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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по украинскому языку (чтение и письмо) составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

1. Государственного образовательного стандарта основного общего образования,  утвер-

ждѐнного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики  

от 30. 07. 2018 № 678. 

2. Приложения 3 к Приказу МОН ДНР от 23.08.2018 г. №725 

3. Адаптированной основной образовательной программы «УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК (ЧТЕ-

НИЕ И ПИСЬМО)»  для специальных общеобразовательных организаций VIII вида.   5-9 

классы. / Сост.  Познякова С.Ю., Паламарчук С.А., Цыба Л.А. - ГОУ ДПО «Донецкий 

РИДПО». – Донецк, 2018.  (Приказ Минобрнауки от 14.08.2018 г. № 702). 

 

Основной целью учебного предмета «Украинский язык» (письмо) является формирование 

умений понимать украинский язык, говорить на нем; предоставление обучающимся такой 

языковой образованности и речевого развития, которые помогли бы успешно войти им в со-

циокультурное пространство. 

 

Овладение языком, как важной составляющей социокультурной деятельности, языковое об-

разование имеет цель: понимать другую культуру (межкультурное взаимопонимание); вла-

деть межкультурной коммуникацией, уметь общаться с представителями другой культуры. 

 

Задачи учебного предмета: 

- обучение письменной и устной речи; 

- формирование умений общения в различных ситуациях; 

- привитие этических и моральных качеств обучающимся; 

- коррекция познавательной деятельности, психофизических недостатков детей с ОВЗ. 
 

Обучение украинскому языку предполагает реализацию коррекционных задач обучения. Направ-

ленность коррекционно-развивающей работы: 

- коррекция фонематического слуха; 

- развитие внимания, восприятия, памяти; 

- формирование словесно-логического мышления; 

- развитие речи на основе увеличения словарного запаса; 

- формирование умений адекватно оценивать результаты собственной речевой деятельности. 

 

Задачи уроков чтения: 

- формирование устойчивого навыка чтения, читательской самостоятельности; 

- ознакомление обучающихся с лучшими образцами духовной культурой народа; 

- формирование умений работать с текстами разных жанров и типов речи; анализировать прочитан-

ное, делать определенные выводы; 

- формирование и развитие у обучающихся таких общечеловеческих ценностных ориентиров, как 

доброта, гуманизм, уважение к старшим, патриотизм, любовь к родному краю; 

- совершенствование навыков понимания и пересказа прочитанного; 

- обеспечение усвоения обучающимися основных норм украинской литературной речи; совершен-

ствование словесной системы мышления, образного восприятия; 

- коррекция недостатков произношения, внимания, памяти, расширение и активизация словарного 

запаса; 

- повышение общей культуры воспитанников, содействие их адаптации в обществе. 
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЧИТАННЯ) 

8 клас Усна народна творчість. 

Тарас Шевченко. 

Іван Франко. 

Павло Грабовський. 

Степан Васильченко (Панасенко). 

Андрій Малишко. 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА (ПИСЬМО) 

8 клас 

Тема №1 «Повторення». 

Тема №2 Речення. 

Тема №3 «Частини мови.» 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

(16,5 г. , 0,5 г. на тиждень) 

 

№ 

п/п 

№ 

т 

 Тема уроку  Дата 

  Тема №1 «Повторення». (   ч. )  

1. 1 Алфавіт. Слово. Спільнокореневі слова. Будова слова. Корінь, 

закінчення, префікс, суфікс. 

 

2. 2 Усна народна творчість.  Народні думи. Народні пісні.  Прислів’я 

та приказки. 

 

  Тема №2 Речення. (   ч.)  

3. 1 Розрізнення словосполучення і речення.  

4 2 Тарас Шевченко. «Сон», «Зацвіла в долині…», «Маленькій 

Мар’яні». 

 

5 3 Головні члени речення – підмет та присудок.  

6 4 Іван Франко. «Спогади про дитинство», «Грицева шкільна наука»  

7 5 Контрольне тестування.  

8 6 Другорядні члени речення. Однорідні члени речення.  

  Тема №3 «Частини мови.»  

9 1 Іменник. Прикметник. Граматичні категорії іменника та прикмет-

ника. 

 

10 2 Павло Грабовський. «Швачка», «Честь тому…», «Не раз ми ходи-

ли в дорогу». 

 

11 3 Дієслово. Часи дієслів  

12 4 Степан Васильченко (Панасенко).  «Залізні стовпи», «Свекор».  

13 5 Займенник. Особові займенники  

14 6 Андрій Малишко.   «Вчителька», «Пісня про рушник».  

15 7 Контрольне  списування   

16 8 Звертання.  

17  Підсумки  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 5- 9 КЛАСІВ 

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ПИСЬМО І ЧИТАННЯ) 

 

Контрольне списування 

 

Відмітка  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

5 Учень списує цілими словами після першого їх прочитування, графіка букв у межах 

нормативних вимог, дотримується правил поєднання букв, гігієнічних навичок письма; 

до роботи ставиться з інтересом, працює самостійно, допускає 3-1 орфографічні помилки 

і 1-2 пунктуаційні помилки. 

4 Учень списує по складах, двоскладові та трискладові слова з відкритими складами спи-

сує після другого проговорювання; допускає пропуски букв, не дописує закінчень у сло-

вах;речення записує правильно, дотримується вивчених правил правопису, намагається 

самостійно контролювати письмо (самостійно виправляє допущені помилки), припус-

кається помилок у нижньому поєднанні букв, гігієнічних навичок письма дотримується 

частково; цікавиться виконуваною роботою, потребує стимулу; допускає 11-4 орфо-

графічних помилки і 2-3 пунктуаційні помилки. 

3 Списування переважно по буквене з проговорюванням, але окремі двоскладові слова з 

відкритими складами учень списує по складах після другого прочитування; спостеріга-

ються пропуски, перестановки букв, в окремих словах не дописує закінчення; не завжди 

дотримується графіки букв, допускає помилки в поєднанні букв; правил правопису до-

тримується частково, гігієнічних навичок письма додержується після контролю з боку 

вчителя; намагається самостійно контролювати письмо (виправляє допущені помилки), 

починає виявляти зацікавленість до виконуваної роботи, потребує контролю і стимулу до 

роботи, допускає 16-12 орфографічних помилки і 3- 4 пунктуаційні. 

2 Списування по буквене, порушена графіка окремих букв, учень не дотримується пра-

вильного поєднання букв, правил правопису; гігієнічних навичок письма не дотримуєть-

ся; письмо неохайне, з багатьма помарками; до роботи інтересу не виявляє, потребує 

контролю за діяльністю; допускає 20-17 орфографічних і 4-5 пунктуаційні помилки. 

1 Графіка букв, їх поєднання порушені, учень списує із значними помилками (перестанов-

ки, пропуски букв, складів, слів, не дописує закінчень у словах), списування по буквене, 

правил правопису не дотримується, гігієнічних навичок письма не додержується, до ро-

боти байдужий. Потребує постійної допомоги та контролю з боку вчителя, допускає 21- 

22 орфографічних помилки 4-5 пунктуаційних помилок. 

 

Обсяг тексту для списування ( у словах) 

Клас Кількість слів для списування 

5 24-26 

6 28-30 

7 32-34 

8 36-38 

9 40-42 

 

Усне опитування 

 

Відмітка  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

5 Повно викладає матеріал з вивченої теми. Виявляє повне розуміння матеріалу, застосо-

вує знання на практиці. Наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й само-

стійно дібрані. Вміє відповідати на питання. Викладає матеріал послідовно і правильно.  

4 Дає відповідь, що задовольняє ті ж самі вимоги, що й відмітка «5», але допускає деякі 

помилки, які сам виправляє після зауваження вчителя. Припускається поодиноких 

недоліків у послідовності викладу матеріалу й мовленнєвому оформленні. Наводить при-

клади в основному за підручником. 
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3 Виявляє знання і розуміння основних положень з теми. Викладає матеріал не досить по-

вно, уривчасто. При формулюванні правил допускає помилки, що спотворюють їх зміст, 

непослідовно і невпевнено викладає матеріал. 

2 Виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу відповідного розділу. Допускає у 

формулюванні правил помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено 

викладає матеріал. Не показує логічного зв’язку теоретичного матеріалу з практичним. 

Має обмежений словниковий запас. 

1 Виявляє дуже слабке або повне незнання чи нерозуміння навчального матеріалу. 

Неспроможний підтримувати діалог навіть за наявності зразка, відповідає на запитання 

словами «так» чи «ні» або аналогічними уривчастими реченнями ствердного чи запереч-

ного характеру. Має обмежений словниковий запас. 

 

Контрольні роботи з української мови 

Обов’язкова контрольна перевірка здійснюється фронтально два рази на рік (один раз на дві 

чверті). Форму контролю (тестування, списування) обирає вчитель (одна форма контролю 

двічі на рік повторюватися не може). 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з читання 

 

Відмітка  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

5 Учень читає правильно, у достатньому темпі, правильно інтонує речення, іноді допускає 

помилки в наголошуванні незнайомих слів, самостійно переказує прочитане за поданим 

планом, може переказувати стисло і вибірково, використовує лексику твору для характе-

ристики героїв, їх вчинків, подій; виявляє оцінне ставлення до прочитаного, вірші вивчає 

самостійно, правильно, виразно їх декламує; активний, самостійний. 

4 Учень під час читання намагається дотримуватися норм української орфоепії, удоскона-

лення потребує виразність читання, розуміє часові та причинно-наслідкові зв’язки у 

змісті тексту твору, самостійно вкладає план твору, переказує за планом, але лексики 

твору при переказі не використовує, словниковий запас обмежений; активний, нама-

гається працювати самостійно, потребує стимулу у вигляді заохочення. 

3 Швидкість читання нижча за норму, учень читає монотонно, удосконалення потребує 

виразність читання, самостійно визначає тему і головну думку твору, орієнтується у 

структурі тексту план твору складає з допомогою, стисло й вибірково переказує з допо-

могою, речення здебільшого прості, аграматичні, у змісті тексту орієнтується, лексику 

твору для переказу не використовує, вірші вивчає, але декламує зі значними помилками, 

пасивний, потребує контролю за своєю діяльністю.  

2 Учень читає монотонно цілими словами, не дотримуючись логічних та інтонаційних па-

уз, головну думку визначає після навідних запитань, тему – самостійно, мову і вчинки 

героя характеризує з допомогою вчителя, аналізує твір за поданими питаннями, але пе-

реказати самостійно не може, пасивний,не вникає у сутність зображених подій, їх 

зв’язків у тексті; потребує постійної допомоги та контролю за своєю діяльністю. 

1 Учень читає повільно, монотонно, по складах, допускаючи багато помилок у наголошу-

ванні слів, вимові закінчень, іноді повторює слова, при читанні речення не інтонує, мов-

чазне читання на етапі становлення, смислові зв’язки між реченнями і частинами тексту 

не усвідомлює, частково орієнтується у структурі тексту, не розуміє послідовності подій 

у творі, теми і головної думки не визначає, не може дати відповідну характеристику мові 

та вчинкам героя, самостійно плану не складає, без допомоги не переказує, речення не-

поширені, аграматичні, віршів самостійно не вивчає, пасивний, потребує допомоги і кон-

тролю вчителя. 
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Нормативні показники швидкості читання 

Клас 

 

Пізнавальні можливості учнів 

Вищий рівень розвитку Нижчий рівень розвитку 

Кількість знаків (букв-звуків) за хвилину 

6 230-240 140-150 

7 250-260 160-170 

8 270-280 180-190 

9 290-300 200-210 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Вивчення української мови у допоміжних школах з російською мовою навчання: Методичні 

рекомендації / Л.С. Вавіна. – К.: ІСДО, 1995. – 56 с. 

 

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

У результаті засвоєння предметного змісту у учнів  передбачається:  

- розвиток:  

го орієнтування в навколишній дійсності; усної та письмової комунікації;  

 

інтересів життєзабезпечуючого характеру, розвиток наочно-дієвого мислен-

ня та елементів наочно-образного і логічного мислення;  

- формування:  

 

повідних віку жит-

тєвих завдань; умінь читати, записувати літери, склади, слова, речення;  

 

 

ій і письмовій формі;  

 

- підвищення рівня загального і мовленнєвого розвитку;  

- розширення розмовної літературної, ділової лексики;  

- загальний розвиток учнів з помірною розумовою відсталістю.  

 

Предметними результатами вивчення навчального предмета  

є формування наступних умінь. 

Учні по можливості повинні мати уявлення про:  

ий алфавіт;  правила переносу слів;  

 про усне і письмове мовлення;  

усного і письмового мовлення;  

 культуру мовлення та спілкування;  

ок, побудову і видах тексту;  про основні категорії слів;  

я прийменників зі словами; написання власних імен. 

 

Учні по можливості повинні вміти:  

 

 

 

;  

иції в усній і письмовій 

формі; складати речення; відповідати на питання щодо прочитаного тексту;  
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