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Види есе: вільне і формальне

Вільне Формальне

Ознаки: Ознаки:

- невеликий обсяг  
(7–10 речень);

- довільна форма і стиль 
викладу зі збереженням 
структурованості тексту 
(вступ, основна частина, 
висновок);

- наявність позиції автора.

- обсяг 120–200 слів; 
- логічна організація 

структури: наявність 
відповідних компонентів 
(теза, аргументи, 
приклади, оцінювальні 
судження, висновок);

- ґрунтовність викладу;
- наявність позиції автора.

Вільне есе обмежене в часі (5–10 і 10–15 хв). 
До нього доцільно вдаватися на кожному уро-
ці й на різних етапах його: цілевизначення, за-
кріплення, рефлексії тощо.

Для написання формального есе виділяють 
більше часу: від 20 до 45 хвилин.

Види формального есе: 
інформаційне (есе-розповідь, есе-визначення, 

есе-опис); 
критичне;
есе-дослідження (порівняльне есе, есе-проти-

ставлення, есе причини-наслідку, есе-аналіз).
Вимоги до формального есе 
1. Обсяг – 1–2 сторінки тексту (120–

200 слів).
2. Есе повинно сприйматися як цілісний 

твір, ідея якого зрозуміла й чітка.
3. Кожен абзац есе розкриває одну думку.
4. Необхідно писати стисло і ясно. Есе не по-

винно містити нічого зайвого, має нести лише 
інформацію, необхідну для розкриття ідеї есе, 
власної позиції автора.

5. Есе має відрізнятися чіткою композицій-
ною побудовою, бути логічним за структурою. 
В есе, як і в будь-якому творі, повинна про-
стежуватися внутрішня логіка, що визнача-
ється, з одного боку, авторським підходом до 
обговорюваного питання, а з іншого – самим 
питанням. Необхідно уникати різких стрибків 
від однієї ідеї до іншої, думка має розкривати-
ся послідовно.

У 2020/2021 навчальному році вивчення 
української мови здійснюватиметься за такими 
програмами:

у 5–9 класах за навчальною програмою зі 
змінами, затвердженими наказом МОН від 
07.06.2017 № 804;

у 10–11 класах – за навчальними програ-
мами (рівень стандарту та профільний рівень), 
затвердженими наказом МОН від 23.10.2017 
№ 1407.

Навчальні програми розміщені на офіцій-
ному сайті МОН за покликанням https://
mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/
navclialni-programi.

Звертаємо увагу, що в мовленнєвій лінії на-
вчальної програми для 10–11 класів подано пе-
релік рекомендованих видів роботи, які дають 
змогу учням реалізувати здобуті знання на прак-
тиці. Ці види роботи забезпечують повноцінний 
мовленнєвий розвиток старшокласників, адже 
комплексно охоплюють формування всіх видів 
мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, 
говоріння і письма). Системний підхід до роз-
витку мовлення учнів не передбачає виділення 
окремих годин на традиційні для 5–9 класів ау-
діювання, читання мовчки та вголос, перекази, 
твори тощо, оскільки ці види роботи передбаче-
но на кожному уроці. Учитель може на власний 
розсуд змінювати запропоновані теми й види 
роботи, але водночас прагнути впродовж року 
приділяти однакову увагу розвиткові всіх видів 
мовленнєвої діяльності.

Сучасні соціокультурні умови, інтеграція 
української освіти в європейський контекст 
зумовлює введення до навчальних програм 
такого виду письмових робіт, як есе, спрямо-
ваного на активізацію навчально-пізнавальної 
діяльності учнів, учениць, підвищення в них 
інтересу до навчання предмета, розвиток осо-
бистості, критичного мислення, лінгвокреа-
тивності.

Есе – самостійна творча письмова робота, 
озна кою якої є особистісний характер сприй-
мання проблеми та її осмислення, невеликий 
обсяг, вільна композиція, невимушеність та 
емоційність викладу.
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Основна частина – теоретичні основи обраної 
проблеми й виклад основного питання. Ця части-
на припускає розвиток аргументації й аналізу, а 
також обґрунтування їх, виходячи з наявних да-
них, інших аргументів і позицій. 

Висновок – узагальнення й аргументовані ви-
сновки до теми тощо. Підсумовує есе або ще раз 
вносить пояснення, підкріплює зміст і значення 
викладеного в основній частині.

6. Есе повинно засвідчити, що його автор знає й 
осмислено застосовує теоретичні поняття, терміни, 
узагальнення, ідеї.

7. Есе має містити переконливе аргументування 
порушеної проблеми.

Структура есе 
Есе складається з таких частин – вступ, основна 

частина, висновок. 
Вступ – обґрунтування вибору теми есе.

Критерії оцінювання мовного та змістового оформлення есе

Критерії оцінювання змісту есе

Б
ал

и

Критерії  
оцінювання  

мовного  
оформлення есе

Б
ал

и

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів
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Побудованому учнем (ученицею) тексту бракує зв’язності й цілісності, урізноманітнення по-
требує лексичне та граматичне оформлення роботи; теза не відповідає запропонованій темі; не 
наведено жодного аргументу.

1
13 і 

більше

9–10 і 
більше

1

Побудоване учнем (ученицею) висловлення характеризується фрагментарністю, думки викла-
даються на елементарному рівні; потребує збагачення й урізноманітнення лексика і граматична 
будова мовлення; теза не відповідає запропонованій темі; наведені аргументи не є доречними; 
прикладу немає або він не є доречним.

2

12

2

Учневі (учениці) слід працювати над виробленням умінь послідовніше й чіткіше викладати 
власні думки, дотримуватися змістової та стилістичної єдності висловлення, потребує збага-
чення та урізноманітнення лексика й граматична будова висловлення; теза частково відповідає 
запропонованій темі; наведений аргумент не випливає з тези; приклад не є доречним; висновок 
сформульовано нечітко.

3

11

3

Висловлення учня (учениці) за обсягом складає дещо більше половини від норми й характери-
зується певною завершеністю, зв’язністю; чіткіше мають розрізнюватися основна та другорядна 
інформація; висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами; є недолі-
ки за сімома показниками: посереднє розуміння теми; порушення послідовності побудови твору; 
рівень словникового запасу нижче середнього; відносна стильова єдність твору; не сформульовано 
вправно тезу; наведено один аргумент.

4

9–10

7–8

4

За обсягом робота учня (учениці) наближається до норми, загалом є завершеною, тему знач-
ною мірою розкрито; не сформульовано вправно тезу; наведено один аргумент; приклад непе-
реконливий; висновок лише частково відповідає тезі, не пов’язаний з аргументом та прикладом; 
трапляються недоліки за низкою показників (до шести): роботі властива поверховість висвіт-
лення теми, не простежується основна думка, відносно струнка побудова твору, середній рівень 
словникового запасу, бракує стильової єдності.

5

7–8

5

За обсягом висловлення учня (учениці) сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом 
зв’язний; учень (учениця) наводить один доречний аргумент; наводить непереконливий при-
клад; висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та приклада-
ми; робота характеризується недоліками за п’ятьма показниками: помітний її репродуктивний 
характер, відсутня самостійність суджень, їх аргументованістъ, добір слів не завжди вдалий, 
учень (учениця) неточно добирає слова й синтаксичні конструкції.

6

5–6

6

Учень (учениця) самостійно створює достатньо повний, зв’язний, з елементами самостійних 
суджень текст, формулює тезу, яка відповідає запропонованій темі; наводить один доречний 
аргумент; вдало добирає лексичні засоби; висновок відповідає запропонованій темі; у роботі є 
недоліки (до чотирьох): відхилення від теми, порушення послідовності її викладу; висловлювання 
не завжди конкретне, просторовий виклад міркувань, не підкріплених фактичним матеріалом, 
нелогічне розташування абзаців, переходи між ними не є вмотивованими; основна думка не ар-
гументується.

7

4 6

7
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Учень (учениця) самостійно будує достатньо повне, осмислене висловлення, загалом ґрунтовно 
висвітлює тему, формулює тезу, що відповідає запропонованій темі; наводить один доречний 
аргумент; приклад не конкретизований; висновок відповідає запропонованій темі; трапляють-
ся недоліки за трьома показниками: невміння пов’язати предмет обговорення із сучасністю, не 
добирає переконливі докази для обґрунтування певного явища, відносне багатство словникового 
запасу, робота не відзначається різноманітністю та чіткістю слововживання.

8

3 5

8

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст; формулює 
тезу, що відповідає запропонованій темі; загалом розкриває тему, висловлює основну думку; 
наводить один доречний аргумент; вдало добирає лексичні засоби; наводить один доречний 
приклад; висновок відповідає запропонованій темі; у роботі виявлені недоліки за двома показ-
никами: тезу чітко не сформульовано, відсутність виразної особистісної позиції, належної її 
аргументації тощо.

9

1+1 
(негру-

ба)
4

9

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує комунікативне завдан-
ня, чітко формулює тезу; певним чином аргументує різні погляди на проблему, наводить два 
доречні й переконливі аргументи, приклади; неординарна побудова твору, робота відзначається 
багатством словника, граматичною правильністю, дотриманням стильової єдності й виразності 
тексту, але за одним із критеріїв допущено помилку; висновок відповідає запропонованій темі й 
випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів.

10

1 3

10

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує комунікативне завдан-
ня; вправно формулює тезу; аргументовано, чітко висловлює власну думку, зіставляє її з дум-
ками інших, уміє пов’язати обговорюваний предмет із власним життєвим досвідом, наводить 
два доречні й переконливі аргументи для обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необ-
хідність розв’язувати певні життєві проблеми; приклади конкретизовані; робота відзначається 
багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різнома-
нітністю; висновок відповідає запропонованій темі й випливає зі сформульованої тези, аргу-
ментів і прикладів.

11

1 (не-
груба)

2

11

Учень (учениця) самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою та оформленням вислов-
лення відповідно до мовленнєвої ситуації; повно, вичерпно висвітлює тему; вправно форму-
лює тезу; аналізує різні погляди на той самий предмет, наводить два доречні аргументи, вико-
ристовує набуту з різних джерел інформацію для розв’язання певних життєвих проблем; при-
клади переконливі, конкретизовані; цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки 
(логічність і послідовність викладу); висновок відповідає запропонованій темі й органічно 
випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів; робота відзначається багатством 
слововживання та художньою цінністю.

12

– 1

12

Розподіл годин між розділами 
Зазначаємо, що вказаний у навчальних програ-

мах розподіл годин між розділами вважається орі-
єнтовним. У разі потреби вчитель має право само-
стійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а 
також послідовність вивчення розділів.

Кількість фронтальних та індивідуальних видів 
контрольних робіт з української мови 

Звертаємо увагу на кількість фронтальних та 
індивідуальних видів контрольних робіт з україн-
ської мови в закладах загальної середньої освіти з 
українською мовою навчання.

Фронтально оцінюють диктант, письмовий пе ре-
каз і письмовий твір (навчальні чи контрольні види 
робіт), мовні знання й уміння, запис яких здійснюють 
на сторінці класного журналу «Зміст уроку».

Індивідуально оцінюють говоріння (діалог, усний 
переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих ви-
дів діяльності не відводять окремого уроку, проте 
визначають окрему колонку без дати на сторінці 
класного журналу «Облік навчальних досягнень».

У I семестрі проводять оцінювання двох видів 
мовленнєвої діяльності (усний переказ, діалог). 
У II семестрі – оцінювання таких видів мовленнє-
вої діяльності, як усний твір і читання вголос, що 
здійснюється в 5–9 класах.

Результати оцінювання говоріння (діалог, усний 
переказ, усний твір) і читання вголос протягом се-
местру виставляють у колонку без дати й урахову-
ють у семестрову оцінку.

Повторне оцінювання із зазначених видів мов-
леннєвої діяльності не проводять.

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється 
за допомогою завдань, визначених учителем (тес-
ти, диктант тощо) залежно від змісту матеріалу, що 
вивчається.

Тематичні і семестрові оцінки
Тематичну оцінку виставляють на підставі по-

точних оцінок з урахуванням контрольних робіт.
Семестрову – на основі тематичного оцінюван-

ня та результатів оцінювання певного виду діяль-
ності: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) 
або читання вголос.

Якщо дитина прохворіла частину семестру, про-
пустила, наприклад, одну тематичну, не має оцінки 
за якийсь вид мовленнєвої діяльності, то оцінка за 
семестр виводиться на розсуд учителя в залежності 
від динаміки особистих навчальних досягнень учня 
(учениці), важливості пропущеної теми чи теми, 
за яку учня (ученицю) атестовано, – (тривалість 
вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення 
матеріалу). За таких умов оцінка за семестр може 
бути такою, як тематична (якщо вона одна), або 
знижена на кілька балів (на розсуд учителя).
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Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 5–9 класах

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.

Усього годин 122 122 88 70 70

Години з РМ 24 23 22 16 19

І II І II І II І II І II

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2

Письмо: переказ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

твір - - - 1 - 1 1 1 1 1

Правопис: диктант 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння: діалог 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

усний переказ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

усний твір - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

читання вголос - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 10–11 класах

Рівень Рівень стандарту Філологічний рівень

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю І II І II

Перевірка мовної теми 2 2 3 3

Письмо: есе 2 3 1 1

переказ - - 1 1

твір - - 1 1

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння: діалог 1 - 1 -

усний переказ 1 - 1 -

усний твір - 1 - 1

У таблицях зазначено мінімальну кількість 
фронтальних видів контрольних робіт, учитель на 
власний розсуд має право збільшувати цю кількість 
залежно від рівня підготовленості класу, здібностей 
конкретних учнів, умов роботи тощо.

Оцінка за контрольний твір з української мови 
та переказ є середнім арифметичним за зміст і гра-
мотність, яку виставляють у колонці з датою напи-
сання роботи (надпис у колонці «Твір», «Переказ» 
не роблять).

Акцентуємо увагу, що в разі відсутності учня на 
одному зі спарених уроків під час написання кон-
трольного твору, переказу рекомендуємо давати йо-
му індивідуальне завдання, визначене вчителем. За-
значене завдання виконується учнем під час уроку.

Кількість робочих зошитів з української мови за 
класами: 5–9 класи – по два зошити; 10–11 класи – 
по одному зошиту.

Для контрольних робіт з української мови в усіх 
класах використовують по одному зошиту.

Ведення зошитів оцінюють від 1 до 12 балів що-
місяця протягом семестру і вважається поточною 
оцінкою, що зараховують до найближчої тематич-
ної. Під час перевірки зошитів ураховують наяв-
ність різних видів робіт, грамотність, охайність, 
уміння правильно оформити роботи.

У разі відсутності учня на уроках протягом мі-
сяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита 
зазначати н/о (нема оцінки).

В освітньому процесі заклади загальної серед-
ньої освіти можуть використовувати лише навчаль-
ну літературу, що має гриф МОН або висновок 
«Схвалено для використання в загальноосвітніх 
навчальних закладах» відповідною комісією Нау-
ково-методичної ради Міністерства освіти і науки 
України. Перелік навчальної літератури постійно 
оновлюється і доступний на вебсайті ДНУ «Інсти-
тут модернізації змісту освіти» (https://imzo.gov. 
ua/pidruchniki/pereliki).

В умовах нового формату освітньої діяльності 
в Україні – дистанційної форми навчання в період 
карантинних заходів у режимі онлайн і офлайн, 
учителям рекомендуємо використовувати сучас-
ні електронні ресурси: ZOOM, Viber, Skype, без-
коштовні платформи Google Classroom, Moodle, 
Microsoft Teams тощо.

Фронтальні та індивідуальні види контролю в 
умовах карантину проводяться з урахуванням ма-
теріально-технічних можливостей закладу освіти, 
учителя-філолога. Педагог на свій розсуд може 
визначати вид та зміст завдань. Необхідні рішен-
ня щодо організації освітнього процесу, зокрема з 
української мови, можуть прийматися рішенням 
методичних об’єднань учителів-філологів.

Завдання оцінюються відповідно до критеріїв оці-
нювання навчальних досягнень учнів 5–11 класів.
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учитель може використовувати також довільно, зо-
крема для збільшення кількості годин на вивчен-
ня окремого твору, для уроків розвитку мовлення, 
контрольного оцінювання, творчих та інших робіт 
(екскурсій, диспутів, семінарів тощо).

Запроваджено (*) – для творів, які не є обов’яз-
ковими, їх можна розглядати додатково, за вибо-
ром учителя, наявністю часу або самостійно.

Наприкінці програми для кожного класу пода-
но орієнтовні списки літератури для додаткового 
(самостійного) читання.

У навчальній програмі профільного рівня перед-
бачено вивчення творів літератури народів Украї-
ни, передовсім кримських татар. Також важливим 
компонентом програми є «Читацький практикум», 
спрямований на формування практичних навиків 
усних і письмових роздумів над прочитаним у різ-
них стильових формах.

З метою рівномірного розподілу навантаження 
учнів протягом навчального року подаємо реко-
мендовану кількість видів контролю з української 
літератури (за класами). Поданий у таблиці розпо-
діл годин є мінімальним і обов’язковим для про-
ведення в кожному семестрі. Учитель-словесник 
на власний розсуд може збільшити кількість видів 
контролю відповідно до рівня підготовленості уч-
нів, особливостей класу тощо. 

У 2020/2021 навчальному році вивчення укра-
їнської літератури в 5–9 класах здійснюватиметься 
за навчальною програмою зі змінами, затвердже-
ними наказом МОН від 07.06.2017 № 804;

у 10–11 класах – за навчальними програмами 
(рівень стандарту та профільний рівень), затвер-
дженими наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.

Навчальні програми розміщені на офіційному 
сайті МОН за покликанням https://mon.gov.ua/ua/
osvita/zagalna-serednya-osvita/navclialni-programi.

Зміст навчального матеріалу передбачає тек-
стове вивчення творів, що виділені напівжирним 
шрифтом, інші ж лише називаються для допомоги 
вчителеві під час вивчення певної теми. Крім того, 
для осучаснення змістового компонента, актуалі-
зації компетентнісного підходу, надання вчителеві 
методичної допомоги під час вивчення програмо-
вих тем запропоновано рекомендаційну рубрику 
«Мистецький контекст» (МК).

Вивчення української літератури також відбу-
вається із залученням міжпредметних зв’язків – 
МЗ (українська мова, історія, зарубіжна література, 
образотворче мистецтво, музика тощо).

Звертаємо особливу увагу на те, що запропо-
нована кількість годин на вивчення кожного роз-
ділу чи підрозділу є орієнтовною, учитель може її 
перерозподіляти на власний розсуд. Резервний час 

Українська література

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури в 5–9 класах

Класи 5 6 7 8 9

Семестри І II І II І II І II І II

Контрольні роботи у формі: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

контрольного класного твору; - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

виконання інших завдань (тестів, 
відповідей на запитання тощо)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Уроки розвитку мовлення* (у+п) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Уроки позакласного читання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури в 10–11 класах

Семестри І II І II

Рівні стандарту профільний

Контрольні роботи у формі: 3 3 4 4

контрольного класного твору*; 1 1 1 1

виконання інших завдань (тестів, 
відповідей на запитання)

2 2 3 3

Уроки розвитку мовлення** 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п)

Уроки позакласного читання 1 1 2 2

Перевірка зошитів 4 5 4 5

*Контрольні класні твори пропонуємо давати у формі есе, мінітворів щодо розкриття певної проблеми чи образу про-
грамового тексту тощо. Це розвиватиме самостійне творче мислення учнів і дасть їм можливість виконати роботу протягом 
одного уроку.

**У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мов-
лення, а другого – письмового. Умовне позначення в таблиці – (у+п).
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За результатами проведеного дослідження по-
казники українських учнів виявилися дещо ниж-
чими за середні показники учнів країн Організації 
економічного співробітництва та розвитку. Деталь-
на інформація про PISA розміщена на офіційному 
сайті Українського центру оцінювання якості осві-
ти https://testportal.gov.ua/pisa.

З метою формування читацької компетенції до-
цільним є використання в освітньому процесі інтер-
активних форм (відповідні інтернет-ресурси, муль-
тимедіа, електронні книги й бібліотеки, аудіозапи-
си) і методів викладання предметів мовно-літера-
турного спрямування, що мотивують інтерес учнів 
до читання, засвоєння літературних творів, уміння 
вступати в діалоги, аргументувати свою думку. Та-
кож необхідно включати матеріали щодо різних ме-
тодик активного читання. Вчитель має акцентувати 
увагу на підвищення рівня читацької грамотності 
учнів, зокрема, формування здатності учня сприй-
мати, аналізувати, використовувати й оцінювати 
письмовий текст задля досягнення певних цілей, 
розширювати свої знання й читацький потенціал.

Навчальна та методична література з української 
літератури, рекомендована МОН, зазначена в Пере-
ліку навчальних програм, підручників та навчаль-
но-методичних посібників, рекомендованих Мініс-
терством освіти і науки, що розміщений на офіцій-
ному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту осві-
ти» (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki).

Рекомендуємо оцінку за письмовий вид роботи 
виставляти всім учням, за усний – кількості учнів, 
які відповідали протягом уроку.

Оцінку за ведення зошита з української літе-
ратури виставляють у кожному класі окремою 
колонкою в журналі раз на місяць і враховують 
як поточну до найближчої тематичної. Під час 
оцінювання зошита з української літератури слід 
ураховувати наявність різних видів робіт; грамот-
ність (якість виконання робіт); охайність; уміння 
правильно оформлювати роботи (дотримання ви-
мог орфографічного режиму). У разі відсутності 
учня на уроці протягом місяця рекомендуємо в 
колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема 
оцінки).

Оцінка за контрольний твір з української літе-
ратури є середнім арифметичним за зміст і грамот-
ність, яку виставляють у колонці з датою написан-
ня роботи. Надпис у журнальній колонці «Твір» не 
робиться.

Оцінку за читання напам’ять творів з україн-
ської літератури виставляють у колонку без дати з 
надписом «Напам’ять».

У 2018 році Україна вперше брала участь у про-
грамі міжнародного оцінювання учнів PISA, одним 
із аспектів якого є оцінка читацької грамотності 
учнів, а саме: здатність до читання, розуміння й 
інтерпретації різноманітних текстів, з якими вони 
матимуть справу в повсякденному житті.

Українська мова  
у класах з навчанням мовою корінних народів, національних меншин

У 2020/2021 навчальному році вивчення укра-
їнської мови в 5–9 класах з навчанням мовою від-
повідного корінного народу України, національних 
меншин здійснюватиметься за навчальними про-
грамами, затвердженими наказом Міністерства від 
07.06.2017 № 804;

у 10–11 класах – за навчальними програмами, за-
твердженими наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.

Програми розміщені на офіційному сайті МОН 
за покликанням https://mon.gov.ua/ua/osvita/
zagalna-serednva-osvita/navclialni-programi.

Зауважимо, що кількість годин, зазначених у 
програмі на вивчення української мови в основній 
школі, розподілено так:

5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас

3,5
(122 год, 10 год – 

резерв 
для використання 
на розсуд учителя)

3,5
(122 год, 6 год – 

резерв 
для використання 
на розсуд учителя)

2,5
(88 год, 3 год –  

резерв 
для використання 
на розсуд учителя)

2
(70 год, 4 год –  

резерв 
для використання 
на розсуд учителя)

2
(70 год, 4 год –  

резерв 
для використання 
на розсуд учителя)

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю
5 6 7 8 9

І II І II І II І II І II

Перевірка мовної теми* 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2

Письмо: переказ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

твір - 1 - 1 - 1 1 1 1 1

Правопис: диктант** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

аудіювання* - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

читання мовчки* 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Контрольне списування 1 - - - - - - - - -
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У таблиці зазначено мінімальну кількість фрон-
тальних видів контрольних робіт, учитель на влас-
ний розсуд має право збільшувати цю кількість, за-
лежно від рівня підготовленості класу, здібностей 
конкретних учнів, умов роботи тощо.

Фронтально оцінюються аудіювання, читання 
мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий 
твір (навчальні чи контрольні види робіт), мовні 
знання й уміння, запис яких здійснюється на сто-
рінці класного журналу «Зміст уроку».

Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, ус-
ний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих 
видів діяльності не відводять окремого уроку, про-
те відводять окрему колонку без дати на сторінці 
класного журналу «Облік навчальних досягнень». 
У І семестрі проводять оцінювання 2 видів мовлен-
нєвої діяльності (усний переказ, діалог), результати 
оцінювання виставляють у колонку без дати й ура-
ховують у семестрову оцінку.

У II семестрі проводять оцінювання таких ви-
дів мовленнєвої діяльності, як усний твір і читан-
ня вголос, яке здійснюється в 5–9 класах. Повторне 
оцінювання чотирьох видів мовленнєвої діяльності 
не проводять.

Тематичну оцінку виставляють на підставі по-
точних оцінок з урахуванням контрольних робіт. 
Оцінку за семестр виставляють на основі тематич-
ного оцінювання та результатів оцінювання певно-
го виду діяльності (діалог, усний переказ, читання 
мовчки у І семестрі; усний твір, аудіювання і чи-
тання вголос у II семестрі).

Основними видами письмових робіт з україн-
ської мови є такі: 

- класні й домашні вправи (кількість домашніх 
вправ – одна або дві (на розсуд учителя), але не 
більше двох; якщо ж уроки спарені, то для вико-
нання вдома пропонується дві або три вправи);

- словникові диктанти (кількість слів у слов-
никовому диктанті: 12 – у 5 класі, 24 – у 6–8 кла-
сах, 36 – у 9–10 класах, 48 – в 11 класі); 

- навчальні диктанти, есе, твори й перекази; 
- самостійні роботи;
- тестові завдання (як відкритої, так і закритої 

форми); 

Фронтальні види контрольних робіт (10–11 класи) (рівень стандарту)

Форми контролю
10 11

І II І II

Перевірка мовної теми* 2 2 2 2

Письмо: переказ 1 1 1 1

твір (есе) 1 - 1 -

Правопис: диктант** 1 1 1 1

аудіювання* - 1 - 1

читання мовчки* 1 - 1 -

* Основною формою перевірки мовної теми, аудію вання і читання мовчки є тестові завдання.
** Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

- складання таблиць, схем, написання кон-
спектів (у старших класах), робота зі словниками 
та інші види робіт, передбачені чинними програ-
мами.

Аналіз контрольних письмових творів і перека-
зів, а також контрольних диктантів виконують у 
робочому зошиті.

Оцінка за контрольний твір з української мови 
й переказ є середнім арифметичним за зміст і гра-
мотність, яку виставляють у колонці з датою напи-
сання роботи, надпис у колонці на сторінці журна-
лу «Твір», «Переказ» не роблять.

Оскільки за перекази і твори виставляється одна 
оцінка, то запис у роботах учнів має бути таким:

3 – 2 : «10»
МО – 4 – 6 : «7» = 9 балів

Оцінюючи письмові роботи (перекази, твори), 
беруть до уваги наявність:

1) орфографічних і пунктуаційних помилок, які 
підраховуються сумарно, без диференціації (перша 
позиція);

2) лексичних, граматичних і стилістичних (дру-
га позиція).

Під час виведення єдиної оцінки за письмову 
роботу до кількості балів, набраних за зміст пе-
реказу чи твору, додають кількість балів за мовне 
оформлення, а їхню суму ділять на 2. Якщо частка 
не є цілим числом, то її округлюють у бік більшого 
числа (на користь учня):

3 – 4 : «7» 
МО – 3 – 5 : «8» = 8 балів

У процесі перевірки контрольних робіт учнів з 
української мови і літератури помилки на вивчені 
правила вчитель тільки підкреслює й помічає на 
берегах, а виправляє їх учень. Помилки на прави-
ла, які не вивчалися, виправляються вчителем, але 
не враховуються. Проте помилки, що повторюють-
ся в переказі кілька разів (повторювані помилки), 
уважають однією помилкою; помилки на те саме 
правило (однотипні помилки), але в різних словах і 
різних реченнях, уважають різними помилками.

Кількість робочих зошитів з української мови 
за класами: 

5–9 класи – по два зошити;
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ну літературу, що має гриф МОН або висновок 
«Схвалено для використання в загальноосвітніх 
навчальних закладах» відповідною комісією Нау-
ково-методичної ради Міністерства освіти і науки 
України. Перелік навчальної літератури постійно 
оновлюється і доступний на вебсайті ДНУ «Інсти-
тут модернізації змісту освіти» (https://imzo.gov.
ua/pidruchniki/pereliki).

Звертаємо також увагу, що електронні версії 
підручників з української мови для 5–11 класів з 
навчанням мовами національних меншин закладів 
загальної середньої освіти розміщені в електронній 
бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту осві-
ти» (https://imzo.gov.ua).

10–11 класи – по одному зошиту. 
Для контрольних робіт з української мови в 

усіх класах використовують по одному зошиту.
Ведення зошитів оцінюють від 1 до 12 балів 

щомісяця протягом семестру і вважають поточною 
оцінкою, що зараховують до найближчої тематич-
ної. Під час перевірки зошитів ураховують наяв-
ність різних видів робіт, грамотність, охайність, 
уміння правильно оформити роботи.

У разі відсутності учня на уроці протягом мі-
сяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита 
зазначати н/о (нема оцінки).

В освітньому процесі заклади загальної серед-
ньої освіти можуть використовувати лише навчаль-

Лірична нота
                      * * *
Ми любимо себе колишніх:
красивих, дужих, молодих.
Коли роки – пелюстки вишні,
життя – на вдих.
Нам позичали ріки очі,
щоб подивитись на громи.
Ті, що хрестили нас пророче –
тепер – дими.
Ще день малює празеленим,
розносять небо голуби
таким же юним і шаленим,
а ти – люби.

* * *
Найкоротший сезон – небо вищає разом з тобою,
У квіткову палітру вплітається танець бджоли.
Закосичуєш день аквареллю – завжди голубою,
Захустковуєш ніч, укравши, мов зірку, з золи.
Це твоя таїна, білий берег, якого немає
Ні на карті світів, ні в долонях розхристаних вод.
Тут любилося душам – отим, чиє небо безкрає,
Замовляння трави – найдорожчих імен хоровод.
Так відходять літа, не прощаючись, вицвілим ситцем
Перев’яжуть тумани – поранились рано в стерні,
Найкоротший сезон ластовинням малює на лицях,
Щоб пізнали себе, а чи мрії свої вогняні.

                      * * *
Це коли вже тобі за тридцять –
Осягнеш світлосум беріз.
Перехрестять їх блискавиці
І вкрадуть на небесний віз.
У дощах, що бояться грому,
Перемиєш усенький світ –
Він тоді – ще нічий нікому,
Він тоді, мов дитячий слід.
Ділиш серце на тих, хто ближче,
А молитва – таки за всіх,
І свята уже стали вищі:
Те – на листячко, те – на сніг.
Білі вишні забрали втому,
Любо-люблене відцвіло –
Хмари з вузликом йдуть додому, –
Літо-житечко, ти ж було?

* * *
Помирають батьки, натрудившись до сьомого поту,
Йдуть за обрій до тих, хто ніколи уже не верта.
А без них же нема – ні неділеньки вже, ні суботи,
Тихо журиться хата, розпалює піч самота.
Трохи легше у дощ – переплачемо спогадів низку,
Він то стукає в серце, то в шибку упреться чолом.
Мамо, тату, простіть, що літаю без вас низько-низько,
І не можу торкнутись ні словом, ні сивим крилом…

Неоніла ЯНІЦЬКА


