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Інструктивно-методичні рекомендації
щодо викладання навчальних

предметів у закладах загальної
середньої освіти у                                              

2020-2021 навчальному році



На основі навчальної програми предмета (українська 

мова/ українська література) вчитель складає 

календарно-тематичне планування з урахуванням 

навчальних можливостей учнів класу

•Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється 
вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням 
друкованих  чи електронних джерел тощо.

•Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-
тематичних планів та поурочних планів-конспектів є 
індивідуальною справою учителя.

•Учитель може переносити теми уроків відповідно до того, як учні 
засвоїли навчальний матеріал, визначити кількість годин на вивчення 
окремих тем. 



Оцінювання
результатів 

навчання учнів             

у закладах 

загальної 

середньої 

освіти 

урегульовано 

такими 

документами:

 Закон України “Про повну загальну 

середню освіту” (стаття 17)

 Порядок переведення учнів 

(вихованців) ЗЗСО до наступного 

класу, затверджений наказом 

МОНУ 14.07.2015 №762 (у редакції 

наказу МОНУ від 08.05.2019 №621)

 Інструкція з ведення класного 

журналу 5-11(12)-х класів ЗЗСО, 

затверджена наказом МОНУ 

України від 03.06.2008 № 496



Підсумкове оцінювання

(тематичне, семестрове, річне) 

 При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види 

навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом 

вивчення теми

 Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних 

оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих 

навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру…

 Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або 
скоригованих семестрових оцінок за І та ІІ семестру. Річна 

оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за                 

І та ІІ семестри.



Структура навчального року
(лист Департаменту освіти і  науки виконавчого органу Київської  

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

14.08.2020 №063-4508 “Про структуру 2020-2021 навчального року”)

 1 вересня День знань

 Навчальні заняття:

 І семестр з 1 вересня по 24 грудня 2020 року

 ІІ семестр з 11 січня  по 28 травня 2021 року

 Осінні канікули з 26 жовтня по 1листопада 2020 року

 Зимові канікули з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року

 Весняні канікули з 22 по 28 березня 2021 року



Коригуюче навчання на початку 

навчального року

 Може бути проведено діагностичні роботи (усні співбесіди) 
опитування в 2 – 11 класах з метою визначення рівня засвоєння 
матеріалу учнями здебільшого за період карантину

 Не бажано виставляти оцінки за діагностичні роботи до класного 
журналу: вони є орієнтири для визначення рівня залишкових знань і 
вмінь

 Спланувати роботу (колективну або індивідуальну) щодо 
актуалізації окремих тем, систематизації знань і умінь, практичного 
їх закріплення

Тривалість цього навчання кожен учитель визначає самостійно



Навчальна література

 ЗЗСО можуть використовувати лише навчальну 
літературу, що має гриф Міністерства освіти і науки 
України

АБО

 Висновок “Схвалено для використання в ЗЗСО” 
відповідною комісією Науково-методичною радою 
МОНУ

 Перелік навчальної літератури доступний на 
офіційному сайті МОНУ та на вебсайті ДНУ “Інститут
модернізації змісту освіти”



Сайт Інституту модернізації  змісту 

освіти в розділі “Електронні

підручники”розміщено:

 Електронні версії підручників

 Художні та науково-популярні видання серії “Шкільна

бібліотека” для учнів 5 – 6 класів ЗЗСО

Сайт ІМЗО: (https://lib.imzo.gov.ua)



Перелік навчальних програм, підручників та 

навчально-методичних посібників, 

рекомендованих МОН України для 

використання в 5 – 11 класах ЗЗСО з

навчанням українською мовою

Сайт ІМЗО

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-

s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit?ts=5a364195#gid=337295027

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16NyRYEKgeQ4T5BE68La-s2gn0q2MPyIWSWx-Vdw-zmA/edit?ts=5a364195


Необхідні рішення щодо 

організації освітнього процесу, 

зокрема з української мови,  

можуть прийматися рішенням 

методичних об’єднань учителів-

філологів (“Методичні рекомендації”, ст. 52)



Українська мова. Навчальні програми 

Сайт МОНУ: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi

 у 5 – 9 класах за 

навчальною програмою 

зі змінами, 

затвердженими

наказом МОН від 

07.06.2017 № 804

 у 10 ‒ 11 класах – за 

навчальними програмами 

(рівень стандарту та

профільний рівень), 

затвердженими наказом 

МОН від 23.10.2017 № 1407.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi


Розподіл годин між розділами

 розподіл годин між розділами 

вважається орієнтовним. 

 У разі потреби вчитель має право

самостійно змінювати обсяг годин у 

межах розділу, а також послідовність 

вивчення розділів.



Фронтальні та індивідуальні види 

контрольних робіт з української мови

Фронтально 

• оцінюють диктант, 
письмовий переказ 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 видів діяльності 
не відводять окремого 
уроку, проте
визначають окрему 
колонку без дати на 
сторінці класного 
журналу «Облік 
навчальних 
досягнень».

Усні види мовленнєвої 
діяльності

• У І семестрі проводять 
оцінювання двох видів 
мовленнєвої діяльності
(усний переказ, 
діалог). 

• У ІІ семестрі –
оцінювання таких видів 
мовленнєвої 
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 семестру виставляють у колонку без 
дати й ураховують у семестрову оцінку.

Повторне оцінювання із зазначених видів 
мовленнєвої діяльності не проводять.

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



Тематичні й семестрові оцінки

 Тематичну оцінку 

виставляють на 

підставі поточних 

оцінок з урахуванням 

контрольних робіт.

Семестрову – на 

основі тематичного 

оцінювання та 

результатів оцінювання 

певного виду 

діяльності: говоріння

(діалог, усний 

переказ, усний твір) 

або читання вголос.



Фронтальні та індивідуальні види 

контрольних робіт  у 5-9 класах  
(учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість) 

Фронтальні види контрольних робіт

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ

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

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

Класи Усього 

годин

Години 

РЗМ

5 122 24

6 122 23

7 88 22

8 70 16

9 70 19



Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 10-11 

класах (учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість)

Рівень Стандарту Філологічний

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю І ІІ І ІІ

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



Кількість зошитів

 5 – 9 класи – по два робочі 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 щомісяця 

протягом семестру і вважається поточною оцінкою, 

що зараховують до найближчої тематичної. 

 У разі відсутності учня на уроках протягом місяця 

рекомендуємо в колонці за ведення зошита 

зазначати н/о (нема оцінки).



Фронтальні та індивідуальні види контролю 

в умовах карантину проводяться з 

урахуванням матеріально-технічних 

можливостей закладу освіти, учителя-

філолога.

 Педагог на свій розсуд може визначати 

вид та зміст завдань. 

Необхідні рішення щодо організації 

освітнього процесу, зокрема з української 

мови, можуть прийматися рішенням 

методичних об’єднань учителів-філологів.



Українська література. Навчальні програми 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi

 У 5 – 9 класах вивчення 

української літератури 

здійснюватиметься за 

навчальною програмою 

зі змінами, 

затвердженими 

наказом МОН від 

07.06.2017 № 804

 у 10-11 класах – за 

навчальними 

програмами (рівень 

стандарту та 

профільний рівень), 

затвердженими 

наказом МОН від 

23.10.2017 № 1407.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi


Особливості навчальної програми 

української літератури
 запропонована кількість годин на вивчення кожного розділу чи 

підрозділу є орієнтовною, учитель може її перерозподіляти на 
власний розсуд. 

 Резервний час учитель може використовувати також довільно, 
зокрема для збільшення кількості годин на вивчення окремого 
твору, для уроків розвитку мовлення, контрольного оцінювання, 
творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів тощо).

 У навчальній програмі профільного рівня передбачено вивчення 
творів літератури народів України, передовсім кримських татар. 

 Важливим компонентом програми є “Читацький практикум”, 
спрямований на формулювання практичних навиків усних і 
письмових роздумів над прочитаним у різних стильових формах.



Обов’язкова кількість видів контролю з 

української літератури в 5–9 класах

Класи 5 6 7 8 9

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ

Контрольні 

роботи:

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

контрольний 

класний твір

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1

виконання інших 

завдань

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

РЗМ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

позакласне

читання

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ведення зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5



Обов’язкова кількість видів контролю з 

української літератури в 10-11класах

Семестри І ІІ І ІІ

Рівень стандарту профільний

Контрольні 

роботи:
3 3 4 4

контрольний 

класний твір
1 1 1 1

виконання інших 

завдань
2 2 3 3

РЗМ 2 2 2 2

позакласне

читання
1 1 1 1

ведення зошитів 4 5 4 5



Рекомендуємо виставляти оцінку:

за письмовий вид роботи всім учням, 

за усний – кількості учнів, які відповідали протягом уроку.

Оцінку за ведення зошита з української літератури 

виставляють у кожному класі окремою колонкою в 

журналі раз на місяць і враховують як поточну до 

найближчої тематичної. 

 У разі відсутності учня на уроці протягом місяця 

рекомендуємо в колонці за ведення зошита 

зазначати н/о (нема оцінки).



Оцінювання різних видів роботи

Оцінка за контрольний 

твір з української 

літератури є середнім 

арифметичним за зміст 

і грамотність, яку 

виставляють у колонці з 

датою написання 

роботи. Надпис у 

журнальній колонці 

«Твір» не робиться.

Оцінку за читання 

напам’ять творів з 

української літератури 

виставляють  у колонку 

без дати з надписом 

«Напам’ять».



ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ВИКЛИКИ, 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ                

ПОРАДНИК: З ДОСВІДУ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ МІСТА КИЄВА

Методичні рекомендації організації та проведення

дистанційного навчання

з української мови та літератури

Олександра Дідур, 

заступник завідувача НМЦ 

професійного розвитку  педагогічних працівників 

Інституту післядипломної освіти 

Київського університету  імені Бориса Грінченка

https://don.kyivcity.gov.ua/files/2020/8/19/90.pdf

https://don.kyivcity.gov.ua/files/2020/8/19/90.pdf


Для вивчання української мови та літератури під 

час дистанційного навчання необхідно: 

 Забезпечити завдання 

за допомогою 

письмових форм 

роботи (есе, власні 

висловлювання, питання 

відкритого типу тощо), 

 онлайн-дискусій, 

відеоконференцій, 

спілкування у чатах, 
створення блогів

ПОТРІБНО:

 обмежити завдання 
репродуктивного характеру, 

 збільшити кількість творчих 
завдань як з української 
мови, так і з літератури. 

!!! Формулюючи завдання, 
учитель повинен чітко 
вказати, що саме повинен 
зробити учень.



Для організації результативного 

дистанційного навчання з української мови 

та літератури вчителю варто: 

 переглянути календарно-тематичне планування, 

адаптувавши його для вивчення в дистанційних умовах;

 врахувати , які теми можуть бути винесені на самостійне 

вивчення, й рекомендувати учням їх опрацювати, а які теми 

потребують роз’яснення вчителя;

 потр ібно  надати особливої уваги дидактичному 

матеріалу, який може бути як із підручника, так 

і розроблений учителем



Організація роботи вчителя

Поради

•надайте учням чітку, конкретну і зрозумілу інструкцію, за якою вони зможуть здійснювати 
навчання, тримати зв’язок із учителем;

•визначте і повідомити основну платформу, на якій буде відбуватись дистанційне навчання: 
Skype, Google Classroom, Zoom тощо

для

•oберіть один ресурс, до якого технічно готові ви і учні, працюйте з учнями тільки на цьому 
ресурсі;

•визначте час проведення уроків 

вчителя

•надайте доступ до завдань, мультимедійних матеріалів, які допоможуть учневі у вивченні 
теми, перелік інтернет-джерел, які сприятимуть засвоєнню програмового матеріалу для 
самостійної роботи;

•поясніть, за якими критеріями вчитель буде оцінювати виконану роботу; oскільки під час 
дистанційного навчання учні значну кількість матеріалу опрацьовують самостійно, варто 
надати перевагу формувальному оцінюванню. 



Інструменти дистанційного навчання

Онлайн-заняття через 
ZOOM, Skype, Instagram, 

Google, Hangouts

Записані відеоуроки

Презентації від 
учителів або із 

зовнішніх освітніх 
ресурсів

Завдання для 
самостійної роботи із 

подальшою 
перевіркою

Використання 
безкоштовних 

вебресурсів та 
платформ  (Google, 
Classroom, Moodle. 

Microsoft Teams



Електронні ресурси, які можуть стати у

пригоді учителю-словеснику

 відеоуроки Олександра Авраменка (сайт КУ ІППО ім. Бориса Грінченка);

 проєкту «Відкритий урок» (https://qrgo.page.link/oAeJG);

 мобільний додаток «Мова — ДНК нації» (завантаження в Google Play та App

Store);

 значення прислів’їв, фразеологізмів (https://ukr-mova.in.ua;  

 відеоуроки з української мови та літератури  (сайті Громадського 

об’єднання «Фонд «Відкрита політика» https://qrgo.page.link/Vw44x);

 онлайн-курс «Лайфхаки з української мови» (https://qrgo.page.link/orgUP);

 онлайн-курс «Лайфхаки з української літератури (https://courses.ed-

era.com/courses/course-

v1:Osvitoria_and_EdEra+lifehacks201+lifehacks201/about);

 «Тренажера з правопису української мови» https://webpen.com.ua/);

 курс лекцій від WiseCow(https://wisecow.com.ua/literatura/ukrayinska-

literatura-v-imenax/)

https://qrgo.page.link/oAeJG
https://ukr-mova.in.ua/
https://qrgo.page.link/Vw44x
https://qrgo.page.link/orgUP
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:Osvitoria_and_EdEra+lifehacks201+lifehacks201/about
https://webpen.com.ua/
https://wisecow.com.ua/literatura/ukrayinska-literatura-v-imenax/


Підвищення кваліфікації педагогічних

працівників закладів загальної середньої освіти
Лист-роз’яснення МОНУ № 1/9-141 від 04 березня 2020 року

 Відповідно до частини ІІ статті 54 Закону України «Про освіту» (далі - Закон), педагоги 
зобов’язані постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 
педагогічну майстерність. 

 Основним видом Підвищення кваліфікації педагогів є «навчання за програмою 
підвищення кваліфікації». 

 Відповідно до пункту 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників (далі - Порядок)педагоги можуть підвищувати кваліфікацію 
у різних суб'єктів підвищення кваліфікації. 

 Конкретні види, форми, напрями та суб’єктів підвищення кваліфікації педагог обирає 
самостійно.

 Відповідно до частини ІІ-ї статті 59 Закону педагоги мають право підвищувати 
кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або 
провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою.

 Згідно з абзацом ІІ-м частини І-ої статті 51 Закону про ПЗСО кожному 
педагогу гарантується право підвищувати кваліфікацію в комунальному закладі 
післядипломної освіти. ПРОТЕ не обмежує його право обрати іншого суб'єкта 
освітньої діяльності для підвищення своєї кваліфікації.

https://osvita.ua/legislation/law/2231/


 Було вперше запроваджено накопичувальну систему визначення 
обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації педагогів. 

 Загальна кількість академічних годин для підвищення 
кваліфікації протягом 5-и років, яка оплачується за рахунок коштів 
державного та місцевих бюджетів, не може бути меншою за 150 
годин.

 один кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи  становить 30 годин.

 Згідно з частиною ІІ-ою статті 59 Закону результати підвищення 
кваліфікації в закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення 
кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою 
освітньою програмою, не потребують окремого визнання і 
підтвердження. 

 Результати ж підвищення кваліфікації педагогічного працівника в 
інших суб'єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб мають 
визнаватися окремим рішенням педагогічної ради. Порядок 
визнання результатів підвищення кваліфікації в таких 
суб’єктів встановлюється педагогічною радою.                                                                      
У пункті 25 Порядку визначені основні процедури такого визнання.



Курси підвищення кваліфікації вчителів

 Учителі, які атестуються у 

2020-2021 навчальному 

році, повинні пройти 

курси підвищення 

кваліфікації та набрати 

60 годин

 Інші вчителі протягом                 

5-років повинні за курси 

набрати 150 годин, тобто 

щороку 30 годин

Освітні платформи для вчителів:

 ІППО КУ імені Бориса Грінченка

https://ippo.kubg.edu.ua/content/17096

 Студія онлай-освіти ЕД-ЕРА

https://www.ed-era.com/courses/

 Освіторія

https://osvitoria.media/

 Платформа “ВСЕОСВІТА”

https://osvitoria.media/

 Освітня платформа “НаУрок”

https://naurok.com.ua/

 Інтерактивна школа “РАНОК”

http://interactive.ranok.com.ua/

 Прометеус https://prometheus.org.ua/

https://ippo.kubg.edu.ua/content/17096
https://www.ed-era.com/courses/
https://osvitoria.media/
https://osvitoria.media/
https://naurok.com.ua/
http://interactive.ranok.com.ua/
https://prometheus.org.ua/


Районний етап Всеукраїнської 

олімпіади з української мови та 

літератури, усі районні конкурси

?



Київська Мала академія наук



Учитель року – 2021
Наказ МОНУ № 777 від 09.06.2020

Основні положення:

 Участь педагогічних працівників ЗЗСО в конкурсі здійснюється на добровільних 
засадах

 Педагогічний стаж учасника конкурсу має бути не менше 3-х років на дату подання
заявки на конкурс.

 Для участі в конкурсі педагогічним працівникам необхідно: 

 зареєструватися в період з 14 вересня по 04 жовтня 2020 року на офіційній сторінці 
конкурсу в розділі «Реєстрація учасників 2021» https://mon.gov.ua/ua/konkursi-dlva-
pedagogiv/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku- 2021 (реєстраційна форма для ознайомлення -
у додатку 1);

 подати організаційному комітетові  І-го туру інформаційну картку (додаток 2).

 Перший тур конкурсу проходить в один етап у дистанційному режимі. 

 Конкурсні випробування першого туру конкурсу в номінації «Українська мова та 
література»: 

 «Дистанційний урок»,   

 «Майстер-клас»,

 «Тестування». 



Успіхів та творчої наснаги!!!


