, асоцiативне, абстрактне,
критичне, логiчне тощо);

- формувати в учнiв потребу в читаннi лiтера-
турних творiв, здатнiсть засвоювати духовно-есте-
тичний потенцiал художньої лiтератури;

- виховувати повагу до книжки як унiверсаль-
ного носiя iнформацiї;

- вiдпрацьовувати навички розрiзнення явищ
елiтарної й масової культури.

Об’єктом вивчення в курсi української лiтерату-
ри є художнiй твiр, його естетична природа й духов-
но-етична сутнiсть. Аналiз та iнтерпретацiя лiтера-
турного твору мають спиратися на <рунтовне знан-

ня тексту, докладний розгляд ключових епiзодiв,
доречне цитування, виразне читання окремих
творiв або їхнiх фрагментiв тощо. 

У 2013–2014 навчальному роцi вивчення укра-
їнської лiтератури у 5 класi здiйснюватиметься за
новою навчальною програмою для 5–9 класiв за-
гальноосвiтнiх навчальних закладiв, розробленою
на основi нового Державного стандарту базової i
повної загальної середньої освiти (постанова
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.11.2011 р.
№ 1392) i затвердженою наказом Мiнiстерства вiд
06.06.2012 р. № 664. 

Укладачi нової програми з української лiтерату-
ри максимально врахували потреби й читацькi iнте-
реси сучасних дiтей, зокрема скоротили загальну
кiлькiсть авторiв для кожного класу з метою роз-
вантажити школярiв i вивiльнити час для глибшого
вивчення конкретних творiв; запропонували твори
лише високої художньої якостi, узявши як основнi
критерiї добору концепти толерантностi й патрiо-
тизму; осучаснили перелiк творiв за рахунок уве-
дення нових; забезпечили вiдповiднiсть художнiх
текстiв вiковим особливостям учнiв. 

З програми для 5 класу вилучено тексти, якi за-
старiлi, нецiкавi для сучасних учнiв або ж заскладнi
для їхнього розумiння й естетичного сприймання.
Натомiсть запропоновано новочаснi художнi твори,
написанi спецiально для дiтей: наприклад, твiр Га-
лини Малик «Незвичайнi пригоди Алi в країнi Не-
доладiї».

Програму 5 класу структуровано за такими
взаємопов’язаними тематично-проблемними бло-
ками: «Свiт фантазiї, мудростi», «Історичне минуле
нашого народу», «Рiдна Україна. Свiт природи». На
рубрику «Лiтература рiдного краю» видiлено 4 го-
дини, якi вчитель упродовж року може розподiляти
самостiйно i на якi iндивiдуально добиратиме тек-
сти. На уроках вивчення лiтератури рiдного краю
доцiльно розглядати також художню творчiсть
вiдомих ровесникiв учнiв, їхнiх землякiв.

Запропонована кiлькiсть часу на вивчення кож-
ного роздiлу, теми є орiєнтовною, учитель може її
змiнювати (у межах 70 год). Резервний час можна
використовувати для урокiв розвитку мовлення,
контрольного оцiнювання, рiзних видiв творчих та
iнших робiт (екскурсiй, диспутiв, семiнарiв тощо) –
на розсуд учителя. Ознайомлення з лiтературою
рiдного краю вiдбувається впродовж року.

Текстуально вивчаються лише твори, виокрем-
ленi у новiй програмi пiвжирним шрифтом, iншi ж
тiльки називаються. Це саме стосується й коротких
оглядiв перед пiдтемами. Особливу увагу варто
звернути на пiдрубрику ТЛ (теорiя лiтератури).
У шкiльному вивченнi вона означає лише почат-
ковi, доступнi дiтям знання про певнi теоретико-
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лiтературнi поняття, потрiбнi для розгляду твору як
явища мистецтва слова. До того ж кожне з них за-
значається тiльки один раз, надалi вони лише по-
вторюються, закрiплюються – вiдповiдно до вибору
й фахової компетентностi вчителя. 

Вивчення української лiтератури в 6–9 класах
загальноосвiтнiх навчальних закладiв здiйснювати-
меться за програмою, затвердженою Мiнiстерством: 
� Українська лiтература. 5–12 класи: Програма

для загальноосвiтнiх навчальних закладiв /
укладачi: Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Ка-
мiнчук, М.П.Бондар, О.Б.Полiщук, М.М.Сули-
ма, Л.П.Шабельникова, В.М.Садiвська; керiвник
проекту М.Г.Жулинський; за заг. ред. Р.В.Мов-
чан. – К.; Ірпiнь: Перун, 2005. – 201 с. 
З метою полiпшення якостi шкiльної лiтератур-

ної освiти, урахування громадської думки щодо ви-
ховної та естетичної вартостi окремих програмових
художнiх творiв i розвантаження змiсту навчальної
програми, вiдповiдно до рiшення колегiї Мiнiстер-
ства освiти i науки вiд 11.02.2010 р., протокол
№ 1/4-2, затверджено змiни до навчальної програ-
ми з української лiтератури (6–9 класи), а саме: 

6 клас
� усунуто дублювання вивчення кiноповiстi О.Дов-

женка «Зачарована Десна» (у 6 класi вивчаються фраг-
менти твору);

� твiр С.Руданського «Козак i король» вилучено з
програми, натомiсть уведено гуморески «Добре торгува-
лись» i «Гуменний»;

� оповiдання С.Васильченка «Басурмен» замiнено на
твiр «У темрявi»;

� зменшено на початку навчального року кiлькiсть
поезiй для вивчення напам’ять (замiсть 5 пiсень вивчати-
меться 2 на вибiр);

7 клас
� твiр Б.Лепкого «Цвiт щастя» винесено на позаклас-

не читання;
� вiрш А.Малишка «Приходять предки…» замiнено

на поезiю «В завiйну нiч з незвiданих дорiг…»;
8 клас

� твiр І.Франка «Іван Вишенський» – текстуальне
вивчення замiнено на оглядове (1 год);

� поезiї В.Самiйленка «Ельдорадо» i «Патрiоти»
замiнено на твори «На печi», «Не вмре поезiя…»;

� твори Є.Дударя «Слон i мухи», «Лiсова казка», «Чер-
вона Шапочка» вилучено з програми, натомiсть вивчати-
муться оповiдання О.Чорногуза «Як вибирати iм’я», «Як
поводитись у кiно» зi збiрки оповiдань «Веселi поради»;

9 клас
� притчу І.Липи «Мати» вилучено з програми;
� усунуто дублювання вивчення вiрша Т.Шевченка

«Садок вишневий коло хати…» (у 5 класi твiр вивчається,
у програмi для 9 класу – знято);

� зменшено на початку навчального року кiлькiсть
поезiй для вивчення напам’ять (замiсть 4 пiсень вивчати-
меться 2 на вибiр).

Вивчення української лiтератури як профiльно-
го предмета у 10–11 класах загальноосвiтнiх на-

вчальних закладiв i визначення ступеня її представ-
леностi як окремого навчального предмета у про-
фiлях рiзних спецiалiзацiй урегульовано за рахунок
наявностi програм рiзних рiвнiв (стандарту, акаде-
мiчного, профiльного). Цi програми затвердженi на-
казом Мiнiстерства вiд 28.10.2010 р. № 1021:
� Українська лiтература. 10–11 класи: Програма

для профiльного навчання учнiв загально-
освiтнiх навчальних закладiв. Природничо-мате-
матичний, технологiчний, спортивний, суспiль-
но-гуманiтарний, художньо-естетичний напря-
ми; фiлологiчний напрям (профiль – iноземна
фiлологiя). Академiчний рiвень / укладачi:
М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк – керiвники ав-
торського колективу; Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик,
М.П.Бондар, О.А.Камiнчук, В.І.Цимбалюк; за
заг. ред. Р.В.Мовчан. – К.: Грамота, 2011. 

� Українська лiтература. 10–11 класи: Програма
для профiльного навчання учнiв загально-
освiтнiх навчальних закладiв. Фiлологiчний на-
прям (профiль української фiлологiї). Про-
фiльний рiвень / укладачi: М.Г.Жулинський,
Г.Ф.Семенюк – керiвники авторського колекти-
ву; Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, М.П.Бондар,
О.А.Камiнчук, В.І.Цимбалюк; за заг. ред.
Р.В.Мовчан. – К.: Грамота, 2011. 
Програма академiчного рiвня збiгається за

змiстом i формою з програмою рiвня стандарту (як
за кiлькiстю годин, так i за вимогами до рiвня
оцiнювання навчальних досягнень учнiв). 

Вивчення української лiтератури у 5 класi за-
гальноосвiтнiх навчальних закладiв у 2013–2014 на-
вчальному роцi здiйснюватиметься за пiдручника-
ми, рекомендованими Мiнiстерством: 
�� Авраменко О.М. Українська лiтература: Пiдруч-

ник для 5 класу загальноосвiтнiх навчальних за-
кладiв. – К.: Грамота, 2013.

�� Коваленко Л.Т. Українська лiтература: Пiдруч-
ник для 5 класу загальноосвiтнiх навчальних за-
кладiв. – К.: Видавничий дiм «Освiта», 2013. 
Зазначенi пiдручники вiдповiдають вимогам но-

вої програми з української лiтератури для 5 класу
загальноосвiтнiх навчальних закладiв, хоча кожен з
них має свої особливостi.

Концептуальними положеннями пiдручника
Авраменка О.М. є посилення читацького iнтересу
й пiзнавальної активностi учнiв в умовах глоба-
лiзацiї суспiльства й розвитку iнформацiйних тех-
нологiй; зацiкавлення учнiв художнiм твором як
явищем мистецтва слова, як каналом пiзнання свiту
й себе в ньому; формування творчої особистостi, на-
цiонально свiдомого громадянина України i свiту;
повернення лiтератури в коло прiоритетiв молодi.

Пiдручник побудований на поєднаннi проблем-
но-тематичного й жанрового принципiв вивчення
української лiтератури й представляє нове по-
колiння навчальних видань, покликаних сприяти
формуванню стiйкої мотивацiї до вивчення лiтера-
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тури й розвитковi рiзнобiчних здiбностей учнiв:
умiння спостерiгати за становленням особистостi
на прикладi лiтературних героїв; здатностi до
дiалогiзму: читач – пiдручник, читач – художнiй
твiр, читач – автор пiдручника; вмiння узагальню-
вати найсучаснiшу iнформацiю про письменникiв i
їхнi твори, емоцiйно сприймати й оцiнювати ху-
дожнi твори; виконувати елементи аналiзу й iнтер-
претацiї художнiх творiв. Розвитковi комунiкатив-
них здiбностей сприятиме система завдань, в основi
яких лежить диспут або дискусiя.

Текст пiдручника має три основних рiвнi: ху-
дожньо-лiтературний, теоретичний i методичний.
Додатковий рiвень представлений переважно ма-
терiалом рубрик «До речi…», «Цiкаве лiтературо-
знавство», «Допитливому читачевi».

Прикметною особливiстю у структуруваннi ма-
терiалу, що пов’язаний iз вивченням творiв великої
прози, є те, що його подiлено на частини, у кiнцi
кожної подано систему рiзнорiвневих завдань (їх
завжди дванадцять). Такий пiдхiд чiтко органiзовує
роботу учнiв i вчителя на окремих уроках, збалансо-
вано розподiляє навчальний час. 

Актуальнiсть авторської концепцiї змiсту пiд-
ручника з української лiтератури Коваленко Л.Т.
полягає в зорiєнтованостi не лише на засвоєння уч-
нем певної суми знань, а й на розвиток його особи-
стостi, пiзнавальних i творчих можливостей. Ак-
тивна комунiкацiя на уроцi й у позаурочний час пе-
редбачена на багатьох рiвнях: з однокласниками,
батьками, iншими членами родини, носiями творiв
усної народної творчостi. Значну увагу придiлено
збагаченню емоцiйної сфери школярiв. 

Пiдручник сприяє розвитковi логiчного, критич-
ного й творчого мислення учнiв. Вiн нацiлений на
розвиток розумового потенцiалу школярiв шляхом
цiлеспрямованого формування у них правильної
читацької дiяльностi. Вона забезпечується систе-
мою запитань i завдань, якi вдосконалюють умiння
прогнозувати певне розгортання подiй, творчо
iнтерпретувати отриману за допомогою читання
iнформацiю, не тiльки засвоюючи фактичний змiст
лiтературного твору, а й осягаючи пiдтекст та iдей-
ний задум (смислове ядро). 

Перед кожним художнiм текстом є пояснення
теоретичних вiдомостей, стислi вiдомостi з бiо-
графiї письменника. З урахуванням тематики й
стильової рiзноманiтностi текстiв у пiдручнику
зроблено спробу вiдiйти вiд традицiйної розповiдi
про письменника тiльки в науково-популярному
стилi. З метою представити тексти рiзних стилiв
мовлення пропонується частину бiографiчного ма-
терiалу опрацьовувати на зразках публiцистичного
або дiлового мовлення (спогади про письменника,
автобiографiя, iнтерв’ю, невелика наукова стаття
вiдомого лiтературознавця тощо). 

У пiдручнику учням запропоновано працювати за
рубриками: «Помiркуй над прочитаним»; «Збагачуй
своє мовлення»; «Будь уважним до слова»; «Лiтера-

тура в колi мистецтв»; «Ти – творча особистiсть»;
«Твої лiтературнi проекти». Завершує кожен роздiл
сторiнка «Перевiр, чи старанно ти навчаєшся». 

Інтерактивнi технологiї навчання сприяють
постiйнiй активнiй дiяльностi й позитивнiй
взаємодiї всiх учнiв. Пiдручник нацiлює на колек-
тивне, групове, iндивiдуальне навчання, самона-
вчання, самоконтроль i самооцiнювання, навчання
у спiвпрацi, коли вчитель i учнi – рiвноправнi
суб’єкти пiзнавальної дiяльностi. Завдання пiдруч-
ника спонукають учнiв займати активну позицiю в
процесi навчання, моделювати життєвi ситуацiї.
Представленi типи завдань, якi спрямованi на за-
стосування iнтерактивних дiалогових технологiй:
учень-учитель, учень-учнi, учень-учень; завдання
на вiльний вибiр тощо. 

У вечiрнiх (змiнних) загальноосвiтнiх навчаль-
них закладах українська лiтература вивчатиметься
за програмами:
� У 5 класi: Українська мова. Українська лiтерату-

ра. 5–9 класи: Навчальнi програми для учнiв за-
гальноосвiтнiх навчальних закладiв iз навчан-
ням українською мовою / укладачi: Р.В.Мовчан,
М.П.Бондар, Л.І.Кавун, О.М.Івасюк, К.В.Тара-
нiк-Ткачук, С.А.Кочерга, О.І.Неживий, Н.В.Ми-
хайлова. – К.: Видавничий дiм «Освiта», 2013.

� У 6–9 класах: Українська лiтература. 5–12 класи:
Програма для загальноосвiтнiх навчальних закла-
дiв / укладачi: Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Ка-
мiнчук, М.П.Бондар, О.Б.Полiщук, М.М.Сулима,
Л.П.Шабельникова, В.М.Садiвська; керiвник про-
екту М.Г.Жулинський; за заг. ред. Р.В.Мовчан. –
К.; Ірпiнь: Перун, 2005. – 201 с. (з урахуванням
внесених змiн до навчальної програми).

� У 10–11 класах: Українська лiтература. 10–
11 класи: Програма для профiльного навчання
учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв. При-
родничо-математичний, технологiчний, спортив-
ний, суспiльно-гуманiтарний, художньо-естетич-
ний напрями; фiлологiчний напрям (профiль –
iноземна фiлологiя). Академiчний рiвень / укла-
дачi: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк – керiвники
авторського колективу; Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик,
М.П.Бондар, О.А.Камiнчук, В.І.Цимбалюк; за заг.
ред. Р.В.Мовчан. – К.: Грамота, 2011.

� У 10–12 класах: Українська лiтература. 10–
12 класи: Програма для профiльного навчання
учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв. При-
родничо-математичний, технологiчний, спортив-
ний, суспiльно-гуманiтарний, художньо-естетич-
ний напрями; фiлологiчний напрям (профiль –
iноземна фiлологiя). Академiчний рiвень / укла-
дачi: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк – керiвники
авторського колективу; Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик,
М.П.Бондар, О.А.Камiнчук, В.І.Цимбалюк. – К.:
Грамота, 2009.
Згiдно з наказом Мiнiстерства вiд 18.02.2008 р.

№ 99 «Про Типовi навчальнi плани загально-



освiтнiх навчальних закладiв з поглибленим ви-
вченням окремих предметiв» розроблено навчальну
програму з української лiтератури:
� Програма для загальноосвiтнiх навчальних за-

кладiв (класiв) з поглибленим вивченням укра-
їнської лiтератури. 8–9 класи / керiвники автор-
ського колективу: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семе-
нюк; за заг. ред. Р.В.Мовчан; авторський колек-
тив: Р.В.Мовчан, М.М.Сулима, В.І.Цимбалюк,
Н.В.Левчик, М.П.Бондар. – К.: Грамота, 2009. –
88 с.
Основними завданнями поглибленого вивчення

лiтератури є: вироблення в учнiв стiйкого iнтересу
до читання, до української книжки зокрема; форму-
вання самостiйного, критичного, творчого мислен-
ня школярiв у процесi аналiзу художнього твору на
основi засвоєння ними необхiдної суми знань; роз-
виток творчих здiбностей, загальнокультурного
рiвня учнiв через ознайомлення їх iз творами мис-
тецтва слова, плекання високих моральних цiнно-
стей людини, втiлених у художнiх творах; вихован-
ня сучасної естетично розвиненої особистостi, твор-
чого читача зi сформованим почуттям нацiональної
свiдомостi та власної людської гiдностi.

Поглиблене вивчення української лiтератури у
8–9 класах може здiйснюватися за пiдручником, ре-
комендованим Мiнiстерством:
�� Цимбалюк В.І. Українська лiтература: Пiдручник

для 8 класу загальноосвiтнiх навчальних за-
кладiв (класiв) iз поглибленим вивченням укра-
їнської лiтератури. – К.: Видавничий дiм
«Освiта», 2012.
Одним з основних компонентiв допрофiльної i

профiльної пiдготовки є курси за вибором i фа-
культативи, якi сприяють виробленню у старшо-
класникiв чiтких уявлень про свою майбутню про-
фесiю, що так чи iнакше має бути пов’язана з фiло-
логiєю (учитель-словесник, журналiст, редактор,
коректор, перекладач, фольклорист, науковець фi-
лологiчної спецiалiзацiї тощо), а також дають змогу
сформувати особистiснi риси й фаховi навички. 

Програми курсiв за вибором i факультативiв,
схваленi Мiнiстерством, умiщено у збiрнику:
�� Збiрник програм курсiв за вибором i факульта-

тивiв з української лiтератури / за заг. ред.
К.В.Таранiк-Ткачук. – К.: Грамота, 2011.
Органiзацiйнi аспекти щодо використання про-

грам курсiв за вибором i факультативiв висвiтлено
в iнструктивно-методичних рекомендацiях щодо
вивчення української лiтератури в загально-
освiтнiх навчальних закладах у 2012–2013 на-
вчальному роцi (лист Мiнiстерства вiд 01.06.2012 р.
№ 1/9-426).

Для рiвномiрного розподiлу навантаження учнiв
протягом навчального року подаємо рекомендова-
ну кiлькiсть видiв контролю з української лiтерату-
ри (за класами). Поданий у таблицi розподiл годин
є мiнiмальним i обов’язковим для проведення в

кожному семестрi. Учитель на власний розсуд може
збiльшити кiлькiсть видiв контролю вiдповiдно до
рiвня пiдготовленостi учнiв, особливостей класу
тощо. 

Обов’язкова кiлькiсть видiв контролю
5–9 класи

* У кожному семестрi обов’язковим є проведення
двох урокiв розвитку мовлення: одного уроку розвитку
усного мовлення, а другого – писемного. Умовне позна-
чення у таблицi – (у+п).

У 8–9 класах iз поглибленим вивченням україн-
ської лiтератури пропорцiйно збiльшується кiль-
кiсть контрольних робiт та урокiв розвитку мовлен-
ня (на розсуд учителя визначається кiлькiсть i види
контрольних робiт).

10–11 класи

* У кожному семестрi обов’язковим є проведення
двох урокiв розвитку мовлення: одного уроку розвитку
усного мовлення, а другого – писемного. Умовне позна-
чення у таблицi – (у+п).

Звертаємо увагу на те, що домашнiй контроль-
ний твiр не є обов’язковою формою контролю з
української лiтератури. З огляду на розвиток
iнформацiйних технологiй i рiвень опанування їх

Класи 10 11 10 11

Семестри
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
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академiчний
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у формi:
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сучасними учнями написання домашнього конт-
рольного твору, який потiм має перевiрити вчитель,
перетворюється на формальнiсть i не дає змоги
об’єктивно визначити знання учнiв iз певної теми. 

Якщо такий вид контролю навчальних досяг-
нень учнiв, як домашнiй контрольний твiр, учитель
залишає, то треба обрати таку форму творчої робо-
ти, щоб учнi самостiйно виконували творче до-
машнє завдання.

Можливi види контрольних робiт:
� тест;
� вiдповiдi на запитання;
� контрольний лiтературний диктант;
� анкета головного героя;
� комбiнована контрольна робота;
� письмовi контрольнi твори.
Можливi види контрольних робiт iз розвитку

мовлення:
� складання оповiдання (казки) за прислiв’ям;
� добiр прислiв’їв, крилатих виразiв, фразеологiчних

зворотiв, що виражають головну iдею твору;
� введення власних описiв в iнтер’єр, портрет, пей-

заж авторського твору;
� усний переказ оповiдання, епiзоду твору;
� твiр-характеристика персонажа;
� написання асоцiативного етюду, зродженого пев-

ним художнiм образом;
� написання вiтального слова на честь лiтературного

героя, автора тощо;
� твiр-опис за картиною;
� складання тез лiтературно-критичної статтi (пара-

графа пiдручника);
� пiдготовка проекту (з можливим використанням

мультимедiйних технологiй) – iндивiдуального чи ко-
лективного – для висвiтлення життєвого i творчого шля-
ху, естетичних уподобань письменника тощо;

� складання анкети головного героя, цитатних харак-
теристик, конспекту, рецензiї, анотацiї;

� написання реферату;
� iдейно-художнiй аналiз поетичного чи прозового

твору; 
� написання листа авторовi улюбленої книжки;
� iнсценiзацiя твору (конкурс на найкращу iнсце-

нiзацiю уривка твору) тощо.
Основними видами оцiнювання навчальних до-

сягнень учнiв з української мови, лiтератури є по-
точне оцiнювання, тематичний контроль, семест-
рове, рiчне оцiнювання, державна пiдсумкова ате-
стацiя.

Види i кiлькiсть контрольних робiт у І й ІІ семе-
страх, вимоги до виконання письмових i усних
робiт з української лiтератури, перевiрки зошитiв
залишаються без змiн.

Зошити для навчальних класних i домашнiх
робiт з української лiтератури перевiряють раз на
мiсяць у кожному класi. Оплата за перевiрку зо-
шитiв для навчальних класних i домашнiх робiт з
української лiтератури має здiйснюватися вiд-
повiдно до п. 37 «Інструкцiї про порядок обчислен-
ня заробiтної плати працiвникiв освiти», що затвер-
джена наказом Мiнiстерства освiти України вiд
15.04.1993 р. № 102, зареєстрованим у Мiнiстерствi
юстицiї України вiд 27.05.1993 р. за № 56. 

Оцiнку за ведення зошита з української лiтера-
тури виставляють у кожному класi окремою колон-

кою в журналi раз на мiсяць i враховують як поточ-
ну до найближчої тематичної.

Виставляючи оцiнку за ведення зошита з лiтерату-
ри, слiд брати до уваги: наявнiсть рiзних видiв робiт;
грамотнiсть (якiсть виконання); охайнiсть; умiння
правильно оформляти роботи (дотримання вимог ор-
фографiчного режиму). Учитель обов’язково пе-
ревiряє кiлька робiт для виставлення аргументова-
ної, об’єктивної оцiнки, кiлькiсть цих робiт визначає
на власний розсуд (але не менш як двi на мiсяць).

Порядок проведення урокiв виразного читання,
кiлькiсть, призначення та особливостi оформлення
зошитiв iз предмета висвiтлено у вiдповiдному ме-
тодичному листi Мiнiстерства вiд 21.08.2010 р.
№ 1/9-580. Там же подано зразок заповнення
сторiнки журналу з української лiтератури. Звер-
таємо увагу, що додатковий запис щодо теми над
датами в журналi не робиться.

Вимоги до оцiнювання навчальних досягнень
учнiв з української лiтератури

Р
iв

нi
 н

а-
вч

ал
ьн

их
до

ся
гн

ен
ь

уч
нi

в

Б
ал

и Оцiнювання 
навчальних 

досягнень учнiв
П

оч
ат

ко
ви

й 

1
Учень (учениця) сприймає навчальний ма-
терiал на елементарному рiвнi, називає
окремий лiтературний факт або явище.

2
Учень (учениця) сприймає навчальний ма-
терiал на елементарному рiвнi, називає
окремi лiтературнi факти або явища.

3
Учень (учениця) сприймає навчальний ма-
терiал, вiдтворює окремий фрагмент твору
(з допомогою вчителя).

С
ер

ед
нi

й

4

Учень (учениця) частково вiдтворює на-
вчальний матерiал на репродуктивному
рiвнi, дає визначення лiтературного явища
без посилання на текст.

5
Учень (учениця) розумiє навчальний мате-
рiал i з допомогою вчителя знаходить потрiб-
нi приклади у текстi лiтературного твору.

6

Учень (учениця) розумiє навчальний ма-
терiал, вiдтворює значну його частину з до-
помогою вчителя й самостiйно знаходить
приклади в текстi.

Д
ос

та
тн

iй

7

Учень (учениця) володiє матерiалом i на-
вичками аналiзу лiтературного твору за по-
даним учителем зразком, наводить окремi
власнi приклади на пiдтвердження певних
суджень.

8

Учень (учениця) володiє матерiалом i на-
вичками текстуального аналiзу художнього
твору, пiд керiвництвом учителя виправляє
допущенi помилки й наводить аргументи на
пiдтвердження висловленого судження або
висновку.

9

Учень (учениця) володiє матерiалом, на-
вичками текстуального аналiзу на рiвнi
цiлiсно-комплексного уявлення про певне
лiтературне явище, пiд керiвництвом учите-
ля аналiзує й виправляє допущенi помилки;
наводить аргументи на пiдтвердження ви-
словленого судження або висновку.
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В
ис

ок
ий

10

Учень (учениця) добре володiє матерiалом
i навичками цiлiсно-комплексного аналiзу
художнього твору, самостiйно оцiнює ок-
ремi лiтературнi явища, знаходить i виправ-
ляє допущенi помилки, працює з рiзними
джерелами iнформацiї, систематизує дiбра-
ний матерiал.

11

Учень (учениця) на високому рiвнi володiє
матерiалом, умiннями й навичками цiлiсно-
комплексного аналiзу художнього твору,
висловлює свої думки, самостiйно оцiнює
явища культурного життя, аргументуючи
власну позицiю щодо них, виявляє почат-
ковi творчi здiбностi.

12

Учень (учениця) вiльно володiє матерiалом
i навичками цiлiсно-комплексного аналiзу
лiтературного твору, виявляє особливi
творчi здiбностi й здатнiсть до оригiнальних
рiшень щодо рiзноманiтних навчальних зав-
дань, до використання здобутих знань i на-
бутих умiнь у нестандартних ситуацiях, ви-
являє схильнiсть до лiтературної творчостi.

Р
iв

ен
ь

Б
ал

и Вимоги до оцiнювання
навчальних досягнень

учнiв

Грамотнiсть

Припус-
тима кiль-
кiсть ор-
фогра-

фiчних i
пунктуа-

цiйних
помилок

Припус-
тима кiль-
кiсть лек-
сичних,

граматич-
них i сти-
лiстичних
помилок

П
оч

ат
ко

ви
й

1

Побудованому учнем тек-
сту бракує зв’язностi й цi-
лiсностi, лексичне i грама-
тичне оформлення роботи
потребує урiзноманiтнення.

15–16
i бiльше

9–10

2

Побудоване учнем вислов-
лення характеризується
фрагментарнiстю, думки
викладено на елементарно-
му рiвнi; лексична i грама-
тична будова висловлення
потребує збагачення й
урiзноманiтнення. 

13–14

3

Письмове висловлення уч-
ня вiдзначається слабкою
послiдовнiстю й недостат-
ньою чiткiстю викладу
власних думок, не дотри-
мана змiстова i стилiстич-
на єднiсть твору, лексична
i граматична будова ви-
словлення потребує збага-
чення та урiзноманiтнення. 

11–12

С
ер

ед
нi

й

4

Висловлення учня за обся-
гом становить трохи бiльш
як половину норми й хара-
ктеризується певною за-
вершенiстю, зв’язнiстю; але
розкриття теми потребує
бiльшої повноти, <рунтов-
ностi й послiдовностi, чiт-
кiшого розрiзнення основ-
ної i другорядної iнформа-
цiї, урiзноманiтнення лек-
сики. 

9–10 7–8

5

За обсягом робота учня на-
ближається до норми, зага-
лом є завершеною, тему
значною мiрою розкрито,
проте вона потребує глиб-
шого висвiтлення, чiткiшо-
го увиразнення основної
думки твору, дотримання
єдностi стилю та урiзно-
манiтнення мовного
оформлення.

7–8

6

За обсягом висловлення
учня сягає норми, його те-
ма розкрита, виклад думок
загалом зв’язний, але уч-
невi ще треба працювати
над умiнням самостiйно
формулювати судження,
належно аргументувати їх,
точнiше добирати слова й
правильно будувати синта-
ксичнi конструкцiї. 

5–6

Д
ос

та
тн

iй
 

7

Написаний учнем твiр яв-
ляє собою достатньо пов-
ний, зв’язний, з елемента-
ми самостiйних суджень та
вдало дiбраними лексич-
ними засобами текст, але
ще недостатньо чiтко
висвiтлена тема, порушена
послiдовнiсть її викладу,
слабко аргументована ос-
новна думка.

4 5–6

8

Написаний учнем твiр є
достатньо повним, осмис-
леним висловленням, у
ньому <рунтовно висвiтле-
на тема, дiбранi перекон-
ливi аргументи для її роз-
криття; проте авторовi
письмової роботи ще
потрiбно працювати над
урiзноманiтненням вико-
ристовуваної лексики i
стилiстичним оформлен-
ням своїх думок. 

3

9

Письмове висловлення уч-
ня являє собою логiчно
структурований текст, пов-
ний за обсягом, у якому те-
му розкрито належним чи-
ном, думки викладено
послiдовно, вдало дiбранi
лексичнi засоби, проте ав-
торовi твору не вистачило
вмiння чiтко висловити
власну позицiю й належно
її аргументувати. 

1+1
(негруба)

В
ис

ок
ий

10

Написаний учнем твiр яв-
ляє собою самостiйно по-
будований, послiдовно ви-
кладений, повний текст,
автор якого враховує ко-
мунiкативне завдання, ви-
словлює власну думку,
певним чином аргументує
рiзнi погляди на проблему,

1 3
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Звертаємо особливу увагу, що вiдповiдно до на-
казу Мiнiстерства вiд 02.08.2012 р. № 882 «Про ви-
користання навчально-методичної лiтератури у за-
гальноосвiтнiх навчальних закладах» загально-
освiтнi навчальнi заклади мають право використо-
вувати в органiзацiї навчально-виховного процесу
лише навчально-методичну лiтературу, що має
вiдповiдний гриф Мiнiстерства, схвалення для ви-
користання у загальноосвiтнiх навчальних закладах.

Навчально-методична лiтература, яка має гриф
Мiнiстерства i схвалена до використання в ЗНЗ,
щорiчно зазначається в Перелiку програм, пiдруч-

никiв i навчально-методичних посiбникiв, якi реко-
мендованi Мiнiстерством для використання в за-
гальноосвiтнiх навчальних закладах iз навчанням
українською мовою для основної i старшої школи й
друкуються на початку навчального року в «Інфор-
мацiйному збiрнику».

Щодо використання посiбникiв, якi мiстять ка-
лендарно-тематичний план i конспекти (плани-кон-
спекти) урокiв, нагадуємо, що вчитель-словесник
може використовувати книжку для вчителя й не го-
тувати окремий конспект для кожного уроку, якщо:

� посiбник має гриф «Схвалено для використан-
ня у загальноосвiтнiх навчальних закладах»;

� вiд дати надання грифа посiбниковi минуло не
бiльш як п’ять рокiв.

Зауважимо, що вчитель, який має квалiфiка-
цiйну категорiю «спецiалiст», повинен самостiйно
складати конспект (план-конспект) уроку, викори-
стовуючи матерiали методичних посiбникiв для ви-
роблення й вiдпрацювання навичок моделювання
урокiв рiзного типу.

Упровадження системи зовнiшнього незалеж-
ного оцiнювання навчальних досягнень учнiв з ук-
раїнської мови й лiтератури спонукало вчителiв-
словесникiв до вiдпрацювання у школярiв навичок
виконання тестових завдань рiзної форми й рiзного
ступеня складностi, використання яких має на метi
забезпечити поетапне рiзнобiчне та об’єктивне
оцiнювання навчальних досягнень учнiв у процесi
засвоєння ними курсу української лiтератури. 

Для ефективного використання в навчальному
процесi пропонуються схваленi Мiнiстерством i
Українським центром оцiнювання якостi освiти
збiрники, якi готують учнiв до зовнiшнього неза-
лежного оцiнювання, а також новi посiбники (комп-
лекснi зошити) для самостiйної пiдготовки учнiв на
основi загальних теоретичних вiдомостей iз курсу
української лiтератури: 
�� Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова

та лiтература: Довiдник. Завдання в тестовiй
формi. І частина. ЗНО 2013. – К.: Грамота, 2013. 

�� Авраменко О.М. Українська мова та лiтература:
Збiрник завдань у тестовiй формi. ІІ частина.
ЗНО 2013. – К.: Грамота, 2013. 

�� Українська лiтература: Хрестоматiя для пiдго-
товки до зовнiшнього незалежного оцiнювання
2013 / [упоряд. Авраменко О.М.]. – К.: Грамота,
2013. 

�� Авраменко О.М. Українська лiтература: Мiнi-
конспекти для пiдготовки до зовнiшнього неза-
лежного оцiнювання. – К.: Грамота, 2013.

Катерина ТАРАНІК-ТКАЧУК, 
в.о. начальника вiддiлу експериментальної 

педагогiки та управлiння освiтою 
департаменту загальної середньої та

дошкiльної освiти Мiнiстерства освiти
i науки України, кандидат педагогiчних наук

цитує уривки з художньо-
го тексту; робота вiдзна-
чається багатством слов-
ника, граматичною пра-
вильнiстю, дотриманням
стильової єдностi й ви-
разнiстю тексту. 

11

Письмове висловлення уч-
ня являє собою самостiйно
побудований, послiдовно
викладений текст, автор
якого враховує комунiка-
тивне завдання; аргументо-
вано, чiтко висловлює
власну думку, зiставляє її з
думками iнших, умiє
пов’язати обговорюваний
предмет iз власним
життєвим досвiдом, доби-
рає переконливi аргументи
для об<рунтування тiєї чи
iншої позицiї з огляду на
необхiднiсть розв’язувати
певнi життєвi проблеми,
доречно цитує уривки з ху-
дожнього тексту; робота
вiдзначається багатством
словника, точнiстю слово-
вживання, стилiстичною
єднiстю, граматичною
рiзноманiтнiстю. 

1
(негруба)

2

12

Написаний учнем твiр є
самостiйно створеним, яск-
равим, оригiнальним за за-
думом та оформленням ви-
словленням; автор письмо-
вої роботи повно, вичерпно
висвiтлює тему; аналiзує
рiзнi погляди на той самий
предмет, добирає перекон-
ливi аргументи на користь
тiєї чи iншої позицiї, вико-
ристовує здобуту з рiзних
джерел iнформацiю для
розв’язання певних жит-
тєвих проблем, доречно
цитує й коментує уривки з
художнього тексту; робота
вiдзначається лексичним
багатством, точнiстю сло-
вовживання, граматичною
правильнiстю та рiзно-
манiтнiстю, стилiстичною
довершенiстю. 

– 1


