
Методичні рекомендації щодо вивчення гуманітарних та суспільних 
предметів у 2015-2016 навчальному році 

 
Загальні підходи до реалізації навчальних програм 

1. Навчальні програми з гуманітарних та суспільних предметів позбавлені 
жорсткого поурочного поділу. Викладачі можуть на власний розсуд обирати 
послідовність вивчення матеріалу в межах окремої теми, не порушуючи 
логіки його викладу. 

2. Кількість навчальних годин, крім іноземної мови залишається такою ж, як і 
минулого навчального року. 

3. Використовуються підручники з грифом МОН України, які видані у 
попередні роки, враховуючи внесені зміни і доповнення до  навчальних 
програм. 

4. Залишаються актуальними рекомендації МОН України щодо вивчення 
базових дисциплін попередніх років. 

5. Важливою складовою у реалізації навчальних програм з гуманітарних та 
суспільних предметів є міжпредметні зв’язки та зв'язок із сучасними 
подіями. 

6. Вивчення гуманітарних та суспільних предметів повинно мати чітке 
спрямування на національно-патріотичне виховання учнів. 

 
Українська мова 

У 2015-2016 н.р. вивчення української мови здійснюватиметься за 
програмами, затвердженими наказом МОН України №1021 від 28.10.2010 р. 
Відведений час – 70 годин. Кількість  фронтальних та індивідуальних видів 
контрольних робіт залишається незмінною. Уточнену кількість подано в 
додатку до листа МОН України від 26.06.2015 р. №1/9-305. Міністерство 
рекомендує мінімальну кількість видів контрольних робіт, викладач на власний 
розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від підготовленості групи. 

Під час підготовки викладача до заняття  раджу крім основних 
підручників використовувати періодичні фахові видання. 

Українська література 
 Вивчення української літератури У ПТНЗ буде здійснюватись за 

програмами, затвердженими наказом МОН України №1021 від 28.10.2010 р. ( 
програми, за якими працювали минулого року). 

Програми не обмежують вибір викладача у використанні підручників, 
посібників та інших джерел для вивчення програмового матеріалу. Кількість 
годин – 140. Мінімальну обов’язкову кількість видів контролю подано в 
додатку до листа МОН України від 26.06.2015 р. №1/9-305. 

 
Зарубіжна література 

Звертаю увагу на зміну назви предмета „Світова література” на 
„Зарубіжна література”, що потребує внесення відповідних змін до робочих 
навчальних планів і програм на 2015-2016 н.р. Кількість навчального часу – 70 
годин. Вивчення предмета буде здійснюватись за програмами, затвердженими 



наказом МОН України №1021 від 28.10.2010 р.  Звертаю особливу увагу 
викладачів на необхідність поглиблення процесу текстуального вивчення 
шедеврів зарубіжної літератури, а також врахування міжпредметних зв’язків 
(особливо з українською літературою, історією України та ін.). Оцінка за 
контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім арифметичним за зміст і 
за грамотність. 

Під час підготовки викладачів до уроків варто використовувати 
періодичні фахові видання: „Всесвітня література в школах України”, 
„Зарубіжна література в школах України”, газета „Світова література”. 

 
Іноземна мова 

У 2015-2016 н.р. у ПТНЗ збільшується кількість годин на вивчення 
іноземної мови з 210 годин  до 245 годин. 

Вивчення іноземних мов у 2015-2016 н.р. буде здійснюватись за 
навчальними програмами з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних 
закладів (10-11 класи), затвердженими у 2010 році. 

Програми не обмежують самостійність і творчу ініціативу викладача у 
відборі та розподілі навчального  матеріалу. Звертаю увагу викладачів на 
розвиток усного мовлення учнів. 

Історія 
Для вивчення предмета „Історія України” у ПТНЗ будуть 

використовуватись програми зі змінами, внесеними у 2014 році та розміщені на 
сайті МОН України. Кількість годин залишається на рівні минулого 
навчального року – 88 годин. У процесі вивчення предмета рекомендується 
максимально врахувати факти, події, ситуацію сьогодення, у якому живе 
Україна та розкрити історичне підґрунтя., яке призвело до таких подій. При 
викладанні предмета необхідно реалізувати між предметні зв’язки 

Для вивчення „Всесвітньої історії” (70 годин) чинними є програми 
„Всесвітня історія. 10-11 класи”. 

Звертаю увагу на необхідність підвищення рівня позаурочної роботи, 
зокрема пошукової та краєзнавчої, роботи в музеях та  дослідницької роботи 
(сучасність). 
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