
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1  
засідання методичного об’єднання вчителів української мови та літератури 

Черкаського гуманітарно-правового ліцею Черкаської міської ради Черкаської області 

 

 

від _10_вересня 2021 року 

Усього членів кафедри: _4__ особи 

ПРИСУТНІ: (прізвища та ініціали): 

Голова засідання – Здор С. В. 

Секретар – Молодик К. Ю. 

Соломаха Н. І. 

Єлсукова О. В. 

Порядок денний: 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження протягом 2021-2022 н.р. на кафедрі гуманітарного циклу Програми  

УКРАЇНСЬКА МОВА 5–9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів 

  

ВИСТУПИЛИ:  
Завідувач кафедри Здор С. В. ознайомила членів засідання із Програмою  УКРАЇНСЬКА МОВА 5–

9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів, яка 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.). 

Авторський колектив першого варіанта програми (2012 р.): Шелехова Г. Т., Пентилюк М. Я., 

Новосьолова В. І., Гнаткович Т. Д., Тараннік-Ткачук К. В., Коржова Н. Б. У розвантаженні програми 

(2015 р.) брали участь: Шелехова Г. Т., Голуб Н. Б., Новосьолова В. І., Сидоренко В. В., Тарасенко О. 

О., Усатенко Г. О., Оперчук О. П., Мельник М. М., Ткачова Г. В., Глазова О. П., Панасенко Н. М.  В 

оновленні програми брали участь: Глазова О. П., Романенко Ю. О., Голуб Н. Б., Кондесюк Т. В., 

Котусенко О. Ю., Мельниченко О. М., Михайловська Н. А., Панченков А. О., Пчеляна Л. В. 

 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: про затвердження  Програми УКРАЇНСЬКА МОВА 5–9 класи для 

загальноосвітніх навчальних закладів для роботи в ЧГПЛ на період 2021-2022 н.р.  

 «за» – 4; 

«проти» –0; 

«утрималися» – 0. 

  

УХВАЛИЛИ: затвердити  Програму УКРАЇНСЬКА МОВА 5–9 класи для загальноосвітніх 

навчальних закладів, яка 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.). для роботи в ЧГПЛ на період 2021-2022 н.р.  

 

СЛУХАЛИ  Про затвердження на кафедрі гуманітарного циклу 2021-2022 н.р. Програми 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Завідувач кафедри Здор С. В. ознайомила членів засідання із Програмою УКРАЇНСЬКА 

ЛІТЕРАТУРА 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

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 загальноїсередньої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392, ідеях 

Концепції «Нова українська школа».  

Авторський колектив: 

Р. В. Мовчан, доктор філологічних наук (керівник групи); К.В. Таранік-Ткачук, кандидат 

педагогічних наук, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; М. П. 

Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О.М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. 



А. Кочерга, доктор філологічних наук (Ялта); Л. І. Кавун, доктор філологічних наук (Черкаси); О. І. 

Неживий, кандидат педагогічних наук (Луганськ); Н. В. Михайлова, учитель-методист (Київ). 

Робоча група, яка здійснила розвантаження програми відповідно до наказу № 100 Міністерства 

освіти і науки України від 6.02.2015 р. та відповідно до наказу № 617 Міністерства освіти і науки 

України від 3.06.2016 р: 

 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: про затвердження  Програми УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 5–9 класи. 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

для роботи в ЧГПЛ на період 2021-2022 н.р.  

 «за» – 4; 

«проти» –0; 

«утрималися» – 0. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити Програму УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 5–9 класи Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

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 загальноїсередньої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392, ідеях Концепції 

«Нова українська школа».  

Авторський колектив: 

Р. В. Мовчан, доктор філологічних наук (керівник групи); К.В. Таранік-Ткачук, кандидат 

педагогічних 

наук, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; М. П. Бондар, 

кандидат філологічних наук (Київ); О.М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. 

Кочерга, доктор філологічних наук (Ялта); Л. І. Кавун, доктор філологічних наук (Черкаси); О. І. 

Неживий, кандидат педагогічних наук (Луганськ); Н. В. Михайлова, учитель-методист (Київ). 

Робоча група, яка здійснила розвантаження програми відповідно до наказу № 100 Міністерства 

освіти і науки України від 6.02.2015 р. та відповідно до наказу № 617 Міністерства освіти і науки 

України від 3.06.2016 р: 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження на кафедрі гуманітарного циклу  Програми  ЗАРУБІЖНА 

ЛІТЕРАТУРА для загальноосвітніх навчальних закладів 5–9 класи (2012 р. зі змінами 2015-

2017 рр.) 

 

ВИСТУПИЛИ: Завідувач кафедри Здор С. В. ознайомила членів засідання із Програмою  

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА для загальноосвітніх навчальних закладів 5–9 класи (2012 р. зі 

змінами 2015-2017 рр.) 

Авторський колектив: д. філол. н., проф., зав. кафедри світової літератури Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка О. М. Ніколенко (керівник 

авторського колективу), к. пед. н., головний спеціаліст департаменту загальної середньої та 

дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України К. В. Таранік-Ткачук, зав. сектора науково-

методичного забезпечення змісту освіти загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

російською та іншими мовами національних меншин Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти Міністерства освіти і науки України С. П. Фоміна, зав. навчально-методичного кабінету 

зарубіжної літератури та російської мови Кіровоградського ОІППО імені В. Сухомлинського О. В. 

Ревнивцева, учитель-методист гімназії №  117 імені Лесі Українки м. Києва Т. П. Сегеда, учитель-

методист спеціалізованої школи № 80 м. Києва Н. В. Онищенко. 

Робоча група, яка здійснила розвантаження програми відповідно до наказу № 100 Міністерства 

освіти і науки України від 6.02.2015 р. та відповідно до наказу № 617 Міністерства освіти і науки 

України від 3.06.2016 р. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: про затвердження  Програми  ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА для 

загальноосвітніх навчальних закладів 5–9 класи (2012 р. зі змінами 2015-2017 рр.) для роботи в 

ЧГПЛ на період 2021-2022 н.р.  



 «за» – 4; 

«проти» –0; 

«утрималися» – 0. 

 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити Програму  ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА для загальноосвітніх 

навчальних закладів 5–9 класи (2012 р. зі змінами 2015-2017 рр.) 

Авторський колектив: д. філол. н., проф., зав. кафедри світової літератури Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка О. М. Ніколенко (керівник 

авторського колективу), к. пед. н., головний спеціаліст департаменту загальної середньої та 

дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України К. В. Таранік-Ткачук, зав. сектора науково-

методичного забезпечення змісту освіти загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 

російською та іншими мовами національних меншин Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти Міністерства освіти і науки України С. П. Фоміна, зав. навчально-методичного кабінету 

зарубіжної літератури та російської мови Кіровоградського ОІППО імені В. Сухомлинського О. В. 

Ревнивцева, учитель-методист гімназії №  117 імені Лесі Українки м. Києва Т. П. Сегеда, учитель-

методист спеціалізованої школи № 80 м. Києва Н. В. Онищенко. 

Робоча група, яка здійснила розвантаження програми відповідно до наказу № 100 Міністерства 

освіти і науки України від 6.02.2015 р. та відповідно до наказу № 617 Міністерства освіти і науки 

України від 3.06.2016 р. 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження Програми УКРАЇНСЬКА МОВА (рівень стандарту). Програма 

для 10-11-х класів ЗНЗ 

 

ВИСТУПИЛИ: Завідувач кафедри Здор С. В. ознайомила членів засідання із Програмою 

УКРАЇНСЬКА МОВА (рівень стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ. 

Навчальна програма з української мови (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, 

затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року. Програма 

відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), Державного стандарту 

початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462), а 

також концепції «Нова українська школа». 

Авторський колектив із розроблення програми:  

1. Голуб Н.Б., завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН 

України, доктор педагогічних наук, професор ( голова). 

2. Котусенко О.Ю., головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти 

Міністерства освіти і науки України 

3. Горошкіна О.М., професор кафедри української мови Київського університету імені Бориса 

Грінченка, доктор педагогічних наук; 

4. Новосьолова В.І., старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури 

Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук; 

5. Романенко Ю.О., доцент кафедри методики викладання української мови та літератури 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, редактор часопису «Дивослово», 

кандидат педагогічних наук. 

6. Кондесюк Т.В., учитель української мови та літератури Білоцерківської гімназії  № 2 

Білоцерківської міської ради Київської області; 

7. Король О.М., учитель української мови і літератури середньої загальноосвітньої школи № 132 

м. Києва; 

8. Тарасенко О.О., учитель української мови та літератури гімназії №117 ім. Лесі Українки м. Києва; 

9. Сергєєва Н.В., учитель української мови та літератури, директор Ліцею політики, економіки, права 

та іноземних мов м. Києва; 

10. Ткачова Г.В., учитель української мови і літератури  спеціалізованої школи № 15 м. Києва. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: про затвердження Програми УКРАЇНСЬКА МОВА (рівень стандарту). 

Програма для 10-11-х класів ЗНЗ   для роботи в ЧГПЛ на період 2021-2022 н.р.  

 «за» – 4; 



«проти» –0; 

«утрималися» – 0. 

 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити Програму УКРАЇНСЬКА МОВА (рівень стандарту). Програма для 10-

11-х класів ЗНЗ 

Навчальна програма з української мови (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, 

затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року. Програма 

відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), Державного стандарту 

початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462), а 

також концепції «Нова українська школа». 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ( рівень стандарту). 

Програма для 10-11-х класів ЗНЗ 

 

ВИСТУПИЛИ: Завідувач кафедри Здор С. В. ознайомила членів засідання із 

ПрограмоюУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ( рівень стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ 

Навчальна програма з української літератури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх 

шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року. 

Програму з української літератури для 10–11 класів створено на основі Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. 

№ 1392), з урахуванням Програми з української літератури для 5–9 класів для загальноосвітніх 

навчальних закладів (2012 зі змінами 2015–2017 рр.) та відповідно до Концепції «Нової української 

школи» (2016). 

 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: про затвердження Програми УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ( рівень 

стандарту). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ для роботи в ЧГПЛ на період 2021-2022 н.р.  

 «за» – 4; 

«проти» –0; 

«утрималися» – 0. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити Програму УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ( рівень стандарту). 

Програма для 10-11-х класів ЗНЗ для роботи в ЧГПЛ на період 2021-2022 н.р.  

Навчальна програма з української літератури (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх 

шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року 

Програму з української літератури для 10–11 класів створено на основі Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. 

№ 1392), з урахуванням Програми з української літератури для 5–9 класів для загальноосвітніх 

навчальних закладів (2012 зі змінами 2015–2017 рр.) та відповідно до Концепції «Нової української 

школи» (2016). 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА для 10–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів  з українською мовою навчання Рівень Стандарт для 

роботи в ЧГПЛ на період 2021-2022 н.р. 

 

ВИСТУПИЛИ: Завідувач кафедри Здор С. В. ознайомила членів засідання із Програмою 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів  з 

українською мовою навчання Рівень Стандарт 

Авторський колектив програми:  

голова – учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти – д. філол. 

н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., 

проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., ст. наук. співр. В. В. Снєгірьова, к. пед. н., доц. А.О. Мельник, к. 

пед. н., доц. О. В. Орлова, ст. викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної 

літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк, В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. 



Підгорна, О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк, І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. 

Туряниця. 

 

ПРОГОЛОСУВАЛИ: про затвердження Програми ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА для 10–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів  з українською мовою навчання Рівень Стандарт для 

роботи в ЧГПЛ на період 2021-2022 н.р.  

 «за» – 4; 

«проти» –0; 

«утрималися» – 0. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити Програму ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА для 10–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів  з українською мовою навчання Рівень Стандарт для 

роботи в ЧГПЛ на період 2021-2022 н.р. 

Авторський колектив програми:  

голова – учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти – д. філол. 

н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., 

проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., ст. наук. співр. В. В. Снєгірьова, к. пед. н., доц. А.О. Мельник, к. 

пед. н., доц. О. В. Орлова, ст. викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної 

літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк, В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. 

Підгорна, О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк, І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. 

Туряниця. 

 

Завідувач кафедри ……………………..                    …………………… 

 

Секретар  ……………………..                       ……………………                                       


