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Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів, учнівських  
зошитів та вимоги до письмових робіт з української мови і літератури, 

російської мови та світової літератури у 5-11 класах 
 

З метою дотримання єдиних вимог щодо ведення класних журналів, учнівських 
зошитів, перевірки навчальних та контрольних видів робіт з української мови й літе-
ратури, російської мови та світової літератури у 5-11 класах, керуючись наказом МОН 
України від 05.05.08 №371 „ Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних до-
сягнень учнів у системі загальної середньої освіти” рекомендуємо: 

 
1. При веденні класних журналів у 5-11 класах керуватись Інструкцією з веден-

ня класного журналу 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвер-
дженою  наказом   МОН України №496 від 03.06.08 р. 

2. Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів здійснювати відповідно 
наказу  МОН України № 371  від 5.05.08 р. „ Про затвердження критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти”.           

3. Затвердити вимоги щодо ведення й перевірки учнівських зошитів, виконання 
навчальних і контрольних видів робіт з української мови та літератури, російської мо-
ви і світової літератури у 5-11 класах, а саме:  

3.1. Види письмових робіт. 
3.1.1. Основними видами класних і домашніх письмових робіт учнів з українсь-

кої мови є: 
• класні й домашні вправи (кількість домашніх вправ — одна або дві (на 

розсуд учителя), але не більше двох: якщо ж уроки спарені, то для виконання вдома 
пропонується дві або три вправи); 

 •   словникові диктанти (кількість слів у словниковому диктанті: 12 — у 5 кла-
сі, 24 — у 6—7 класах, 36 — у 9—10 класах, 48 — в 11 класі); 

• навчальні диктанти, твори й перекази; 
• самостійні роботи; 
• тестові завдання (як відкритої, так і закритої форми); 
• складання таблиць, схем, написання конспектів (у старших класах), робо-

та зі словниками та інші види робіт, передбачені чинними програмами. 
3.1.2. Основними видами класних і домашніх письмових робіт з української та 

світової літератури є: 
• відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання; 
• написання навчальних класних і домашніх творів; 
• виконання самостійних робіт; 
• складання таблиць, схем римування, партитур, написання конспектів (у 

старших класах), робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами та інші 
види робіт, передбачені чинними програмами. 

3.2. Кількість контрольних робіт. 
3.2.1.  Кількість   контрольних   робіт   з   української  мови   повинна відповіда-

ти вимогам чинної програми (керуватися наказом МОН України від 05.05.08 № 371 „ 
Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі серед-
ньої освіти”). 
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3.2.2. Кількість контрольних робіт з усіх видів мовленнєвої діяльності 
(аудіювання, говоріння, читання, письмо) передбачено вимогами чинної програми 
(керуватися наказом МОН України від 05.05.08 №371 „ Про затвердження критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень учнів у системі середньої освіти”). 

3.2.3.   Кількість контрольних робіт з української та світової літератур однакова 
в усіх класах — не менше шести на рік (у профільних класах — не менш як вісім на 
рік). 

3.2.4. Кількість контрольних творів з української та світової літератури визнача-
ється за класами:  

5—8 класи — один контрольний твір на семестр (у першому семестрі п'ятого 
класу учні творів не пишуть); 

• 9—11 класи — два контрольні твори на семестр (один класний і один до-
машній); 

• у профільних класах — два контрольних твори на семестр. 
3.3. Аналіз контрольних робіт. 
Аналіз контрольних письмових творів і переказів, а також контрольних диктан-

тів виконують у робочому зошиті. 
3.4. Кількість і призначення учнівських зошитів. 
3.4.1.  Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами: 
• 5—9 класи — по два зошити; 
• 10—11 класи — по одному зошиту (у них учні виконують роботи, зазначе-

ні в пункті 3.1). 
-  Кількість робочих зошитів з української літератури, світової літератури та 

російської мови: 
• 5-11 класи – по одному зошиту. 
  
3.4.2.  Для контрольних робіт з української та російської мов, української  і сві-

тової літератур в усіх класах використовують по одному зошиту (дозволяється викори-
стовувати зошити  з друкованою основою, які мають гриф Міністерства). 

 
3.4.3.  Для навчальних і контрольних видів письмових робіт в усіх класах вико-

ристовують зошити в лінію (з позначеним полем) на 18 або 24 сторінки (в 10—11 кла-
сах зошит для навчальних робіт може бути більшим за обсягом). 

3.4.4.  Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в школі протягом усьо-
го навчального року. 

3.5. Порядок перевірки письмових робіт. 
  
3.5.1. Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української мови пере-

віряють: 
• у 5 —6 класах — двічі на тиждень; 
• у 7 —9 класах — 2—3 рази на місяць; 
• у 10—11 класах — двічі на місяць. 
3.5.2. Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української, світової 

літератури та російської мови перевіряють раз на місяць у кожному класі та виставля-
ють у журнал щомісяця.  
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3.5.3.  Оцінку за ведення зошитів з української та російської мови, з українсь-
кої та світової літератури виставляють один раз на місяць у кожному класі окремою 
колонкою в журналі /Зошит/. 

3.5.4.  Виставляючи оцінку за ведення зошита з мови чи літератури, слід врахо-
вувати такі критерії: 

• наявність різних видів робіт; 
• грамотність (якість виконання робіт); 
• охайність; 
• уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографіч-

ного режиму). 
3.5.5.  Орфографічний режим. 
3.5.6.  Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його 

відтінками (для підкреслення членів речення, позначення значущих частин слова, 
оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець). 

3.5.7. Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між вида-
ми робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропуска-
ють). 

3.5.8.  Дату класної, домашньої та контрольної роботи з української мови й лі-
тератури та світової літератури в 5—11 класах записують так: на першому рядку да-
ту записують словами, а на другому — вид роботи (класна, домашня), наприклад: 

Сьоме лютого 
Класна робота 

 У 10—11 класах у зошитах з української та світової літератури можливим є й 
інше оформлення: на першому рядку записують вид роботи, а на полі цього ж рядка 
вказують дату цифрами, наприклад: 

 
07.05.13     Класна робота 
В інших класах дата й назва робіт з української та світової літератури оформ-

люються так, як і з української мови.  
У зошитах для контрольних робіт з української мови та літератури й світової 

літератури в усіх класах записується дата й лише назва роботи, наприклад: 
Сьоме лютого 

Читання мовчки 
У робочих зошитах на уроках розвитку зв’язного мовлення записується дата та 

вид роботи, наприклад: 
Сьоме лютого 

Докладний переказ тексту з елементами опису людини 
Матуся 

3.5.9.  Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять. 
3.5.10. Зразок підпису зошита: 

 
Зошит 

для робіт з української мови 
учня   5 класу 

Ярунської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  
Захарченка Сергія 
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Зошит 
для контрольних робіт 

з української мови та  літератури 
учениці 7 класу 

Варварівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. 
Усенко Олени 

 
3.5.11. Неправильний запис охайно перекреслюють (а не беруть у дужки, витирають 
гумкою або замальовують коректором). 
3.6. Технічні правила перевірки учнівських письмових робіт. 
3.6.1. Усі записи, примітки й виправлення в учнівських письмових роботах треба ви-
конувати ручкою з червоним чорнилом. 
3.6.2.  Виявлені помилки позначають так: 
• орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила під-
креслюють горизонтальною рискою й на полі в цьому ж рядку вказують тип помилки 
(І — орфографічна, V — пунктуаційна, г — граматична), помилки на ще не вивчені 
правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою ( / ) й надписуючи потрібну 
літеру чи розділовий знак, вказують на полі тип помилки, проте її не враховують при 
остаточному визначенні оцінки. 
• лексичні (неточність у слововживанні, тавтологія, русизми тощо), стилістичні 
(стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність дібраних мовних 
засобів тощо) та змістові помилки (логічні — втрата послідовності викладу, неправи-
льний поділ тексту на абзаци, фактичні — неправильно вказано дату, власну назву то-
що) підкреслюють горизонтальною хвилястою рискою й на полі в цьому ж рядку вка-
зують тип помилки (л — лексична, с — стилістична,   з — змістова). 
 

Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять  
у класному журналі з української мови 

 

Учитель____________________________________  

 

 
Зразок оформлення сторінки обліку навчальних досягнень учнів 

у класному журналі з української мови 
І семестр 

________________________ Облік досягнень учнів у навчанні 

№ 
з/п Дата Зміст уроку 

1. 03/09 Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України 

    Тема. Повторення вивченого в початкових класах 

2. …/… … 

… … … 

12. …/… Контрольна робота з теми… 

    Тема. Відомості з синтаксису і пунктуації 

13. …/… … 

… …/… … 

22. …/… Контрольна робота з теми… 
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ІІ семестр 

(5-8, 10 класи загальноосвітніх навчальних закладів) 
________________________ Облік досягнень учнів у навчанні 
(назва предмета) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІІ семестр 
(9 та 11класи загальноосвітніх навчальних закладів) 

________________________ Облік досягнень учнів у навчанні 
(назва предмета) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять у класному журналі  з 
української літератури  

 
Учитель____________________________________ 
 

 
№ 
з/п Дата Зміст уроку 

    І семестр 
    Тема. Літературний процес ХХ ст. (1900-1930) 

1. …/… Розвиток української літератури на новому історичному етапі 

… …/… … 
… …/… … 
… …/..  Контрольна робота (тест або твір, або інший вид діяльності) 
    Тема.  …. 
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Зразок оформлення сторінки обліку навчальних досягнень учнів 
у класному журналі з української літератури  

 
I семестр 

Українська література ____ Облік досягнень учнів у навчанні 
(назва предмета) 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ІІ семестр 
(5-8, 10 класи загальноосвітніх навчальних закладів) 

 
Українська література ______ Облік досягнень учнів у навчанні 
(назва предмета) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ІІ семестр 

 
(9 і 11  класи загальноосвітніх навчальних закладів 

Українська література ___ Облік досягнень учнів у навчанні 
(назва предмета) 
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Особливості оформлення сторінок класних журналів  
із світової літератури та російської мови 

 
         Заповнення сторінок  класного журналу з предметів «Світова література» та  
«Російська мова»  здійснюється відповідно  до методичних рекомендацій щодо вивчен-
ня світової літератури та мов національних меншин у загальноосвітніх навчальних за-
кладах у 2013-2014 н.р. , наказу  МОНМС України від 10.05.2011 р. № 423 «Про за-
твердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх на-
вчальних закладах усіх типів і форм власності» та «Інструкцією з ведення класного 
журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (Наказ МОНУ від 
03.06.2008 № 496). 
      З предмета «Світова література» слід виконувати обов’язкову кількість контроль-
них робіт, яка зазначена в програмі. Вчителю необхідно звернути увагу, що в кожному 
семестрі введені уроки розвитку мовлення ( усно та письмово), уроки позакласного 
читання, на оцінювання читання віршів напам’ять у 5-11 класах  та домашній твір у  
9-11 класах відводиться окрема колонка, де протягом декілька уроків вчитель накопи-
чує оцінки всіх учнів. Всі ці види робіт слід фіксувати в журналі, де записується тема 
уроку   (Наприклад в 11 класі «Позакласне читання. А.І. Купрін. Зображення високого 
кохання в повісті «Гранатовий браслет»).   
     Домашнє завдання записується згідно зі сторінками підручника або хрестоматії так: 
стор. 45-54, прочитати, стор. 54, питання 4 (усно чи письмово). Доречно вверху колон-
ки «Зміст домашніх завдань» вказати підручник, за яким ведеться викладання літера-
тури в класі. Зміст домашніх завдань зі світової літератури в основному складає читан-
ня творів. В 9-11 класах обсяг творів значний, тому доцільно проводити заняття із сві-
тової літератури  парами.  

Викладання російської мови в класах з українською мовою навчання може відбу-
ватися 2 та 1 (0,5) годин на тиждень. Відповідно до кількості годин вчитель  складає 
календарне планування (на основі програм Н.Баландіної   або І.Гудзик, В.Корсакова)  
та записує уроки у журнал. Календарне планування (1 або  0,5 годин) затверджується 
шкільним методичним об’єднанням та керівником навчального закладу. Календарне 
планування вчитель пише російською або українською мовою.   
       На сторінках російської мови записи в журналі ведуться державною мовою. 
При умові ведення сторінки російською мовою запис теми уроку береться в лап-
ки. 
     Види та кількість контрольних робіт із російської мови визначається вчителем від-
повідно до програми з урахуванням всіх видів усних та письмових робіт. Перелік конт-
рольних робіт представлений у таблицях: 

КІЛЬКІСТЬ ВИДІВ КОНТРОЛЮ ( ЗА ПРОГРАМОЮ БАЛАНДІНОЇ Н.Ф.) 

Параметри 
перевірки 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

I II I II I II I II I II I II I II 

Контрольна робота   
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

Аудіювання 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Читання мовчки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Списування   
1 

  
- 

  
1 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

Зорово-слуховий диктант - 1 - 1 1 - 1 - 1 - - - - - 

Слуховий  диктант - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 

Письм. переказ - 1 - 1 - - - - - - - - - - 

Письм. твір - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

Всього 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 4 5 4 5 
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КІЛЬКІСТЬ ВИДІВ КОНТРОЛЮ ( ЗА ПРОГРАМОЮ І.А. ГУДЗИК, В.А. КОРСАКОВА) 
 

 
 Програмою передбачено ще кілька видів контролю, на які ми не виділяємо 
окремий урок: діалог, усний переказ, усний твір, читання вголос. Вчитель проводить 
урок за поточною темою, записує в журнал тему з двох видів діяльності ( наприклад, 
у 5 класі «Поняття про фонетику. Складання діалогу»).    
      Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з російської мови перевіряють: 

у 5-6 класах – двічі на тиждень; 
у 7-9 класах 2-3 рази на місяць; 
у 10-11 класах – двічі на місяць. 

 Оцінку за ведення зошитів  виставляють у кожному класі окремою  колонкою в 
журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної, а також 
роблять запис  у робочому зошиті «Ведення зошита або В. з. ) -  ». 
 Виставляючи оцінку за ведення зошитів, слід ураховувати такі критерії: 
 - наявність усіх видів робіт; 
 - грамотність (якість виконання робіт); 
 - охайність; 
 - уміння  оформляти роботи відповідно до вимог до ведення зошитів. 
 У класах з українською мовою навчання, де російська мова вивчається за раху-
нок варіативної частини  типового навчального плану  1 чи 0,5 години на тиждень, 
кількість всіх видів контролю зменшується відповідно до кількості годин, але не 
менш, ніж 1 контрольна робота на семестр, 1 аудіювання та 1 робота на вибір учите-
ля. Оцінки за зошити виставляються кожного місяця. 
       В журналі доречно вказувати назву та автора підручника, за  яким ведеться ви-
кладання, тому що в багатьох школах наявні підручники не співпадають з програма-
ми, за якими ведеться викладання предмета. В такому випадку вчитель повинен зна-
ти, що головною є програма, за якою ведеться викладання, а підручник потрібно при-
стосовувати до програми. 

Параметри 
перевірки 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

I II I II I II I II I II I II I II 
Контрольна робота   

2 
  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

Аудіювання - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

Читання мовчки - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
Списування   

1 
  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
- 

  
1 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

Зорово-слуховий дик-
тант 

- - - - - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 
Слуховий  диктант - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 
Письм. переказ - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
Всього 3 4 3 4 3 5 3 5 3 6 2 5 2 5 
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 Домашнє завдання треба записувати так: & 33 (або стор. 24-25) вивчити (прочитати), 
впр. 75 (усно чи письмово). Якщо є додаткове завдання (наприклад, розбір речення 
або підібрати вірш, текст самостійно), то це теж фіксується у колонці домашніх за-
вдань. Слід пам’ятати, що обсяг домашніх завдань повинен бути приблизно 20-25% 
від класної роботи. 

 
Зразок оформлення сторінки обліку навчальних досягнень учнів 

у класному журналі з російської мови 
 

І семестр 
Російська мова_______ Облік навчальних досягнень учнів 
(назва предмета) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІІ семестр 
 

(5-8, 10 класи загальноосвітніх навчальних закладів) 
Російська мова_____________ Облік навчальних досягнень учнів 
(назва предмета) 
 

  
 
 

ІІ семестр 
(9 і 11) класи загальноосвітніх навчальних закладів) 

Російська мова _____________ Облік навчальних досягнень учнів 
(назва предмета) 

№ 
з/п 

Місяць 
і число 

  
  
Прізвище 
та ім’я учня 
(учениці) 

Ауді-
юван
ня 

Діа-
лог 

Усний 
переказ 

Читан-
ня 

вголос 
Усний 
твір (7-

11 
класи) 

Темати-
чна 

І
І
 
с
е
м
е
с
т
р 

Ско
риг
ова
на 

Р
і
ч
н
а Н

П
Б 

1.                       

2.                       

3.                       
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Зразок оформлення сторінки обліку проведених занять  
у класному журналі з російської мови 

Учитель____________________________________  
 

Світова література 
Обов’язкова кількість видів контролю (5–9 класи) 

№ 
з/п Дата Зміст уроку 

    Тема. Основні поняття стилістики 

1 …/09 . 

2. …/09 … 

3. …/09 … 

4. …/09 Перевірочна робота 

    Тема. Службові частини мови 

5. …/10 … 

6. …/10 … 

7. …/10 Перевірочна робота 

    Тема. Дієслово 

8. …/11 … 

9. …/11   

10. …/11 Перевірочна робота 

Класи 5 6 7 8 9 
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Контрольні роботи 
у формі: 

контрольного класного 
твору; 
виконання інших за-
вдань (тестів, відповідей 
на запитання тощо) 

2 
  
  
– 
  
  
2 

3 
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
1 
  
  
2 

3 
  
  
1 
  
  
2 

Уроки розвитку 
мовлення* 

(РМ) 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

2 
(у+п) 

Уроки позакласного 
читання (ПЧ) 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Контрольний 
домашній 

твір 
– – – – – – – – 1 1 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 



14 

10–11 класи  

У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлен-
ня: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – писемного. Умовне позначен-
ня у таблиці – (у + п). 

Поданий у таблицях розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для прове-
дення в кожному семестрі. Учитель на власний розсуд може збільшити кількість ви-
дів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо. 

Можливі види контрольних робіт: 
тест; 
відповіді на запитання; 
контрольний літературний  диктант; 
анкета головного героя; 
комбінована контрольна робота тощо; 
письмові контрольні твори. 
Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що 

засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учнів. 
Наприкінці кожної теми проводиться контрольна робота в одній із форм, пода-

них у таблиці вище. 
На сторінці «Зміст уроку» робиться запис: «Контрольна робота (вид діяльнос-

ті)», а на сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» під датою виставляються оці-
нки та «н». 

Тематичне оцінювання визначає рівень навчальних досягнень з певної літера-
турної теми (частини теми, сукупності тем). Тематичну оцінку виставляють за ре-
зультатами поточного оцінювання, враховуючи всі види навчальної діяльності, що пі-
длягали оцінюванню протягом вивчення теми, не відводячи на це окремого уроку. Те-
матичний бал не підлягає коригуванню (повторне тематичне оцінювання не прово-
диться і оцінка за повторне тематичне оцінювання не виставляється).  

Класи 10 11 

  

10 11 

  

10 11 

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Рівні РІВЕНЬ СТАНДАРТУ АКАДЕМІЧНИЙ РІ-
ВЕНЬ ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ 

Контрольні ро-
боти 

у формі: 
контрольного 

класного твору; 
виконання інших 
завдань (тестів, 
відповідей на 

запитання тощо) 

2 
  
  
1 
  
  
1 
  

2 
  
  
1 
  
  
1 
  

2 
  
  
1 
  
  
1 
  

2 
  
  
1 
  
  
1 
  

3 
  
  
1 
  
  
2 
  

3 
  
  
1 
  
  
2 
  

3 
  
  
1 
  
  
2 
  

3 
  
  
1 
  
  
2 
  

4 
  
  
1 
  
  
3 
  

4 
  
  
1 
  
  
3 
  

4 
  
  
1 
  
  
3 
  

4 
  
  
1 
  
  
3 
  

Уроки розвитку 
мовлення* 

(РМ) 

2 
у+п 

2 
у+п 

2 
у+п 

2 
у+п 

2 
у+п 

2 
у+п 

2 
у+п 

2 
у+п 

3 
1у+2п 

3 
2у+1п 

3 
1у+2п 

3 
2у+1п 

Уроки поза- 
класного читан-

ня 
(ПЧ) 

1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 

Контрольний 
домашній твір 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Перевірка зоши-
тів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
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Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, 
не виконував(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» ви-
ставляється «н/а» (не атестований(а)). 

 Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок і має 
бути наближеним до середнього арифметичного від суми балів тематичного оцінюван-
ня літературних знань. Отже, за І семестр, наприклад, у 9 класі з кількістю 2 годин на 
тиждень, семестровий бал виводять на основі трьох тематичних. При цьому слід вра-
ховувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів з предмета, важливість те-
ми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу тощо), 
але завжди на користь учня. Наприклад, за відсутності 1 тематичної оцінки (учень був 
не атестований (н\а) з поважної причини) семестровий бал має виставлятися на підс-
таві наявних тематичних оцінок на користь дитини, з урахуванням самостійного за-
своєння нею матеріалу попередньої теми, за яку виставлено «н/а». Якщо учень з пова-
жної причини був відсутній на шкільних заняттях більше половини навчального часу 
в семестрі і має лише 1 тематичну оцінку або не має тематичних оцінок взагалі, такий 
учень не може бути атестований за семестр. Напроти прізвища такого учня в колонці І 
семестр має стояти запис – не атестований(а) – (н/а). Семестрова оцінка може підляга-
ти коригуванню. Підвищення семестрової оцінки учнями:  

9-х класів – не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;  
10-11-х  класів – не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою 

«За особливі успіхи у навчанні» та срібною «За успіхи у навчанні» медалями. 
Оцінка за контрольний твір є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку 

виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис у журнальній колонці 
«Твір» не робиться. У 9-11 класах оцінка за контрольний домашній твір виставляється 
у колонці проведення уроку, на якому було задано домашній твір і проведено інструк-
таж щодо його виконання. Без дати виставляють оцінку за читання напам'ять поетич-
них або прозових творів (надпис в журнальній колонці – «Напам'ять»), з метою нако-
пичення оцінки за читання учнями напам’ять до виставлення найближчої тематичної. 
Надпис «Зошит», як і записи інших форм контролю, роблять у формі називного відмі-
нка (а не «за зошит»; І семестр (а не «за І семестр»).  

У 5-8-х, 10-х класах, де наприкінці року передбачена навчальна практика, після 
колонки «Річна» виставляються оцінки за практику в колонку без дати з надписом 
«НПБ».  

Облік занять з навчальної практики ведеться на окремих, спеціально відведених 
сторінках класного журналу.  

Якщо тривалість навчальної екскурсії визначено більше однієї академічної годи-
ни, то під час обліку в журналі поруч з тематикою екскурсії вказується в дужках від-
повідна кількість годин. Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами та-
ких екскурсій здійснюється на розсуд учителя. 

 
Зразок оформлення сторінки обліку навчальних досягнень учнів 

у класному журналі зі світової літератури  
 

I семестр 
Світова література_______ Облік досягнень учнів у навчанні 
(назва предмета) 
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Оцінка за зошит виставляється в журнал 1 раз на місяць у колонці без дати, яка 
надписується «Зошит» і вважається поточною, тобто враховується до найближчої те-
матичної. 

ІІ семестр 
(5-8, 10 класи загальноосвітніх навчальних закладів) 

Світова література _____________ Облік досягнень учнів у навчанні 
(назва предмета)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ІІ семестр 
(9 й 11 класи загальноосвітніх навчальних закладів 

Світова література ___________ Облік досягнень учнів у навчанні 
(назва предмета) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Назви творів письменників російської літератури записуються мовою оригіналу («Капитанская дочка», «Песня 

про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «После бала» та ін.). 
 

№ 
з/п Дата Зміст уроку 

    Тема. З літератури епохи Відродження 
1 …/09 Уільям Шекспір «Ромео та Джульєтта» 
2.   Тема. З російської літератури XIX століття 
4. …/10 О.С. Пушкін «Капитанская дочка» 
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Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення уроків  
літератури рідного краю 

 
I. Готуючись до проведення уроків рідного краю, залучаємо до підготовки увесь клас. 
Основні етапи підготовки:  
- визначення теми уроку, його мети;  
- підготовка виставки творів;  
- підбір музичного оформлення;  
- запропонувати твори для самостійного читання, заучування поезій напам’ять;  
- пошукова робота учнів у бібліотеках;  
- консультація для учнів: виписати образні висловлювання, цитати, афоризми з творів 
письменника, творчість якого вивчається.  
 
II. На уроках літератури рідного краю:  
Обсяг матеріалу розглядається більший, ніж на звичайному занятті;  
У структурі уроку відсутні традиційні елементи:  
• Опитування;  
• Закріплення.  
 
ІІІ. У практиці поширена така структура уроку літератури рідного краю:  
1. Вступне слово вчителя 
2. Повідомлення про автора та його твори 
3. Інформація про місце твору (творів) у системі творчого набутку автора  
4. Читання твору (якщо це можливо) 
5. Бесіда про композиційно-художній зміст твору 
6. Відповіді на запитання учнів 
7. Відповіді на проблемні питання твору 
8. Словникова робота 
9. Висновки.  
 
ІV. Відсутність стандартного підходу до уроків літератури рідного краю.  
Пропонуються такі типи занять:  
• Урок-бесіда 
• Урок-конференція 
• Урок-зустріч з поетом  
• Урок-екскурсія  
• Урок-подорож 
• Урок поезії 
• Урок-диспут  
• Урок-семінар 
• Урок-інсценізація  
• Урок-презентація.  
 
V. Майстерність учителя при проведенні таких уроків: 
 • Врахування психологічних і вікових особливостей – іти від простого до складного, 
поступово підвищуючи вимоги й ускладнюючи форми цих уроків.  
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Навчати виявляти власні судження, давати об’єктивну оцінку образам і явищам, на-
вчати писати відгуки, анотації, рецензії, твори-роздуми, складати плани, конспекти, 
тези, списки літератури, користуватися цитатами.  
 
VІ. Орієнтовна схема аналізу ліричного твору:  
1. Автор, його місце в літературі.  
2. Тематичне спрямування всієї творчості.  
3. Які життєві обставини дали імпульс для написання твору (якщо відомо).  
4. Назва твору (алегорична, метафорична, символічна, сюжетна, образна (чи ні), ін-
тригуючи (чи ні).  
5. Тема поезії та провідні мотиви.  
6. Ідея.  
7. Жанр.  
8. Композиція.  
9. Ліричний герой.  
10.Образи, символи (якщо є) поезії.  
11.Сюжетні лінії (якщо є).  
12.Настрій.  
13.Художні засоби.  
14.Віршований розмір, рима.  
15.Місце твору в доробку поета.  
16.Його актуальність у сьогоденні.  
17.Ваші роздуми та почуття, навіяні поезією.  
 
VІІ. Орієнтовна схема аналізу епічного твору:  
1. Автор, його місце в літературі.  
2. Автобіографічні та біографічні відомості, пов’язані з життєвою основою твору.  
3. Соціально-суспільні умови, в яких був написаний твір.  
4. Назва твору (алегорична, метафорична, символічна, сюжетна, образна (чи ні), ін-
тригуюча (чи ні) та ін.).  
5. Жанрові особливості.  
6. Тема.  
7. Ідея.  
8. Художній конфлікт (соціальний, побутовий, психологічний).  
9. Композиція (експозиція, зв’язка конфлікту, розвиток дій, кульмінація, розв’язка 
конфлікту).  
10. Правда художній вимисел.  
11. Проблематика твору.  
12. Аналіз художніх образів.  
13. Мова автора як своєрідність його індивідуального почерку; епоси та ліричні відс-
тупи.  
14. Народність твору.  
15. Роль твору в суспільному житті свого часу.  
16. Актуальність (чи ні) його для сучасників.  
17. Відгуки критиків та інших діячів мистецтва про твір.  
18. Екранізація та сценічні постановки (якщо є). Чим авторський задум відрізняється 
від режисерського втілення.  
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19. Ваші думки з приводу прочитаного.  
 
VІІІ. Схема аналізу художніх образів:  
1. ,,Анкетна” характеристика героя (Хто? Звідки? Якого роду? Чим займається? ).  
2. Персонаж епізодичний, другорядний, головний.  
3. Чи є в нього прототип?  
4. Портрет героя (відповідність чи невідповідність його внутрішньому світу).  
5. Характер персонажа поданий у розвитку чи сформований.  
6. Соціальне значення образу.  
7. Пов’язані з даним героєм проблеми, які порушує автор.  
8. Психологічна складність характеру (духовне багатство, моральна краса чи потвор-
ність, їх співвідношення в душі героя).  
9. Місце і роль персонажа в сюжеті. Чим пов’язаний він з іншими героями (зв’язок 
життєвий, емоційний, духовний).  
10. Мова як засіб самовираження персонажа.  
11. Ставлення до нього інших дійових осіб.  
12. Ставлення автора до свого героя.  
13. Актуальність проблем, порушених письменником через даний персонаж.  
14. З якими відомими вам героями перегукується образ даного твору? Що в них спіль-
ного, а що відмінного?  
15. Ваше сприйняття героя.  
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО ПІДГОТОВКИ І НАПИСАННЯ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
ТА ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 

 
Не достатньо отримувати знання – треба знайти їм  
застосування.  
Не достатньо тільки бажати – треба творити. 
                                                                  Йоган Гете 

Саме наукова робота, підготовлена в системі  МАН – це творча наукова робо-
та учня, яка виконується самостійно й базується  на знаннях, уміннях і навичках, здо-
бутих  під час шкільного та позашкільного вивчення мови і літератури.  

Науково-дослідницька діяльність формує вміння та навички: 

- планувати свою роботу; 

- використовувати багато джерел інформації; 

- самостійно відбирати і накопичувати матеріал; 

- аналізувати факти; 

- приймати рішення; 

- презентувати створене перед аудиторією; 

- оцінювати себе та інших. 
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Основна форма роботи в системі МАН – це секція 

 

 

 

 

 

Форми роботи секції: 

- індивідуальна робота; 

- колективна робота творчих груп учнів; 

- учнівські науково-теоретичні та науково-практичні конференції; 

- інтелектуальні турніри; 

- конкурси-захисти та презентації творчих робіт та науково-дослідницьких проектів; 

- творчі конкурси. 

Тематика занять у секції: 

 Місце і роль науково-дослідницької роботи в навчальному процесі. 

 Робота з науково-літературними джерелами та архівними матеріалами. 

 Поняття про науку, її сутність. 

 Значення планування та чіткої організації наукового дослідження.  

 Обґрунтування теми, мети, завдання, актуальності дослідження. 

 Складання плану та структури наукової роботи. 

Основні форми наукових повідомлень: тези, статті, реферати, доповіді, твори, по-

відомлення. 

Вимоги до змісту і оформлення наукових робіт. 

Пропонується така схема організації науково-дослідницької роботи з учнями: 

 Відбір учнів 

 Вибір тематики досліджень 

 Складання детального плану дослідження 

 Дослідження з обраної теми 

 Структура науково-дослідницької роботи 

 Оформлення науково-дослідницької роботи 

 Конкурс-захист наукової роботи 

Відділення Секція Базовий предмет 

Філології та мистецт-
вознавства 

1. Українська література 
2. Світова література 
3. Фольклористика 
4. Українська мова 
5. Мистецтвознавство 
6. Літературна творчість 

Українська мова та література 
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Відбір учнів 

          Організовуючи  науково-дослідницьку роботу, вчитель насамперед повинен 
здійснити відбір учнів, які здатні  до такого типу діяльності. При цьому слід урахову-
вати, що науково-дослідницька робота має особливості, які відрізняються від форм 
роботи з учнями на факультативних заняттях, при підготовки учнів до участі в олім-
піадах. 

Вибір тематики досліджень 

          Провівши відбір учнів, науковий керівник має ознайомити їх із орієнтовною те-
матикою досліджень, розкрити суть пропонованих проблем. Вдалий вибір теми дос-
ліджень – запорука успіху у подальшій роботі. 
          Тема  наукової роботи має точно вказувати на основну проблематику, водночас 
відзначатись чіткістю формулювання. 
          Вчитель повинен вільно орієнтуватися в пропонованій тематиці досліджень. Це 
особливо важливо  під час складання плану досліджень. Ступінь особистого внеску 
учня буде тим більше, чим конкретніше питання, що розглядається. Зосередженість 
юного дослідника на розгляді такого питання  дозволить йому одержати нові дані,  
викличе творчу задоволеність.  

Треба орієнтувати учня на те, що майбутнє дослідження потребує від нього знач-
них затрат сил та часу.  

Складання плану досліджень 

           План – це послідовий перелік питань, які висвітлюються в даному досліджен-
ні. Основна графа плану досліджень має містити орієнтовний план майбутньої робо-
ти, яка буде оформлена після закінчення досліджень. При цьому, вже плануючи робо-
ту, учень повинен чітко усвідомити, який мінімальний обсяг досліджень він має вико-
нати, щоб отримати можливість оформити роботу.  

Одне із завдань керівника – встановити (разом з учнем) реальні терміни вико-
нання кожного пункту  і контролювати дотримання визначних термінів. 

Дослідження з обраної теми 

Серед видів наукових досліджень з літератури доцільно виокремити: 

 літературознавчі (коментар та самостійний оригінальний  аналіз художнього тво-

ру, певного літературного явища, події; дослідження з питань теорії літератури; 

аналіз наукових першоджерел, критичних матеріалів; зіставлення  варіантів одно-

го літературного тексту, різних творів, порівняння оригіналу  і перекладу тощо;  

 біографічні  (збір та дослідження невідомих фактів із життя  письменників, перек-
ладачів); 

 краєзнавчі  (вивчення  пам'ятних  місць,  матеріалів музеїв,  пов'язаних із життям і 
творчістю письменників та перекладачів);  

 історичні (аналіз історичних подій та їхнє відображення в  літературному творі;  
 мистецтвознавчі (аналіз літературних творів у зв'язку з  творами  образотворчого, 

музичного, театрального, кіно-та телемистецства тощо.  
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Структура науково-дослідницької роботи: 

 

- титульна сторінка; 

- зміст; 

- вступ; 

- головна частина; 

- висновки; 

- список літератури; 

- додатки (при необхідності). 

 

Захист науково-дослідницької роботи 
 

 
Підготовка до захисту починається з написання доповіді. Як правило, її можна по-

ділити на три частини. Перша з них повторює вступ роботи. Друга частина, найбіль-

ша в доповіді, присвячується основним результатам дослідження. Закінчується допо-

відь заключною частиною, яка складається за текстом висновків науково-

дослідницької роботи.  

До тексту доповіді можуть бути додані додаткові матеріали (схеми, графіки, діаг-

рами і т.ін.), які необхідні для доведення положень, які висуваються, й обґрунтування 

висновків, а також запропонованих рекомендацій. 

Захист науково-дослідницьких робіт, звичайно, проходить публічно. 

Мова доповідача повинна бути чіткою, точною, що робить її зрозумілою і переконли-

вою, також виразною, що залежить від її темпу, тональності й інтонації. Спокійна, не-

швидка манера викладу завжди імпонує слухачам. 

Велике значення має вибір одягу. Елегантність, акуратність, підтягнутість в одязі 

сприяє приємному враженню журі. 

Відповідаючи на запитання, необхідно уважно його слухати і зрозуміти зміст того, що 

цікавить людину, яка його поставила. Бажано на задане питання відповідати відразу, а не 

вислуховувати всі питання,  а потім на них відповідати. При цьому потрібно враховувати, 

що чітка, логічна аргументована відповідь на попереднє запитання допоможе уникнути 

наступного. 
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Одним із основних етапів у дослідницькій діяльності є опрацювання літератур-
них джерел. Вивчаючи опубліковану за темою дослідження літературу, можна викори-
стовувати різні види читання: 
- оглядове (під час читання визначається та аналізується лише те, що на цей момент 
важливе досліднику); 
- повільне (читання, що потребує поглибленого вчитування у текст, уважного ставлен-
ня до всіх висловлених думок); 
- вибіркове (читання, під час якого з метою увиразнення окремих аргументів та фактів, 
зіставлення певної думки із загальною концепцією дослідження можна розглянути ві-
дібраний матеріал ще раз, не поспішаючи, уважно і глибоко); 
- повторне (читання, що надає можливість краще зрозуміти прочитане, можливо, ще 
раз його переосмислити з метою глибшого сприйняття); 
- коментоване (цей вид читання може бути використаний як образне докладне уза-
гальнення та осмислення прочитаного. Коментарем літературного джерела може стати 
як власне тлумачення читача, так і погляди інших дослідників); 
- перерване (читання з зупинками, яке дає можливість для занурення у власне розумін-
ня наукової проблеми, створення власних проекцій щодо висловлення фактів та пози-
цій, порівняння їх із реальним авторським дослідженням); 
- швидке (читання з метою знайти необхідну цитату, прізвище, дату тощо, тобто так 
зване «сканування» тексту. Цей вид читання доречно використовувати після повільно-
го, вибіркового або коментованого читання певного літературного джерела). 

Серед учнівських наукових досліджень з літератури доцільно виокремити робо-
ти дослідницького та реферативного характеру. Зміст наукових досліджень різних ви-
дів визначається насамперед метою, що ставиться перед учнями.  

Наукові роботи дослідницького характеру спрямовані на вирішення творчих за-
вдань, виконання яких  є можливим на основі  самостійного спостереження, критич-
ного аналізу та власних висновків щодо того чи іншого літературного явища. У дослі-
дженнях цього типу  пропонуються  оригінальні  способи вирішення певних наукових 
проблем, визначається і перевіряється власна гіпотеза щодо їх розв’язання.  

Наукові дослідження  реферативного характеру  вирішують завдання, які спри-
яють поглибленому розгляду вже відомих у літературознавстві фактів.  У процесі ро-
боти над дослідженнями цього типу  учні вчаться систематизувати та узагальнювати  
результати відомих явищ, зіставляти та аналізувати наукові  теорії,  робити на їхній 
основі  власні наукові висновки.  



24 

Як засвідчує практика, в учнівських роботах реферативного характеру іноді зу-
стрічається  надмірне  захоплення матеріалом з певних літературних джерел 
(цитування або переказування), при цьому власні судження і  висновки юного науков-
ця майже не висвітлюються.  Звичайно, що такого недоліку треба уникати, адже одни-
ми із головних критеріїв оцінювання наукової роботи будь-якого типу є її самостій-
ність і творчий  характер.  

У своїй науковій роботі з української мови учень має продемонструвати  добрі 
знання  з певного розділу української лінгвістичної науки, достатній термінологічний 
апарат, початкове оволодіння методикою  аналізу та опису мовних явищ, уміння само-
стійно робити теоретичні узагальнення та висновки. Визначено такі критерії оцінки 
роботи: актуальність і новизна обраної теми; науковість, самостійність дослідження; 
аргументоване доведення висунутих положень, якість матеріалу для дослідження; ло-
гічність, послідовність викладу думок; довершеність та умотивованість структури ро-
боти; самостійність висновків; стилістична вправність, грамотність та якість оформ-
лення. 

Зважаючи на те, що учні лише розпочинають свій шлях на науковій ниві й у них 
ще немає власного досвіду пошукової діяльності, для якісної підготовки кожної робо-
ти в системі МАН має бути призначений науковий керівник. Ним може бути як учи-
тель, що займається науковою діяльністю, так і будь-який інший фахівець у даній га-
лузі науки. До обов’язків наукового керівника входить надавати  наукову і методичну 
допомогу учню,  систематично контролювати виконання роботи, вносити  необхідні 
корективи у дослідження.  Крім того, науковий керівник допомагає школяру в остаточ-
ному  формулюванні теми дослідження, укладанні  плану наукової роботи, рекомендує 
для опрацювання необхідні літературні джерела, складає календарний  графік  роботи 
учня, проводить консультації, оцінює зміст роботи, а також робить висновок щодо її  
готовності до захисту.  

Від появи в учня задуму зі створення науково-дослідницької роботи і до втілен-
ня його в життя проходить тривалий і напружений час. Не маючи досвіду роботи з ба-
гатьма джерелами інформації, юний дослідник може відчувати значні труднощі ще на 

початковому етапі роботи. Щоб цього не сталося, учень та вчитель повинні працювати 

разом. Ця робота виходить за рамки традиційного спілкування в межах навчального 
процесу і виводить їхні стосунки на вищий рівень – партнерство. В учня з’являється 
постійна потреба накопичувати матеріал, ділитися враженнями й оцінками досліджу-
ваного об’єкта чи предмета.  
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Дякуємо, що читаєте методичний вісник  

“Педагогічні обрії”! 
 
 
 
 

 
Рішення щодо наповнення вісника приймається редакційною 

 колегією, що буде вдячна за матеріали про події у вашому  
навчальному закладі, методичні поради та розробки, але  

залишає за собою право відбору та редагування надісланих 
 матеріалів. У разі необхідності редакційна колегія буде  

погоджувати відредагований матеріал з автором. 
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