
 

                       Додаток 

         до листа управління освіти 

                                                                                                       Ужгородської міської 

ради 

 

 ____________   №______ 

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

„Українська мова. 5-9 класи” (авторський колектив: 

Шелехова Г. Т., Пентилюк М. Я., Новосьолова В. І., 

Гнаткович Т. Д., Тараннік-Ткачук К. В., Коржова Н. 

Б.) Наказ МОН від 07.06.2017 №804 (додаток на 91 

арк.). 

Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392), 

ідеї концепції „Нова українська школа” (2016 р.). Метою навчання української мови 

в школі є формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої 

мовної особистості. 

 

2. Навчальна програма „Українська мова. 10-11 класи”. 

Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом 

МОН від 14.07.2016 №826) (додаток на 16 арк.). 

Мета курсу української мови в класах технологічного, природничо-математичного, 

спортивного напрямів, суспільно-гуманітарному напряму (економічний профіль) 

полягає в узагальненні й систематизації знань, здобутих у процесі вивчення 

основного курсу української мови, а також поглибленні їх відповідно до вимог, що 

ставляться перед абітурієнтами і студентами середніх та вищих навчальних закладів, 

піднесенні культури мовлення учнів, насамперед шляхом удосконалення вмінь 

ефективного оперування мовними й мовленнєвими знаннями, зокрема 

стилістичними, текстотворчими, риторичними. 

Програма реалізує низку підходів до навчання української мови в класах 

технологічного, природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-

гуманітарного напряму (економічний профіль) 

 

3. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів „Українська література. 5-9 класи”. Наказ 



МОН від 13.01.2017 №52 та №201 від 10.02.2017 

(додаток на 76 арк.). 

Оновлена програма з української літератури для 5–9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів підготовлена на основі чинної програми з урахуванням змін, 

внесених у 2015 році. Програма базується на вимогах Державного стандарту базової 

і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.11.2011 р. № 1392, ідеях „Концептуальних засад реформування 

середньої школи „Нова українська школа”, положеннях „Основ стандарту освіти 

„Нова українська школа”.  

 

4. Програма з української мови для загальноосвітніх 

навчальних закладів з угорською мовою навчання. 5-

9 класи (зі змінами, внесеними в 2017 році. Наказ 

МОН України № 804 від 07.06.2017). Укладачі: Галас 

А. М., Лукач А. Ю., Гнаткович Т. Д., Борисова Є. Е., 

Лавер К. М. (додаток на  

72 арк.). 

Програма охоплює систематичний курс мови – від фонетики до синтаксису та 

стилістики, дає змогу отримати знання та удосконалювати комунікативно-

мовленнєві уміння учнів, передбачає постійну роботу над підвищенням рівня 

культури мовлення; розвиток умінь учнів загальноосвітніх навчальних закладів з 

угорською мовою навчання створювати власні висловлювання різних типів з різних 

тем, складати основні види найпоширеніших документів (розписка, оголошення, 

лист, заява, автобіографія, протокол, пояснювальна записка тощо).  

Особливістю змісту пропонованої програми є систематичне використання в процесі 

опрацювання мовної змістової лінії внутрішньопредметних зв’язків: 1) з лексикою, 

фразеологією, прислів’ями й крилатими висловами; 2) з граматикою (морфологією й 

синтаксисом); 3) з культурою мовлення й стилістикою; 4) з текстом. Реалізація саме 

цих зв’язків визначає спрямування мовленнєвого розвитку школярів. 

 

5. Програма з поглибленим вивченням української 

мови для загальноосвітніх навчальних закладів 

(класів) з угорською мовою навчання „Українська 

мова. 5-9 класи” (автори: Гнаткович Т. Д., Лукач А. 

Ю.) Наказ МОН №750 від 24.06.2014 (додаток на 113 

арк.). 

Програма з поглибленим вивченням української мови для 5–9 класів шкіл з 

угорською мовою навчання спрямована на досконале володіння українською мовою 



учнями-угорцями, на краще засвоєння знань про українську мову, вироблення 

мовних і мовленнєвих умінь і навичок, формування в них комунікативної 

компетентності, реалізацію інтелектуального потенціалу, налагодження стосунків із 

людьми, контролюючи свою мовленнєву поведінку.  

Програма надає змогу успішно опанувати учнями-угорцями українську (державну) 

мову, сформувати їхню комунікативну компетентність, яка базується на знаннях, 

уміннях пізнавального й творчого типу, соціальних навичках, світоглядних 

переконаннях, ставленні, досвіді діяльності, особистісних поведінкових моделях. 

 

6. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з 

угорською мовою навчання. За новим 

Держстандартом „Українська мова. 10-11 класи. 

Рівень стандарту”. Наказ МОН України № 1407 від 

23.10.2017) (автори: Гнаткович Т. Д., Лукач А. Ю., 

Борисова Є. Е.). (додаток на 36 арк.). 

Відповідно до основних положень Національної доктрини розвитку освіти України 

у ХХІ столітті, Концепції загальної середньої освіти, Державного стандарту базової і 

повної середньої освіти, Концепції мовної освіти (українська мова), 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, державних нормативних 

документів з питань шкільної мовної освіти, саме компетентнісний підхід із різним 

ступенем послідовності та обґрунтованості спроектовано в програмі з української 

мови для загальноосвітніх навчальних закладів із угорською мовою навчання, 

уведено як новацію результативну складову змісту, що спонукає до 

переструктурування змісту шкільного курсу вивчення української мови. 

Програма вивчення української мови спрямована на вироблення компетентностей, 

що, в свою чергу, дають можливість установити й реалізувати зв’язок між знаннями, 

уміннями та ситуацією. 

 

7. Ходанич П. М., Ходанич Л. П., Гнаткович Т. Д. 

Література рідного краю: Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 5-11 класи. – 

Схвалено для використання у загальноосвітніх 

навчальних закладах МОН України. Лист №14.1/12-

Г-102 від 18.03.2015 (додаток на 40 арк.). 

Програма пропонує читання і вивчення кращих зразків усної народної творчості 

Закарпаття, ознайомлення з творчістю відомих письменників Закарпаття  

ХIХ – початку ХХI ст., спрямована на усвідомлення єдності українського народу по 

обидва боки Карпат попри складні історичні перипетії. Метою Програми є 



поглиблення інтересу учнів до української мови, культури і традицій, взаємозв’язків 

українців Закарпаття з українським народом на берегах Дніпра. Вона орієнтує 

вчителя на вивчення широкого спектру усної народної творчості, пізнання історії 

літератури рідного краю в контексті загальноєвропейського та загальноукраїнського 

літературних процесів, творчості визначних письменників краю і так званих 

„забутих письменників”, які в силу історичних обставин були вилучені з контексту 

української літератури. 

 

8. Програма „Словацька мова” для 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України зі 

словацькою та українською мовами навчання /Укл. 

Огар-Товт О. В., Мальчицька М. М., Сергійчук Ю. 

П./ Рекомендовано Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України. Наказ №1050 від 

12.09.2011 (додаток на 26 арк.). 

Вивчення словацької мови є важливою частиною змісту навчання в початковій 

школі. Це не просто окремий предмет, – він є основою для навчання інших 

предметів. Метою вивчення словацької мови є не лише навчання грамотності (базові 

знання читання та письма), але й навичок спілкування – те, що повинно бути 

керівним принципом розвитку вивчення словацької мови в початкових класах.  

 

9. Програма з угорської мови та читання для 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України з 

угорською мовою навчання (автори: Сергійчук Ю. 

П., Гадар Ю. І.). Наказ МОН молодьспорту від  

12.09.2011 № 1050 (додаток на 60 арк.). 

Програма вивчення угорської мови і літератури у першому класі починається з 

розвитку мови і навичок спілкування. Школа піклується про дитину, сприяє 

виявленню і розвитку особистості, бере на себе зобов’язання шляхом засвоєння 

навчального плану адаптувати дитину до культурної спадщини. 

 

10. Програма з угорської мови для 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України з 

українською мовою навчання (автори: Сергійчук Ю. 

П., Габор В. Й.). Наказ МОН молодьспорту № 1050 

від  

12.09.2011 (додаток на 20 арк.). 



Метою розробки є забезпечення сприйняття мови дитиною відповідного віку. 

Одним з найважливіших засобів спілкування є мовлення та спілкування.  

Навчальна програма навчання рідною мовою забезпечується найновішими знаннями 

на основі нових результатів лінгвістики. Вивчення рідної мови та літературних 

навичок є інструментом для розробки та розвитку інтелектуальних, незалежних 

знань та навичок спілкування учнів. Особливість програми полягає в тому, щоб: 

створити потребу до читання, розвивати почуття, навчити робити аналіз, залучати і 

розвивати, створюючи позитивне ставлення до літератури. 

 

11. Програма „Угорська мова” для 5-9 кл. ЗНЗ з 

угорською мовою навчання (Браун Є. Л., Бардош Н. 

С., Зикань Х. І., Пердук І. Е., Кейс М. Ю.). Наказ 

МОН 06.06.2012 №664 (додаток на 39 арк.). 

Структура мовного навчального плану для учнів класу 5–9 побудована у кожному 

класі за чотирма критеріями: 1. Предмет промови. 2. Предмет граматики.  

3. Суспільно-культурний предмет. 4. Практична спрямованість. 

Особливості, традиції, свята та видатні особистості угорців виявляються у 

національній культурі. Програма допомагає у вивченні матеріальної та духовної 

культури угорської нації, її моральних цінностей, видатної народної поезії та 

національного характеру. У практичному напрямі основний акцент робиться на 

основи та практичне навчання навичок загальноосвітньої творчості, реалізації 

стратегій співпраці та комунікації.   

 

12. Програма „Література” для 5-9 кл. ЗНЗ з угорською 

мовою навчання (Браун Є. Л., Бардош Н. С., Зикань 

Х. І., Пердук І. Е., Кейс М. Ю.). Наказ МОН 

06.06.2012 №664 (додаток на 44 арк.). 

Навчальна програма з літератури включає значну частину угорської літератури, а 

також твори одного з видатних творців світової літератури. Навчальний план 

враховує рівень інтересів вікових груп і поступово вводить їх у світ літератури.  

Програма починається з царства казок, де учні отримують уявлення про угорську 

культуру.  

 

13. Програма ,,Угорська мова” як друга іноземна для 5-9 

кл. ЗНЗ з українською мовою навчання (автори: 

Берегсасі А. Ф., Браун Є. Л.,  



Черничко С. С.) Наказ МОН 24.06.2014 №750 

(додаток на 15 арк.). 

Програма з угорської мови для шкіл з українською мовою навчання розроблена на 

основі закону України ,,Про загальну середню освіту” і Державного стандарту 

загальної середньої освіти. У них взято до уваги специфіку навчального предмета, 

що має виразні інтегративні функції, здатність справляти різнобічний навчальний, 

розвивальний і виховний впливи на учнів, сприяти формуванню особистості, готової 

до активної, творчої діяльності у всіх сферах життя демократичного суспільства. 

Програми складені з урахуванням сучасних організаційних форм, методів і 

технологій навчання мови в загальноосвітні школі. 

 

14. Навчальні програми „Угорська мова”. 10-11 класи 

(рівень стандарту, академічний, профільний) 

(укладачі: Браун Є. Л., Берегсасі А. Ф., Пенцкофер І. 

І., Олас Е. Б., Гулачі Є. Л.) (зі змінами, 

затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 № 826) 

(додаток на 25 арк.). 

Навчальна програма рідної мови адаптована до вимог угорської мови. Обраний курс 

повинен бути освоєний на найвищому рівні, тому максимум матеріалу подається на 

курсі спеціалізації. Спеціалізація соціально-гуманітарної та природної математики 

зосереджена на вивченні рідної мови меншою ніж філологічна лінія. Навчальна 

програма навчання рідною мовою забезпечується найновішими знаннями на основі 

нових результатів лінгвістики. 

 

15. Навчальні програми „Література” (угорська та 

світова). 10-11 класи (рівень стандарту, академічний, 

профільний). (укладачі: Браун Є. Л., Берегсасі А. Ф., 

Пенцкофер І. І., Олас Е. Б., Гулачі Є. Л.) (зі змінами, 

затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 № 826) 

(додаток на 48 арк.). 

У 10 класі навчальний план складається з давньої літератури ХІХ століття; першої 

чверті XIX століття; від століття до сьогодення літературної історії. У цих класах 

вивчається зміст літературних ролей, найважливіші твори світової й угорської 

літератури, представлено літературні та культурні традиції. 

 

16. Програма курсу за вибором для загальноосвітніх 

начальних закладів „Історія рідного краю 



(Закарпаття з найдавніших часів – початку XXІ ст.) 

7-11 клас” (авт. Шимон Ю. Ю., Щерба І. І.). 

Схвалено для використання у загальноосвітніх 

навчальних закладах (лист ІІТЗО МОН України від 

04.08.2014 р. №14.1/12-Г-1475) (додаток 10 арк.). 

Програма рекомендується як курс за вибором (факультативний курс) „Історія 

рідного краю (Закарпаття з найдавніших часів – початку ХХІ століття)” для учнів  

7 – 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів. 

Програма не обмежує творчості вчителя: у разі потреби він може частково 

розширити чи, навпаки, звузити тематику, а також змінити запропоновану 

орієнтовну кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми, не порушуючи 

хронологічної та логічної послідовності. 

 

17. Програма факультативного курсу „Рідний край (для 

учнів  

7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів)” 

(автори: Шимон Ю. Ю., Шипович Ю. Ю.). Схвалено 

для використання у загальноосвітніх навчальних 

закладах (лист ІІТЗН МОН України від 19.02.2015 р. 

№14.1/12-Г-44) (додаток на 10 арк.). 

Факультативний курс „Рідний край” створений із метою надання учням додаткових 

знань з історії, етнографії, літератури та культури закарпатського регіону, виховання 

в них почуттів патріотизму та гордості за свій народ і свою рідну землю.  

Оскільки курс розрахований лише на 35 годин, а тем для вивчення у програмовий 

матеріал включено більше, то автори програми рекомендують учителям шкіл під час 

складання календарно-тематичних планів деякі теми з історії та літератури 

Закарпаття об’єднувати. 

 

18. Збірник програм факультативів та курсів за вибором 

(Художньо-естетичний цикл) /авт. Жабляк М. Д. 

(Схвалено для використання у загальноосвітніх 

навчальних закладах (лист від ІІТЗН МОН України 

від 08.07.2016 р. №2.1/12-Г-519) (додаток на 112 

арк.). 

Упорядкований збірник навчальних програм з хорового співу, вокального співу 

(автор Жабляк М.Д.), образотворчого мистецтва „Країна дитячого задоволення”  

(1-4 класи, автор Орос М.Ю.), „Прекрасне довкола нас” (5-7 класи, автор  



Добей Г.М.), Евритмія (1-7 класи, автор Параска М.М.), Евритмія (5-8 класи, автор 

Параска М.М.) підготовлений відповідно до Типового навчального плану 

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого Міністерством освіти і науки 

України (протокол №1 від 24 червня 2016 року). Особлива увага звертається на 

„забезпечення розвитку здібностей, талантів та обдаровань дітей і молоді, 

задоволення їхніх інтересів, запитів і пріоритетів…”.  

Метою програм з художньо-естетичних дисциплін є формування компетентностей 

особистості у процесі вокально-хорового співу, образотворчого мистецтва, евритмії. 

 

 


