
  



 

  



Додаток 8 

 

 

 

І. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

 
 

 

ІІ. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні 

 

Курси 

Теоретичне 

навчання                

(в тижнях) 

Екзаменаційні 

сесії                         

(в тижнях) 

Державна 

атестація 
Канікули 

Всього тижнів у 

навчальному році 

І 40     12 52 

ІІ 35 2 2 12 52 

ВСЬОГО 75 2 2 24 104 

 
 

ІІІ. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

 
  



ІV. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Форма атестації Назва навчальних дисциплін 

Підсумкова державна   

атестація 

«Українська  мова»,  

«Математика», 

«Історія України» 

 

V. ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ЛАБОРАТОРІЙ, КАБІНЕТІВ І МАЙСТЕРЕНЬ 

 

№ 

п/п 

Найменування 
 

№ 

п/п 

Найменування 

Лабораторії  Кабінети 

1 Хімії і біології, основ екології 
 

1 Економіки 

2 Фізики і астрономії 
 

2 Основ теорії різання матеріалів 

3 Інформатики 
 

3 Іноземної мови 

4 
Загальної електротехніки з основами 

електроники  
4 Математики 

  
 

5 Технічної механіки 

  
 

6 Всесвітньої історії та історії України 

  
 

7 Основ правознавства 

  
 

8 Фізичної культури 

  
 

9 Української мови і літератури 

  
 

10 Захисту Вітчизни 

  
 

11 Зарубіжної літератури 

  
 

12 Географії 

     

 

VІ. ПОЯСНЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПРОФІЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  131 «Прикладна механіка»  

 

1. Навчальний план  складено відповідно до вимог освітньої програми профільної 

загальної середньої освіти  спеціальності «Прикладна механіка» 

2. Навчальний заклад розробляє робочий навчальний план та графік навчального 

процесу при обов'язковому дотриманні  загальної тривалості теоретичного навчання, 

екзаменаційних сесій, канікул.  

3. Практичні заняття з навчальних дисциплін, пов'язаних з вивченням іноземних мов, 

інформатики, а також лабораторні заняття, проводять з поділом студентів на підгрупи.  

4. Кількість годин для проведення консультацій, індивідуальних занять з предметів  

визначається навчальним закладом у робочому навчальному плані згідно з наказом МОН 

України №450 від 07.08.02р. та "Положенням про організацію  освітнього процесу в 

Нікопольському технікумі  НМетАУ". 

 

Завідувач відділенням інженерної механіки 

та машинобудування Г.О. КОЗЛОВ 

 

 

Голова випускової циклової комісії  Л.В. ОЧЕРЕТЬКО 



 

Додаток 9 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану 

 

Код та найменування спеціальності           131 «Прикладна механіка»                            .  

Рівень  освіти               профільна загальна середня освіта                                               . 

Форма навчання         денна                                                                                                   .  

Загальний обсяг в годинах та строк навчання      2660 год, 2 роки                                     . 

Навчальний план, затверджений на засіданні Педагогічної ради  

             протокол №        від «      »    вересня    2018 року                                                  . 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:  

             базова загальна середня освіта                                                                                . 

 

 

УКРАЇНСЬКА  МОВА 

 

Українська мова як державотворчий чинник, засіб збереження культурного 

надбання українського народу, формування громадянина України й особистості 

учня є найважливішим шкільним предметом. 

У контексті ключових підходів сучасної освіти (компетентнісний, 

особистісно орієнтований і діяльнісний) шкільний предмет «Українська мова» є 

засобом розвитку й соціалізації учнів, становлення їх як особистостей і громадян 

своєї країни. Здобуті у процесі навчання української мови знання, набуті вміння й 

навички мають бути опорою, яка дасть учням змогу реалізувати себе в житті, стати 

носіями культури свого народу, ініціаторами відновлення й збереження 

найкращих культурних традицій свого народу.  

Сучасне навчання є компетентнісним, а отже орієнтованим не на засвоєння 

визначеного обсягу знань, а передусім на пізнання життєвих реалій, у яких ці 

знання мають значення. 

Предметна мета – формування компетентного мовця, національно свідомої, 

духовно багатої мовної особистості. 

Відповідно до напряму профільного навчання (рівень стандарту) визначено 

такі завдання вивчення української мови в 10-11 класах: 

- формування ціннісного ставлення до української мови як державної мови 

України; 

- формування предметної і ключових компетентностей; 



 

- формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, 

системи загальнолюдських, національних, особистісних ціннісних орієнтирів; 

- навчання засобами мови пізнавати світ, облаштовувати гармонійне 

співіснування в ньому, зберігати й передавати культурні набутки, виражати емоції 

й почуття, розв’язувати життєві проблеми; 

- формування мовленнєвої культури, раціональної мовленнєвої поведінки; 

- розвиток логічного і критичного мислення, творчої уяви; 

- формування мовного смаку, мовного чуття і мовної стійкості, сприяння 

усвідомленню краси й естетики української мови. 

У структурі програми виділено такі складники: пояснювальна записка й 

основна частина (власне програма). 

Основну частину програми структуровано у вигляді таблиці, яка охоплює 

такі елементи: 1) очікувані результати навчальної діяльності; 2) орієнтовний 

розподіл годин на вивчення окремих тем розділів; 3) зміст навчального матеріалу 

мовної та мовленнєвої змістових ліній; 4) соціокультурна змістова й наскрізні 

лінії. 

Очікувані результати навчальної діяльності учнів виражають знаннєвий, 

діяльнісний, ціннісний, емоційний та поведінковий компоненти ключових і 

предметної компетентностей, що мають бути сформовані у процесі навчання.  

Поданий у програмі розподіл годин є орієнтовним. Згідно з принципом 

академічної свободи вчитель може на власний розсуд змінювати його з метою 

педагогічної доцільності.  

Змістові лінії визначають суть процесу навчання української мови: 

мовленнєва змістова лінія орієнтує роботу вчителя на всебічний розвиток 

учнів, формування їх як компетентних мовців, передбачає системну 

цілеспрямовану роботу на кожному уроці над збагаченням активного словника, 

засвоєнням мовленнєвих жанрів, формуванням навичок ефективної комунікації, 

набуттям досвіду розв’язання життєвих проблем засобами мови; 

мовна змістова лінія визначає перелік важливих для засвоєння питань теорії 

мови, що є базовими для формування навичок нормативного мовлення, 

мовленнєвої культури; 

необхідність діяльнісної змістової лінії зумовлена метапредметним 

характером предметних знань і необхідністю занурення учнів як суб’єктів 

навчально-виховного процесу в усі види діяльності, під час яких вони набувають 

суб’єктного досвіду, опановують різні стратегії мовленнєвої діяльності; 



 

соціокультурна змістова лінія покликана забезпечувати системність 

патріотичного, морального, естетичного виховання учнів, реалізовувати завдання 

соціалізації шкільної молоді, бути орієнтиром у спрямуванні навчання на 

оволодіння всіма ключовими компетентностями. 

У мовленнєвій лінії подано перелік рекомендованих видів роботи, які дають 

змогу учням реалізувати здобуті знання на практиці. Ці види роботи забезпечують 

повноцінний мовленнєвий розвиток старшокласників, бо комплексно охоплюють 

формування всіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння і 

письма). Системний підхід до розвитку мовлення учнів не передбачає виділення 

окремих годин на традиційні для 5 – 9 класів аудіювання, читання мовчки та 

вголос, перекази, твори тощо, оскільки ці види роботи передбачено на кожному 

уроці. Учитель може на власний розсуд змінювати запропоновані теми і види 

роботи, але водночас прагнути протягом року рівною мірою приділяти увагу 

розвиткові всіх видів мовленнєвої діяльності. Оновлення змістового наповнення 

мовленнєвої лінії спричинене прагненням реального, а не декларативного 

оновлення процесу мовної освіти й вивищення її ролі у процесі становлення 

особистості учнів й сприяння соціалізації їх. 

Оскільки в 9-му класі учні завершили вивчення всіх розділів української 

мови, зміст мовної лінії в 10-му й 11-му класах має узагальнювальний характер, 

тому навчальний матеріал згруповано за нормами сучасної української 

літературної мови, оволодіння якими важливе для кожної освіченої людини. Під 

час вивчення мовних тем учитель має акцентувати не на розпізнаванні, 

класифікуванні мовних явищ, не на мовних розборах, а на правилах використання 

мовних одиниць усіх рівнів в усному мовленні й на письмі, зокрема приділяти 

увагу труднощам слововжитку, складним випадкам правопису, нормам 

узгодження мовних одиниць, культурі слова тощо. 

Соціокультурний компонент програми також визначає вектор формування 

загальної культури учнів через ознайомлення їх із культурною спадщиною свого 

народу й світу, виховання патріотизму й моральності. Реалізації цих завдань 

сприятиме текстоцентричний підхід до навчання мови, що передбачає добір і 

системну роботу на кожному уроці з текстами різних типів, стилів і жанрів 

мовлення. 

Текст настільки універсальний засіб, що може бути застосований на різних 

уроках, сприяти реалізації багатьох методів навчання, усіх поставлених цілей на 

уроці. Текст на уроці потрібно використовувати з метою читання, створення його 

інтонаційної карти, переказування, проведення словникової роботи; визначення й 

осмислення теми, головної думки; з’ясування ознак і композиційних елементів 



 

тексту; визначення стильових рис, мети висловлення; співвіднесення мовних 

засобів із задумом, типом, жанром і стилем мовлення; визначення та 

обґрунтування типу мовлення; організації групового чи індивідуального 

лінгвістичного дослідження; організації самостійної роботи; визначення 

емоційного впливу тексту на читачів, слухачів; виявлення й маркування певного 

мовного явища;  

узагальнення певного мовного матеріалу (групування, класифікація, 

структурування й систематизування); формулювання тези, гіпотези, добір 

аргументів; проведення аналогії з відомими фактами, прикладами з життя людей, 

історичними подіями, прислів’ями й афоризмами, творами, цитатами з творів, 

епіграфами і багато ін.; пояснення написання й вимови; організації супутнього 

повторення; привернення уваги до тропів задля формування відчуття естетичної 

насолоди; редагування; добору слів і виразів, що сприяють налагодженню 

психологічного комфорту, унеможливлюють конфлікт; видозміни (розширення, 

скорочення, збагачення певними одиницями (влучними словами і виразами, 

синонімами, епітетами, фразеологізмами, тропами), заміна одних одиниць 

іншими, логічне розташування змістових елементів структури тексту); виявлення 

проблеми;  

виконання логічних операцій (аналіз, синтез, порівняння, зіставлення, 

висновки); осмислення поведінкових зразків героїв тексту й зіставлення їх з 

поведінковими нормами нашого суспільства;  прогнозування психологічного 

впливу тексту на співрозмовника; виявлення прийомів гармонійного спілкування; 

висловлення власного ставлення до змісту тексту; добору коментарів; 

«переведення» з одного стилю в інший; переведення в інший формат: схему, 

малюнок, таблицю тощо); створення власного висловлення тощо. 

Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» спрямовує 

діяльність учителя й учнів на формування соціальної активності, відповідальності 

й екологічної свідомості, усвідомлення сталого розвитку, готовності брати участь 

у розв’язанні питань довкілля і розвитку суспільства; конкретизує роботу зі 

збереження й захисту навколишнього середовища. 

Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність» сприяє формуванню 

соціальної й громадянської компетентностей, розкриває суть поняття 

«відповідальний громадянин», визначає вектори його діяльності. 

Наскрізна лінія «Здоров’я і безпека» активно долучається до формування 

безпечного для життя й діяльності середовища, орієнтуючи на розвиток учня як 

духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінного громадянина, що 

дотримується здорового способу життя.  



 

Метою наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» є 

навчання молодого покоління українців ощадливості, раціонального 

використання коштів, планування витрат; стимулювання у них лідерських 

ініціатив, прагнення успішно діяти в технологічному швидкозмінному 

середовищі. 

Наскрізні змістові лінії спільні для всіх шкільних предметів, є засобом 

інтегрування навчального змісту, вони корелюються з окремими ключовими 

компетентностями і сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій 

учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях. 

Важливе місце у програмі відведено вивченню основ риторики, адже 

риторика – це не лише теорія і практика досконалого мовлення, переконливого, 

гарного, доцільного, ефективного тощо, це насамперед учення про мовленнєве 

виховання особистості.  

Потреба вивчення основ риторики зумовлена її суспільними функціями: 

виховання ритора як гідного громадянина, компетентного у публічному мовленні; 

визначення норм і правил публічної аргументації, що забезпечують продуктивне 

обговорення важливих для суспільства проблем; організація базових мовленнєвих 

суспільних відносин; визначення критеріїв оцінювання публічної діяльності, на 

основі яких добирають осіб, здатних обіймати відповідальні посади.  

Знання елементів практичної риторики дасть змогу забезпечити формування 

в учнів таких життєво важливих умінь і навичок: 

- орієнтуватися у ситуаціях спілкування; 

- будувати діалог залежно від цілей спілкування й соціального контексту; 

- надавати висловленню сенсу і змісту засобами лексики, фразеології й 

граматики; 

- ініціювати, підтримувати, розвивати й завершувати спілкування; 

- налагоджувати гармонійні стосунки з людьми; 

- бути переконливим у своїх висловленнях, бажаним співрозмовником, 

привабливим і впливовим оратором. 

Отже, вивчення риторики сприятиме також зростанню загального показника 

культури в країні. 

Компетентнісний підхід в освіті спрямовує навчально-виховний процес на 

формування ключових і предметної компетентностей. Державний стандарт 

базової і повної загальної середньої освіти визначає такий перелік ключових 

компетентностей: уміння вчитися протягом життя, спілкування 

рідною/державною й іноземними мовами, математична, компетентності у 

природничих науках і технологіях, інформаційно-комунікаційна, соціальна і 



 

громадянська, здоров’язбережувальна, загальнокультурна, підприємницька, а 

також як предметну називає комунікативну. 

Ключові (загальноосвітні) компетентності – здатності, яких набуває кожен 

учень як суб’єкт навчально-виховного процесу для самовизначення, загального 

розвитку й самореалізації. 

Перелік і зміст ключових компетентностей: 

1.  Спілкування державною мовою – готовність (здатність) учнів 

засобами української мови успішно взаємодіяти у процесі розв’язання типових 

для віку життєвих проблем; сформоване ціннісне ставлення до мови свого народу, 

наявність досвіду послуговування державною мовою. 

2.  Спілкування іноземними мовами – готовність (здатність) 

реалізовувати різноманітні комунікативні наміри у широкому діапазоні 

особистісних, соціальних і культурних контекстів. 

3.  Математична грамотність – спроможність особистості застосовувати 

математичні вміння в реальному житті, працювати з числовою інформацією. 

4.  Компетентності у природничих науках і технологіях – здатність 

орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією 

відповідно до потреб, застосовувати ІКТ у навчанні й повсякденному житті, 

знаходити, опрацьовувати і систематизовувати інформацію); здатність бути 

відкритими до інновацій, реалізувати себе в мінливому технологічному, 

життєвому, навчальному й трудовому середовищі. 

5.  Інформаційно-комунікаційна компетентність – здатність (готовність) 

розуміти навколишнє інформаційне середовище, самостійно шукати, добирати й 

критично аналізувати необхідну інформацію, трансформувати, зберігати та 

транслювати її й діяти відповідно до своїх цілей і прийнятої в суспільстві 

комунікаційної етики. 

6.  Уміння вчитися протягом життя – здатність і внутрішня потреба 

самостійно здобувати знання і формувати вміння відповідно до поставлених цілей 

з метою самовдосконалення й самореалізації. 

7.  Соціальна і громадянська компетентності – усвідомлення 

громадянської повинності й відповідальності, здатність до реалізації 

громадянських прав і обов’язків. 

8.  Підприємницька компетентність – це інтегрована якість особистості, 

що базується на креативності, творчості, інноваційності, здатності до ризику, 

спроможності планувати, самоорганізовуватися й організовувати підприємницьку 

діяльність, утілювати ідеї у сферу економічного життя, розв’язувати конфліктні 



 

ситуації, приймати рішення, брати на себе відповідальність, формувати моделі 

поведінки, необхідні для успішного розв’язання нагальних виробничих проблем. 

9.  Загальнокультурна – здатність учня усвідомлено сприймати надбання 

культури як цінність, аналізувати й оцінювати досягнення національної та світової 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного 

суспільства, застосовувати традиційні для культури українського народу методи 

самовиховання. 

10.  Екологічна грамотність і здорове життя – здатність розумно й 

раціонально користуватися природними ресурсами,  усвідомлене ставлення до 

ролі довкілля для життя й здоровя людини; готовність виявляти активну життєву 

позицію в питаннях захисту довкілля, дотримуватися здорового способу життя й 

пропагувати його. 

Добір навчального змісту здійснено з урахуванням таких дидактичних і 

методичних принципів: 

1)  соціальної доцільності (засвоєний навчальний матеріал і сформовані на 

його основі вміння й навички зумовлені системою соціальних цінностей і 

очікувань); 

2)  взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку (наявність у змісті 

елементів, що забезпечують гармонійну реалізацію загальноосвітніх і предметних 

завдань); 

3)  демократизації й гуманізації (забезпечення суб’єкт-суб’єктних 

стосунків між учителем і учнями); 

4) детермінації (налагодження зв’язків предмета з попереднім досвідом 

учнів, прогнозування майбутніх успіхів); 

5)  єдності теорії й практики (засвоєний навчальний матеріал, сформовані 

вміння й навички мають прикладний характер, можливість застосування не лише 

у сфері навчальної діяльності, а й професійній та особистісній). 

Однією з особливостей процесу навчання української мови учнів 10 – 11 

класів є водночас зосередження уваги на виявленні інтересів і здібностей 

старшокласників, що можуть бути визначальними у виборі професії; розвиткові 

оргдіяльнісних умінь, формуванні здатності працювати в колективі й 

індивідуально; формуванні вмінь приймати рішення і бути відповідальним за 

нього; розвиткові вмінь ставити цілі й системно працювати над реалізацією їх; 

формуванні внутрішнього потреби самонавчання і самовдосконалення. 

  



 

УКРАЇНСЬКА  ЛІТЕРАТУРА 

         

Предмет «Українська література» в 11-річній загальноосвітній школі вивчає 

кращі зразки художньої літератури як мистецтва слова, допомагає формувати, 

збагачувати внутрішній світ молодої людини, позитивно впливати на її свідомість, 

морально-етичні цінності, розвивати інтелектуальні, творчі здібності, естетичні 

смаки, самостійність мислення й громадянський вибір. Усе це сприятиме 

самореалізації особистості в майбутньому. 

Представлена програма спрямована на виховання естетичного чуття 

школярів, котрі живуть у постінформаційній реальності, якій, на думку сучасних 

науковців, притаманні стрімкі соціокультурні зміни, «кліпове» сприйняття подій, 

«агресивна візуальність» навколишнього середовища тощо. В умовах, коли 

старшокласники значну частину свого життя проводять у віртуальному світі, 

перебувають у реальності, де співіснують елітарне й масове, де pr-технології 

можуть створити подію з того, що не має високої естетичної вартості, важливо 

навчити їх розрізняти якісні мистецькі об’єкти від того, що є проминальним і 

кон’юнктурним.  

Навчальну програму зорієнтовано на те, щоб прищепити старшокласникам 

любов до книжки, привчити їх до читання як соціокультурної практики, що 

визначає якість життя. Якщо нині ми наголошуємо на важливості ідеї «навчатися 

впродовж життя», то таке завдання неможливо реалізувати без читання. Саме 

читання спонукає до постановки екзистенційно важливих запитань і пошук на них 

відповідей. Саме від сприйнятого в книжках художнього й психологічного досвіду 

залежить формування свідомості наших старшокласників, які хочуть бути 

успішними творцями сьогодення, активними громадянами України як країни 

європейської і «країни культури».  

Пропонована програма спирається на Концепцію «Нової української 

школи» і є перехідним етапом до викладання української літератури на її засадах. 

Нині важливо навчити старшокласників усвідомлено ставитися до читання, 

формувати власну естетичну траєкторію самоосвіти, розвивати художній смак. Це 

сприятиме розвитку креативності, творчого мислення, яке дає можливість бути 

соціально активною особистістю, готовою жити у відкритому громадянському 

суспільстві, сформованому на принципах гідності, поваги до іншого, 

демократизму тощо. 

 



 

Отже, метою шкільного вивчення української літератури є:  

– формування гуманістичного світогляду старшокласників, долучення їх 

засобами художньої літератури до загальнолюдських і національних цінностей; 

– виховання національно свідомих громадян України; 

– естетичний розвиток учнів, підвищення їх загального культурного рівня 

та розширення культурно-пізнавальних інтересів; 

– сприяння всебічному розвитку школярів, їх духовному збагаченню, 

активному становленню й самореалізації в сучасному світі. 

Ця мета реалізується через такі завдання вивчення української 

літератури в школі: 

1. Зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова, 

специфічним «інструментом» пізнання світу й себе в ньому.  

2. Підвищення загальної освіченості учнів, ознайомлення їх із 

найвизначнішими взірцями української народної творчості та художньої 

літератури. 

3. Формування читацької культури учнів, розвиток у них естетичного 

смаку, уміння розрізняти явища високохудожньої та «масової» культури. 

4. Формування стійкого інтересу до української літератури як вагомого 

духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва, виховання 

палкого шанувальника української книги. 

5. Формування гуманістичного світогляду, духовно багатої особистості, з 

високими загальнолюдськими морально-етичними орієнтирами. 

6. Сприяння національному самоусвідомленню та стійкому відчуттю 

приналежності до європейської спільноти. 

7. Вивчення української літератури в національному та світовому 

культурологічному контекстах, у міжпредметних зв’язках. 

8. Розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, критичного 

мислення, культури полеміки, уміння аргументовано доводити власну думку. 

9. Вироблення вміння компетентно орієнтуватися в інформаційно-

комунікативному сучасному просторі, застосовувати здобуті на уроках літератури 

знання, практичні навички для їх використання в практичному житті. 

10. Розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності вчитися 

впродовж життя. 

Виконання цих завдань, як і досягнення мети шкільної літературної освіти, 

сприятимуть формуванню предметної (літературної) і ключових 



 

компетентностей, тісно пов’язаних зі здатністю молоді до читацького й 

особистісного саморозвитку. 

У процесі навчання учні мають осягнути внутрішню логіку предмета 

«Українська література», удосконалити навички ретельно добирати навчальний 

матеріал та розглядати його за принципом життєвої доцільності й 

функціональності. Варто також ураховувати, що для успішної діяльності нині 

недостатньо знань і вмінь, необхідні ще віра в себе, у свої сили, здатність 

ухвалювати рішення, працювати в колективі й зосереджувати свої зусилля на 

конкретних завданнях, виявляти проблему, самостійно чи спільно її вирішувати, 

брати на себе відповідальність за результати дій і вчинків. 

Відповідно, реалізація подібних завдань передбачає: зміщення акцентів у 

навчанні з процесу накопичення предметних знань на вироблення вмінь їх 

застосовувати; становлення учня як суб’єкта навчальної діяльності й 

особистісного розвитку; необхідність забезпечення формування не лише 

предметної (літературної), а й ключових компетентностей. Однаково важливими 

стають уміння, які допомагають учневі діяти, і знання, необхідні для цих умінь. 

Вивчення української літератури в загальноосвітній школі забезпечує 

реалізацію ключових компетентностей, які сприяють розвитку особистості та її 

повноцінній самореалізації в сучасному житті, у таких напрямах: 

 соціальному (активна участь у суспільному житті; здатність знайти, 

зберегти й розвинути себе як особистість; розвиток комунікативних якостей; 

здатність розв’язувати проблеми; формування світоглядних і загальнолюдських 

ціннісних орієнтирів); 

 мотиваційному (розвиток творчих здібностей, здатності до навчання, 

самостійності мислення); 

 функціональному: естетичні, культурологічні, мовні, комунікативні 

уміння/здібності (уміння оперувати набутими знаннями, сформованими 

навичками, використовувати їх у практичному житті). 

Програма з української літератури для учнів 10 – 11 класів поглиблює 

компетентнісну спрямованість навчання, що досягається шляхом: 

1) розкриття потенціалу предмета для формування ключових 

компетентностей; 

2) зменшення обсягу фактологічного матеріалу на користь практичної 

діяльності, що забезпечує достатню кількість часу для формування предметних і 

ключових компетентностей; 



 

3) формулювання очікуваних результатів навчально-пізнавальної 

діяльності термінами компетентнісного підходу: знаннєвий компонент – 

називає, формулює, 

записує, наводить приклади тощо; діяльнісний компонент – 

розпізнає, розрізняє, описує, 

аналізує, порівнює, планує, застосовує тощо; ціннісна складова – 

 усвідомлює, критично 

ставиться, оцінює, обґрунтовує, робить висновки, висловлює судження тощо; 

4) виокремлення в переліку очікуваних результатів навчання тих, що 

стосуються оволодіння організаційно-діяльнісними вміннями як основою 

формування суб’єктності учня; 

5) уведення наскрізних змістових ліній. 

Компетентнісний потенціал забезпечує можливість формування в процесі 

вивчення предмета всіх ключових компетентностей (див. подану нижче таблицю). 

 

Компетентнісний потенціал предмета «Українська література» 

№ 

п/п 

Ключова 

компетентність 

Уміння і ставлення, формування яких можна забезпечити 

засобами предмета 

1. 

Спілкування 

державною (і 

рідною у разі 

відмінності) 

мовою  

Уміння:   

– розуміти україномовні тексти різних жанрів і стилів; 

– послуговуватися державною мовою в різноманітних життєвих 

ситуаціях; 

– застосовувати різноманітні комунікативні стратегії залежно від 

мети спілкування; 

– толерантно дискутувати, відстоювати власну думку. 

Ставлення: 

– поцінування краси й багатства української мови; 

– усвідомлення ролі української мови як ключового чинника 

творення нації і держави, самоствердження особистості; 

– відстоювання права спілкуватися українською мовою в 

різноманітних сферах життя суспільства 

2. 

Спілкування 

іноземними 

мовами  

Уміння: 

– порівнювати оригінальні художні тексти та їх україномовні 

переклади. 

Ставлення: 

– утвердження багатства української мови; 

– обстоювання можливості перекладу українською мовою будь-

якого тексту іноземної мови; 

– розуміння ролі іноземної мови як засобу пізнання іншого світу, 

збагачення власного культурного досвіду. 



 

3. 
Математична 

компетентність  

Уміння:  

–  розвивати абстрактне мислення;  

–  установлювати причиново-наслідкові зв’язки, виокремлювати 

головну та другорядну інформацію; 

–  чітко формулювати визначення й будувати гіпотези; 

– перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, 

таблиця, схема). 

Ставлення: 

– прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно. 

№ 

п/п 

Ключова 

компетентність 

Уміння і ставлення, формування яких можна забезпечити 

засобами предмета 

4. 

Компетентності 

у природничих 

науках і 

технологіях  

Уміння: 

– критично оцінювати результати людської діяльності в природному 

середовищі, відображені у творах літератури. 

Ставлення: 

–  готовність до опанування новітніми технологіями; 

– оперативне реагування на технологічні зміни.  

5. 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність  

Уміння: 

– діяти за алгоритмом; 

– працювати в різних пошукових системах для отримання 

потрібної інформації; 

– розпізнавати маніпулятивні технології і протистояти їм; 

– грамотно й безпечно спілкуватися в мережі Інтернет. 

Ставлення: 

– прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному 

інформаційному просторі; 

– задоволення пізнавального інтересу в інформаційному 

середовищі; 

– критичне ставлення до медійної інформації. 

6. 
Уміння вчитися 

впродовж життя  

Уміння: 

– визначати мету і цілі власної діяльності й розвитку, планувати й 

організовувати їх, здійснювати задумане, рефлексувати й оцінювати 

результат; 

– використовувати різноманітні стратегії навчання; 

– користуватися різними джерелами інформації; 

– знаходити, аналізувати, систематизувати й узагальнювати 

одержану інформацію, перетворювати її з однієї знакової системи в 

іншу; 

– працювати в парі, групі; 

– читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, 

вибіркове, навчальне тощо; 

– постійно поповнювати власний словниковий запас; 

– застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети й 

ситуації спілкування. 

Ставлення: 

– прагнення використовувати українську мову в різних життєвих 

ситуаціях; 

– готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя, 

розвивати мовну інтуїцію; 

– розуміння ролі читання для власного інтелектуального 

зростання. 



 

7. 
Ініціативність і 

підприємливість  

Уміння: 

– аналізувати життєву ситуацію з певної позиції; 

– презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, 

використовуючи доцільні мовні засоби; 

– використовувати комунікативні стратегії для формулювання 

власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей. 

Ставлення: 

– готовність брати відповідальність за себе та інших; 

– розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної 

кар’єри. 
 

№ 

п/п 

Ключова 

компетентність 

Уміння і ставлення, формування яких можна забезпечити 

засобами предмета 

8. 

Соціальна та 

громадянська 

компетентності  

Уміння: 

– толерантно відстоювати власну позицію в дискусії; 

– розрізняти маніпулятивні технології і протистояти їм; 

– аргументовано й грамотно висловлювати власну думку щодо 

суспільно-політичних питань; 

– уникати дискримінації інших у процесі спілкування; 

– критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту. 

Ставлення: 

– повага до різних поглядів, ідей, вірувань; 

– здатність співчувати, довіряти й викликати довіру; 

– поцінування людської гідності; 

– повага до закону та правових норм; 

– утвердження права кожного на власну думку. 

9. 

Обізнаність та 

самовираження 

у сфері  

культури  

Уміння: 

– зіставляти специфіку розкриття певної теми (образу) в різних 

видах мистецтва; 

– ідентифікувати себе як представника певної культури; 

– визначати роль і місце української культури у світовому 

контексті; 

– читати літературні твори, використовувати досвід взаємодії з 

творами мистецтва в життєвих ситуаціях; 

– створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на 

досвід і почуття та використовуючи відповідні зображувально-

виражальні засоби. 

Ставлення: 

– поцінування набутків інших культур, зацікавлення ними; 

– відкритість до міжкультурної комунікації; 

– потреба читання літературних творів для естетичної насолоди та 

рефлексії над прочитаним. 

10. 

Екологічна 

грамотність і 

здорове життя  

Уміння: 

– ілюструвати екологічні проблеми прикладами з художніх 

творів; 

– бережливо ставитися до природи як важливого чинника 

реалізації особистості; 

– розуміти переваги здорового способу життя. 

Ставлення: 

– усвідомлення людини як частини природи, незворотності 

покарання за зло, причинене довкіллю; 

– аналіз літературних текстів  (епізодів) екологічного 

спрямування, усні / письмові презентації в рамках дослідницьких 

проектів; 



 

– готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та 

майбутнього. 

 

Компетентнісна спрямованість навчання досягається шляхом уведення 

наскрізних змістових ліній. 

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-

предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на 

досягненні певної, життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити 

ключові компетентності. 

Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це 

формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної 

свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до 

довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й 

розвитку суспільства.  

Метою наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування 

відповідальних членів громади й суспільства, які розуміють принципи й 

механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи; 

ґрунтується у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку держави. 

Наскрізна лінія «Здоров'я і безпека» має сформувати учнів духовно, 

емоційно, соціально й фізично повноцінними членами суспільства, здатних 

дотримуватися здорового способу життя, допомагати у формуванні безпечного 

здорового життєвого середовища.  

Наскрізна лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» забезпечить 

краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових 

питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 

кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності 

успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі. 

Українська література як навчальний предмет має досить значний потенціал 

для реалізації наскрізних ліній: 

«Екологічна безпека та сталий розвиток» (НЛ-1): 

Уміння: 

- наводити приклади з художніх творів, у яких порушені проблеми 

екологічної безпеки; 

- формулювати зв’язне висловлювання про проблеми навколишнього 

середовища; 

- дискутувати з цього приводу. 

Ставлення: 

- сприймання природи як цілісної системи; 

- усвідомлення взаємозв’язку людини і природи;  



 

- розуміння важливості екологічної безпеки; 

- готовність долучитися до захисту навколишнього середовища. 

«Громадянська відповідальність» (НЛ-2): 

Уміння: 

- наводити приклади з художніх творів, де герої проявляють активну 

громадянську позицію, висловлювати ставлення до порушених проблем; 

- переконливо й толерантно відстоювати власні погляди в дискусії; 

- працювати в парі, групі, брати на себе відповідальність у груповій роботі та 

виконувати доручену роль; 

- ухвалювати спільні рішення. 

Ставлення: 

- відчуття себе членом спільноти; 

- усвідомлення важливості активної громадянської позиції; 

- готовність брати на себе відповідальність. 

«Здоров’я і безпека» (НЛ-3): 

Уміння: 

- знаходити необхідну інформацію про здоров’я, критично оцінювати її; 

- використовувати набуті знання і вміння для забезпечення власної безпеки й 

безпеки інших; 

- наводити приклади з художніх творів, у яких порушено ці проблеми; 

- діяти в ситуаціях, загрозливих для здоров’я. 

Ставлення: 

- усвідомлення власного здоров’я як цінності не лише особистої, а й 

суспільної; 

- ведення здорового способу життя й пропаганда його; 

- усвідомлення залежності і впливу власної поведінки на здоров’я і безпеку 

свою й оточення. 

«Підприємливість та фінансова грамотність» (НЛ-4): 

Уміння: 

- наводити приклади з художніх творів, де порушені ці проблеми; 

- використовувати набуті знання і вміння з метою реалізації запланованих 

проектів; 

Ставлення: 

- готовність проявляти ініціативу. 

У навчальній програмі ці аспекти відображено в переліку очікуваних 

результатів із зазначенням тієї чи іншої ключової компетентності, наскрізної лінії 

(НЛ-1, НЛ-2, НЛ-3, НЛ-4).  

Концептуальна структура програми, її змістове наповнення передбачають: 

забезпечення можливостей для формування предметної (читацької) і ключових 



 

компетентностей; урахування вікових особливостей учнів, психології сприйняття 

ними творів художньої літератури; особливості навчального процесу в профільній 

школі; право вибору (для вчителя і учня); особливості сучасного інформаційно-

комунікативного простору; національних процесів державотворення; процесів 

глобалізації сучасного світу тощо. Художні твори для текстового розгляду дібрано 

за принципами: естетичних критеріїв, жанрово-тематичної розмаїтості, 

урахування вікової психології, осучаснення змістового матеріалу. 

ЗАРУБІЖНА  ЛІТЕРАТУРА 

 

Мета вивчення зарубіжної літератури в старшій школі – розвиток 

ключових і предметних компетентностей учнів у процесі читацької діяльності, 

заохочення школярів до розширення кола читання, осягнення духовної цінності та 

осмислення поетики літературних творів різних епох і країн, поглиблення 

культурно-пізнавальних інтересів учнів, усвідомлення ними виняткової ролі 

художньої літератури в сучасному світі, виховання в учнів поваги до культурних 

надбань свого та інших народів, формування творчої особистості громадянина 

України з високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, 

активною життєвою позицією, національною свідомістю.  

Завдання вивчення зарубіжної літератури в 10–11 класах: 

 розвиток мотивації до читання творів зарубіжної літератури;  

 поглиблення знань учнів про літературу як мистецтво слова;  

 засвоєння за допомогою художньої літератури історії, культури, 

моральних та естетичних цінностей інших народів;  

 формування духовного світу учнів, їхніх світоглядних переконань, 

громадянських якостей;  

 утвердження за допомогою засобів художньої літератури національних і 

загальнолюдських цінностей; 

 розвиток умінь вільно спілкуватися в різних ситуаціях, формулювати й 

обстоювати власну думку, вести полеміку, оцінювати життєві явища та виражати 

ставлення до моральних, суспільних проблем, відображених у класичних і 

сучасних творах. 

 ведення діалогу із книжкою, досягнення взаєморозуміння й налагодження 

взаємодії з іншими людьми;  

 вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації 

українською та іноземними мовами, у світі класичної й сучасної літератури;   

 розвиток уявлень про вітчизняну перекладацьку школу та внесок її 

видатних представників; 

 розширення обріїв володіння рідною мовою через сприйняття 

україномовних перекладів художніх творів; 



 

 розкриття значення художньої літератури як могутнього чинника єднання 

та розвитку української нації; 

 використання сучасних цифрових технологій для розширення кола 

читання;  

 формування умінь здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність 

(знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, систематизувати, зіставляти 

різноманітні факти й відомості);  

 застосування в різних життєвих ситуаціях знань, умінь і навичок, набутих 

у процесі вивчення зарубіжної літератури;   

 удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності та 

самоконтролю;  

 розвиток художньо-образного мислення, інтелектуальних і творчих 

здібностей учнів, а також їхньої емоційно-духовної сфери, естетичних смаків, 

загальної культури. 

Вивчення зарубіжної літератури в 10 – 11 класах забезпечує такі функції 

предмета: 

1)  пізнавально-ціннісну (пізнання людини й світу за допомогою художньої 

літератури, формування ціннісних орієнтирів особистості в період її становлення); 

2)  естетичну (розвиток цілісних естетичних уявлень про специфіку 

мистецтва слова й перебіг літературного процесу, естетичного смаку, умінь 

визначати художню цінність творів);     

3)  розвивальну (розвиток розумових і творчих здібностей, самостійного 

критичного мислення, індивідуального стилю пізнавальної діяльності, навичок 

роботи з книжкою, комп’ютером із метою розширення кола читання, формування 

культури спілкування рідною та іноземними мовами);  

4)  соціально-адаптаційну (соціокультурна адаптація особистості до умов 

сучасного інформаційного суспільства);  

5)  виховну (виховання високих моральних і громадянських якостей, 

національної свідомості, відповідальності за збереження духовних надбань 

України й людства).  

Відповідно до Концепції Нової української школи учні загальноосвітніх 

навчальних закладів мають не тільки опанувати зміст дисциплін, а передовсім 

набути необхідних для життя в суспільстві умінь і навичок, важливих для 

всебічного розвитку особистості, її  подальшого становлення, морального та 

професійного зростання. Компетентність – це динамічна комбінація знань, умінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність 

особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 

результатом навчання на певному рівні освіти (Національний освітній глосарій, 



 

2014). Компетентність – це набуті реалізаційні здатності особистості до 

ефективної діяльності.  

Компетентнісний підхід, покладений в основу Концепції Нової української 

школи, полягає у підготовці учнів до сучасного життя та майбутньої діяльності, у 

цілеспрямованому формуванні в них ключових і предметних компетентностей.  

Компетентнісний підхід забезпечує настанову не на процес навчання, а на 

досягнення особистого результату учня. Компетентнісний підхід кардинально 

змінює освітню роль учня – із реципієнта (того, хто сприймає інформацію) він 

перетворюється на активного учасника освітнього процесу, самостійного суб’єкта 

навчальної діяльності, котрий здобуває, перевіряє, обробляє та використовує 

інформацію. За допомогою індивідуальних зусиль і творчого пошуку учень обирає 

власну траєкторію не тільки в певній галузі, а й у житті. Компетентнісний підхід 

дає змогу сформувати творчу й активну особистість із вільною свідомістю, 

прагненням до постійної самоосвіти, до нових вершин у різних видах діяльності.  

Принципи компетентнісного підходу:  

 розширення прав і можливостей учнів у пізнавальній діяльності;  

 формування власної траєкторії навчання; 

 концентричне розширення компетентностей (крок за кроком 

нарощування знань, умінь, навичок); 

 зв’язок навчального процесу із сучасним життям; 

 настанова на самостійне мислення і творче самовираження учнів; 

 оцінка й самооцінка діяльності; 

 виявлення перспективи вивчення предмета; 

 систематизація, узагальнення, творче осмислення вивченого; 

 підвищення інтересу до процесу навчання;  

 стимулювання до свідомого вибору майбутньої професії; 

 формування потреби творчої реалізації в суспільстві, набуття умінь і 

навичок, необхідних для життя. 

Ключові компетентності – універсальні компетентності, що не залежать 

від предметної сфери, натомість важливі для успішної діяльності, подальшої 

реалізації особистості в житті.  

Відповідно до Рекомендацій Європейської Ради засобами предмета 

«Зарубіжна література» мають бути сформовані такі ключові компетентності: 

1) спілкування державною мовою; 2) спілкування іноземними мовами; 

3) математична компетентність; 4) компетентності в природничих науках і 

технологіях; 5) інформаційно-цифрова компетентність; 6) уміння вчитися; 

7) ініціативність і підприємливість; 8) соціальна та громадянська компетентності; 



 

9) обізнаність та самовираження у сфері культури; 10) екологічна грамотність і 

здорове життя.  

 

 

  



 

Роль зарубіжної літератури у формуванні ключових компетентностей 

 

№ 

п/п 
Ключові компетентності Компоненти 

1 Спілкування державною  

мовою 

Уміння: 

 сприймати, розуміти, критично оцінювати, 

інтерпретувати інформацію державною мовою; 

 усно й письмово тлумачити поняття, 

розповідати про літературні факти, висловлювати 

думки й почуття, обстоювати погляди. 

Ставлення: 

 поцінування української мови як державної – 

чинника національної ідентичності; 

 використання української мови у різних 

сферах життя;  

 розширення знань, умінь, навичок з 

української мови завдяки використанню ресурсів 

художньої літератури (текстів зарубіжних авторів в 

українських перекладах).   

Навчальні ресурси1:  

 літературні твори зарубіжних авторів в 

українських перекладах; 

 монолог, діалог, дискусія, дебати. 

2 Спілкування іноземними 

мовами 

Уміння:  

 читати й розуміти художні тексти іноземною 

мовою (за умови вивчення відповідної іноземної 

мови в школі);  

 зіставляти оригінальні тексти з українськими 

художніми перекладами. 

Ставлення:  

 усвідомлення багатства рідної мови; 

 готовність до міжкультурного діалогу, 

відкритість до пізнання різних культур; 

 толерантність щодо різних культур і традицій.  

Навчальні ресурси: 

 літературні твори (цілісно, у фрагментах) 

іноземними мовами (які вивчаються в школі); 

 літературні твори зарубіжних авторів у 

класичних і сучасних українських перекладах: 

 сайти зарубіжних письменників, літературних 

музеїв світу.   

  

                                                      

1 У рубриці «Навчальні ресурси» запропоновано приклади тих засобів, методів, навчального матеріалу, які 

допоможуть розвинути відповідну компетентність. 



 

№ 

п/п 
Ключові компетентності Компоненти 

3 Математична компетентність Уміння:  

 розвивати абстрактне мислення;  

 установлювати причиново-наслідкові зв’язки; 

 виокремлювати головну та другорядну 

інформацію; 

 формулювати визначення; 

 будувати гіпотези; 

 перетворювати інформацію з однієї форми в 

іншу (текст – графік, таблиця, схема, презентація 

тощо). 

Ставлення: 

 прагнення висловлюватися точно, логічно та 

послідовно; 

 розуміння тенденцій, закономірностей, 

процесів.  

Навчальні ресурси: 

 схеми, таблиці, літературні мапи, презентації;  

 роздум (визначення тези, добір аргументів, 

наведення прикладів, формулювання висновків); 

 висунення гіпотези та її обґрунтування; 

 інтернет-ресурси.  

4 Компетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Уміння:  

 швидко й ефективно шукати інформацію;  

 використовувати різні види читання для 

здобуття нових знань; 

 здійснювати пошукову діяльність, словесно 

оформлювати результати досліджень; 

 критично оцінювати результати людської 

діяльності в природному середовищі, відображені у 

творах літератури. 

Ставлення: 

 готовність до опанування новітніх технологій; 

 оперативне реагування на технологічні зміни; 

 захист природного середовища. 

Навчальні ресурси: 

 інноваційні технології навчання (інтерактивні, 

інформаційно-комунікаційні). 

5 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

Уміння: 

 діяти за алгоритмом, складати план тексту;  

 використовувати інтернет-ресурси для 

отримання нових знань. 

Ставлення: 

 задоволення пізнавального інтересу в 

інформаційному середовищі; 

 критичне ставлення до медійної інформації; 

 прагнення дотримуватися етичних норм у 

віртуальному інформаційному просторі. 



 

№ 

п/п 
Ключові компетентності Компоненти 

  Навчальні ресурси: 

 дописи в соціальних мережах і коментарі до 

них; 

 інструментальні тексти (алгоритми, інструкції 

тощо); 

 складання плану;  

 аналіз медіатекстів (виявлення 

маніпулятивних технологій). 

6 Уміння вчитися Уміння: 

 визначати мету навчальної діяльності та 

способи її досягнення; 

 планувати й організовувати власну навчальну 

діяльність; 

 читати, використовуючи різні види читання: 

ознайомлювальне, вибіркове, навчальне тощо; 

 постійно поповнювати власний словниковий 

запас; 

 користуватися різними джерелами довідкової 

інформації (словники, енциклопедії, онлайн-ресурси 

тощо); 

 здійснювати самооцінювання результатів 

власної діяльності, рефлексію; 

 застосовувати комунікативні стратегії 

відповідно до мети й ситуації спілкування. 

Ставлення: 

 прагнення використовувати українську мову в 

різних життєвих ситуаціях; 

 готовність удосконалювати власне мовлення 

впродовж життя, розвивати мовну інтуїцію; 

 розуміння ролі художньої літератури для 

власного інтелектуального й духовного зростання. 

Навчальні ресурси: 

 інструкції з ефективного самонавчання; 

 довідкова література, пошукові системи; 

 електронні мережеві бібліотеки. 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: 

 презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, 

грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби; 

 реалізувати комунікативні стратегії для 

формулювання власних пропозицій, рішень і 

виявлення лідерських якостей. 

Ставлення: 

 готовність брати відповідальність за себе та 

інших; 

 розуміння ролі комунікативних умінь для 

успішної професійної кар’єри. 

  



 

№ 

п/п 
Ключові компетентності Компоненти 

  Навчальні ресурси: 

 тексти офіційно-ділового стилю (резюме, 

доручення тощо), самопрезентація, зразки реклами 

тощо; 

 літературні твори, які містять моделі 

ініціативності. 

8 Соціальна та громадянська 

компетентності 

Уміння: 

 аргументовано й грамотно висловлювати 

власну думку щодо суспільно-політичних питань; 

 уникати дискримінації інших у процесі 

спілкування; 

 визначати в літературних творах суспільно-

політичний контекст, актуальні соціальні проблеми 

та ідеї, приклади громадянських якостей в образах 

персонажів;  

 розвивати критичне мислення. 

Ставлення: 

 усвідомлення себе громадянином України; 

 розуміння й утвердження демократичних 

цінностей; 

 повага до закону та правових норм, зокрема до 

норм українського законодавства; 

 утвердження права кожного на власну думку. 

Навчальні ресурси: 

 інтерактивні технології навчання;  

 художні твори, які містять суспільні проблеми 

й моделі державного устрою;  

 суспільно-історичний контекст напрямів, 

течій, стилів, жанрів.  

9 Обізнаність та самовираження 

у сфері культури 

Уміння: 

 сприймати твори літератури в контексті 

культури доби; 

 аналізувати та інтерпретувати літературні 

твори зарубіжних авторів в аспекті національної 

культури та загальнолюдських цінностей; 

 демонструвати взаємодію літератури з іншими 

видами мистецтва, порівнювати літературні тексти з 

їхнім утіленням у живописі, кіно, музиці тощо;  

 використовувати українську мову як державну 

для духовного, культурного й національного 

самовираження, дотримуватися норм української 

літературної мови та мовленнєвого етикету, що є 

виявом загальної культури людини; 

 створювати власні тексти різних жанрів, 

використовуючи відповідні зображально-виражальні 

засоби. 

 



 

№ 

п/п 
Ключові компетентності Компоненти 

  Ставлення: 

 любов до літератури й мистецтва як 

складників людської цивілізації;  

 потреба читання літературних творів для 

естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним; 

 відкритість до міжкультурної комунікації; 

 стійкий інтерес до світових культурних 

надбань. 

Навчальні ресурси: 

 твори різних видів мистецтва;  

 мистецькі проекти;  

 сайти музеїв світу. 

10 Екологічна грамотність і 

здорове життя. 

Уміння: 

 не шкодити своєю діяльністю довкіллю;  

 сприймати довкілля як життєдайне 

середовище; 

 дбайливо ставитися до природи як важливого 

чинника реалізації особистості; 

 дотримуватися здорового способу життя. 

Ставлення: 

 готовність зберігати природні ресурси для 

сьогодення та майбутнього; 

 набуття знань (за допомогою художньої 

літератури) про цілісну картину світу та місце 

людини в ній; 

 опанування традицій різних народів, 

позитивного досвіду збереження навколишнього 

середовища.      

Навчальні ресурси: 

 аналіз літературних текстів (епізодів) 

екологічного спрямування; 

 усні / письмові презентації в межах 

дослідницьких проектів. 

 

Предметні компетентності зумовлені специфікою навчальної галузі та 

шкільного предмета. Предметні компетентності, що формуються засобами 

зарубіжної літератури, важливі для становлення та розвитку духовно-емоційного 

світу учнів, їхнього світогляду, моральних цінностей, громадянських якостей.  

Вивчаючи зарубіжну літературу в старшій школі, учні мають набути таких 

предметних компетентностей:  

 розуміння літератури як невід’ємної частини національної й світової 

художньої культури;  

 усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова, її гуманістичного 

потенціалу та місця в системі інших видів мистецтва;  



 

 знання літературних творів, обов’язкових для текстуального вивчення та 

варіативних (за вибором учителя та учнів), осягнення творів у єдності змісту та 

форми, виокремлення складників та художніх особливостей творів (на рівні 

сюжету, композиції, образів, поетичної мови, жанру тощо);  

 усвідомлення ключових етапів і явищ літературного процесу різних країн, 

зіставлення з українським літературним процесом; 

 знання основних фактів життя та творчості видатних письменників, 

усвідомлення їхнього внеску в скарбницю вітчизняної та світової культури;  

 оволодіння передбаченими програмою літературознавчими поняттями, 

застосування їх під час аналізу та інтерпретації художніх творів;  

 розуміння специфіки оригіналу (за умови володіння іноземною мовою) та 

художнього перекладу твору (українською мовою); 

 знання українських перекладів творів зарубіжної літератури, імен 

перекладачів та здобутків вітчизняної перекладацької школи;  

 формування читацького досвіду та якостей творчого читача, здібності до 

створення усних і письмових робіт різних жанрів;  

 орієнтування у царині класичної й сучасної літератури; 

 порівняння літературних творів і явищ (окремих компонентів і цілісно); 

 уміння оцінювати художню вартість творів, творчо-критично 

осмислювати їхній зміст, визначати актуальні ідеї, важливі для сучасності, тощо.   

Компонентами компетентностей є когнітивний (знаннєвий), діяльнісний 

(практико-орієнтований) та ціннісний.  

 

ІНОЗЕМНА  МОВА 

 

Навчання іноземної мови у старшій школі здійснюється на базовому 

загальноосвітньому та поглибленому профільному рівнях відповідно до 

визначеного навчального плану та спеціальних навчальних програм.  

Базовий загальноосвітній рівень передбачає оволодіння учнями 

іншомовним досвідом, який забезпечує сформованість у них іншомовної 

комунікативної компетентності на рівні незалежного користувача.  

Мета навчання у профільних класах полягає у формуванні в учнів 

іншомовної комунікативної компетентності у межах сфер і тем, окреслених 

навчальною програмою для кожного профілю. Профільне навчання відбувається 

відповідно до цілей та змісту обраних учнями курсів за вибором і передбачає 

поглиблене та професійно зорієнтоване оволодіння мовою.  



 

Навчання іноземної мови у профільній школі не розглядається як 

автономний процес, а відбувається відповідно до навчального та іншомовного 

досвіду, набутого учнями в початковій та основній школі, з урахуванням вікових 

можливостей та комунікативних потреб старшокласників.  

Завдання іноземних мов у реалізації цілей навчання у старшій школі 

Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та 

емоційно-ціннісного компонентів і створюється на основі взаємопов’язаного 

оволодіння іноземною мовою і культурою народу, що нею спілкується. Такий 

підхід зумовлює формування готовності учнів до іншомовної міжкультурної 

комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених 

навчальною програмою. На кінець 11-го класу учні загальноосвітнього 

навчального закладу, які вивчають першу іноземну мову, досягають рівня В1, учні 

спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови – рівня В2, а ті, 

хто оволодіває другою іноземною мовою, – рівня А2+. Ці рівні характеризують 

результати навчальних досягнень у кожному виді мовленнєвої діяльності та 

узгоджуються із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: 

вивчення, викладання, оцінювання.  

Завдання полягає у формуванні вмінь:  

 здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених 

чинною навчальною програмою; 

 розуміти на слух зміст автентичних текстів;  

 читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем 

розуміння змісту;  

 здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених 

завдань;  

 адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та 

інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння 

іноземною мовою;  

 використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови 

дефіциту наявних мовних засобів;  

 критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;  

 висловлювати свої думки, почуття та ставлення;  

 ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування;  

 обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до 

різних потреб;  

 ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного 

вивчення іноземних мов. 



 

ГЕОГРАФІЯ 

 

Курс географії в 10 класі «Географія: регіони та країни» спрямований на 

формування в учнів знань про особливості населення й просторової організації 

господарської діяльності у  регіонах світу та окремих країнах,  умінь  

орієнтуватися у світових і регіональних соціально-економічних, суспільно-

політичних, екологічних процесах. 

Загальною метою географії в 10 класі є формування в  школярів 

географічної картини світу на прикладі вивчення систем розселення та 

просторової організації економічної  діяльності в окремих регіонах і країнах з 

урахуванням сучасних геополітичних, соціальних, економічних та екологічних 

аспектів. Мета реалізується через вирішення таких 

 

 формування в учнів цілісної географічної картини світу; 

 розкриття ролі географії у розв'язуванні економічних, екологічних і 

соціальних проблем суспільства; 

 створення освітнього середовища для розуміння особливостей участі  

регіонів і окремих країн у міжнародному поділі праці; 

 розвиток у школярів геопросторового мислення та вміння логічно 

висловлювати свої думки щодо сучасних процесів у світі;   

 обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, 

мотивування екологічно грамотної, здоров’язбережувальноїповедінки; 

 формування картографічної грамотності й культури; 

 вироблення умінь користуватися джерелами географічної інформації, 

аналізувати її; застосовувати здобуті географічні знання в практичній діяльності; 

 розвиток здатності до співробітництва під час виконання практичних 

робіт та проведення досліджень;  

 заохочення засобами географії до самореалізації своїх здібностей, 

інтересів та життєвих планів. 

Структура програми представлена Вступом і шістьма розділами. УВступі 

окреслюються завдання курсу, особливості сучасної політичної карти світу, 

аналізуються ключові проблеми і тенденції світового господарського процесу. 



 

Розділи 1 – 5 програми спрямовані на ознайомлення з соціально-

економічними особливостями регіонів світу та регіональних диспропорцій у 

розвитку окремих країн.  

Завершується вивчення курсу розділом 6 «Україна в міжнародному 

просторі»,завданнями якого є розкрити геопросторову структуру світу, визначити 

місце України на геополітичній карті світу, окреслити основні вектори сучасної 

української геополітики, міжнародні економічні зв’язки з регіонами та країнами 

світу, участь України в процесах європейської економічної інтеграції та реалізації 

стратегії сталого розвитку. 

Наведений у програмі перелік країн для вивчення є орієнтовним. Учителю 

надається право додавати для детальнішого ознайомлення інші країни, які 

відповідають інтересам навчального закладу з огляду на його можливі міжнародні 

зв’язки, а також пріоритетам зовнішньої політики України з урахуванням сучасної 

політико-економічної ситуації у світі. 

Курс географії в 11 класі «Географічний простір Землі» розкриває 

сутність географічної науки в цілому; інтегрує знанняпро природу,людину і 

господарську діяльність; формує в учнів чіткі уявлення про основнізакономірності 

будови і розвитку географічної оболонки та загальні суспільно-географічні 

закономірності світу  з метою забезпечення сталого розвитку.  

Вивчення географії в 11 класі спрямовано на реалізацію таких 

 

 розуміння географічної оболонки як системи, її виникнення, 

функціонування, закономірності будови і розвитку;  

 оволодіння вміннями вирішувати комплексні завдання, що потребують 

виявлення географічної ситуації на конкретній території, моделювання 

природних, соціально-економічних і геоекологічних явищ і процесів з 

урахуванням просторово-часових умов і чинників; 

 розвиток географічного мислення для орієнтації у проблемах 

територіальної організації суспільства, його взаємодії з природою, навичок 

грамотного вирішення побутових та професійно орієнтованих завдань; 

 виховання патріотизму, толерантності до інших народів і культур, 

соціально-відповідального ставлення до навколишнього середовища під час 

повсякденної трудової і побутової діяльності; 

 набуття компетентності в сферах: елементарного геоекологічного 

моделювання і прогнозування; використання різноманітних географічних знань та 



 

умінь в побуті і в підготовці до майбутньої професійної діяльності; забезпечення 

особистої безпеки, життєдіяльності й адаптації до умов навколишнього 

середовища. 

 

ІСТОРІЯ  УКРАЇНИ, ВСЕСВІТНЯ  ІСТОРІЯ 

 

Мета історичної освіти в старшій школі – сприяти формуванню в 

учнів/учениць національно-культурної ідентичності, патріотичного світогляду, 

активної соціальної та громадянської позиції, почуття власної гідності у результаті 

осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння 

історії і культури України в контексті історичного процесу.  

Ця мета має конкретизуватися в комплексі завдань, серед яких 

пріоритетними є: 

– поглиблення інтересу до історії як сфери знань і навчального предмета, 

розвиток мисленнєвих здібностей та умінь, необхідних для розуміння сучасних 

викликів; 

– набуття системних знаннь про факти, події, явища, тенденції в Україні та 

світі ХХ – ХХІ ст. з позицій: цінності життя людини, досвіду українського 

державотворення, утвердження єдності й соборності Українського народу, 

значення європейських культурних і правових традицій для суспільних процесів в 

Україні, зміцнення національних інтересів і суверенітету, цілісності та 

непорушності кордонів Української держави в контексті світового історичного 

процесу; 

– розвиток історичного, критичного та творчого мислення, здатності 

розуміти загальний хід історичного процесу, проблеми, що стоять перед країною 

та світом; 

– спонукати до усвідомлення національного інтересу, необхідності захисту 

суверенітету, територіальної цілісності своєї держави в умовах реальних 

військово-політичних, інформаційних та інших викликів; 

– долучення до духовних і культурних надбань і цінностей, історико-

культурних традицій українського й інших народів; 

– сприяння формуванню політичної та правової культури, громадянської 

самосвідомості, пошани до державної символіки України в гармонійному 

поєднанні із національними та загальнолюдськими цінностями. 

Структура програми й організація навчання учнів/учениць. Програма 

складається з пояснювальної записки, структурованих за розділами очікуваних 

результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць і змісту навчального 

матеріалу з історії України та всесвітньої історії як основи для досягнення цих 

результатів. Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учня/учениці 



 

зорієнтовані на формування предметних і ключових компетентностей і викладені 

через знання й уміння, які відповідають знаннєвому, смисловому й діяльнісному 

компонентам. 

Цей курс історії для 10 – 11 класів складається з двох окремих предметів – 

«Історія України» та «Всесвітня історія». Для підвищення результативності 

навчання (через ефективний розподіл навчального часу) програма пропонує 

синхронізувати вивчення історії України та всесвітньої історії. Рекомендовану 

послідовність вивчення історії України та всесвітньої історії за розділами 

наведено в таблиці наприкінці пояснювальної записки.  

Зміст історичного матеріалу базується на таких пріоритетах: усталена 

періодизація новітньої історії; національна спрямованість, принципи історичної 

пам’яті, хронологічної послідовності, науковості, логічності, гуманізації, 

проблемного викладання, національної спрямованості, полікультурності; 

органічне й оптимальне дотримання пропорцій між політичною, соціально-

економічною та культурною складовими історичного процесу; 

загальнонаціональною історією, регіоналістикою й історичним краєзнавством; 

виокремлення побутової історії та особливостей трансформації рівня життя 

населення відповідно до подій, що відбувалися в Україні та світі.  

До кожного розділу подано теми, які можуть бути розкриті на 

практичних заняттях (під час виконання навчальних проектів) при 

написанні есе. Учитель/учителька на власний розсуд можуть обирати/ 

змінювати/корегувати/доповнювати теми, а також досліджувати їх у різний 

спосіб, залежно від умов організації навчального процесу, пізнавальних 

можливостей школярів, класу й індивідуального підходу вчителя до викладання. 

Рекомендовані проекти спрямовані на розвиток творчо-пошукових умінь і 

навичок. Контраверсійність пропонованих тем відповідає віковим особливостям 

учнів/учениць старшої школи й орієнтована на формування розуміння зв'язку між 

вивченим матеріалом і сучасністю.  

У програмі немає розподілу навчальних годин за розділами. В межах 

загальної річної кількості годин учитель/учителька може самостійно визначати 

час для роботи над кожним розділом програми, але не порушуючи при тому 

повноти завдань, визначених як результати і зміст навчально-пізнавальної 

діяльності.  

Організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць за цією 

програмою вчитель/вчителька відображає у власному календарно-тематичному 

плані або в робочій програмі, які затверджує керівник навчального закладу. 

Робочу програму вчитель укладає з метою розроблення в межах навчальної 

програми власного алгоритму роботи з учнями, акцентування на певних 

навчальних цілях, змістових елементах, розширення кола історичних діячів, зміни 



 

послідовності вивчення матеріалу в межах розділів, доповнення матеріалу з історії 

рідного краю і тематикою практичних занять, навчальних проектів та есе. 

 

ГРОМАДЯНСЬКА  ОСВІТА 

 

Важливість громадянської освіти школярів/школярок зумовлена новими 

соціально-політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для 

громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю України в 

загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах. Це 

потребує освіти для демократичного громадянства через якісне формування 

громадянської ідентичності, здатності й готовності молодої людини до 

усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та 

варіантів, активної участі в суспільних процесах, установлення конструктивних 

відносин на засадах соціального партнерства. Таким чином, одним із основних 

соціальних замовлень у школі є формування й розвиток здатності школярів до 

життя й діяльності у правовій демократичній державі.  

В основу курсу покладено Глобальні цілі ООН, Декларацію ООН з освіти та 

виховання в області прав людини, Хартію Ради Європи з освіти для 

демократичного громадянства й освіти з прав людини, Практичні пропозиції щодо 

розвитку компетентностей для демократичного громадянства в новій українській 

школі, Керівні принципи ОБСЄ щодо освіти в галузі прав людини для системи 

середньої школи, що передбачає консенсус між національним і 

загальноєвропейським змістом громадянської освіти.  

Фундаментальними цінностями сучасного світу є демократія, свобода, 

повага до прав людини, солідарність та участь. Базова умова демократичного 

розвитку суспільства – це наявність громадян, котрі володіють уміннями 

здійснювати зважений і раціональний вибір, критично мислити та аналізувати 

інформацію, розуміють значення права, толерантно ставляться до думок інших, 

активно цікавляться суспільним, політичним та економічним життям.  

Освітня модель, що передбачає розвиток демократичних цінностей, 

поведінкових настанов, практичних навичок, знань, оволодіння якими дає змогу 

кожній особистості дієво долучатися до демократії, уналежнює компоненти, 

задекларовані Рамкою компетентностей для культури демократії Ради Європи 

як-от: 

 цінності: повага людської гідності й дотримання прав людини; повага 

культурної багатоманітності; утвердження демократії, справедливості, 

рівноправності та верховенства права; 



 

 поведінкові установки: відкритість щодо інших культур, світогляду і 

звичаїв; повага; громадянська самосвідомість; почуття відповідальності; почуття 

власної значущості; стійкість перед невизначеністю; 

 практичні навички: здатність до самоосвіти; вміння аналітичного й 

критичного мислення; вміння слухати; спостережливість; співпереживання; 

гнучкість і адаптація; комунікабельність; лінгвістичні здатності; вміння 

спілкуватися різними мовами; готовність до співпраці; здатність розв’язувати 

конфлікти; 

 знання та їхнє критичне осмислення: самопізнання і критична 

самооцінка; знання й критичне осмислення мовних стилів у спілкуванні; пізнання 

світу та його критичне осмислення. 

Зміст громадянської освіти визначається як суспільними потребами, 

вимогами соціальних і державних інституцій, так і інтересами особистості, її 

ставленням до суспільних проблем і готовністю брати участь у їхньому 

розв’язанні. 

Метою громадянської освіти є:  

1) формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та 

національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям 

відповідальності у власній поведінці;  

2) виховання поваги до людської гідності й дотримання прав людини, 

демократичних цінностей, верховенства права, справедливості, неупередженості, 

рівності; 

3) формування громадянської компетентності учнівської молоді, що 

забезпечує її активну громадянську позицію, здатність відповідально 

реалізовувати свої права та обов’язки в конкретній ситуації, налагоджувати 

соціальне партнерство у розв’язанні суспільних проблем; 

4) виховання громадянської свідомості особистості, орієнтованої на 

демократичні пріоритети й злагоду в суспільстві, почуття приналежності до свого 

народу, спільних історичних, політичних і культурних цінностей своєї держави;  

5) виховання толерантності, інклюзії та поваги до культурного 

різноманіття, різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння знаходити 

порозуміння з іншими людьми задля досягнення суспільно значущих цілей; 

6) розвиток політичної, правової, економічної, соціальної, культурної, 

медійної грамотності школярів, гнучкості й адаптивності, комунікабельності, 

готовності до співробітництва, здатності розв'язувати конфлікти й запобігати 

дискримінації. 

Завданням громадянської освіти є забезпечення цілеспрямованої підготовки 

старшокласників до функціонування у системі суспільних відносин 



 

поліваріантного світу, глобалізації, соціальної взаємодії та активної 

відповідальної участі в суспільній діяльності. 

Теоретичні основи курсу складає сукупність філософських, психолого-

педагогічних знань та практичних навичок і вмінь, необхідних для системного  

вивчення і вирішення суспільно-педагогічних проблем; методологічні принципи 

(гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу; 

природовідповідність та свободовідповідність; системність; диференціація; 

міждисциплінарна інтеграція; наступність і безперервність; культуро 

відповідність; інтеркультурність), що є підґрунтям для конструювання змісту, 

вибору форм і методів навчання; сучасні філософські, психолого-педагогічні й 

методичні підходи (особистісно орієнтований, діяльнісний, компетентнісний, 

культурологічний, системний, міжпредметний, контекстний, загальношкільний).  

В основу курсу громадянської освіти покладений компетентнісний підхід, 

що корелюється з ключовими компетентностями, визначеними основами 

стандарту Нової української школи. 

 

Компетентнісний потенціал курсу (за ключовими компетентностями) 

Компоненти 
Ключові 

компетентності 

№ 

п/п 

Уміння: доступно і переконливо висловлювати власну 

думку, використовувати можливості мови для розкриття 

тем громадянської освіти; розпізнавати мовні засоби 

впливу, володіти техніками переконування; вести 

аргументовану полеміку на відповідну тематику; читати і 

розуміти перекладені та адаптовані українською 

літературною мовою першоджерела, авторські наукові 

публікації; створювати  українською мовою (усно і 

письмово) тексти з громадянознавчої тематики. 
Ставлення: повага до української як державної / рідної (у 

разі відмінності) мови, зацікавлення її розвитком, 

розуміння цінності кожної мови; толерантне ставлення до 

плюралізму думок. 

Спілкування державною 

(і рідною, в разі 

відмінності) мовами 

1 

Уміння: читати і розуміти наукові публікації та художні 

твори громадянознавчого змісту іноземною мовою; 

знаходити та створювати потрібну інформацію про світ 

іноземними мовами; спілкуватися з однолітками, які 

представляють різні країни, для взаємообміну думками з 

громадянознавчої тематики. 
Ставлення: інтерес до всіх сфер життєдіяльності 

суспільства України, Європи і світу. 

Спілкування іноземними 

мовами 

2 

Уміння: оперувати цифровими даними, математичними 

поняттями для пізнання і пояснення сучасних суспільно-

політичних та економічних подій, явищ і процесів; 

перетворювати джерельну інформацію з однієї форми в 

іншу (текст, графік, таблиця, схема тощо); будувати логічні 

ланцюжки; використовувати статистичні матеріали у 

вивченні питань громадянської освіти. 

Математична 

компетентність 

3 



 

Ставлення: усвідомлення варіативності та значущості 

математичних методів у розв’язанні сучасних соціальних, 

політичних, економічних проблем і задач. 

Уміння: пояснювати та оцінювати вплив винаходів, 

науково-технічного прогресу та нанотехнологій на 

природне середовище життя людини. 
Ставлення: відповідальність за ощадне використання 

природних ресурсів, екологічний стан у місцевій громаді, в 

Україні й світі; готовність до розв'язання проблем, 

пов’язаних зі станом довкіллям та сталим розвитком. 

Основні компетентності 

у природничих науках і 

технологіях 

4 

  



 

Компоненти 
Ключові 

компетентності 

№ 

п/п 

Уміння: використовувати цифрові технології для пошуку 

потрібної інформації, її нагромадження, перевірки і 

впорядкування; досліджувати суспільні проблеми за 

допомогою сучасних засобів, працювати з великими 

масивами даних, робити і презентувати висновки, спільно 

працювати он-лайн у навчальних, соціальних та наукових 

проектах; створювати вербальні й візуальні (графіки, 

діаграми, фільми) тексти, мультимедійні презентації та 

поширювати їх; виявляти маніпуляції інформацією у 

процесі аналізу повідомлень мас-медіа; виявляти джерела 

та авторів інформації, робити коректні посилання. 
Ставлення: повага до прав людини в роботі з 

інформацією, дотримання авторського права. 

Інформаційно-цифрова 

компетентність 

5 

Уміння: визначати власні навчальні цілі, розвивати 

навички самоосвіти; аналізувати процес власного навчання, 

відстежувати інновації в науково-освітньому просторі; 

критично аналізувати й узагальнювати здобуті відомості й 

досвід, набувати нових компетентностей залежно від 

власних та суспільних потреб. 
Ставлення: розуміння соціальної ролі освіти, відкритість 

до сталого самонавчання, бажання ділитися знаннями з 

іншими, готовність до інновацій. 

Уміння вчитися 

впродовж життя 

6 

Уміння: обирати дієві життєві стратегії; виявляти 

можливості й загрози для майбутньої професійної 

діяльності; працювати для загального блага громади; 

генерувати нові ідеї, оцінювати переваги й ризики, вести 

перемовини, бути соціально мобільною, адаптивною, 

комунікабельною, відповідальною людиною. 
Ставлення: відповідальність за ухвалення виважених 

рішень щодо діяльності в суспільстві, ділова етика та 

чесність конкуренції. 

Ініціативність і 

підприємливість 

7 

Уміння: активно слухати та спостерігати, брати 

відповідальність на себе, проявляти громадянську 

свідомість, соціальну активність та участь у житті 

громадянського суспільства, аналітично мислити, критично 

розуміти світ: політику, право, права людини, культуру, 

релігію, історію, мас-медіа, економіку тощо. 
Ставлення: повага до людської гідності, повага до прав 

людини, визнання цінності демократії, справедливості, 

рівності й верховенства права; емпатія, відповідальність, 

активна громадянська позиція. 

Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

8 

Уміння: розвивати власну національно-культурну 

ідентичність у сучасному багатокультурному світі; 

окреслювати основні тенденції розвитку культури; 

зіставляти досягнення української культури з іншими 

культурами; виявляти вплив культури на особу та розвиток 

цивілізації. 
Ставлення: визнання цінності культурного багатоманіття; 

відкритість до інших культур, переконань та світогляду 

інших людей, повага і толерантність. 

Обізнаність та 

самовираження у сфері 

культури 

9 

  



 

Компоненти 
Ключові 

компетентності 

№ 

п/п 

Уміння: змінювати навколишній світ засобами сучасних 

технологій без шкоди для середовища; надавати допомогу 

собі й тим, хто її потребує; ухвалювати рішення, 

обмірковуючи альтернативи і прогнозуючи наслідки для 

здоров’я, добробуту й безпеки людини; вести активний 

спосіб життя, демонструвати рухові вміння й навички з 

фізичної культури та використовувати їх у різних життєвих 

ситуаціях. 
Ставлення: домінування гуманістичних принципів у 

світоглядній структурі суспільства, охорона 

навколишнього середовища, здоровий спосіб життя, 

відповідальне ставлення до свого здоров’я та здоров’я 

інших людей.  

Екологічна грамотність і 

здорове життя 

10 

 

Навчальні ресурси: українські та зарубіжні, зокрема європейські 

підручники і посібники з громадянської освіти, основ демократії, освіти для 

демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ), національні 

та міжнародні правові акти, розвивальні ігри, розроблені за сприяння Ради Європи 

та ЄС («Країна гідності», «Europe Matters – a Question of Values»), навчальні 

фільми, зокрема з прав людини, документальні відеоматеріали та інші. 

Очікувані результати навчально-пізнавальної роботи школярів/школярок із 

громадянської освіти  спираються на такі наскрізні змістові лінії відповідно до 

концепції Нової української школи: «Громадянська відповідальність», 

«Екологічна безпека та сталий розвиток», «Здоров'я і безпека», 

«Підприємливість та фінансова грамотність». Ці лінії відбивають провідні 

соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у навчанні та 

вихованні учнів. Наскрізні змістові лінії, спільні для всіх навчальних предметів, є 

засобом інтеграції навчального змісту, корелюються з ключовими 

компетентностями, опанування яких забезпечує формування ціннісних і 

світоглядних орієнтацій учня/учениці, що визначають його/її поведінку в 

життєвих ситуаціях.  

Громадянська освіта спрямована на формування громадянської 

компетентності школярів/школярок, зокрема:  

 соціально-комунікативної: вміння й навички спілкування та встановлення 

конструктивних відносин між людьми, діалогу і громадського обговорення 

суспільних проблем;  

 інформаційно-медійної: вміння критично мислити; навички пошуку, 

аналізу та оцінки інформації, критичної оцінки медіаповідомлень на основі 

аналізу джерел, соціальної ситуації;  



 

 розв’язання соціальних конфліктів, проблем: уміння розв’язувати 

соціальні суперечності; формування установки на толерантне розв’язання 

конфліктів;   

 відповідального соціального вибору й прийняття рішення: готовність до 

ухвалення обґрунтованого рішення на основі усвідомленого й виваженого вибору;  

 громадянської участі: установка на відповідальну суспільну діяльність; 

навички участі в соціальних та політичних процесах. 

 

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ 

 

Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян 

України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров’я 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Метою навчального предмета «Захист Вітчизни» є формування в 

учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту 

Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про 

військово-патріотичне виховання як складову частину національно-патріотичного 

виховання.  Провідним засобом реалізації вказаної мети є запровадження 

компетентнісного підходу у навчальний процес загальноосвітньої школи, на 

основі ключових компетентностей як результату навчання. 

Мета реалізовується комплексом таких навчальних і виховних завдань: 

 ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового 

забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і здоров'я; 

 усвідомлення учнівською молоддю свого обов’язку щодо захисту України 

у разі виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності держави; 

 набуття знань про функції Збройних Сил України та інших військових 

формувань, їх характерні особливості;  

 засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, домедичної 

допомоги, здійснення психологічної підготовки учнівської молоді до захисту 

Вітчизни; 

 підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді до 

служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених 

чинним законодавством, до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної 

безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу. 

Предмет «Захист Вітчизни» є обов’язковим навчальним предметом, який 

вивчається в навчальних закладах системи загальної середньої освіти упродовж 10 

і 11 класів та під час навчально-польових занять (зборів) і навчально-тренувальних 



 

занять (дівчата). Навчальна програма передбачає вивчення предмету 1,5 та 2 

години за умови виділення 0,5 годин з варіативної складової навчального плану. 

Відповідно до навчального плану уроки проводяться: 10 клас - по 1,5 години 

на тиждень протягом навчального року; 11 клас: в першому семестрі (півріччі)- по 

1,5 години на тиждень, а в другому семестрі – по 1 годині на тиждень та 18 годин 

відводиться на проведення навчально-польових занять (зборів) і занять у 

лікувально-оздоровчому закладі. При потижневому навантаженні по дві години на 

тиждень: 10 клас та перший семестр 11 класу – по 2 години, другий семестр 11 

класу – по 1,5 години на тиждень та 18 годин – на проведення навчально-польових 

занять (зборів) (програма для юнаків) і навчально-тренувальні заняття (дівчата). У 

кожному періоді предмет вивчається юнаками та дівчатами окремо. Навчальний 

предмет при цьому в обох випадках називається «Захист Вітчизни» з уточненням 

«Основи медичних знань» для групи дівчат. 

Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснюється незалежно від кількості 

учнів у класі. Проте, якщо у групі є менше 5 осіб, то учні цієї групи навчаються за 

індивідуальними навчальними планами. Дівчата за їх власним бажанням (у разі 

згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за програмою для групи 

юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я, релігійними поглядами (за подачі 

відповідних документів) не можуть вивчати основи військової справи, навчаються 

за програмою для групи дівчат. 

Навчально-польові заняття (збори) і навчально-тренувальні заняття 

проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів 

у 11 класі наприкінці навчального року. 3-х денні (18 годин) навчально-польові 

заняття (збори) та навчально-тренувальні заняття проводяться на базах військових 

частин, військових комісаріатів, лікувально-оздоровчих установ, базових 

навчальних закладів та навчальних закладів. До їх організації та проведення 

залучаються обласні, міські/районні військові комісаріати та органи місцевого 

самоврядування. 

Основною організаційною формою вивчення предмета «Захист Вітчизни» в 

загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів є урок, що проводиться вчителем 

згідно з календарно-тематичним плануванням та навчальним планом, складеними 

відповідно до навчальної програми. 

Уроки предмету «Захист Вітчизни» повинні мати практичну спрямованість. 

Психологічна підготовка учнівської молоді до захисту Вітчизни здійснюється 

протягом усього викладання предмета.  

Морально-психологічна підготовка здійснюється в ході навчання з метою 

формування морально-психологічної готовності та спроможності учнів 



 

виконувати покладені на них завдання, переборювати труднощі та небезпеку у  

надзвичайних ситуаціях, витримувати навантаження. Для цього на заняттях та 

тренуваннях учителями створюються  відповідні умови. Вивчення цивільного 

захисту проводиться окремо у групах юнаків і дівчат. 

Стройова підготовка молоді проходить під час уроку, а також у вигляді 

стройових тренажів на початку уроку тривалістю 3 – 5 хвилин.  

Оцінювання учнів з предмета «Захист Вітчизни» здійснюється відповідно до 

Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках «Захист Вітчизни» може 

здійснюватися за такими видами діяльності: 

1. Засвоєння техніки виконання вправи (може здійснюватися окремо від 

прийому навчального нормативу).  

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого 

результату).  

3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.  

4. Засвоєння теоретико-методичних знань.   

Час виконання нормативів на загальну оцінку не впливає.  При цьому оцінка 

за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, 

семестрового чи річного оцінювання. 

Програма предмета «Захист Вітчизни» включає: 

1) пояснювальну записку; 

2) ключові компетентності; 

3)  очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів та зміст 

навчального матеріалу;  

4)  додатки. 

У залежності від матеріально-технічної бази навчального закладу, 

професійної компетентності вчителя кількість годин програмового матеріалу 

може бути скореговане на 20 відсотків в межах розділу. Послідовність вивчення 

розділів та тем в межах вимог навчальної програми вчитель може коригувати 

самостійно. 

Стрільба з автомата проводиться на відповідно обладнаних стрільбищах і в 

тирах згідно з планами військових комісаріатів на підставі наказів, погоджених з 

начальником гарнізону (командиром військової частини, начальником вищого 

військового навчального закладу), органом управління освітою і керівником 

навчального закладу та дотримання заходів безпеки. 



 

Рекомендована форма одягу для вчителя під час проведення занять з 

предмету «Захист Вітчизни» (програма для юнаків) – військова (форма Збройних 

формувань України). 

Програма предмету «Захист Вітчизни» передбачає вивчення учнями таких 

розділів (юнаки): 

Розділ 1. Основи національної безпеки України  

Розділ 2. Збройні Сили України на захисті Вітчизни  

Розділ 3. Статути Збройних сил України 

Розділ 4. Стройова підготовка 

Розділ 5. Вогнева підготовка 

Розділ 6.Тактична підготовка 

Розділ 7 Прикладна фізична підготовка 

Розділ 8 Основи цивільного захисту 

Розділ 9 Домедична допомога 

Програма предмету «Захист Вітчизни» («Основи медичних знань» (дівчата)) 

передбачає вивчення учнями таких розділів: 

Розділ 1. Основи медичних знань і домедичної допомоги. 

Розділ 2. Основи цивільного захисту. 

Розділ 3. Міжнародне гуманітарне право (МГП) про захист цивільного 

населення. 

Розділ 4. Домедична допомога в бойових умовах. 

 

Вклад предмета у формування ключових компетентностей. 

Компоненти 
Ключові 

компетентності 

№ 

п/п 

Уміння: 

 володіти мовною базою, оперуючи якою можна 

реалізувати будь-яку ситуацію спілкування на військову 

тематику; 

 доречно поєднувати вербальні та невербальні засоби 

спілкування відповідно до мети, ситуації мовлення, тобто 

сформованість комунікативних навичок на заняттях із 

предмету «Захист Вітчизни»; 

 брати участь у полілогах і діалогах, вести монолог з 

проблемних тем предмету; 

 знаходити, вибирати, сприймати, аналізувати і 

використовувати інформацію військового спрямування; 

 оцінювати комунікативну ситуацію і приймати 

професійне рішення та планувати комунікативні дії 

Спілкування державною 

(і рідною у разі 

відмінності) мовами 

1 

  



 

Компоненти 
Ключові 

компетентності 

№ 

п/п 

Ставлення: 

 здатність розуміти та використовувати різні складові 
національної культури (традиції, ритуали, звичаї, соціальні 
стереотипи) під час заходів військово-патріотичного 
виховання 

 усвідомлення значення військової справи для 
розвитку патріотичної особистості 

 шанування державних символів України, які 
концентровано виражають провідну роль нації у 
становленні власної держави 
Навчальні ресурси: 

 інформація про історію розвитку українського 
війська та техніки і озброєння військової частини 

  

Уміння: 

 читати і розуміти тексти, ініціювати, підтримувати і 
закінчувати розмови, щодо роботи з пам’ятками 
міжнародного  гуманітарного права 

 брати участь в іншомовному спілкуванні (усне та 
письмове мовлення) щодо військової справи 

 володіти культурою ділового та професійного 
спілкування іноземними мовами 

 володіти культурою відповідно до правил поведінки 
учасника бойових дій 

 володіти основами ділового спілкування іноземною 
мовою у типових ситуаціях 

 розуміти розмовне мовлення під час участі у 
міжнародних проектах, поїздки за кордон 

 володіти навичками розуміння іноземної мови на 
слух під час повідомлень та інформації щодо надзвичайних 
ситуації у мирний та воєнний час 

 використовувати іншомовні навчальні джерела для 
отримання інформації на військову тематику 
Ставлення:  

 знання звичаїв, особливостей життя у країні, мова 
якої вивчається, відповідність мовленнєвої поведінки та 
етикету носіїв мови; 

 позитивне ставлення до іноземної мови як засобу 
спілкування, повага до народу, носія цієї мови, толерантне 
ставлення до його культури, звичаїв та способу життя; 

 культурна неупередженість і соціокультурна 
спостережливість, тактовність і ввічливість; 

 розуміти значення іноземної мови, як засобу 
вирішення багатьох проблем міжкультурного спілкування і 
підвищення престижу та посилення ролі України в світі 

 знаходити інформацію в іноземних джерелах про 
тактику дій іноземних держав, зброю нового покоління та 
ін. 
Навчальні ресурси: 

 новини іноземною мовою, військова термінологія 
міжнародного гуманітарного права, зустрічі з 
військовослужбовцями з іноземних держав, зустрічі з 
учасниками бойових дій іноземних держав 

Спілкування іноземними 

мовами 

2 

  



 

Компоненти 
Ключові 

компетентності 

№ 

п/п 

Уміння: 

 моделювати бойові ситуації та розкривати, основні 

події в процесах ведення збройної боротьби;  

 розв’язувати вогневі задачі на ураження  противника, 

як процес знищення цілей вогнем з різних видів зброї; 

 проводити розрахунки для прогнозування можливих 

результатів бойових дій; 

 визначати вихідні установки прицілу та точки 

прицілювання з урахуванням відстані до цілі і її розмірів.  

 визначати відстані на місцевості за лінійними 

розмірами предметів чи безпосереднім проміром (пари 

кроків) 

 використовувати математичні методи під час виносу 

точки прицілювання з урахуванням бокового вітру чи під 

час руху цілі 

 розраховувати бойові можливості підрозділів, щодо 

ураження противника під час різних способів ведення бою 

 здійснювати підрахунок та аналіз частоти серцевих 

скорочень у стані спокою та під час фізичних навантажень 

 визначати сторони горизонту за компасом та 

годинником, вміти надавати інформацію про своє 

місцезнаходження 

Ставлення: 

 усвідомлення важливості математичних знань та 

математичного мислення під час постановки чи виконання 

завдань з розділів програми (вогнева, прикладна-фізична, 

домедична та тактична підготовки і військова топографія) 

Навчальні ресурси: 

 рішення вогневих задач, визначення відстаней за 

допомогою лінійних розмірів, визначення бойових 

можливостей підрозділів, рух за азимутом, визначення 

життєвих показників людини 

Математична 

компетентність 

3 

Уміння: 

 діяти при можливості застосування противником 

хімічної зброї, отруйних речовин з метою збереження 

життя 

 використовувати засоби індивідуального та 

колективного захисту і спеціальної обробки 

 характеризувати та вміти діяти під час надзвичайних 

ситуацій природнього, суспільного-політичного й 

суспільного характеру. 

 дотримуватись правил безпечної поведінки при 

виникненні надзвичайних ситуацій з вибухонебезпечними 

предметами 

 застосовувати маскування, як вид бойового 

забезпечення, яке організовується та здійснюється з метою 

приховування від противника складу сил своїх військ і 

введення його в оману стосовно намірів та розташування 

своїх підрозділів, споруд та вогневих позицій 

 

Основні компетентності 

у природничих науках і 

технологіях 

4 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Бойове_забезпечення
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бойове_забезпечення
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дезінформування


 

Компоненти 
Ключові 

компетентності 

№ 

п/п 

Ставлення: 

 розуміння впливу військових дій на природу 

 розуміння катастрофічного впливу ядерної, хімічної 

та біологічної зброї як руйнівної сили  

 ціннісне ставлення до навколишнього середовища, як 

до потенційного джерела життя, усвідомлення важливості 

бережливого природокористування 

 позитивне ставлення до природних елементів, які 

дають можливість змінювати зовнішній вигляд бойової 

техніки, 

 усвідомлення значення природних елементів в 

природі, які використовуються у фотоелементах, дають 

можливість «бачити» в темряві, вести бій у нічних умовах; 

застосовуються в атомних силових установках; 

використовується для створення снарядів та куль 

 готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі 

станом довкілля, що є наслідком надзвичайних ситуацій 

 розуміння впливу військових дій та надзвичайних 

ситуацій різного характеру на природу. 

Навчальні ресурси: 

 вирішення питань при діях у надзвичайних ситуаціях, 

засоби захисту природи від вражаючих факторів зброї, 

ситуативні вправи щодо вирішення проблем стану довкілля 

  

Уміння: 

 самостійно знаходити, аналізувати та добирати 

необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та 

передавати її за допомогою технічних засобів та 

інформаційних технологій; 

 використовувати інформаційно-комунікативні 

технології, розуміти та оцінювати різні аспекти медіа 

контенту; 

 ефективно комунікувати за допомогою онлайн 

комунікації в різноманітних формах (електронна пошта, 

чати, блоги, соціальні мережі тощо); 

 здійснювати інформаційну діяльність по збору, 

обробці, передачі, збереженню інформації 

 формувати практичні навички зі стрільби по 

статичним та динамічним мішеням за допомогою лазерних 

електронних стрілецьких тренажерів; 

 працювати з комплексними навчальними пакетами 

(електронними підручниками); 

 використовувати всесвітню систему 

взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на 

комплекті Інтернет-протоколів 

Ставлення: 

 усвідомлення впливу інформаційних та 

комунікативних технологій і пристроїв на здоров’я 

людини, переваг та ризиків їх застосування; 

 розуміння проблем та наслідків комп’ютерної 

залежності 

Інформаційно-цифрова 

компетентність 

5 

  



 

Компоненти 
Ключові 

компетентності 

№ 

п/п 

Навчальні ресурси: 

 комп’ютерні програми з тактичної та вогневої 

підготовки, відео уроки з військової тематики, презентації з 

тем розділів програми «Захист Вітчизни», комп’ютерні 

тести з метою оцінки знань учнів з військової справи, 

блогосфера педагогів ЗВ, соціальні мережі (групи в соц. 

мер.) 

  

Уміння: 

 визначати мету навчальної діяльності, відбирати та 

застосовувати потрібні знання і способи діяльності для 

досягнення мети; 

 організовувати та планувати свою навчальну 

діяльність; 

 моделювати власний освітній напрямок, 

аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати 

результати своєї навчальної діяльності; 

 доводити правильність власного судження або 

визнавати помилковість. 

Ставлення: 

 усвідомлення власних освітніх потреб та цінності 

нових знань і вмінь; 

 зацікавленість у пізнанні світу; 

 розуміння важливості вчитися впродовж життя; 

 прагнення до вдосконалення результатів своєї 

діяльності. 

Навчальні ресурси: 

 моделювання власного освітнього напрямку по 

вивченню предмету 

Уміння вчитися 

впродовж життя 

6 

Уміння: 

 генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, 

аналізувати, ухвалювати оптимальні рішення, щодо 

уникнення військових конфліктів  та їх урегулювання 

мирним шляхом;  

 використовувати критерії практичності, ефективності 

та точності, щоб обрати найкраще рішення, як майбутнього 

військовослужбовця, який буде діяти в сучасному 

загальновійськовому бою; 

 аргументувати та захищати свою позицію, 

дискутувати по проблемам та питанням повсякденної 

життєдіяльності військ;  

 використовувати різні стратегії, шукаючи 

оптимальних способів розв’язання взаємовідносин та 

дотримання статутних положень, правил військової 

ввічливості та поваги до командирів, начальників та 

підлеглих, старших та молодших; 

 аналізувати та оцінювати власні професійні 

можливості, здібності та співвідносити їх з вимогами до 

військовослужбовця, члена військового колективу та 

представника військової частини 

Ініціативність і 

підприємливість 

7 

  



 

Компоненти 
Ключові 

компетентності 

№ 

п/п 

 боротися з порушеннями правил військової 

дисципліни, контролювати свої емоції під час виконання 

складних завдань та психофізичного навантаження в 

складних ситуаціях, організовувати свій час і мобілізувати 

ресурси для вивчення військової справи; 

 оцінювати власні можливості в процесі рухової 

діяльності, виконання стройових прийомів, прийомів з 

основ самозахисту, виконання нормативів з вогневої, 

тактичної прикладної фізичної підготовки та основ 

цивільного захисту; 

 реалізовувати різні ігри на місцевості, відповідати за 

власні рішення, визнавати недоліки у тактичних діях, 

планувати та реалізовувати проекти на військово-

спортивну тематику (змагання зі стрільби, воєнізовані 

естафети) 

Ставлення: 

 ініціативність; відповідальність, упевненість у собі; 

 переконаність, що успіх команди – це й особистий 

успіх; 

 позитивне оцінювання та підтримка конструктивних 

ідей інших; 

 відвага, наполегливість, самовіддача, усвідомлення 

важливості співпраці під час ігрових ситуацій. 

Навчальні ресурси: 

 змагання з військово-прикладних видів спорту, 

участь у тактико-стройових заняттях, практичних 

стрільбах, діях на місцевості 

  

Уміння: 

 аргументувати та відстоювати свою позицію; 

 ухвалювати аргументовані рішення в життєвих 

ситуаціях та діях військовослужбовця в сучасному 

загальновійськовому бою; 

 співпрацювати в колективі, вносити свою частку в 

роботу групи для вирішення проблеми відносно вивчення 

та впровадження статутних положень про військову 

дисципліну, внутрішній порядок у військовій частині, 

правил поведінки військовослужбовця; 

 виявляти соціальні почуття, змістом яких є любов до 

Вітчизни, повага до сучасних збройних сил, готовність 

виконувати накази та розпорядження командирів, 

начальників, виявляти повагу в колективі; 

 застосовувати процедури та способи захисту власних 

інтересів, прав та свобод, як майбутніх 

військовослужбовців стосовно законів України; 

 виконувати громадянський обов’язок у межах 

місцевої громади та держави загалом 

 ефективно спілкуватися, долати стереотипи, робити 

свідомий вибір та діяти відповідально 

Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

8 

  



 

Компоненти 
Ключові 

компетентності 

№ 

п/п 

Ставлення: 

 усвідомлення цінностей людини як вищої соціальної 

цінності, поваги до її прав і свобод, закону; 

 прагнення до суспільної справедливості, 

рівноправності; 

 активна та відповідальна громадянська позиція, 

розуміння громадянського обов’язку; 

 відповідальність за спільну справу 

Навчальні ресурси: 

 Статути Збройних сил України, Конституція України, 

міжнародні правові акти, сучасна публіцистика, виконання 

проектів, задачі соціального змісту 

  

Уміння: 

 розуміти власну національну культурну, історію та 

створення сучасних збройних сил, повагу до історичного 

минулого; 

 окреслювати основні тенденції розвитку культури у 

минулому та сьогоденні, враховувати історичні етапи 

розвитку українського війська, визначних полководців, 

історичні битви; 

 використовувати мистецькі артефакти для пізнання 

минулого, осмислювати значення мистецтва в історичному 

контексті, знати історію розвитку та класифікацію сучасної 

зброї; 

 аналізувати досягнення української культури та 

культур інших народів 

Ставлення: 

 свідоме збереження і розвиток власної національної 

культури та історичної спадщини; 

 повага до культури інших країн; 

 відповідальна поведінка та піклування про пам’ятки 

української та світової культур; 

 відкритість до міжкультурного діалогу 

Навчальні ресурси: 

 твори військового мистецтва, творчі проекти, 

інтерактивні заняття в музеях бойової та трудової слави, 

вивчення історії рідного краю 

Обізнаність та 

самовираження у сфері 

культури 

9 

Уміння: 

 змінювати навколишній світ засобами сучасних 

технологій без шкоди для середовища; 

 надавати допомогу собі та тим хто її потребує під час 

травмуваннях, кровотечах та пораненні; 

 ухвалювати рішення, обмірковуючи альтернативи і 

прогнозуючи наслідки для здоров’я, добробуту і безпеки 

людини; 

 регулярно вдосконалювати фізичний стан, 

демонструвати рухові вміння і навички та використовувати 

їх у різних життєвих ситуаціях 

 діяти у небезпечних ситуаціях та надавати домедичну 

допомогу. 

Екологічна грамотність і 

здорове життя 

10 

  



 

Компоненти 
Ключові 

компетентності 

№ 

п/п 

Ставлення: 

 відповідальне ставлення до свого здоров’я та 

здоров’я інших людей; 

 дотримання морально-етичних і правових норм, 

правил екологічної поведінки в довкіллі; 

 ціннісне ставлення до навколишнього середовища, як 

до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки 

людини і спільноти, усвідомлення важливості бережливого 

природокористування; 

 усвідомлення значення здоров’я для самовираження 

та соціальної взаємодії 

Навчальні ресурси: 

 соціальні, екологічні та медичні проекти; 

моделювання соціальних ситуацій, зокрема впливу 

природного та техногенного середовища на здоров’я і 

безпеку людини; мультимедійні презентації до проектів, 

щодо добробуту, здоров’я і безпеки 

  

 

ІНФОРМАТИКА 

 

Метою навчання є продовження формування в учнів інформаційної 

культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого 

потенціалу та соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного 

використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Інформатика в старшій школі є логічним продовженням курсу інформатики 

основної школи, під час вивчення якого в учнів було сформовано основи 

інформаційної культури та базові компетентності у галузі інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Завданнями навчання інформатики в старшій школі є:  

 формування в учнів знань й умінь, необхідних для ефективного 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

пізнавальній діяльності, при вивченні інших навчальних предметів, у 

повсякденному житті; 

 розвиток в учнів готовності застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології з метою ефективного виконання різноманітних завдань щодо реалізації 

інформаційних процесів, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю в 

умовах інформаційного суспільства;  

 розвиток інформаційної культури, знань правил безпеки життєдіяльності 

та навичок безпечної поведінки при виконанні робіт з використанням засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій; 



 

 розвиток в учнів здатності самостійно опановувати та раціонально 

використовувати програмні засоби загального та прикладного призначення, 

цілеспрямовано шукати й систематизувати відомості, використовувати електронні 

засоби обміну даними. 

Структура навчальної програми 

Навчальна програма складається з: 

 пояснювальної записки, у якій визначено мету та завдання навчання 

інформатики, описано структуру навчальної програми і загальну характеристику 

умов навчання; 

 вимог щодо рівня очікуваних результатів навчання та змісту навчального 

матеріалу для їх формування за базовим і вибірковими модулями. 

Програма має модульну структуру і складається з двох частин – базового та 

вибіркових (варіативних) модулів.  

Модуль – структурна одиниця навчальної програми, подана як 

організаційно-методичний блок, що містить цілісний набір компетенцій, 

необхідних для засвоєння учнями протягом його вивчення. 

Основою навчання інформатики в 10 – 11 класах є базовий модуль, зміст 

якого може бути розширений за рахунок вибіркових модулів. Базовий модуль, на 

вивчення якого відводиться 35 годин, завершує формування в учнів предметних і 

ключових компетентностей щодо використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій на рівні, визначеному чинним Державним стандартом 

базової і повної загальної середньої освіти. Цей модуль є мінімально допустимою 

нерозривною структурною одиницею програми, рознесення вивчення базового 

модуля на два роки не допускається. 

Вибіркові модулі для розширення курсу учитель добирає, відповідно до  

профілю навчання навчального закладу, запитів, індивідуальних інтересів і 

здібностей учнів, регіональних особливостей, матеріально-технічної бази та 

наявного програмного забезпечення. Реалізація профільного навчання під час 

викладання  курсу може здійснюватися як шляхом розширення змісту окремих 

тем, так і добором профільно-орієнтованих навчальних завдань. 

Поєднання модулів повинно забезпечувати необхідну ступінь гнучкості та 

свободи в відборі і комплектації необхідного конкретного навчального матеріалу 

для навчання учнів і реалізації дидактичних цілей. Кількість та тематика 

варіативних модулів погоджується методичною службою навчального закладу. 

Вчителі інформатики мають право розробляти та використовувати власні 

вибіркові модулі за умови проходження ними експертизи у відповідній комісії 



 

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України 

згідно з Порядком надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному 

обладнанню грифів та свідоцтв (наказ МОН України від 17.06.2008 № 537). 

Варіативні модулі, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки 

України, можуть використовуватися у всіх загальноосвітніх навчальних закладах. 

Згідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 

вибірково-обов’язковий курс «Інформатика» вибудовується за такими 

предметними змістовими лініями:  

 інформаційні технології в суспільстві; 

 моделі і моделювання, аналіз та візуалізація даних; 

 системи керування базами даних; 

 технології опрацювання мультимедійних даних; 

 сервіси інформаційно-комунікаційних мереж. 

Зміст навчання має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується 

переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять. 

Очікувані результати навчання вказано у змістовому розділі програми для 

кожної теми курсу. Час, що необхідний для досягнення цих результатів, 

визначається вчителем, залежно від рівня попередньої підготовки учнів, обраної 

методики навчання, наявного обладнання та особливостей того чи іншого напряму 

й профілю навчання.  За необхідності вчитель може змінювати порядок вивчення 

тем, не порушуючи змістових зв’язків між ними. 

Зміст і вимоги до навчальних досягнень для вибіркових модулів (до 70 

годин) також наведено в цій програмі.  

 

МАТЕМАТИКА 

 

В основу побудови змісту та організації процесу навчання математики 

покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом 

навчання предмета є сформовані певні компетентності, які сприятимуть здатності 

учня застосовувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях, нести 

відповідальність за свої дії, брати повноцінну участь в житті суспільства. 

Для успішної участі в сучасному суспільному житті особистість повинна 

володіти певними прийомами математичної діяльності та навичками їх 

застосувань до розв’язування практичних задач. Певної математичної підготовки 

і готовності її застосовувати вимагає і вивчення багатьох навчальних предметів 

загальноосвітньої школи. Значні вимоги до володіння математикою у 

розв’язуванні практичних задач ставлять сучасний ринок праці, отримання якісної 



 

професійної освіти, продовження освіти на наступних етапах. Тому одним із 

головних завдань цього курсу є забезпечення умов для досягнення кожним учнем 

практичної компетентності. 

 передбачає, що випускник 

загальноосвітнього навчального закладу: 

 вміє будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних 

об’єктів, процесів і явищ, задач, пов’язаних із ними, за допомогою математичних 

об’єктів, відповідних математичних задач; 

 вміє оволодівати необхідною оперативною інформацією для розуміння 

постановки математичної задачі, її характеру й особливостей; уточнювати вихідні 

дані, мету задачі, знаходити необхідну додаткову інформацію, засоби 

розв’язування задачі; переформульовувати задачу; розчленовувати задачі на 

складові, встановлювати зв’язки між ними, складати план розв’язання задачі; 

вибирати засоби розв’язання задачі, їх порівнювати і застосовувати оптимальні; 

перевіряти правильність розв’язання задачі; аналізувати та інтерпретувати 

отриманий результат, оцінювати його придатність із різних позицій; 

узагальнювати задачу, всебічно її розглядати; приймати рішення за результатами 

розв’язання задачі; 

 володіє технікою обчислень, раціонально поєднуючи усні, письмові, 

інструментальні обчислення, зокрема наближені; 

 вміє проектувати і здійснювати алгоритмічну та евристичну діяльність на 

математичному матеріалі; 

 вміє працювати з формулами (розуміти змістове значення кожного 

елемента формули, знаходити їх числові значення при заданих значеннях змінних, 

виражати одну змінну через інші);  

 вміє читати і будувати графіки функціональних залежностей, 

досліджувати їх властивості; 

 вміє класифікувати і конструювати геометричні фігури на площині й у 

просторі, встановлювати їх властивості, зображати просторові фігури та їх 



 

елементи, виконувати побудови на зображеннях; 

 вміє вимірювати геометричні величини на площині й у просторі, які 

характеризують розміщення геометричних фігур (відстані, кути), знаходити 

кількісні характеристики фігур (площі та об’єми); 

 вміє оцінювати шанси настання тих чи інших подій. 

Практична компетентність є важливим показником якості математичної 

освіти, природничої підготовки молоді. Вона певного мірою свідчить про 

готовність молоді до повсякденного життя, до найважливіших видів суспільної 

діяльності, до оволодіння професійною освітою. 

Формування навичок застосування математики є однією із головних цілей 

навчання математики. Радикальним засобом реалізації прикладної спрямованості 

шкільного курсу математики є широке систематичне застосування методу 

математичного моделювання протягом усього курсу. Це стосується введення 

понять, виявлення зв’язків між ними, характеру ілюстрацій, системи вправ і, 

нарешті, системи контролю. Інакше кажучи, математики треба так навчати, щоб 

учні вміли її застосовувати. Забезпечення прикладної спрямованості викладання 

математики сприяє формуванню стійких мотивів до навчання взагалі і до навчання 

математики зокрема. 

Реалізація практичної спрямованості в процесі навчання математики 

означає: 

1) створення запасу математичних моделей, які описують реальні явища і 

процеси, мають загальнокультурну значущість, а також вивчаються у суміжних 

предметах; 

2) формування в учнів знань та вмінь, які необхідні для дослідження цих 

математичних моделей; 

3) навчання учнів побудові і дослідженню найпростіших математичних 

моделей реальних явищ і процесів. 

Практична спрямованість математичної освіти суттєво підвищується 

завдяки впровадженню інформаційно-комунікаційних засобів у навчання 

математики. 

Одним із найважливіших засобів забезпечення практичної спрямованості 

навчання математики є встановлення міжпредметних зв’язків математики з 

іншими предметами, у першу чергу з природничими. Особливої уваги заслуговує 

встановлення, зв’язків між математикою та інформатикою — двома освітніми 

галузями, які є визначальними у підготовці особистості до життя у 

постіндустріальному, інформаційному суспільстві. Широке застосування 

інформаційно-комунікаційних засобів у навчанні математики доцільне для 



 

проведення математичних експериментів, практичних занять, інформаційного 

забезпечення, візуального інтерпретування математичної діяльності, проведення 

досліджень. 

Крім того, навчання математики має зробити певний внесок у формування 

ключових компетентностей. 

  



 

 

№ 

п/п 

Ключові 

компетентності 
Компоненти 

1 Спілкування державною 

(і рідною у разі 

відмінності) мовами  ставити 

запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити 

висновки на основі інформації, поданої в різних формах 

(у таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, 

пояснювати і перетворювати тексти математичних задач 

(усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною 

мовою; доречно та коректно вживати в мовленні 

математичну термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло 

формулювати думку, аргументувати, доводити 

правильність тверджень; поповнювати свій словниковий 

запас. 

 розуміння важливості чітких та 

лаконічних формулювань. 

  означення понять, 

формулювання властивостей, доведення теорем, 

розв’язування задач. 

2 Спілкування іноземними 

мовами. 

 
спілкуватися іноземною мовою з використанням 

числівників, математичних понять і найуживаніших 

термінів; ставити запитання, формулювати проблему; 

зіставляти математичний термін чи буквене позначення з 

його походженням з іноземної мови, правильно 

використовувати математичні терміни в повсякденному 

житті. 

 усвідомлення важливості 

вивчення іноземних мов для розуміння математичних 

термінів та позначень, пошуку інформації в іншомовних 

джерелах. 



 

 тексти іноземною мовою з 

використанням статистичних даних, математичних 

термінів. 

3 Математична 

компетентність. 

 оперувати 

числовою інформацією, геометричними об’єктами на 

площині та в просторі; встановлювати відношення між 

реальними об’єктами навколишньої дійсності 

(природними, культурними, технічними тощо); 

розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; 

будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі 

реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та 

оцінювати результати; прогнозувати в контексті 

навчальних та практичних задач; використовувати 

математичні методи у життєвих ситуаціях. 

 усвідомлення значення 

математики для повноцінного життя в сучасному 

суспільстві, розвитку технологічного, економічного і 

оборонного потенціалу держави, успішного вивчення 

інших дисциплін. 

 розв'язування математичних 

задач, зокрема таких, що моделюють реальні життєві 

ситуації. 

  



 

№ 

п/п 

Ключові 

компетентності 
Компоненти 

4 Основні компетентності 

у природничих науках і 

технологіях.  
розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які 
можна розв’язати засобами математики; будувати та 
досліджувати математичні моделі природних явищ і 
процесів. 

 усвідомлення важливості 
математики як універсальної мови науки, техніки та 
технологій. 

 складання графіків та діаграм, які 
ілюструють функціональні залежності результатів впливу 
людської діяльності на природу. 

5 Інформаційно-цифрова 

компетентність 
 

структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати 
алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання 
задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити 
інформацію та оцінювати її достовірність; доводити 
істинність тверджень. 

 критичне осмислення інформації 
та джерел її отримання; усвідомлення важливості ІКТ для 
ефективного розв’язування математичних задач. 

 візуалізація даних; побудова 
графіків та діаграм, зображень стереометричних фігур за 
допомогою програмних засобів. 



 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 
 визначати 

мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати 
потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї 
мети; організовувати та планувати свою навчальну 
діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, 
аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати 
результати своєї навчальної діяльності; доводити 
правильність власного судження або визнавати 
помилковість. 

 усвідомлення власних освітніх 
потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у 
пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж 
життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї 
діяльності. 

 моделювання власної освітньої 
траєкторії; статистична інформація; історичні задачі; 
завдання ймовірнісного змісту. 

7 Ініціативність і 

підприємливість 
 генерувати 

нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, 
прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; 
використовувати критерії раціональності, практичності, 
ефективності та точності, з метою вибору най кращого 
рішення; аргументувати та захищати свою позицію, 
дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи 
оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. 

 ініціативність, відповідальність, 
упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це 
й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка 
конструктивних ідей інших. 



 

 задачі підприємницького змісту 
(оптимізаційні задачі). 

№ 

п/п 

Ключові 

компетентності 
Компоненти 

8 Соціальна та 

громадянська 

компетентності  
висловлювати власну думку, слухати і чути інших, 

оцінювати аргументи та змінювати думку на основі 

доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; 

ухвалювати аргументовані рішення в життєвих 

ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та 

виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати 

власну економічну ситуацію, родинний бюджет, 

користуючись математичними методами; орієнтуватися в 

широкому колі послуг і товарів на основі чітких 

критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись, зокрема, 

і на математичні дані. 

 ощадливість і поміркованість; 

рівне ставлення до інших незалежно від статків, 

соціального походження; відповідальність за спільну 

справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції 

без передчасного переходу до висновків; повага до прав 

людини, активна позиція щодо боротьби із 

дискримінацією. 

 задачі соціального змісту. 

9 Обізнаність та 

самовираження у сфері 

культури  
здійснювати необхідні розрахунки для встановлення 

пропорцій, відтворення перспективи, створення об’ємно-

просторових композицій; унаочнювати математичні 

моделі, зображати фігури, графіки, рисунки, схеми, 

діаграми. 



 

 усвідомлення взаємозв’язку 

математики та культури на прикладах з архітектури, 

живопису, музики та ін.; розуміння важливості внеску 

математиків у загальносвітову культуру. 

 математичні моделі в різних 

видах мистецтва. 

10 Екологічна грамотність і 

здорове життя. 

 
аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні 

події в державі на основі статистичних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні 

наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації 

результатів вирішення проблем можуть бути використані 

для маніпулювання. 

 усвідомлення взаємозв’язку 

математики та екології на основі статистичних даних; 

ощадне та бережливе відношення до природних ресурсів, 

чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; 

розгляд порівняльної характеристики щодо вибору 

здорового способу життя; власна думка та позиція до 

зловживань алкоголю, нікотину тощо.   

 навчальні проекти, задачі 

соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які 

сприяють усвідомленню цінності здорового способу 

життя. 

 

Наскрізні лінії та їх реалізація. У навчальній програмі виокремлюються 

такі наскрізні чотири лінії ключових компетентностей: "Екологічна безпека та 

сталий розвиток", "Громадянська відповідальність", "Здоров'я і безпека", 



 

"Підприємливість та фінансова грамотність", які спрямовані на формування в 

учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів, їх необхідно 

враховувати при формуванні шкільного середовища життєдіяльності. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які 

допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають 

здатність застосовувати отримані знання у різних життєвих ситуаціях.  

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед: 

 через організацію відповідного навчального середовища – зміст та цілі 

наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного 

середовища навчання; 

 через базові навчальні предмети – під час навчання, виходячи із 

наскрізних тем, проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, 

реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль 

навчальних предметів при навчанні наскрізних тем – різна і залежить від цілей і 

змісту навчального предмета та від того, наскільки тісно пов’язаний із конкретною 

наскрізною темою той чи інший предметний цикл; 

 через предмети за вибором; 

 через спеціальні курси за вибором; 

 через позакласну навчальну роботу. 

Наскрізні лінії: 

1.  Наскрізна лінія  

«

» націлена на формування в 

учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, 



 

готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку 

суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії “Екологічна безпека та сталий розвиток” 

реалізується в курсі математики, насамперед, через завдання з реальними даними 

про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих 

даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, 

екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, 

критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. 

Можливі уроки на відкритому повітрі. При розгляді цієї лінії важливе місце 

займають відсоткові обчислення, функції, елементи теорії ймовірностей та 

статистики. 

2.  Реалізація наскрізної лінії 

«

» сприятиме формуванню відповідального члена 

громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування 

суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну 

діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує 

математику з іншими навчальними предметами і розвиває в учнів готовність до 

співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.  

Навчання математики має викликати в учнів якомога більше позитивних 

емоцій, а її зміст – бути націленим на виховання порядності, старанності, 

систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя 

покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до 

товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень. З цієї ж наскрізною лінією 

пов'язані, наприклад, процентні обчислення, елементи статистики, що дозволяють 

учням зрозуміти значення кількісних показників при характеристиці суспільства і 

його розвитку. 



 

3.  Завданням наскрізної лінії 

«

» є становлення учня як емоційно стійкого члена 

суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе 

безпечне життєве середовище.  

Наскрізна лінія «Здоров'я і безпека» в курсі математики реалізується через 

завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров'я (текстові завдання, 

пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних 

засобів, відсотковими обчисленнями і графіками, що стосуються чинників 

ризику). Особливо важливий аналіз причин ДТП, пов’язаних із перевищенням 

швидкості. Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і 

здоров’я при вивченні основ теорії ймовірностей та математичної статистики. 

Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом2», розгляд красивих математичних 

конструкцій, пошук оптимальних методів розв’язування задач тощо, здатні 

викликати в учнів позитивного відчуття успіху. 

4.  Наскрізна лінія 

«

» націлена на розвиток 

лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному 

середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів 

                                                      
2 під “Ага-ефектом” мається на увазі спільне вирішення задачі з ефектом раптового здогаду, “еврики” 



 

фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, 

страхування, кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних задач щодо 

планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, 

складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних 

ресурсів. Вона реалізується під час вивчення відсоткових обчислень, рівнянь та 

функцій. 

З метою підвищення ефективності навчання, необхідною умовою є 

залучення до навчально-виховного процесу компетентнісного, діяльнісного та 

особистісно-орієнтованого підходів, які передбачають систематичне включення 

учнів до різних видів активної навчально-пізнавальної діяльності та формування 

умінь корисних у реальних життєвих ситуаціях. Доцільно, де це можливо, не лише 

показувати виникнення математичного факту із практичної ситуації, а й 

ілюструвати його застосування на практиці. Формуванню математичної та 

ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація у навчанні 

математики міжпредметних і внутрішньопредметних звязків, а саме: змістово-

інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх 

використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує їх 

рівень загальної культури, створює умови для систематизації навчального 

матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду 

застосування знань на практиці.  

Важливу роль у навчанні математики відіграє систематичне використання 

історичного матеріалу, який підвищує інтерес до вивчення математики, стимулює 

потяг до наукової творчості, пробуджує критичне ставлення до фактів, дає учням 

уявлення про математику як невід’ємну складову загальнолюдської культури. На 

дохідливих прикладах слід показувати учням, як розвивалися математичні 

поняття і відношення, теорії та методи. Ознайомлення учнів з іменами та 

біографіями видатних учених, які створювали математику, зокрема видатних 

українських математиків, сприятиме національному і патріотичному вихованню 

школярів. 

У змісті цієї  навчальної програми основною метою технологічної освіти 

учнів, має стати не сума знань про певну технологію чи наперед визначені способи 

діяльності для їх вивчення і відтворення, а формування в учнів здатності до  

самостійного  конструювання цих знань і способів діяльності  через призму їх 

особистісних якостей, життєвих та професійно зорієнтованих намірів, 

самостійного набуття ними досвіду у вирішенні практичних  завдань.   



 

Провідною умовою для досягнення цієї мети є проектна діяльність учнів, як 

практика особистісно-орієнтованого навчання, яка дозволяє учителю організувати 

навчання, що спрямоване на розв'язання учнями життєво і професійно значущого 

практичного завдання (справи).  

Така діяльність учнів обумовлює інтерактивну,  навчально-дослідну  та інші 

види діяльності, що відбуваються у руслі проектної, як провідної, та інших 

навчальних технологій (проблемного навчання, критичного мислення, технології 

комбінованого навчання та ін.). 

 

ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Навчальний предмет «Технології» покликаний розв'язувати наступні  

завдання: 

 індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу 

через  формування  ключових та предметних  компетентностей; 

 розвиток у старшокласників критичного мислення як засобу 

саморозвитку, здатності до підприємливості, пошуку і застосування знань на 

практиці, які є спільними для будь-яких видів сучасної технологічної діяльності 

людини; 

 оволодіння уміннями практичного використання нових інформаційно-

цифрових технологій; 

 розширення та систематизація знань  про технології і технологічну 

діяльність як основний засіб проектної,  дизайнерської,  творчої, підприємницької 

та інших видів сучасної діяльності людини; 

 виховання свідомої та активної життєвої позиції, готовності до співпраці 

в групі, відповідальності у досягненні поставлених завдань; 

 уміння обґрунтовано відстоювати власну позицію, що є передумовою 

підготовки майбутнього громадянина до життя в демократичному суспільстві, 

здатного його змінювати  і захищати.  

Структура навчальної програми 

Навчальна програма «Технології» (рівень стандарту) має модульну 

структуру і складається з десяти  обов’язково-вибіркових навчальних модулів, з 

яких учні спільно з учителем обирають лише три, для вивчення упродовж 

навчального року (двох):  «Дизайн предметів інтер’єру», «Техніки декоративно-

ужиткового мистецтва», «Дизайн сучасного одягу», «Краса та здоров’я», 

«Кулінарія», «Ландшафтний дизайн», «Основи підприємницької діяльності», 



 

«Основи автоматики і робототехніки», «Комп’ютерне проектування», 

«Креслення». 

Навчальний модуль, за своїм змістовим наповненням, є логічно завершеним 

навчальним (творчим) проектом, який учні виконують колективно або за іншою 

формою визначеною учителем. 

Структура модуля складається з очікувань навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, алгоритму проектної діяльності учнів та орієнтовного переліку 

творчих проектів. 

На вивчення обраних навчальних модулів відводиться 105 годин. Кількість 

годин, що відводиться на вивчення кожного з трьох обраних модулів, учитель 

визначає самостійно з урахуванням особливостей проектної діяльності учнів, 

матеріальних можливостей школи тощо.  

Основою для вивчення будь-якого модуля є проектно-технологічна система 

навчання, яка ґрунтується на творчій, навчально-пізнавальній та дослідно-

пошуковій діяльності старшокласників від творчого задуму до реалізації ідеї у 

завершений проект.    

Формування ключових та предметних  компетентностей 

Ключові компетентності – це знання, уміння і навички з комплексу основних 

загальноосвітніх предметів, які учень набуває або систематизує і поглиблює у 

контексті технологічної освіти в процесі проектно-технологічної діяльності. 

Ключові компетентності формуються на основі запровадження проектної 

технології та інших інтерактивних методик навчання, які створюють відповідне  

навчальне середовище, засноване на партнерській взаємодії між усіма учасниками 

проекту. Це має змістити учителя з позиції  основного джерела знань, на противагу 

самостійного набуття учнем власного досвіду пізнавальної діяльності.  

До ключових компетентностей відносять: спілкування рідною мовою, 

спілкування іноземними мовами; математична компетентність та основні 

компетентності у природничих науках і технологіях; компетентність у цифрових 

технологіях; уміння вчитися; соціальна і громадянська компетентності; 

ініціативність і підприємливість; усвідомлення та вираження культури.  

Зазначені ключові компетентності враховано у структурі і змісті  очікувань 

навчально-пізнавальної діяльності  учнів до кожного модуля, як кінцевого 

результату навчання.   

У процесі проектно-технологічної діяльності, ключові компетентності  

можуть формуватися за наступних умов. 

Спілкування рідною мовою. Вказана ключова  компетентність формується 

за умов такої проектної діяльності учнів, коли їм доводиться усно та письмово 



 

оперувати технологічними поняттями чи термінами з обраної для вивчення 

технології, обговорювати питання, пов’язані з реалізацією проекту. 

Систематизувати свої знання з рідної мови учні можуть  під час написання есе, 

технічного опису виробу, опису проекту чи підготовки тексту  до  презентації 

проекту  тощо.   

Спілкування іноземними мовами. У процесі роботи над проектом учень 

може вивчати і збагачувати  власний словниковий запас іноземних слів пов’язаних 

із способами, техніками чи процесами створення будь-якого виробу чи реалізації 

проекту в цілому. Безпосереднє вдосконалення умінь застосовувати знання з 

іноземних мов із словником (або без словника) може відбуватись у процесі 

пошуку інформації для проекту в мережі Інтернет тощо. 

Математична компетентність та основні компетентності у 

природничих науках і технологіях. Вказана ключова компетентність інтегрує 

знання учнів з природничих наук та математики через використання відповідних 

знань на практиці.  

Математична компетентність формується під час побудови креслеників на 

виріб або складальних креслеників, обрахунку бюджету проекту та обсягу 

витратних матеріалів тощо.  

Ключова компетентність у природничих науках формується через 

використання природних та штучних матеріалів у процесі вивчення навчальних 

модулів, пов’язаних з дизайном.  

Компетентність у цифрових технологіях формується під час вивчення 

навчального модуля «Комп’ютерне моделювання».  

Під час засвоєння інших модулів вказана ключова компетентність 

формується за умов використання цифрових  технологій  і безпосередньо  

характеризується умінням  учня застосовувати комп’ютер та відповідні програмні 

засоби для використання і конструювання інформації, яка необхідна для 

створення проекту. 

Уміння вчитися. Вказана компетентність формується в умовах проектної 

діяльності, коли учень навчається самостійно конструювати власну освітню 

траєкторію. Це виявляється у тому, що учень самостійно визначає завдання роботи 

над проектом, відповідно встановлює  навчальні цілі або погоджує їх з учителем: 

усвідомлює що йому потрібно з’ясувати, чого навчитись, якого освітнього 

результату досягти, щоб виконати проект. 

Соціальна і громадянська компетентності формуються за умов роботи 

учнів у колективних проектах, і зокрема це здатність працювати разом з іншими 

на спільний результат, попереджувати і розв’язувати конфлікти, тощо.  Вказана 



 

ключова компетентність розкривається, також під час  виконання  учнями творчих 

проектів, які містять суб’єктивну чи об’єктивну новизну. Збір інформації та її 

використання під час розробки конструкції виробу чи вдосконалення  певного 

технологічного процесу виготовлення, має враховувати авторські права 

використаного матеріалу. Повага до авторських прав інших дослідників, виховує 

в учнів високі громадянські почуття захисту власних прав і свобод, виконання у 

зв’язку з цим громадських обов’язків і у тому числі обов’язків, пов’язаних із 

Законом про авторське право. 

Ініціативність і підприємливість. Зазначена ключова компетентність 

формується під час вивчення навчального модуля «Основи підприємницької 

діяльності».  

Під час проектно-технологічної діяльності вказана компетентність 

формується за умов творчого мислення та генерування ідей і подальшого втілення 

цих ідей у  проекті; під час колективного обговорення завдання чи проблеми, яку 

будуть розв’язувати, а також здатності аналізувати помилки або можливі ризики 

у прийнятті рішень, і відповідно ризикувати для досягнення запланованого 

результату. 

Усвідомлення та вираження культури. Вказана ключова компетентність 

формується у процесі засвоєння навчального модуля «Техніки декоративно-

ужиткового мистецтва» – учні вивчають техніки декоративно-ужиткового 

мистецтва, як відображення культурної спадщини українського народу. Під час 

виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва в учнів є можливість 

реалізувати власне самовираження через цінності та трудові традиції  української  

культури.  

Проектно-технологічна компетентність – це здатність учня застосовувати 

техніко-технологічні знання, уміння, навички, способи мислення та особистий 

досвід у процесі роботи над проектом.  

Ця компетентність  виявляється у здатності учня  визначати завдання 

проекту, планувати і здійснювати дослідну, пошукову, технологічну діяльність,  

які  обумовлені темою і завданнями проекту.  

Тема і завдання проекту  визначаються на основі очікувань навчально-

пізнавальної діяльності учнів у співпраці з усіма учасниками  проекту. 

 

ХІМІЯ 

 

Мета навчання хімії на рівні стандарту відповідає меті повної загальної 

середньої освіти і полягає у забезпеченні загальноосвітньої підготовки з предмета, 



 

що передбачає уміння пояснювати хімічні явища, робити обґрунтовані висновки 

про них, усвідомлювати вплив науки і технологій на зміну матеріального, 

інтелектуального й культурного середовищ. 

Мета навчання хімії на рівні стандарту досягається на основі реалізації 

завдання хімічної освіти – формування засобами навчального предмета ключових 

і предметних компетентностей. 

Навчання хімії у старшій школі спрямоване на виконання таких освітніх, 

розвивальних і виховних завдань:  

 поглиблювати і розширювати знання про хімічну складову природничо-

наукової картини світу: найважливіші хімічні поняття, закони і закономірності, 

теорії і процеси; сучасну хімічну номенклатуру речовин; 

 розвивати уміння самостійно набувати хімічні знання з різних 

інформаційних джерел та у ході експериментальних досліджень і критично їх 

осмислювати; застосовувати отримані знання для пояснення властивостей 

речовин і різноманітних хімічних явищ; безпечно використовувати речовини і 

матеріали; оцінювати роль хімії у розвитку сучасних технологій та розв’язанні 

глобальних проблем; творчо розв’язувати практичні завдання хімічного характеру 

у повсякденному житті, попереджувати явища, що завдають шкоди здоров'ю 

людини і довкіллю;  

 виховувати переконаність у позитивній ролі хімії як науки у забезпеченні 

прогресу суспільства, усвідомлення необхідності хімічно грамотного ставлення до 

власного здоров'я і довкілля. 

Внесок хімії у формування ключових компетентностей учнів розкрито в 

таблиці. 

Компетентнісний потенціал навчального предмета хімія 

№ 

п/п 

Ключова 

компетентність 

Предметний зміст ключової компетентності і навчальні 

ресурси для її формування 

1 Спілкування 

державною  

(і рідною у разі 

відмінності) 

мовами 

Уміння: 
- використовувати в мовленні хімічні терміни, поняття, 

символи, сучасну українську наукову термінологію і 
номенклатуру; 

- формулювати відповідь на поставлене запитання; 
- аргументовано описувати хід і умови проведення хімічного 

експерименту; 
- обговорювати результати дослідження і робити висновки; 
- брати участь в обговоренні питань хімічного змісту, чітко, 

зрозуміло висловлювати свою думку; 
- складати усне і письмове повідомлення на хімічну тему, 

виголошувати його. 
Ставлення: 

- шанувати наукову українську мову; 



 

- критично ставитись до повідомлень хімічного змісту в 
медійному просторі; 

- популяризувати хімічні знання.  

№ 

п/п 

Ключова 

компетентність 

Предметний зміст ключової компетентності і навчальні 

ресурси для її формування 

  Навчальні ресурси: 

- підручники і посібники, науково-популярна і художня 

література, електронні освітні ресурси; 

- навчальні проекти та презентування їхніх результатів. 

2 Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: 

- читати й розуміти іншомовні навчальні й науково-популярні 

тексти хімічного змісту;  

- створювати тексти повідомлень із використанням 

іншомовних джерел;  

- читати іноземною мовою і правильно використовувати 

хімічну номенклатуру;  

- пояснювати і використовувати іншомовну хімічну 

термінологію. 

Ставлення: 
- цікавитись і оцінювати інформацію хімічного змісту 

іноземною мовою;  

- розмовляти на хімічні теми із зацікавленими носіями 

іноземних мов. 

Навчальні ресурси: 
- медійні і друковані джерела іноземною мовою. 

3 Математична 

компетентність 
Уміння: 

- застосовувати математичні методи для розв‘язування 

хімічних завдань;  

- використовувати логічне мислення, зокрема, для 

розв’язування розрахункових і експериментальних задач, 

просторову уяву для складання структурних формул і моделей 

речовин; 

- будувати і тлумачити графіки, схеми, діаграми, складати 

моделі хімічних сполук і процесів. 

Ставлення: 
- усвідомлювати необхідність математичних знань для 

розв’язування наукових і технологічних хімічних проблем. 

Навчальні ресурси: 
- навчальні завдання на виконання обчислень за хімічними 

формулами і рівняннями реакцій;  

- представлення інформації в числовій чи графічній формах за 

результатами хімічного експерименту та виконання навчальних 

проектів. 

4 Основні 

компетентності 

у природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: 

- пояснювати природні явища, процеси в живих організмах і 

технологічні процеси на основі хімічних знань; 

- формулювати, обговорювати й розв’язувати проблеми 

природничо-наукового характеру; 

- проводити досліди з речовинами з урахуванням їхніх 

фізичних властивостей;  

- виконувати експериментальні завдання і проекти, 

використовуючи знання з інших природничих предметів; 

- використовувати за призначенням сучасні прилади і 

матеріали; 



 

  

- визначати проблеми довкілля, пропонувати способи їх 

вирішення;  

- досліджувати природні об'єкти. 

№ 

п/п 

Ключова 

компетентність 

Предметний зміст ключової компетентності і навчальні 

ресурси для її формування 

  Ставлення: 

- усвідомлювати значення природничих наук для пізнання 

матеріального світу; внесок видатних учених у розвиток 

природничих наук;  

- оцінювати значення природничих наук і технологій для 

сталого розвитку суспільства; 

- висловлювати судження щодо природних явищ із погляду 

сучасної природничо-наукової картини світу. 

Навчальні ресурси: 

- навчальне обладнання і матеріали, засоби унаочнення;  

- міжпредметні контекстні завдання;  

- інформаційні й аналітичні матеріали з проблем стану 

довкілля, ощадного використання природних ресурсів і 

синтетичних матеріалів; 

- інформаційні матеріали про сучасні досягнення науки і 

техніки; 

- патентні бази даних про винаходи. 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: 
- використовувати сучасні пристрої для пошуку хімічної 

інформації, її оброблення, збереження і передавання;  

- створювати інформаційні продукти хімічного змісту. 

Ставлення: 

- критично співставляти і оцінювати хімічну інформацію з 

різних інформаційних ресурсів; 

- дотримуватись авторського права, етичних принципів 

поводження з інформацією; 

- усвідомлювати необхідність екологічних методів та засобів 

утилізації цифрових пристроїв. 

Навчальні ресурси: 
- електронні освітні ресурси (бази даних про речовини та їхні 

характеристики); 

- віртуальні хімічні лабораторії.  

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 
Уміння: 

- організовувати самоосвіту з хімії: визначати мету, планувати, 

добирати необхідні засоби;  

- спостерігати за хімічними перетвореннями в об’єктах та 

проводити хімічний експеримент;  

- виконувати навчальні проекти хімічного й екологічного 

змісту.  

Ставлення: 

- цікавитися подіями в хімічній науці та технології, новими 

речовинами і матеріалами, застосуванням їх; 

- прагнути самовдосконалення; 

- осмислювати результати самостійного вивчення хімії; 

- розуміти перспективу власного розвитку упродовж життя, 

пов'язаного із хімічними знаннями. 

Навчальні ресурси: 
- медійні джерела, дидактичні засоби навчання. 



 

№ 

п/п 

Ключова 

компетентність 

Предметний зміст ключової компетентності і навчальні 

ресурси для її формування 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: 
- виробляти власні цінності, ставити цілі, діяти задля 

досягнення їх, спираючись на хімічні знання; 
- залучати партнерів до виконання спільних проектів з хімії; 
- виявляти здатність до роботи в команді, бути 

ініціативним/ініціативною, генерувати ідеї, брати відповідальність 
за прийняття рішень, вести діалог задля досягнення спільної мети 
під час виконання хімічного експерименту і навчальних проектів. 
Ставлення: 

- вірити в себе, у можливості команди і власні;  
- виважено ставитися до вибору майбутнього напряму 

навчання, пов’язаного з хімією; 
- бути готовими до змін та інновацій. 

Навчальні ресурси: 
- література про успішних винахідників і підприємців;  
- зустрічі з успішними людьми;  
- бізнес-тренінги, екскурсії на сучасні підприємства. 

8 Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння: 
- розуміти і виконувати встановлені державою закони і правила 

щодо збереження довкілля; 
- співпрацювати з іншими над реалізацією соціально значущих 

проектів, що передбачають використання хімічних знань;  
- працювати в групі зацікавлених людей, співпрацювати з 

іншими групами, залучати ширшу громадськість до розв’язування 
проблем збереження довкілля. 
Ставлення: 

- виявляти патріотичні почуття до України, любов до малої 
батьківщини; 

- дотримуватись загальновизнаних моральних принципів і 
цінностей і бути готовими відстоювати ці принципи і 
       цінності; 

- виявляти зацікавленість у демократичному облаштуванні 
оточення й екологічному облаштуванні довкілля; 

- оцінювати необхідність сталого розвитку як пріоритету 
міжнародного співробітництва; 

- шанувати розмаїття думок і поглядів;  
- цінувати й шанувати внесок видатних українців, зокрема 

вчених-хіміків. 
Навчальні ресурси: 

- навчальні і соціальні проекти, тренінги. 

9 Обізнаність та 

самовираження 

у сфері культури 

Уміння: 
- використовувати сучасні хімічні засоби і матеріали для 

втілення художніх ідей і виявлення власної творчості; 
- пояснювати взаємозв’язок мистецтва і хімії.  

Ставлення: 
- цінувати вітчизняну і світову культурну спадщину, до якої 

належать наука і мистецтво. 
Навчальні ресурси: 

- твори образотворчого мистецтва, музичні й літературні твори 
як ілюстрації до вивчення хімічних явищ;  

- контекстні завдання;  
- синхроністична таблиця. 



 

  

Предметна хімічна компетентність учнів є складником ключової 

компетентності у природничих науках і технологіях. Володіння хімічною 

компетентністю на рівні стандарту означає здатність учнів мислити і діяти з 

позицій світоглядних орієнтацій і ціннісних установок, сформованих у процесі 

навчання хімії.  

Предметна компетентність означена такими компонентами: знаннєвим 

(пізнавальним), діяльнісним (поведінковим) і ціннісним (мотиваційним). Змістове 

наповнення цих компонентів розкрито в рубриці програми «Очікувані результати 

навчання». 

Перелік очікуваних результатів навчання – орієнтир вчителя на досягнення 

мети освітнього процесу на відповідному змісті зазначених тем програми, що 

полегшить планування цілей і завдань уроків, дасть змогу виробити адекватні 

методичні підходи до проведення навчальних занять, поточного й тематичного 

оцінювання. 

Отже, основним завданням кожного уроку має стати досягнення певного 

результату навчання, тобто набуття, формування чи розвиток учнем визначених 

№ 

п/п 

Ключова 

компетентність 

Предметний зміст ключової компетентності і навчальні 

ресурси для її формування 

10 Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: 

- усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі і її 

цілісність;  

- використовувати хімічні знання для пояснення користі і 

шкоди здобутків хімії і хімічної технології для людини 

       і довкілля; 

- облаштовувати власне життєве середовище без шкоди для 

себе, інших людей і довкілля; 

- дотримуватися здорового способу життя; 

- безпечно поводитись із хімічними сполуками і матеріалами в 

побуті; 

- брати участь у реалізації проектів, спрямованих на 

поліпшення стану довкілля завдяки досягненням хімічної        

науки; 

- дотримуватися правил екологічно виваженої поведінки в 

довкіллі. 

Ставлення: 

- підтримувати й утілювати на практиці концепцію сталого 

розвитку суспільства; 

- розуміти важливість гармонійної взаємодії людини і природи; 

- відповідально й ощадно ставитися до використання 

природних ресурсів як джерела здоров’я і добробуту  

  та безпеки людини і спільноти; 

- оцінювати екологічні ризики і бути готовим до розв‘язування 

проблем довкілля, використовуючи знання з хімії. 

Навчальні ресурси: 
- навчальні проекти; 

- якісні й кількісні задачі екологічного змісту. 



 

навчальною програмою умінь, навичок, ставлень, цінностей, зазначених у лівій 

частині таблиці. А відтак мають змінитися підходи до конструювання і 

проведення навчальних занять. Від трансляції готових знань учитель має перейти 

до методик, які дозволяють учням самостійно добувати знання у ході навчальної 

діяльності; формувати уміння їх застосовувати у різних ситуаціях, генерувати і 

продукувати ідеї або нові знання; висловлювати власну точку зору щодо певних 

процесів чи явищ тощо. 

Компетентнісний підхід у навчанні, на відміну від предметно 

зорієнтованого, передбачає інтеграцію ресурсів змісту курсу хімії та інших 

предметів на основі провідних соціально й особистісно значущих ідей, що 

втілюються в сучасній освіті: уміння вчитися, екологічна грамотність і здоровий 

спосіб життя, соціальна та громадянська відповідальність, ініціативність і 

підприємливість. 

Для реалізації цих ідей виокремлено такі 

 «Екологічна безпека і 

сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», 

«Підприємливість і фінансова грамотність».  

Наскрізні змістові лінії послідовно розкриваються у процесі навчання й 

виховання учнів, є спільними для всіх предметів і корелюються з ключовими 

компетентностями.  

Змістова лінія 



 

 

реалізується на зразках, що дають змогу учневі усвідомити причинно-наслідкові 

зв’язки у природі і її цілісність; важливість сталого (керованого) розвитку країни 

для майбутніх поколінь. Такі зразки надає матеріал про одержання й застосування 

речовин, збереження природних ресурсів – води й повітря, раціональне й ощадне 

використання природних вуглеводнів, колообіг хімічних елементів і речовин 

тощо.  

Результатом реалізації цієї змістової лінії є не лише обізнаність учня із 

екологічними проблемами, пов’язаними із дотриманням чистоти навколишнього 

середовища, процесами горіння і дихання, кислотними дощами, стійкими 

органічними забруднювачами, а й усвідомлення можливості розв’язування цих 

проблем засобами хімії. Учень цінує природні ресурси, від яких залежить його 

здоров’я, добробут, сталий розвиток країни; усвідомлює необхідність збереження 

чистоти довкілля; бере участь у відповідних заходах; екологічно виважено 

поводиться у довкіллі. 

Становленню учнів як свідомих громадян, патріотів України, членів 

соціуму, місцевої громади, шкільного колективу має сприяти реалізація змістової 

лінії 

 На уроках хімії учні 

ознайомлюються зі здобутками вітчизняних учених та їхньою громадянською 

позицією, оцінюють розвиток вітчизняного виробництва на основі досягнень 

хімічної науки, навчаються працювати в команді, відповідально ставитись до 

завдань, визначених колективом, та ретельно виконувати свою частину роботи. У 

позаурочний час дбають про чистоту навколишнього середовища свого регіону, 

беруть посильну участь у реалізації соціально значущих навчальних проектів. 

Результатами, що засвідчують продуктивність реалізації цієї лінії, є усвідомлення 

учнями відповідальності за результати навчання, які можуть у майбутньому 

вплинути на розвиток країни; сумлінне виконання завдань у команді; раціональне 



 

використання речовин; участь у захисті довкілля і збереженні його для себе та 

майбутніх поколінь. 

Змістова лінія 

 торкається всіх без винятку 

тем програми з хімії, оскільки використання здобутків хімії упродовж усього 

життя людини тісно пов’язано зі здоров’ям і життєзабезпеченням. Послідовний 

розвиток цієї змістової лінії у змісті курсу дає учням змогу усвідомити, з одного 

боку, значення хімії для охорони здоров’я, а з іншого – можливу шкоду продуктів 

сучасної хімічної технології у разі неналежного використання їх.  

У результаті реалізації цієї змістової лінії учень дотримується правил 

безпечного поводження з речовинами і матеріалами у лабораторії, побуті й 

довкіллі; усвідомлює залежність здоров’я від чистоти води, повітря, складу 

харчових продуктів; дотримується здорового способу життя. 

Змістова лінія 

«

націлює учнів на мобілізацію знань, практичного досвіду і ціннісних установок у 

ситуаціях вибору і прийняття рішень. У навчанні хімії такі ситуації створюються 

під час планування самоосвітньої навчальної діяльності, групової навчальної, 

експериментальної роботи, виконання навчальних проектів та їх презентування, 

розв’язування розрахункових і контекстних задач, вироблення власної моделі 

поведінки у довкіллі.  



 

Розкриття змістової лінії потребує позитивних прикладів із історії хімії, 

діяльності вчених і підприємців у галузі хімії, екології, фармакології, що 

засвідчують можливість розв’язування не лише теоретичних, а й практичних 

проблем хімії і хімічного виробництва.  

У результаті реалізації цієї змістової лінії учень усвідомлює важливість 

вивчення хімії; оцінює успіхи, досягнуті сучасним суспільством у хімічній науці, 

розробленні способів одержання, переробки і застосування речовин як такі, що 

залежать від знань, умінь, ініціативи і підприємливості окремих особистостей і 

груп однодумців; переносить це ставлення на різні види своєї навчальної 

діяльності, поводження у довкіллі; свідомо обирає напрям навчання у старшій 

школі, виходячи з власних можливостей.  

 

БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ 

 

Мета навчання біології та екології на рівні стандарту полягає у формуванні 

в учнів природничо-наукової компетентності шляхом засвоєння системи 

інтегрованих знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток 

і взаємодію, взаємозв’язок із довкіллям; розуміння біологічної картини світу та 

цінності таких категорій, як життя, природа, здоров’я; свідомого ставлення до 

природи як універсальної, унікальної цінності; застосування знань з біології та 

екології у повсякденному житті, оцінювання їх ролі для сталого (збалансованого) 

розвитку людства, науки та технологій.   

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких завдань:  

– оволодіння учнями термінологічним апаратом біології та екології, 

засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і 

закономірностей, що дають змогу зрозуміти неперервність життя та його 

нерозривний зв'язок з довкіллям; 

– розуміння універсальності функціональних ознак життя,  принципів та 

вимог підтримання життєдіяльності організму;  

– встановлення міжпредметного, внутрішньоциклового та міжциклового 

зв’язку біології і екології з метою формування в учнів гуманістичних поглядів на 

природу, сучасних уявлень про її цілісність і розвиток; 

– набуття досвіду пошуково-дослідницької діяльності та уміння 

представляти отримані результати; 

– використання набутих знань, навичок та умінь у повсякденному житті для 

оцінки впливу факторів довкілля, наслідків своєї діяльності для збереження 

власного здоров’я та безпеки інших людей; 



 

– розвиток особистої відповідальності за стан довкілля, формування 

ціннісних орієнтацій на збереження природи, розуміння необхідності узгодження 

стратегії природи і стратегії людини на основі ідеї універсальності природних 

зв'язків та самообмеженості, подолання споживацького ставлення до природи.  

 

Основна концептуальна ідея навчальної програми базується на реалізації 

функціонального, системно-структурного та екологічного підходів і полягає у 

формуванні природничо-наукової компетентності випускників  шляхом засвоєння 

знань про живу природу як цілісну систему, розвитку ціннісних орієнтацій у 

ставленні до природи. 

На вивчення курсу відводиться 140 годин: 

10 клас  –  70 години (2 год. на тиждень); 

11 клас  –  70 години (2 год. на тиждень). 

Зміст курсу є логічним продовженням навчальних курсів основної школи і 

розподіляється за роками навчання таким чином: 

10 клас  –  теми: «Біорізноманіття», «Обмін речовин і перетворення 

енергії»,  «Спадковість і мінливість», «Репродукція та розвиток»; 

11 клас  –  теми: «Адаптації», «Біологічні основи здорового способу 

життя», «Екологія», «Сталий розвиток та раціональне природокористування», 

«Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та 

біотехнології». 

В основу виокремлення тем покладено принцип функціональних ознак 

життя, які є універсальними критеріями живої природи і дозволяють сформувати 



 

цілісну системну картину даного явища. В кожній темі по можливості передбачена 

наявність екологічної складової, що розкриває роль факторів зовнішнього 

середовища, взаємозв’язок живого зі своїм довкіллям, наслідки порушення умов 

довкілля для функціонування різних ієрархічних рівнів життя, визначення 

діяльнісних аспектів подолання екологічних проблем та досягнення сталого 

(збалансованого) розвитку. В кожній темі передбачено наявність 

здоров’язбережувальної компоненти, що розкриває ознаки та критерії здоров'я, 

визначає роль ендогенних та екзогенних чинників, забезпечує набуття навичок  

безпечної поведінки, спрямованих на збереження власного здоров’я та здоров’я 

інших людей. 

  Досягнення цієї мети забезпечується шляхом реалізації нового змісту 

навчання, організації навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного, 

діяльнісного підходів, реалізації наскрізних змістових ліній.  

Наскрізні змістові лінії є засобом інтеграції навчального змісту, 

корелюються з ключовими компетентностями, опанування яких забезпечує 

формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його 

поведінку в  життєвих ситуаціях. 

Змістові лінії  «Екологічна безпека і сталий розвиток» і «Здоров'я і 

безпека» відображені системно в усіх темах програми. Змістова лінія  

«Екологічна безпека і сталий розвиток»   націлена на формування в учнів  

екологічної культури, соціальної активності, відповідальності та готовності брати 

участь у вирішенні питань збереження довкілля і сталого (збалансованого) 

розвитку суспільства. Змістова лінія «Здоров'я і безпека» забезпечує формування 

здоров’язбережувальної компетентності учнів як духовно, емоційно, соціально і 

фізично повноцінних членів суспільства, які здатні дотримуватися здорового 

способу життя і формувати безпечне життєве середовище.  

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» сприятиме 

формуванню діяльного члена громади й суспільства, який розуміє принципи та 

механізми функціонування суспільства, є вільною особистістю, яка визнає 

загальнолюдські й національні цінності та керується морально-етичними 

критеріями й почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці. Зміст 

тем 10 класу орієнтує на формування біоетичних норм поведінки в природі, 

розуміння відповідальності за свої  вчинки в   природі та суспільстві. Теми  11 

класу спрямовані на розвиток здатності критично оцінювати події в державі на 

основі даних соціально-економічних, демографічних, екологічних та інших явищ 

і процесів в Україні та світі, протистояти маніпулюванню свідомістю, що 

застосовується в інформаційному просторі.   



 

Змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» націлена на 

розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному 

швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння молодим 

поколінням українців практичних аспектів фінансових питань. Реалізація цієї 

змістової лінії спрямовує освітній процес в старшій школі на 

формування здатності обирати раціональні та збалансовані підходи при здійсненні 

господарської діяльності, на розуміння нерозривності економічної успішності з 

прогнозованим станом довкілля у майбутньому. 

Освітній процес рекомендується базувати на компетентнісно орієнтованих 

завданнях з використанням сучасних освітніх технологій. Механізми формування 

компетентностей – особистісна мотивація, актуалізація, прагнення до 

самореалізації, конкурентнозмагальний підхід, проектна діяльність, професійна 

орієнтованість, розвиток особистісних якостей, міждисицплінарність. 

Основну увагу слід зосередити на формуванні компетентностей, потрібних 

для успішної самореалізації випускника школи в суспільстві. Зміст 

компетентностей є відображення соціального замовлення набуття знань, навичок, 

умінь, автономності та відповідальності молодих громадян для повсякденного 

життя в суспільстві 

Предмет «Біологія і екологія» є одним з базових,  який формує цінності, що 

виражаються у формі компетентностей. Відповідно до Рекомендації 

Європейського Парламенту та Ради (ЄС) "Про основні компетенції для навчання 

протягом усього життя" і положень «Концепції Нової української школи» 

реалізація освітніх стандартів та програм повинна забезпечувати формування у 

випускника школи 10 ключових компетентностей. Біологія разом з іншими 

предметами робить свій внесок у формування ключових компетентностей. Цей 

внесок розкрито в таблиці «Компетентнісний потенціал навчального предмета 

«Біологія і екологія». 

 

Компетентнісний потенціал навчального предмета «Біологія і екологія» 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність самостійно виконувати  завдання у сфері біології та 

екології  у процесі навчання, зокрема в нестандартних ситуаціях 

Ключові 

компетентності 

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях: 
наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність 
застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати 
науковий метод, формулювати гіпотези, збирати дані, спостерігати, 
проводити прості експерименти, аналізувати, формулювати висновки.  
Екологічна грамотність і здорове життя: розумно та раціонально 
користуватися природними ресурсами в рамках збалансованого 
розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і 
здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу 
життя. 
Уміння вчитися впродовж життя: здатність до пошуку та засвоєння 
нових знань, набуття нових умінь і навичок, організації навчального 



 

процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування 
ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні 
цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну 
траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж 
життя. 
Інформаційно-цифрова компетентність: застосування інформаційно-
комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну 
інформацією у навчальній діяльності. Розуміння етики роботи з 
інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо). 
Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами: 
здатність усно і письмово описувати факти, пояснювати явища живої 
природи, формулювати та аргументувати, зрозуміло для слухачів 
доносити власні погляди на актуальні наукові та суспільні проблеми у 
сфері біології та екологічної безпеки, у тому числі з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій. 
Спілкування іноземними мовами: використовувати іншомовні 
навчальні джерела для отримання інформації біологічного та 
екологічного змісту; описувати іноземними мовами, аналізувати та 
оцінювати роль природних явищ у сучасному світі, доречно 
використовувати біологічні поняття та найуживаніші терміни в усних 
чи письмових текстах, читати й тлумачити біологічну   термінологію 
іноземною мовою. 
 Математична компетентність: застосовувати математичні (числові та 
геометричні) методи для вирішення прикладних завдань та проблем у 
сферах біології та екології. Здатність до розуміння і використання 
простих математичних моделей природних явищ і процесів. 
 Ініціативність і підприємливість: генерувати нові ідеї й ініціативи 
щодо проектної та винахідницької діяльності, ефективного 
використання природних ресурсів; уміння раціонально вести себе як 
споживач; прогнозувати вплив біології на розвиток технологій, нових 
напрямів підприємництва; керувати групою (надихати, переконувати й 
залучати до діяльності, зокрема природоохоронної чи наукової). 
Соціальна та громадянська компетентності:   уміння працювати в 
команді з метою досягнення спільного результату при проведенні 
екологічних заходів та здійсненні просвітницької діяльності; 
відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо діяльності в 
довкіллі, під час реалізації проектів і дослідницьких завдань; готовність 
брати участь у природоохоронних заходах; громадянська 
відповідальність за стан довкілля, пошанування розмаїття думок і 
поглядів. 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність самостійно виконувати  завдання у сфері біології та 

екології  у процесі навчання, зокрема в нестандартних ситуаціях 

 Обізнаність та самовираження у сфері культури: усвідомлення 

причетності до національної та світової культури через вивчення 

біології й екології; розуміння гармонійної взаємодії людини й природи. 

Глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя 

відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження 

інших. 

Предметні 

компетентності 

Знання: 

Знання та розуміння фундаментальних принципів біології та екології, 

основних законів та закономірностей, володіння основним 

термінологічним апаратом, що дозволяє розуміти принципи 

функціонування організмів та надорганізмових систем різного рівня. 

Розуміння місця біології та екології в системі природничих наук, їх роль 

у створенні загальної картини світу, визначенні місця людини в природі 

та сталому розвитку людства.  



 

Уміння 

Здатність застосовувати набуті теоретичні знання та практичні навички 

у сфері біології та екології при виконанні завдань, що передбачає 

прийняття рішень у змінних та нестандартних ситуаціях. 

Здатність планувати власну діяльність та оцінювати роботу інших з 

дотриманням вимог збереження власного здоров'я та безпеки 

оточуючих, охорони навколишнього середовища та сталого розвитку 

людства.  

Здатність встановлювати причинно-наслідковий зв'язок між явищами 

живої природи та господарською діяльністю людини, їх впливом на 

здоров'я та безпеку людини, екологічну ситуацію. 

Застосовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології із 

дотриманням етичних норм проводити пошук, обробку та поширення 

інформації про актуальні наукові питання біології, екологічні проблеми 

та здоров’я, критично оцінювати інформацію. 

Автономність і відповідальність 

Самостійно обирати форми та засоби пошуку та засвоєння нових знань 

у сфері біології та екології.  

 Відстоювати власну думку та громадянську позицію з метою 

збереження власного здоров'я, безпеки оточуючих, охорони 

навколишнього середовища та сталого розвитку суспільства. 

 

Специфіка навчального предмета «Біологія і екологія» зумовлює 

формування  дослідницької компетентності учнів, що полягає у здатності до 

пошуку та засвоєнню нових знань, набутті нових умінь і навичок, організації 

навчального процесу через ефективне керування ресурсами та інформаційними 

потоками, вмінні визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати 

свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, 

навчатися впродовж життя. Позитивно мотивують пізнавальну діяльність 

випускників створення дослідницьких проектів, робота з базами даних, 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, 

обробки, обміну інформацією під час виконання практичних і лабораторних робіт, 

мінімум яких передбачений програмою. 

Проблема компетентнісного підходу полягає в тому, що самі по собі 

компетентності не піддаються оцінці. Безпосереднім результатом освітнього 

процесу є очікувані результати навчання, які являють собою сукупність знань, 

умінь, навичок, суджень, ставлень, набутих особою у процесі навчання, 

досягнення яких можна чітко ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.  

Виявлення  сформованості знаннєвого компонента можливе через уміння 

оперувати термінами та поняттями; формулювати визначення понять; називати ті 

чи інші явища, процеси тощо; характеризувати їх за певними ознаками; 

пояснювати механізми процесів тощо. Сформованість діяльнісного компонента 

тісно поєднана з виконанням практичної частини програми. Прояв ціннісного 



 

компонента виражений через ставлення учнів у  висловлених  судженнях, 

обґрунтуванні їх,  оцінці,  висновках. 

Програма дає право вчителю творчо підходити до реалізації її змісту, 

добирати об'єкти для вивчення та включати в зміст освіти приклади зі свого 

регіону, змінювати послідовність вивчення окремих питань у межах теми. 

Кількість годин на вивчення теми є орієнтовною і може бути змінена  Резервні 

години можуть бути використані для повторення, систематизації, узагальнення 

навчального матеріалу, контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

 

Навчання фізичної культури в старшій школі спрямоване на досягнення 

загальної мети базової загальної освіти. Метою базової загальної середньої освіти 

є: розвиток і соціалізація особистості учнів, формування у них національної 

самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю 

мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і 

життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в 

умовах глобальних змін і викликів. 

Випускник старшої школи – це патріот України, який знає її історію; носій 

української культури, який поважає культуру інших народів; компетентний 

мовець, що вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі 

відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до 

самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому 

житті, здатний до підприємливості й ініціативності, має уявлення про світобудову, 

бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення 

науки і техніки, дотримується здорового способу життя.  

 

– важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді. 

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних 

завдань: 

 формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті 

людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку; 

 розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво 



 

необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності; 

 розширення функціональних можливостей організму дитини через 

цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей; 

 формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як 

одного з головних чинників здорового способу життя; 

 формування практичних навичок для самостійних занять фізичними 

вправами та проведення активного відпочинку; 

 формування високих моральних якостей особистості. 

Вклад предмета у формування ключових компетентностей 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. 

Уміння: правильно використовувати термінологічний апарат, спілкуватися 

в різних ситуаціях під час занять фізичною культурою і спортом, за допомогою 

спілкування розв’язувати конфлікти, популяризувати ідеї фізичної культури і 

спорту мовними засобами. 

Ставлення: усвідомлення ролі фізичної культури для гармонійного 

розвитку особистості, пошанування національних традицій у фізичному 

вихованні, українському спортивному русі. 

Навчальні ресурси: інформація про історію спортивного руху в Україні та 

українську спортивну термінологію. 

2. Спілкування іноземними мовами. 

Уміння: за допомогою іноземної мови спілкуватися про фізичну культуру, її 

значення для самореалізації людини, писати тексти іноземною мовою про власні 

спортивні захоплення, шукати інформацію в іноземних джерелах про ефективні 

оздоровчі програми, спортивні новини. 

Ставлення: усвідомлення ролі іноземної мови як мови міжнародного 

спілкування у спорті. 

Навчальні ресурси: спортивні новини іноземною мовою, спортивна 

термінологія. 

 

 

3. Математична компетентність. 

Уміння: використовувати математичні методи під час занять фізичною 

культурою, для створення індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм, 

здійснення самооцінювання власного фізичного стану, вести рахунок при 

проведенні змагань у різних видах спорту, здійснювати підрахунок та аналізувати 



 

частоту серцевих скорочень у стані спокою та під час фізичних навантажень, 

розраховувати зусилля для досягнення мети, аналізуючи швидкість, відстань, 

траєкторію, тощо. 

Ставлення: усвідомлення важливості математичного мислення для 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. 

Навчальні ресурси: завдання на подолання відстані, створення меню 

раціонального харчування. 

4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях. 

Уміння: організовувати та здійснювати туристичні мандрівки; 

застосовувати інноваційні технології для покращення здоров’я; 

виконувати різні фізичні вправи в умовах природного середовища, 

використовувати сили природи в процесі занять із фізичної культури. 

Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання 

екологічного довкілля як ідеального простору для реалізації фізичної активності 

людини, ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до потенційного 

джерела здоров’я, усвідомлення важливості бережливого природокористування. 

Навчальні ресурси: туристичні мандрівки, фізичні вправи на свіжому 

повітрі, засоби загартовування, сучасні фітнес-технології. 

5. Інформаційно-цифрова компетентність. 

Уміння: використовувати цифрові пристрої для навчання техніки рухових 

навичок, фізичних вправ, оцінювання власного фізичного стану, моніторингу 

рухової активності. 

Ставлення: усвідомлення впливу інформаційних та комунікаційних 

технологій і пристроїв на здоров’я людини, переваг та ризиків їх застосування; 

розуміння проблем та наслідків комп'ютерної залежності. 

Навчальні ресурси: комп’ютерні програми для корекції фізичного стану, 

майстер-класи з різних видів спорту, відеоуроки та відеоролики про проведення 

різних форм фізкультурно-оздоровчих занять. 

6.  Уміння вчитися впродовж життя. 

Уміння: розв’язувати проблемні завдання у сфері фізичної культури і 

спорту; 

досягати конкретних цілей у фізичному самовдосконаленні; розробляти 

індивідуальні оздоровчі програми з урахуванням власних можливостей, мотивів 

та потреб; 

шукати, аналізувати та систематизувати інформацію у сфері фізичної 

культури та спорту. 



 

Ставлення: розуміння потреби постійного фізичного вдосконалення. 

Навчальні ресурси: приклади індивідуальних фізкультурно-оздоровчих 

програм. 

7.  Ініціативність і підприємливість. 

Уміння: боротися, здобувати чесну перемогу та з гідністю приймати 

поразку, контролювати свої емоції, організовувати свій час і мобілізувати ресурси, 

оцінювати власні можливості в процесі рухової діяльності, реалізовувати різні 

ролі в ігрових ситуаціях, відповідати за власні рішення, користати з власних 

переваг і визнавати недоліки у тактичних діях у різних видах спорту, планувати та 

реалізовувати спортивні проекти (турніри, змагання тощо). 

Ставлення: ініціативність, активність у фізкультурній діяльності, 

відповідальність, відвага, усвідомлення важливості співпраці під час ігрових 

ситуацій. 

Навчальні ресурси: спортивні змагання з різних видів спорту. 

8.  Соціальна та громадянська компетентності. 

Уміння: організовувати гру чи інший вид командної рухової діяльності; 

спілкуватися в різних ситуаціях, нівелювати конфлікти; дотримуватися: 

правил чесної гри (Fair Play): поважати суперника, здобувати перемогу чесним 

шляхом за рахунок ретельної підготовки, з гідністю приймати поразку, пам’ятати, 

що головна перемога – це перемога над собою;   

Ставлення: поцінування підтримки, альтернативних думок і поглядів; 

толерантність; 

розуміння зв’язку між руховою активністю та здоров’ям, свідоме ставлення 

до власного здоров’я та здоров’я інших. 

Навчальні ресурси: командні види спорту. 

9.  Обізнаність та самовираження у сфері культури. 

Уміння: виражати свій культурний потенціал через рухову діяльність; 

удосконалювати культуру рухів. 

Ставлення: усвідомлення можливостей самовираження та самореалізації 

через фізичну культуру та спорт; 

дотримання мовленнєвого етикету. 

Навчальні ресурси: форми фізичного виховання: спортивні свята, змагання, 

рухливі перерви, фізкультпаузи. 

10. Екологічна грамотність і здорове життя. 



 

Уміння: свідомо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших; 

організувати гру чи інший вид рухової діяльності, спілкуватися в різних ситуаціях 

фізкультурно-спортивної діяльності,  

Ставлення: усвідомлення важливості дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог при виконанні фізичних вправ, значення рухової активності в житті людини 

для покращення здоров’я, самоконтролю в процесі занять фізичною культурою, 

дотриматися правил безпечної поведінки під час уроків, змагань та інших форм 

фізичного виховання. 

Навчальні ресурси: форми фізичного виховання: спортивні свята, змагання, 

рухливі ігри. 

Призначення змістових ліній. 

Змістова лінія  «Екологічна безпека та сталий розвиток» націлена на 

формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної 

свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і 

розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх 

поколінь.  

Використовувати знання про особливості фізичного стану та  адаптацію 

організму до фізичних навантажень в процесі  фізкультурно-оздоровчих занять, 

використовувати інноваційні технології для покращення здоров’я, усвідомлювати 

людину як частину природи, її взаємодію з природнім середовищем у процесі 

фізкультурно-оздоровчої діяльності, використовувати сили природи в процесі 

занять з фізичної культури, вміти проводити різні форми рухової активності в 

умовах природного середовища тощо. 

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» сприятиме 

формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і 

механізми функціонування суспільства. 

Вміти ефективно співпрацювати з іншими у процесі фізичного виховання, 

виявляти солідарність та зацікавлення у спільному розв’язанні проблем, 

здійснювати критичну і практичну рефлексію, в ухваленні спільних рішень в 

досягненнях мети, формування відповідальності та розуміння цінностей фізичної 

культури, дотримання демократичних принципів у фізкультурній діяльності. 

Вивченням питань, що належать до змістової лінії «Здоров'я і безпека» 

прагнуть сформувати учня/ученицю як духовно, емоційно, соціально і фізично 

повноцінного члена суспільства, який/яка здатний/на дотримуватися здорового 

способу життя і формувати безпечне життєве середовище. 

Розуміти, що фізична культура є складовою частиною загальної культури 

суспільства, спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-



 

вольових та інтелектуальних якостей людини з метою гармонійного формування 

її як особистості. Усвідомлювати, що фізична культура є важливим засобом 

підвищення соціальної активності людей, задоволення їх моральних, естетичних 

та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвиток 

дружніх стосунків тощо. Свідомо ставитися до власного здоров’я та здоров’я 

інших; вміти організувати гру чи інший вид рухової діяльності, спілкуватися в 

різних ситуаціях фізкультурно-спортивної діяльності, нівелювати конфлікти, 

здобувати чесну перемогу та з гідністю приймати поразку, дотримуватися правил 

чесної гри, усвідомлювати важливість дотримання санітарно-гігієнічних вимог 

при виконанні фізичних вправ, розуміти значення рухової активності в житті 

людини для покращення здоров’я, формувати навички самоконтролю в процесі 

занять фізичною культурою, дотриматися правил безпечної поведінки під час 

уроків, змагань та інших форм фізичного виховання. 

Змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» націлена на 

розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному 

швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння молодим 

поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення 

заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). 

Формувати уміння надавати фізкультурно-оздоровчі послуги з урахуванням 

особливостей конкретного підприємства, організації тощо. Сприяти формуванню 

здатності до оцінювання власних можливостей в процесі рухової діяльності, вміти 

працювати в команді, формувати навички співробітництва, реалізовувати різні 

ролі в ігрових ситуаціях, відповідати за прийняті рішення, усвідомлювати 

важливість співпраці під час ігрових ситуацій, власних позитивних сторін та 

визнавати свої недоліки у тактичних діях в різних видах спорту, проявляти 

ініціативність та активність у фізкультурній діяльності, вміти планувати змагання 

між класами, школами тощо та укладати кошторис запланованих змагань. 

Предметна компетентність є багатокомпонентним утворенням, основними 

компонентами є знаннєвий, діяльнісний і ціннісний. Зміст цих компонентів 

розкрито в рубриці програми «Очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів/учениць». 

 

 

ПРОФІЛЬНІ ПРЕДМЕТИ І СПЕЦІАЛЬНІ КУРСИ 

 

ОСНОВИ ТЕОРІЇ РІЗАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

 



 

Предметом вивчення навчальної дисципліини є: засвоєння знань і 

придбання навичок необхідних для правильного вибору верстату та інструменту, 

їхньому раціональному застосуванні при виконанні курсового та дипломного 

проектування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є мати уявлення про 

металообробку на металорежучих верстатах, як щодо переважного способу 

виготовлення деталей високоточних машин і механізмів, Знати основи фізичних 

явищ, супроводжуючих процес різання, і їх роль у формуванні якості 

поверхневого шару оброблюваного матеріалу, використовуваного при точінні, 

свердлінні, фрезеруванні, нарізуванні різьби і іншим методах обробки заготовки. 

Знати технологічні можливості основних типів металорізального устаткування по 

обробці елементарних поверхонь. Мати уяву про розрахунки режимів різання на 

різні операції. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

знати: 

 матеріали які застосовуються для виготовлення інструментів; 

 конструктивні елементи та геометричні параметри інструменту; 

 методи розрахунку режимів різання; 

 технологічні можливості основних типів металорізального 

устаткування по обробці елементарних поверхонь 

 види рухів та МРВ, їх взаємозв’язок при обробці деталей; 

 види передач, які використовуються у МРВ; 

 металорізальні верстати, їх устрій, кінематику; 

 основні вимоги до експлуатації верстатів. 

вміти: 

 розраховувати режими різання на основі операції, 

 вибирати геометричні параметри ріжучого інструменту, 

 практично вибрати ріжучий інструмент, 

 складати кінематичні схеми приводів металорізальних верстатів; 

 практично користуватись ГОСТами та довідковою літературою. 

 

 

ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ ЕЛЕКТРОНІКИ 

 



 

 – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних 

для вивчення електрообладнання металургійних цехів, особливостей його 

застосування в залежності від типу технологічного процесу. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

знати: 

 електротехнічні закони, методи аналізу електричних, магнітних та 

електронних кіл; 

 принципи дії, будову, властивості та області застосування основних 

електротехнічних та електронних пристроїв і електровимірювальних приладів; 

електротехнічну термінологію та символіку:  

вміти: 

 читати електричні схеми та літературу; 

 складати прості електричні кола, враховуючи задані умови 

 підключати прилади для вимірювання електричних параметрів, згідно з 

умовами підключення електричних ланцюгів використовувати електротехнічні 

знання для розв’язування простих виробничих ситуацій 

 експериментально визначати параметри і характеристики типових 

електротехнічних та електронних елементів і пристроїв; 

 виконувати вимірювання основних електричних величин; 

 обирати необхідні електротехнічні пристрої, правильно їх експлуатувати 

із дотриманням правил безпеки та складати разом зі спеціалістами-електриками 

технічні завдання на розробку електричних частин автоматизованих пристроїв та 

установок для керування виробничими процесами. 

 

ТЕХНІЧНА  МЕХАНІКА 

 

Мета вивчення дисципліни – придбання студентами знань конструктивних 

кінематичних особливостей і експлуатаційних можливостей механізмів. Дати 

навички в виборі, проектуванні та  розрахунку  обладнання та його елементів за 

заданими умовами роботи, або навантаження. 

Студенти, після вивчення дисципліни повинні  

вміти: 



 

 визначити точки прикладання та напрям реакції зв’язку. 

 проектування сили на вісі. 

 графічно та аналітично знаходити рівно дію довільної кількості збіжних 

сил. 

 знаходити зусилля в стержнях, опорних балках. 

 робити перевірку правильності розв’язання задач. 

 знаходити координати центру ваги тіла, поперечний переріз якого 

складається з простих геометричних фігур. 

 знаходити координати центру ваги тіла, поперечний переріз якого 

складається з профілів стандартного прокату. 

 визначати задачі на визначення пройденого шляху, швидкості та 

прискорення точки, кутового переміщення, кутової швидкості та прискорення 

тіла, що обертається, швидкості та прискорення точки, лінійного переміщення. 

 розв’язання задач на визначення роботи і потужності під час 

поступального та обертального руху тіла. 

 розв’язання задач з використанням методу кінетостатики, теорем про 

зміну кількості руху та зміну кінетичної енергії. 

 визначення внутрішніх силових чинників і вид деформації в довільному 

поперечному перерізі конструкції при різних способах навантаження. 

 будувати епюри повздовжніх сил. 

 виконувати проектні перевірочні розрахунки на основі умов міцності за 

розтягу, крученню та згину конструкції. 

 вміти визначати вид деформації і розраховувати нескладні конструкції 

деталей. 

 вміти розраховувати вал на міцність за сумісною  дією згину та кручення. 

 читати кінематичну схему механізму, визначати передаточне число, 

потужність та обертальний момент на валах багатоступеневої передачі. 

 розраховувати зварні заклепочні та найпростіші різьбові з’єднання. 

 виконувати геометричний та силовий розрахунок прямозубих зубчатих 

передач. 

 

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І ТЕХНІЧНІ 

ВИМІРЮВАННЯ 

 

Мета вивчення дисциплін – формування у студентів знань, умінь та 

навиків, які дозволяють кваліфіковано підвищувати якість ремонту 



 

технологічного обладнання, користуватися стандартами, положеннями 

взаємозамінності і метрології. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

 сутність та вплив стандартизації і взаємозамінності на розвиток 

інженерної механіки: 

 основні поняття, терміни та визначення по допусках та посадках для 

гладких елементів деталей та їх з'єднань; 

 особливості системи допусків та посадок підшипників кочення для 

з'єднання з валами та корпусами; 

 особливості системи допусків по шпонковим та шліцьовим 

з'єднанням: 

 класифікацію вимірювальних засобів та їх використання. 

вміти: 

 будувати поля допусків, вибирати системи посадок, квалітети та види 

посадок: 

 здійснювати контроль виробів калібрами, вимірювальними приладами: 

 застосовувати набуті знання в курсовому та дипломному проектуванні: 

 розв'язувати задачі пов'язані з методологічним забезпеченням 

взаємозамінності у виробництві. 
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І. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Типова освітня програма профільної середньої освіти закладів освіти, що 

здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної 

середньої освіти, розроблена на виконання Закону України «Про освіту», 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів від 23 листопада 2011 року №1392 (далі – 

Державний стандарт), та з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки 

України від 20 квітня 2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти III ступеня». 

Типова освітня програма профільної середньої освіти закладів освіти, що 

здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної 

середньої освіти (далі – Типова освітня програма) забезпечує виконання 

Державного стандарту, а також визначає засади розроблення та впровадження 

закладами освіти освітніх програм профільної середньої освіти для підготовки 

молодших спеціалістів на її основі. 

Типова освітня програма визначає: 

загальний обсяг та структуру навчального навантаження ; 

очікувані результати навчання здобувачів подані в рамках навчальних 

програм, затверджених наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 «Про надання грифу 

МОН навчальним програмам для учнів 10 – 11 класів закладів загальної середньої 

освіти» та від 24.11.2017 № 1539 «Про надання грифу МОН навчальним 

програмам з фізики і астрономії для учнів 10 – 11 класів та польської мови для 

учнів 5 – 9 та 10 – 11 класів закладів загальної середньої освіти»; 

пропонований зміст окремих предметів, які мають гриф «Затверджено 

Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН; 

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою 

програмою. 

 

1. Загальний обсяг та структура навчального навантаження. 

 

Загальний обсяг навчального навантаження для студентів І – ІІ курсів у 

частині профільної середньої освіти, яке фінансується, складає 2660 годин. 

Гранично допустиме тижневе навантаження на студента І – ІІ курсів у 

частині профільної середньої освіти складає 30 годин. Для медичних та 

мистецьких спеціальностей, термін навчання за якими на основі базової загальної 

середньої освіти не перевищує 3,5 роки, граничне тижневе навантаження студента 



 

може бути збільшено до 36 год. у межах санітарно-гігієнічних норм. Частина 

навчальних годин з предмету "Фізична культура" (2 години на тиждень) не 

враховуються при визначенні гранично допустимого тижневого навантаження 

студентів. 

Освітня програма закладу освіти на основі Типової освітньої програми та 

відповідний навчальний план профільної середньої освіти розробляються 

відповідно до статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту» та 

Державного стандарту. Вони повинні передбачати години на вивчення базових 

предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і 

спеціальних курсів. При складанні навчального плану перелік предметів з блоку 

вибірково-обов’язкових, профільних та спеціальних курсів формується закладом 

освіти самостійно з урахуванням галузі знань та спеціальності, з яких 

здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста. 

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також 

забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», 

«Технології», «Мистецтво»). Заклад освіти самостійно обирає два предмети з 

переліку та визначає розподіл годин між ними. 

Частину навчальних годин в обох запропонованих варіантах призначено для 

забезпечення профільного навчання, яке є невід’ємною частиною професійної 

підготовки молодшого спеціаліста. Профіль навчання формується відповідно до 

спеціальності, за якою здійснюється підготовка здобувачів освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Перелік профільних предметів 

визначається закладами освіти, якщо інше не передбачено стандартами освіти. 

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів: 

базові та вибірково-обов’язкові предмети; 

профільні предмети (орієнтовна кількість годин для базових та вибірково- 

обов’язкових предметів, якщо вони є профільними, наведена в Таблиці 3); 

спеціальні курси, у т. ч. курси за вибором. 

Якщо для певної спеціальності профільними є базові або вибірково- 

обов’язкові предмети, то освітніми програмами може бути передбачене їх 

поглиблене або додаткове вивчення за рахунок годин профільних предметів та 

спеціальних курсів. За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати 

кількість годин на вивчення іноземної мови, використовуючи додаткові години. 

Спеціальні курси разом із профільними предметами відображають 

специфіку конкретного профілю навчання і визначають його сутність. Вони 

призначені для доповнення, поглиблення змісту окремих розділів профільних (а 

за потреби і непрофільних) предметів, можуть містити додаткові споріднені 

розділи, що не включені до навчальних програм, або надавати здобувачам освіти 



 

знання з сфери майбутньої професійної діяльності тощо. Тематика і зміст таких 

курсів можуть розроблятися і затверджуватися закладом освіти. Спеціальні курси 

реалізуються за рахунок годин, передбачених планом для профільних предметів і 

спеціальних курсів. 

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю 

навчання приймає заклад освіти, враховуючи особливості окремої галузі та 

спеціальності. У разі залишку навчальних годин, передбачених на вивчення 

профільних предметів, заклад освіти може використовувати їх для збільшення 

кількості годин на вивчення базових предметів, для вивчення спеціальних і 

факультативних курсів. 

Результати навчання, які виходять за рамки Державного стандарту, можуть 

бути зараховані закладом освіти в результатах навчання за освітньо-професійною 

програмою молодшого спеціаліста, обсяги яких визначаються у кредитах СКТС та 

зараховуються в дисциплінах навчального плану підготовки за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. 

При складанні навчальних планів кількість годин на вивчення базових або 

профільних предметів може бути збільшена за рахунок додаткових годин. 

Деякі предмети можуть викладатися за модульним принципом (наприклад, 

«Фізика і астрономія», «Біологія і екологія») або розділяючи їх, якщо один або 

обидва предмети є профільними для певної освітньої програми. У такому разі 

розподіл годин між модулями здійснюється відповідно до навчальних програм. 

Заняття з курсу «Захист Вітчизни» можуть проводитись наприкінці 

навчального року з використанням навчально-методичної бази військових частин, 

відповідних кафедр закладів вищої освіти, військових комісаріатів, оборонно-

спортивних, військово-патріотичних оздоровчих таборів тощо. 

Якщо тижневе навантаження на студента при вивченні певного предмета 

або курсу становить до двох годин на тиждень, припустимим є його вивчення 

блоком за обмежений період часу з урахуванням необхідності забезпечення 

рівномірності розкладу занять впродовж семестру. 

 

2. Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 

 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, 

визначено завдання, які має реалізувати викладач у рамках кожної освітньої галузі. 

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста. 

 



 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 
Компоненти 

1 Спілкування державною   

(і рідною — у разі 

відмінності) мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в 

різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на 

графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти 

задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною 

мовою; доречно та коректно вживати в мовленні 

термінологію 3 окремих предметів, чітко, лаконічно та 

зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити 

правильність тверджень; уникнення невнормованих 

іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику 

окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних 

формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 

властивостей, доведення правил, теорем. 

2 Спілкування іноземними 

мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і 

розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним 

рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у 

письмовій формі відповідно до поставлених завдань; 

використовувати у разі потреби невербальні засоби 

спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; 

обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії 

відповідно до різних потреб. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; висловлювати свої 

думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з 

іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування; ефективно користуватися 

навчальними стратегіями для самостійного вивчення 

іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий 

у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, 

розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння 

іноземною мовою. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова 

література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні 

тексти. 

  



 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 
Компоненти 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; 
встановлювати відношення між реальними об’єктами 
навколишньої дійсності (природними, культурними, 
технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема 
практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші 
математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 
інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в 
контексті навчальних та практичних задач; 
використовувати математичні методи у життєвих 
ситуаціях. 
Ставлення: усвідомлення значення математики для 
повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку 
технологічного, економічного й оборонного потенціалу 
держави, успішного вивчення інших предметів. 
Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і 
обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації 

4 Основні 

компетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; 
будувати та досліджувати природні явища і процеси; 
послуговуватися технологічними пристроями. 
Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як 
універсальної мови науки, техніки та технологій, 
усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних 
інформаційних технологіях 
Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 
ілюструють функціональні залежності результатів впливу 
людської діяльності на природу. 

5 Інформаційно- 

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 
складати алгоритми; визначати достатність даних для 
розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; 
знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; 
доводити істинність тверджень. 
Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її 
отримання; усвідомлення важливості інформаційних 
технологій для ефективного розв’язування математичних 
задач. 
Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та 
діаграм за допомогою програмних засобів 

6 Уміння вчитися впродовж 

життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й 
застосовувати потрібні знання та способи діяльності для 
досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою 
навчальну діяльність; моделювати власну освітню 
траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та 
оцінювати результати своєї навчальної діяльності; 
доводити правильність власного судження або визнавати 
помилковість. 
Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 
цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні 
світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; 
прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. 
Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 
траєкторії. 

  



 

№ 

з/п 

Ключові 

компетентності 
Компоненти 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та точності, з 

метою вибору найкращого рішення; аргументувати та 

захищати свою позицію, дискутувати; використовувати 

різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання 

життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у 

собі; переконаність, що успіх команди - це й особистий 

успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних 

ідей інших. 

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту 

(оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, 

оцінювати аргументи та змінювати думку на основі 

доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; 

ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; 

співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну 

роль в командній роботі; аналізувати власну економічну 

ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому 

колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити 

споживчий вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення 

до інших незалежно від статків, соціального походження; 

відповідальність за спільну справу; налаштованість на 

логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу 

до висновків; повага до прав людини, активна позиція 

щодо боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 

самовираження у сфері 

культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, 

аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та 

культурні особливості співрозмовників та дотримуючись 

етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-

естетичну складову при створенні продуктів своєї 

діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до 

культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомлення впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах 

мистецтва 



 

№ 

з/п 
Ключові 

компетентності 
Компоненти 

10 Екологічна грамотність і 

здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-

економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні 

наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів 

вирішення проблем можуть бути використані для 

маніпулювання.  

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого 

предмета та екології на основі різних даних; ощадне та 

бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти 

довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд 

порівняльної характеристики щодо вибору здорового 

способу життя; власна думка та позиція до зловживань 

алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-

економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють 

усвідомленню цінності здорового способу життя 

 

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися засобами як окремих 

предметів, так і їх угрупувань. 

Ключові та загальнопредметні компетентності, окремі предмети та 

предметні цикли можуть інтегруватися, формуючи наскрізні лінії. 

Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових 

компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова 

грамотність» спрямоване на формування у студентів здатності застосовувати 

знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

 

Наскрізна 

лінія 
Коротка характеристика 
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Формування у здобувачів соціальної активності, відповідальності та 

екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань 

збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості 

сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними 

даними про використання природних ресурсів, їх збереження та 

примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення 

до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного 

мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати 

перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. При цьому 

є можливим проведення занять на відкритому повітрі. 
 



 

Наскрізна 

лінія 
Коротка характеристика 
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 Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, 

що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця 

наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність 

(дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі 

предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, 

толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. 

Викладач повинен сприяти формуванню у студентів толерантного 

ставлення до товаришів, порядності, чесності. 
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Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого 

члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати 

навколо себе безпечне життєве середовище. 

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону 

здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, 

рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на 

проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення 

проблем, знайдених з «ага (wow) -ефектом», пошук оптимальних 

методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів 

чимало радісних емоцій. 
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 Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність 

успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, 

забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів 

фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, 

страхування, кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо 

планування господарської діяльності та реальної оцінки власних 

можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного 

ставлення до природних ресурсів. 

 

4.  Вимоги та форми здобуття профільної середньої освіти.  

Профільна середня освіта здобувається після здобуття базової середньої 

освіти. 

Форми організації освітнього процесу визначаються закладом освіти 

самостійно відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, 

затвердженого у встановленому законодавством порядку. 

5. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти.  

Внутрішня система забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 



 

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

якість проведення навчальних занять; 

моніторинг досягнення студентами результатів навчання 

(компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

знань, умінь і навичок студентів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що 

передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті 

закладу освіти. 

На підставі затвердженої освітньої програми профільної середньої освіти 

для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти 

розробляється навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. 

6. Рекомендовані форми організації освітнього процесу.  

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

формування компетентностей; 

розвитку компетентностей;  

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

корекції основних компетентностей;  

комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, 

квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з 

навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-

уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.  

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, 

екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми 

доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії 

учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою 

механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що 

відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні 



 

на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. 

Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного 

типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як 

форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може 

будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються 

полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і 

формулюють висновки. 

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім 

уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує 

виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до 

змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій 

самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті 

компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях 

практикуму. Практичне заняття – це така форма організації, в якій учням надається 

можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. 

Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, 

виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-

практичних робіт). Оглядова конференція (для 8 – 11 класів) повинна передбачати 

обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові 

узагальнюючі підходи до його аналізу.  

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати 

міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.  

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з 

об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати 

раніше отримані знання. 

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення 

оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи 

учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.  

Консультація будується за принципом питань і відповідей. 

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може 

здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного 

заняття.  

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння 

учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як 

правило застосовується у класах з вечірньою формою здобуття освіти або для 

інших здобувачів профільної середньої освіти.  



 

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з 

метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує 

навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання 

яких звітують перед вчителем.  

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою 

реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні 

самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану 

роботу. 

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі 

робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу 

бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.  

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування 

знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі 

збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).  

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-

уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, 

виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог 

Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОДАТКИ 

 

Додаток А  

Таблиця 1 

Загальний навчальний час  профільної загальноосвітньої підготовки                         

зі спеціальності 131  «Прикладна механіка»   

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Термін навчання 

(профільна загальна 

середня освіта), роки 

Максимальний обсяг,год 

Молодший спеціаліст 2 роки 2660 

 

 

 
Таблиця 2 

Атестація здобувачів вищої освіти 

Форма атестації Назва навчальних дисциплін 

Підсумкова державна 

атестація 

«Українська  мова», 

«Математика», 

«Історія України» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток Б 

Таблиця 1 

Перелік навчальних дисциплін циклу предметів загальноосвітньої 

підготовки зі спеціальності 131  «Прикладна механіка»  

 
 

Назви навчальних дисциплін 
Загальний обсяг 

годин 

1 2 

1 

 

01 Українська мова 140 

02 Українська література 140 

03 Зарубіжна література 70 

04 Всесвітня історія 70 

05 Іноземна мова 140 

06 Математика 210 

07 Фізика і астрономія 245 

08 Хімія 122 

09 Біологія і екологія 140 

10 Географія 88 

11 Історія України 105 

12 Фізкультура 210 

13 Захист Вітчизни 105 

14 Громадянська освіта 70 

2   

-  



 

 

15 Технології 124 

16 Інформатика 112 

3   

 

 

17 Основи теорії різання матеріалів 95 

18  Загальна електротехніка з основами електроніки 57 

19 Технічна  механіка 102 

20 Взаємозамінність,стандартизація та технічні вимірювання 89 

Додаткові години на дріблення, факультативні курси 226 

ІТОГО: 2660 годин 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НІКОПОЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ 
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Нікополь  

2018 

Схвалено 

Педагогічною радою  

Нікопольського технікуму  

НМетАУ 

Протокол №      1       від 

«____»      вересня      2018 р. 



 

ПЕРЕДМОВА 

 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у 

Нікопольському технікумі  НМетАУ, затвердженого педагогічною радою НТ 

НМетАУ від 21 вересня 2017 року (протокол № 1), проводяться контрольні заходи, 

які включають поточний та підсумковий контроль знань студентів. 

Поточний контроль – здійснюється під час проведення лабораторних, 

практичних та семінарських занять, виконання домашніх, контрольних, 

розрахункових робіт і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи, а також – вхідний контроль залишкових знань з 

базових дисциплін.  

Форма проведення поточного контролю під час  навчальних занять і система 

оцінювання рівня знань визначаються відповідною цикловою комісією та 

оформляються як додаток до робочої навчальної програми.  

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на 

певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених 

етапах.  

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію 

студента.  

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, 

диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни,  

встановлені навчальним планом. 

Екзамен – це вид підсумкового контролю, який має на меті перевірити та 

оцінити отримані студентами знання, уміння та ступінь опанування ними 

практичних навичок, а також розвиток творчого мислення в обсязі вимог програм 

навчальних дисциплін. 

Диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни виключно 

на підставі результатів виконання індивідуальних завдань (розрахункових, 

графічних, курсових робіт (проектів) тощо). Формою контролю курсових робіт 

(проектів) є публічний захист в присутності комісії та всіх студентів групи.   

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за 

дванадцятибальною шкалою. 

Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання 

навчальних досягнень учнів, які структуровані у навчальних програмах, за 

предметами. 



 

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності 

виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, 

достатній, високий. 

І  початковий рівень, коли у результаті вивчення навчального матеріалу 

учень:  

 називає об’єкт вивчення (правило, вираз, формули, геометричну фігуру, 

символ тощо), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його зображення, опис, 

характеристика) запропонована йому безпосередньо; 

 за допомогою вчителя виконує елементарні завдання. 

ІІ  середній рівень, коли учень повторює інформацію, операції, дії, засвоєні 

ним у процесі навчання, здатний розв’язувати завдання за зразком. 

ІІІ  достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання в 

стандартних ситуаціях, вміє виконувати певні операції, загальна методика і 

послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, але зміст та умови виконання 

змінені. 

IV  високий рівень, коли учень здатний самостійно орієнтуватися в нових для 

нього ситуаціях, складати план дій і виконувати його, пропонувати нові, невідомі 

йому раніше розв’язання, тобто його діяльність має дослідницький характер. 

Кожен наступний рівень вимог включає вимоги до попереднього, а також 

додає нові.  

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів 

навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень 

учнів: усної ( індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової 

(самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, 

та інші). 

Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання 

навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевим органом управління 

освітою. При цьому оцінки за семестри, рік, результати державної підсумкової 

атестації переводяться у бали відповідно до цих критеріїв.  

З метою підвищення мотивації учнів до навчання, формування ключових 

компетентностей, підвищення об'єктивності оцінювання впродовж всього періоду 

навчання, градації значущості балів за виконання різних видів робіт можна 

застосовувати рейтингову систему оцінювання.  

  



 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

Оцінювання результатів навчання української мови  здійснюється на основі 

компетентнісного, особистісно орієнтованого, комунікативнодіяльнісного й 

соціокультурного підходів до шкільного мовного курсу, які насамперед мають 

забезпечити розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої 

культури, комунікативної компетентності, гуманістичного світогляду, 

національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, 

естетичних смаків і ціннісних орієнтацій. 

 

Оцінювання мовленнєвої компетентності учнів 

 

 

 

Оцінюється здатність учнів сприймати на слух незнайоме за змістом 

висловлювання з одного прослуховування: розуміти мету висловлювання; 

фактичний зміст; причиннонаслідкові зв’язки; тему й основну думку 

висловлювання; виражальнозображувальні засоби прослуханого тексту; давати 

оцінку прослуханому. 

 

 



 

 

Оцінюється здатність учнів: 

– демонструвати певний рівень розуміння прочитаного;  

– виявляти вміння читати з достатньою швидкістю, плавно, з гарною 

дикцією, відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм;  

– виражати за допомогою темпу, тембру, гучності читання особливості 

змісту, стилю, авторський задум;  

– пристосовувати читання до особливостей слухачів (ступеня підготовки, 

зацікавленості певною темою тощо); 

– емоційно реагувати на прочитане; 

– знаходити в тексті незнайомі слова. 

  



 

Вимоги до оцінювання 
 

Рівень Бали Характеристика читання 

Початкови

й 
1 – 3  

Учні демонструють повільне, емоційно невиразне читання; 

структурують текст і речення; зрідка вдаються до засобів 

виразного читання, інтонують речення зі значною кількістю 

помилок; 

Середній 4 – 6  

Учні читають зі швидкістю, що наближається до норми, 

поділяючи текст на речення; демонструють недостатньо плавне й 

виразне читання; припускаються помилок в інтонуванні, вимові, 

не завжди роблять логічний наголос; читають недостатньо 

емоційно; не вирізняють  у тексті незнайомі слова. 

Достатній 7 – 9  

Учні читають плавно, емоційно виразно, з належною швидкістю, 

правильно інтонують речення й самостійно поділяють їх на 
смислові відрізки, але припускаються певних помилок чи недоліків 

(у вираженні авторського задуму, виконанні комунікативного 

завдання; дотриманні норм орфоепії, дикції тощо); не завжди 

вирізняють у тексті незнайомі слова. 

Високий 10 – 12 

Учні читають плавно, швидко, емоційно виразно, із дотриманням 

орфоепічних та інтонаційних норм; поділяють речення на 

смислові відрізки; розуміють авторський задум, стильові 

особливості тексту, успішно розв’язують комунікативне завдання; 

звертають увагу на незрозумілі слова. 

 

Читання мовчки 

Оцінюється здатність учнів:  

– читати незнайомий текст із належною швидкістю; 

– розуміти й запам’ятовувати після одного прочитання фактичний 

зміст;  

– визначати причиннонаслідкові зв’язки між частинами тексту; 

– відрізняти тему й ідею (основну думку) висловлювання;  

– спостерігати й виявляти ті засоби, за допомогою яких автор досягає 

мети; 

– знаходити в тексті незнайомі слова; 

– демонструвати різні види читання. 

 

І II. Говоріння й письмо (діалогічне та монологічне мовлення ) 

Діалогічне мовлення 



 

Оцінюється здатність учнів: ініціювати комунікативну взаємодію; 

налагоджувати й підтримувати міжособистісну комунікацію; адекватно реагувати 

на співрозмовника; демонструвати певний рівень обізнаності з теми, що 

обговорюється; висловлювати особисту позицію щодо теми, яка обговорюється; 

добирати аргументи на підтвердження власної позиції; здійснювати адекватний 

добір мовновиражальних засобів; формулювати різні запитання й давати 

розгорнуту відповідь; у виборі рішень керуватися системою цінностей, схвалених 

суспільством; володіти типами мовленнєвої діяльності; відчувати стан 

співрозмовника; організовувати конструктивне розв’язання конфліктних ситуацій; 

користуватися прийомами стимулювання й підтримування розмови; 

дотримуватися теми спілкування; дотримуватися норм літературної мови; 

демонструвати певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, логічність, 

виразність, доречність, винахідливість тощо). 

Вимоги до оцінювання діалогічного мовлення 

Рівень Характеристика складених учнями діалогів Бали 

П
о
ч
ат

к
о
в
и

й
 

Учень (учениця) бере участь у діалозі за найпростішою за змістом 

мовленнєвою ситуацією, може не лише відповідати на запитання 

співрозмовника, а й формулювати прості й однотипні за будовою 

запитання, припускаючись помилок різного характеру; демонструє 

небагатий лексикофразеологічний запас; допускає мовні й логічні 

помилки; не ініціює спілкування; не використовує прийоми 

налагодження й підтримування контакту; губиться в конфліктній 

ситуації; комунікативної мети досягає частково. 

1 – 3  

С
ер

ед
н

ій
 

Учень (учениця) досягає комунікативної мети в діалозі з нескладної 

теми, дотримується основних правил поведінки під час розмови, норм 

етикету, проте йому бракує самостійності суджень, аргументації в 

досягненні комунікативної мети, лаконізму, інформаційної новизни; 

демонструє елементарні правила ввічливості під час розмови; як репліки 

використовує переважно прості й неповні речення; добирає переважно 

слабкі аргументи; ставить елементарні запитання, однак інколи губиться 

під час відповіді на поставлені йому запитання.  

4 – 6  

Д
о
ст

ат
н

ій
 

Учень (учениця) загалом вправно бере участь у діалозі на основі 

проблемної ситуації, демонструє достатню обізнаність у темі розмови, 

здатність ініціювати спілкування, вправність у доборі прийомів 

підтримування міжособистісної комунікації; дотримується культури 

мовлення, чітко висловлює думки, виявляє вміння формулювати цікаві 

запитання, дати влучну, дотепну відповідь; його репліки розгорнуті, 

змістовні, переконливі; у ставленні до співрозмовника толерантний, 

стриманий, коректний; але в діалозі трапляються недоліки: відхилення 

від теми, нечітко виражена особиста позиція співрозмовників, 

недостатньо сильних аргументів; у мовленні допускає помилки. 

7 – 9  



 

В
и

со
к
и

й
 

Учень (учениця) вправно бере участь у діалозі на основі будьякої 

ситуації, уміє слухати й дотримується почерговості у розмові, 

демонструє мовну вправність (дотримання норм літературної мови, 

правил культури мовлення); добре обізнаний у темі розмови; 

переконливо й оригінально аргументує свою позицію, добираючи 

сильні докази, зокрема й з власного досвіду, зіставляє й аналізує різні 

погляди на предмет, із розумінням ставиться до думки іншого, 

дотримується правил поведінки й мовленнєвого етикету в розмові; 

виявляє здатність конструктивно розв’язувати конфліктні ситуації. 

10 – 12 

 

 

 

 



 

 

Оцінюється здатність учнів: виявляти обізнаність із теми, що розкривається 

(усно чи письмово); здобувати потрібну інформацію в різноманітних джерелах 

(зокрема користуватися ІКТ) для створення власних усних і письмових 

висловлювань; будувати висловлювання певного обсягу, типу й стилю, 

добираючи й упорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал (епізод із 

власного життєвого досвіду, прочитаний або прослуханий текст, епізод із 

кінофільму, сприйнятий (побачений чи почутий) твір мистецтва, розповідь іншої 

людини тощо) і використовуючи мовні засоби оформлення; продукувати чітке, 

плавне, зв’язне мовлення з ефективною логічною структурою, що допомагає 

слухачеві сприйняти й запам’ятати почуте; будувати композиційно й змістовно 

завершене висловлювання; ураховувати мету спілкування, адресата мовлення; 

формулювати основну думку висловлювання; розкривати тему висловлювання 

тощо. 

Під час оцінювання усного монологічного мовлення враховуються також 

такі аспекти: здатність дотримуватися культури мовлення й правил спілкування з 

урахуванням мовленнєвих ситуацій; виявляти певний рівень творчої діяльності; 

вільно й невимушено триматися перед слухачами, підтримувати з ними зоровий 

контакт; доцільно й ефективно використовувати позамовні засоби (постава, міміка, 

жести). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до оцінювання монологічного мовлення 



 

 

Рівень Бали Характеристика змісту виконаної роботи 

Грамотність 

Припустима 

кількість 

орфографічних 

і пунктуаційних 

помилок 

Припустима 

кількість 

лексичних, 

граматичних і 

стилістичних 

помилок 
1 2 3 4 5 

I.
 П

о
ч

ат
к

о
в

и
й

 

1 

Учень (учениця) будує лише окремі не 

пов’язані між собою речення; бідне лексичне і 
граматичне оформлення роботи. 

15 – 16 

і більше 
 

2 

Створений учнем (ученицею) текст 

(висловлювання) характеризується 
фрагментарністю, думки викладаються на 

елементарному рівні; лексика і граматична 

будова  мовлення потребують збагачення й 

урізноманітнення. 

13 – 14 9 – 10 

3 

Учень (учениця)демонструє висловлювання, 

що не є завершеним текстом; у роботі 

порушена  послідовність й чіткість викладення 

власних думок; недостатньо сформовані 

вміння дотримуватися змістової і стилістичної 

єдності; активний словник бідний,  граматична 

будова висловлювання недосконала.  

11 – 12  

ІІ
. 

С
ер

ед
н

ій
  

4 

Створений учнем (ученицею) текст 

(висловлювання) за обсягом становить трохи 

більше половини від норми й характеризується  

певною завершеністю, зв’язністю;   бракує 

повноти, ґрунтовності,  послідовності й 

переконливості у формулюванні думок; порушено 

пропорційність композиційних частин; чіткішого 

розмежування потребують основна й другорядна 

інформація; урізноманітнення потребує лексико-

фразеологічний запас і граматична будова; немає 

самостійних суджень і висновків. 

9 – 10  

5 

За обсягом робота близька до норми, 

композиційно завершена;   проте потребує більше 

самостійних суджень, узагальнень і ґрунтовних 

висновків; удосконалення потребує лексичне 

оформлення; основна думка формулюється 

невиразно, стандартно; бракує сильних 

аргументів, яскравих мовних засобів.  

7 – 8  7 – 8  

6 

За обсягом висловлювання сягає норми; 

композиційна будова пропорційна; для повного 

розкриття теми бракує доказовості, самостійних 

суджень; виклад загалом зв’язний, але учень не 

вміє самостійно творчо мислити, належно 

аргументувати думки, влучно добирати слова й 

вирази, демонструвати багатство синтаксичних 

конструкцій.  

5 – 6   

  



 

1 2 3 4 5 

ІІ
І.

 Д
о
ст

ат
н

ій
  

7 

Учень (учениця) виявляє обізнаність із теми; 

демонструє здатність самостійно створювати 

зв’язний, із елементами самостійних суджень 

текст, (з урахуванням виду  переказу), вдало 

добирає лексичні засоби (використовує авторські 

засоби виразності, образності мовлення), але 

подекуди порушує логіку викладу думок; бракує 

сильних аргументів на користь  основної думки; 

потребує вдосконалення грамотність і збагачення 

засобами виразності активний словник. 

4 5 – 6  

8 

Учень (учениця) самостійно будує  (з 

урахуванням виду переказу), осмислене 

висловлювання; виявляє обізнаність із теми, 

добирає переконливі аргументи на користь 

власної позиції, однак словник, граматичне і 

стилістичне оформлення роботи потребують 

урізноманітнення. 

3  

9 

Учень (учениця) демонструє здатність самостійно 

будувати висловлювання певного обсягу, типу і 

стилю, добираючи й упорядковуючи необхідний 

для реалізації задуму матеріал; виклад думок 

послідовний, достатній для розкриття теми, 

логічний (з урахуванням виду переказу); 

авторська позиція загалом чітка й зрозуміла; 

вдало дібрано лексичні засоби, однак потребує 

вдосконалення граматичне оформлення роботи; 

урізноманітнює синтаксичну будову твору; 

демонструє навички робити висновки й 

узагальнення; розмежовувати сильні й слабкі 

аргументи. 

1 + 1 (не 

груба) 
 

IV
. 
В
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со

к
и
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10 

Учень (учениця) самостійно будує (з урахуванням 

виду переказу) текст, орієнтований на 

комунікативне завдання, чітко дотримується 

композиційної пропорційності, висловлює власну 

думку, аргументує різні погляди на проблему 

(зіставляє свою позицію з авторською), робота 

демонструє багатий активний лексико-

фразеологічний словник, граматичну правильність;  

дотримується стильової єдності й виразності 

тексту. У роботі бракує засобів мовної виразності. 

1 3 

11 

Учень (учениця) самостійно будує (з урахуванням 

виду переказу) оригінальний текст, орієнтований на 

комунікативне завдання, чітко дотримується 

композиційної пропорційності, висловлює власну 

думку, аргументує різні погляди на проблему 

(зіставляє свою позицію з авторською), робота 

демонструє багатий активний лексико-

фразеологічний словник і мовну  грамотність; 

здатність творчо мислити, уявляти, фантазувати, 

дотримується стильової єдності й виразності тексту; 

використовує мовні засоби виразності.  

1 (не груба) 2 

  



 

1 2 3 4 5 

IV
. 
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и
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и
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12 

Учень (учениця) самостійно будує (з урахуванням 

виду переказу) яскравий оригінальний за ідеєю й 

мовним оформленням текст, орієнтований на 

комунікативне завдання, чітко дотримується 

композиційної пропорційності,   висловлює власну 

думку, аналізує різні погляди на той самий 

предмет, добирає переконливі аргументи на 

користь тієї чи іншої позиції, робота демонструє 

багатий активний лексикофразеологічний словник 

і мовну  грамотність; здатність творчо мислити, 

уявляти, фантазувати, робота відзначається 

стилістичною довершеністю, наявністю 

оригінальних мовних засобів виразності.  

Робота відзначається багатством слововживання, 

граматичною правильністю й різноманітністю, 

стилістичною довершеністю. 

– 1 

 

Оцінювання мовної компетентності учнів 

 

У процесі навчання української мови та мов національних меншин 

застосовують такі види контролю:  поточний, тематичний, семестровий, річний і 

державна підсумкова атестація. 

Поточне оцінювання розглядаємо як обов’язковий компонент процесу 

оволодіння учнями навчальним матеріалом уроку. Поточний конт 

роль здійснюється в процесі поурочного вивчення теми. Основні завдання його 

такі: мотивувати учнів до активної діяльності; визначати рівень розуміння й 

первинного засвоєння учнями окремих елементів змісту теми, встановлення 

зв’язків між ними й засвоєним змістом попередніх тем; закріплювати здобуті 



 

знання, набуті вміння й навички. Цей вид контролю має усну й письмову форми, 

що передбачають різні види. 

Для контрольної перевірки мовних знань і вмінь використовуються завдання 

у тестовій формі, складені на матеріалі слова, сполучення слів, речення, груп 

пов’язаних між собою речень. Одиницею конт 

ролю є вибрані учнями правильні варіанти виконання завдань тестового 

характеру й самостійно дібрані приклади. 

Перевірці підлягають знання й уміння з мови, необхідні передусім для 

правильного використання мовних одиниць. Учням пропонується розпізнавати 

вивчені мовні явища; групувати, класифікувати; сполучувати слова, доповнювати, 

трансформувати речення,  добираючи належну форму слова, потрібну лексему, 

відповідні засоби зв’язку між частинами речення, між реченнями у групі 

пов’язаних між собою речень тощо; виявляти розуміння значення мовних одиниць 

та особливостей  їх використання  в мовленні. 

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок і з урахуванням 

контрольної (тестової) роботи з мовної теми.  

Семестровий бал виставляють на основі тематичних оцінок й обов’язкових 

робіт із різних видів мовленнєвої діяльності й правопису з урахуванням рівня 

сформованості навичок учня працювати самостійно й у колективі. Річний бал 

виставляють на основі семестрових балів. 

V. 

 



 

Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені 

орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам'ятовування; ставити 

розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином 

оформлювати роботу. 

Основною формою контролю за рівнем сформованості в учнів правописної 

компетентності є контрольний диктант. Матеріалом є текст, доступний для учнів 

певного класу.  

Контрольна перевірка з української мови та мов національних меншин 

здійснюється фронтально та індивідуально. Фронтально оцінюються: аудіювання, 

читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір, мовні знання й 

уміння.  

Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і 

читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку. Результати 

оцінювання виставляють у колонку без дати й ураховують у найближчу 

тематичну. Повторне оцінювання всіх видів мовленнєвої діяльності не проводять. 

 

УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Головною метою вивчення предметів «Українська література», «Зарубіжна 

література» у загальноосвітніх навчальних закладах є залучення учнів до 

найвищих досягнень національної та світової літератури і культури, національних 

і загальнолюдських духовних цінностей, формування комунікативної та 

літературної компетентностей, розвиток творчих здібностей учнів, виховання в 

них естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення вмінь 

самостійно ознайомлюватися зі зразками мистецтва слова, свідомо сприймати 

втілені в них естетичні й духовні цінності. 

Для досягнення цієї мети необхідно вирішувати такі основні завдання: 

 формувати в учнів уявлення про художню літературу як мистецтво слова, 

важливу складову системи мистецтв і духовної культури українського та інших 

народів світу; 

 виховувати повагу до духовних скарбів українського народу та всього 

людства, расову, етнічну, соціальну, гендерну, релігійну, індивідуальну 

толерантність, здатність формувати, формулювати й активно відстоювати власну 

точку зору, свою систему життєвих цінностей і пріоритетів, зберігати й 

примножувати кращі національні традиції; 

 відпрацьовувати з учнями вміння й навички аналізу художнього тексту, 

здатність сприймати його з урахуванням авторської концепції й індивідуального 



 

стилю, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та 

історичному контекстах; 

 давати школярам оптимальний обсяг літературознавчих понять і 

термінів, потрібних для повноцінної інтерпретації художніх текстів, розуміння 

головних закономірностей перебігу літературного процесу; 

 навчати учнів визначати національну своєрідність і загальнолюдську 

значущість літературних творів, у тому числі шляхом зіставлення зі зразками 

різних національних літератур та різних видів мистецтв; 

 розвивати усне й писемне мовлення школярів, їхнє мислення (образне, 

асоціативне, абстрактне, критичне, логічне тощо); 

 формувати в учнів потребу в читанні літературних творів, здатність 

засвоювати духовноестетичний потенціал художньої літератури; 

 виховувати повагу до книги як універсального носія інформації, 

 відпрацьовувати навички розрізнення явищ елітарної та масової 

культури; 

 прищеплювати школярам високий естетичний смак.    

На уроках літератури домінантною формою навчання і контролю за 

досягнутими результатами є діалог, який відбувається на всіх етапах навчальної 

діяльності і спонукає учнів розмірковувати, робити узагальнення і висновки, 

аргументовано висловлювати власні думки. Під час такого оцінювання 

обов’язковим має стати: контроль за прочитанням кожним учнем програмових 

творів, визначення рівня засвоєння їхнього змісту та вироблення вмінь і навичок 

їхнього аналізу й інтерпретації, перевірка виконання усних і письмових робіт, 

виразне читання художніх текстів. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з української, світової та літератур 

національних меншин має здійснюватися за такими вимогами: 



 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

I. Початковий 

1 
Учень (учениця) сприймає навчальний матеріал на елементарному 

рівні, називає окремий літературний факт або явище. 

2 
Учень (учениця) сприймає навчальний матеріал на елементарному 

рівні, називає окремі літературні факти або явища. 

3 
Учень (учениця) сприймає навчальний матеріал, відтворює окремий 

фрагмент твору (з допомогою вчителя). 

II. Середній 

4 

Учень (учениця) частково відтворює навчальний матеріал на 

репродуктивному рівні, дає визначення літературного явища без 

посилання на текст. 

5 
Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і з допомогою 

вчителя знаходить потрібні приклади у тексті літературного твору. 

6 

Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал, відтворює значну 

його частину з допомогою вчителя і самостійно знаходить приклади 

у тексті. 

ІІІ. Достатній 

7 

Учень (учениця) володіє матеріалом і навичками аналізу 

літературного твору за поданим учителем зразком, наводить окремі 

власні приклади на підтвердження певних суджень. 

8 

Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками текстуального 

аналізу художнього твору, під керівництвом учителя виправляє 

допущені помилки й добирає аргументи на підтвердження 

висловленого судження або висновку. 

9 

Учень (учениця) володіє матеріалом, навичками текстуального 

аналізу на рівні ціліснокомплексного уявлення про певне 

літературне явище, під керівництвом учителя аналізує і виправляє 

допущені помилки; добирає аргументи на підтвердження 

висловленого судження або висновку. 

ІV. Високий 

10 

Учень (учениця) добре володіє матеріалом та навичками цілісно-

комплексного аналізу художнього твору,самостійно оцінює окремі 

літературні явища, знаходить і виправляє допущені помилки, 

працює із різними джерелами інформації, систематизує дібраний 

матеріал. 

11 

Учень (учениця) на високому рівні володіє матеріалом, вміннями і 

навичками ціліснокомплексного аналізу художнього твору,  

висловлює свої думки, самостійно оцінює явища культурного 

життя,аргументуючи власну позицію щодо них, виявляє початкові 

творчі здібності. 

12 

Учень (учениця) вільно володіє матеріалом та навичками цілісно-

комплексного аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі 

здібності та здатність до оригінальних рішень щодо різноманітних 

навчальних завдань, до використання набутих знань та вмінь у 

нестандартних ситуаціях, має схильність до літературної творчості. 



 

ІНОЗЕМНІ МОВИ 

 

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, 

семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. Більшість 

прийомів поточного оцінювання  спрямовано на детальну перевірку окремих 

параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили,  тематичне оцінювання 

проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний  тематичний 

бал. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів 

не враховуються.  

Семестрове оцінювання з іноземної мови  проводиться один раз наприкінці 

семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, 

читання, письмо).  Оцінка за семестр виставляється на основі тематичних оцінок 

та семестрового оцінювання. 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

1 2 3 

Початковий 

 Аудіювання* 

1 
Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш поширені слова у 
мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.  

2 
Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш поширені 
словосполучення у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.  

3 
Учень (учениця) розпізнає на слух окремі прості непоширені 
речення і мовленнєві зразки, побудовані на вивченому мовному 
матеріалі в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.  

Середній  

4 

Учень (учениця) розпізнає на слух прості речення, фрази та 
мовленнєві зразки, що звучать у нормальному темпі. В основному 
розуміє зміст  прослуханого тексту, в якому використаний 
знайомий мовний матеріал. 

5 
Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному 
темпі  текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі. 

6 

Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному 
темпі невеликих за обсягом текстів, побудованих на вивченому 
мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про 
значення яких можна здогадатися. 

Достатній  

7 

Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному 
темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які 
містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна 
здогадатися, сприймає більшу частину необхідної інформації, 
надану в вигляді оціночних суджень, опису, аргументації.  

8 

Учень (учениця) розуміє основний зміст стандартного мовлення у 
межах тематики ситуативного мовлення яке може містити певну 
кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. В 
основному сприймає на слух експліцитно надану інформацію. 

9 

Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке може 
містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна 
здогадатися, а також сприймає основний зміст повідомлень та 
фактичну інформацію імпліцитно надану у повідомленні.   



 

1 2 3 

Високий 

10 

Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке може 

містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна 

здогадатися, а   також основний зміст чітких повідомлень різного 

рівня складності.  

11 

Учень (учениця) розуміє тривале мовлення, яке може містити певну 

кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. 

Вміє знаходити в інформаційних текстах з незнайомим матеріалом 

необхідну інформацію, надану в вигляді оціночних суджень, опису, 

аргументації. 

12 

Учень (учениця) без особливих зусиль розуміє тривале мовлення й 

основний зміст повідомлень, сприймає на слух надану фактичну 

інформацію  у повідомленні.  
* Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність, тематика  текстів  

формуються вчителем  відповідно до Програмових вимог, для кожного етапу навчання та типу 

навчального закладу; 

Початковий 

 Читання* 

1 
Учень (учениця) уміє розпізнавати та читати окремі вивчені слова на 

основі матеріалу, що вивчався.  

2 
Учень (учениця) уміє розпізнавати та читати окремі вивчені 

словосполучення  на основі матеріалу, що вивчався. 

3 
Учень (учениця) уміє розпізнавати та читати окремі прості 

непоширені речення на основі матеріалу, що вивчався.  

Середній  

4 

Учень (учениця) уміє читати вголос і про себе з розумінням 

основного змісту тексти, побудовані на вивченому матеріалі. Уміє 

частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних 

суджень за умови, що в текстах використовується знайомий мовний 

матеріал. 

5 

Учень (учениця) уміє читати вголос і про себе з розумінням 

основного змісту тексти, які можуть містити певну кількість 

незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє 

частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних 

суджень, опису за умови, що в текстах використовується знайомий 

мовний матеріал. 

6 

Учень (учениця) уміє читати з повним розумінням  тексти, які 

можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких 

можна здогадатися. Уміє знаходити необхідну інформацію у вигляді 

оціночних суджень, опису, аргументації за умови, що в текстах 

використовується знайомий мовний матеріал. 

Достатній  

7 

Учень (учениця) уміє читати з повним розумінням і тексти, які 

містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна 

здогадатися; уміє знаходити потрібну інформацію в текстах 

інформативного характеру.  

8 

Учень (учениця) уміє читати з повним розумінням тексти, які містять 

певну кількість незнайомих слів, знаходити і аналізувати потрібну 

інформацію. 

9 

Учень (учениця) уміє читати з повним розумінням  тексти, 

використовуючи словник, знаходити потрібну інформацію, 

аналізувати її та робити відповідні висновки. 
  



 

1 2 3 

Високий 

10 

Учень (учениця) уміє читати з розумінням основного змісту тексти, 

аналізує їх, розуміє прочитаний текст, встановлюючи логічні 

зв’язки всередині речення та між реченнями. 

11 

Учень (учениця) уміє читати тексти, аналізує їх і робить власні 

висновки, розуміє логічні зв’язки в рамках тексту та між його 

окремими частинами. 

12 

Учень (учениця) уміє читати  тексти, аналізує їх і робить висновки, 

порівнює отриману інформацію з власним досвідом. В повному 

обсязі розуміє тему прочитаного тексту різного рівня складності. 
* Обсяг, тематика, характер текстів для читання визначаються вчителем відповідно до Програмових 

вимог   для кожного етапу навчання та типу навчального закладу 

Початковий 

 Говоріння* 

1 
Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені слова, проте не завжди 

адекватно використовує їх у мовленні, допускає фонематичні помилки.  

2 

Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені словосполучення, проте не 

завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає фонематичні 

помилки.  

3 

Учень (учениця) використовує в мовленні прості непоширені речення з 

опорою на зразок, має труднощі у вирішенні поставленого 

комунікативного завдання в ситуаціях на задану тему, допускає 

фонематичні помилки. 

Середній  

4 

Учень (учениця) уміє в основному логічно розпочинати та 

підтримувати бесіду, при цьому використовуючи обмежений 

словниковий запас та елементарні граматичні структури. На запит 

співрозмовника дає елементарну оціночну інформацію, 

відображаючи власну точку зору. 

5 

Учень (учениця) уміє в основному логічно побудувати невеличке 

монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, допускаючи 

незначні  помилки при використанні лексичних одиниць. Всі звуки в 

потоці мовлення вимовляються правильно. 

6 

Учень (учениця) упевнено розпочинає, підтримує, відновлює та 

закінчує розмову відповідно до мовленнєвої ситуації. Всі звуки в 

потоці мовлення вимовляються правильно. 

Достатній  

7 

Учень (учениця) уміє зв’язно висловлюватися відповідно до 

навчальної ситуації, малюнка, робити повідомлення з теми, 

простими реченнями передавати зміст прочитаного, почутого або 

побаченого, підтримувати бесіду, ставити запитання та відповідати 

на них.  

8 

Учень (учениця) уміє логічно висловитися у межах вивчених тем 

відповідно до навчальної ситуації, а також у зв’язку зі змістом 

прочитаного, почутого або побаченого, висловлюючи власне 

ставлення до предмета мовлення; уміє підтримувати бесіду, 

вживаючи короткі репліки. Учень в основному уміє відповідно до 

комунікативних завдань використовувати лексичні одиниці і 

граматичні структури, не допускає фонематичних помилок. 

9 

Учень (учениця) уміє логічно висловлюватися у межах вивчених 

тем, передавати основний зміст прочитаного, почутого або 

побаченого, підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки, 

відповідно до комунікативних завдань використовує лексичні 

одиниці і граматичні структури, не допускає фонематичних 

помилок. 
  



 

1 2 3 

Високий  

10 

Учень (учениця) уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в 

межах вивчених тем, використовує граматичні структури і лексичні 

одиниці відповідно до комунікативних завдань, не допускає 

фонематичних помилок. 

11 

Учень (учениця) уміє логічно і в заданому обсязі побудувати 

монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, 

використовуючи граматичні структури і лексичні одиниці 

відповідно до комунікативного завдання, не допускаючи при цьому 

фонематичних помилок.  

12 

Учень (учениця) уміє вільно висловлюватись та вести бесіду в межах 

вивчених тем, гнучко та ефективно користуючись мовними та 

мовленнєвими засобами. 
* Обсяг монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і 

тематика, лексична і граматична  наповнюваність визначаються вчителем відповідно до 

Програмових вимог  для кожного етапу навчання та типу навчального закладу 

 

Письмо* 

 

Рівень Бали Характеристика змісту виконаної роботи 

Грамотність 

Припустима 

кількість 

орфографічних 

і пунктуаційних 

помилок 

Припустима 

кількість 

лексичних, 

граматичних і 

стилістичних 

помилок 

1 2 3 4 5 

I.
 П

о
ч

ат
к

о
в

и
й

 1 

Учень (учениця)  уміє писати вивчені слова.  

допускаючи при цьому велику кількість 

орфографічних  помилок. 

8 9 

2 
Учень (учениця)  уміє писати вивчені 

словосполучення.  
6 9 

3 

Учень (учениця)  уміє писати прості непоширені 

речення відповідно до комунікативної задачі, 

проте зміст повідомлення недостатній за обсягом 

для розкриття теми та  інформативно насичений.  

6 8 

ІІ
. 
С

ер
ед

н
ій

  

4 

Учень (учениця)  уміє написати листівку за 

зразком, проте використовує обмежений запас 

лексики та граматичних структур, допускаючи 

помилки, які утруднюють розуміння тексту.  

6 6 

5 

Учень (учениця)  уміє написати коротке 

повідомлення за зразком у межах вивченої теми, 

використовуючи обмежений набір засобів 

логічного зв’язку при цьому  відсутні з'єднувальні 

кліше, недостатня різноманітність вжитих 

структур, моделей тощо  

4 – 5  5 

 

Учень (учениця)  уміє написати коротке 

повідомлення/ листа за зразком відповідно до 

поставленого комунікативного завдання, при 

цьому вжито недостатню кількість з'єднувальних 

кліше та  посередня різноманітність вжитих 

структур, моделей тощо. 

4 – 5  5 

  



 

1 2 3 4 5 

ІІ
І.

 Д
о
ст

ат
н

ій
  

7 

Учень (учениця)  уміє написати коротке 

повідомлення за вивченою темою за зразком 

відповідно до заданої комунікативної ситуації, 

допускаючи при цьому ряд помилок при 

використанні вивчених граматичних структур. 

Допущені помилки не порушують сприйняття 

тексту, у роботі вжито ідіоматичні звороти, 

з'єднувальні кліше, різноманітність  структур, 

моделей тощо. 

4 4 

8 

Учень (учениця)  уміє без використання опори 

написати повідомлення за вивченою темою, 

зробити нотатки, допускаючи ряд помилок при  

використанні лексичних одиниць. Допущені 

помилки не порушують сприйняття тексту, у 

роботі вжито  ідіоматичні звороти, з'єднувальні 

кліше, різноманітність структур, моделей тощо.   

3 3 

9 

Учень (учениця)  уміє написати повідомлення на 

запропоновану тему,  заповнити анкету, 

допускаючи ряд орфографічних помилок, які не 

утруднюють розуміння інформації,  у роботі 

вжито  ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, 

різноманітність структур, моделей тощо. 

3 2 

IV
. 

В
и

со
к
и

й
 

10 

Учень (учениця)  уміє написати повідомлення, 

висловлюючи власне ставлення до проблеми, 

написати особистого листа, при цьому правильно 

використовуючи вивчені граматичні структури 

відповідно до комунікативного завдання, 

використовуючи достатню кількість  

ідіоматичних зворотів, з'єднувальних кліше,  

моделей тощо.   

2 1 

11 

Учень (учениця)  уміє написати повідомлення, 

правильно використовуючи лексичні одиниці в 

рамках тем, пов’язаних з повсякденним життям. 

надаються при наявності несуттєвих 

орфографічних помилок, які не порушують акту 

комунікації (британський або американський 

варіанти орфографії, орфографічні помилки в 

географічних назвах тощо). 

12  

 

Учень (учениця)  уміє надати в письмовому 

вигляді інформацію відповідно до 

комунікативних завдань, висловлюючи власне 

ставлення до проблеми, при цьому правильно 

використовуючи лексичні одиниці та граматичні 

структури. 

  

* Обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична 

насиченість та рівень граматичної компетентності наповнюваність визначаються вчителем 

відповідно до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу. 

 

 



 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 

При оцінюванні навчальних досягнень з історії за основу береться: 

– поступове зростання рівня вимог до учнів від класу до класу відповідно 

до рівня набуття учнями ключових та предметних компетентностей; 

– рівень оволодіння основними питаннями змісту та переліком вмінь і 

навичок, що їх учні мають набути під час вивчення курсів історії України та 

всесвітньої історії відповідно з врахуванням вікових особливостей пізнавального 

процесу школярів. 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

1 2 3 

Початковий 

1 
Учень (учениця)   може повторити тему уроку, назвати однедва 
поняття, які вивчалися протягом теми, однудві події, персоналії чи 
історикогеографічні об’єкти, що вивчалися протягом теми. 

2 
Учень (учениця) називає декілька подій, дат, історичних постатей або 
історикогеографічних об’єктів; вибирає правильний варіант відповіді 
на рівні «так  ні»; має загальне уявлення про лічбу часу в історії 

3 

Учень (учениця) двоматрьома простими реченнями може розповісти 
про історичну подію чи постать; впізнати її за описом; співвіднести рік 
зі століттям, століття – з тисячоліттям ; може пояснити легенду  
історичної карти  

Середній 

4 

Учень (учениця) репродуктивно відтворює невелику частину 
навчального матеріалу теми, з використанням понять та термінів, що 
подані у тексті підручника, називаючи однудві основні дати; розпізнає 
на історичній карті різноманітні історикогеографічні об’єкти та 
використовує карту для  локалізації історичного змісту підручника за 
допомогою вчителя 

5 

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний зміст 
навчальної теми, визначає окремі ознаки історичних понять, називає 
дати подій, що вивчаються; показує на карті історикогеографічний 
об’єкт з використанням легенди карти; розпізнає різноманітні 
історичні джерела за їх видами ( речові, візуальні, етнографічні, 
текстові тощо)  

6 

Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний матеріал теми, 
розповідає про історичну постать на основі матеріалів підручника, 
встановлює хронологічну послідовність трьохчотирьох подій; 
користується джерелами історичної інформації і за допомогою вчителя 
використовує для пояснення основного змісту теми  

  



 

1 2 3 

Достатній 

7 

Учень (учениця)  послідовно і логічно відтворює навчальний матеріал 
теми, виявляє розуміння історичної термінології, характеризує події 
(причини, наслідки, значення), виокремлює деякі ознаки явищ та 
процесів;  самостійно «читає» історичні карти з допомогою їх легенди; 
самостійно працює з матеріалами підручника, встановлює 
відповідність подій та явищ 

8 

Учень (учениця)  володіє навчальним матеріалом і використовує 

знання за аналогією, дає правильне визначення історичних понять та 

користується ними, аналізує описані історичні факти, порівнює 

однорідні історичні явища, визначає причиннонаслідкові зв’язки між 

ними, встановлює синхронність подій у межах періоду  з курсу історії 

України та всесвітньої історії; використовує історичну карту як 

джерело знань 

9 

Учень (учениця)  оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі 

факти і формулює нескладні висновки, обґрунтовуючи їх конкретними 

фактами; розпізнає історичний факт та його інтерпретацію; дає 

порівняльну характеристику історичних явищ, самостійно встановлює 

причиннонаслідкові зв’язки; синхронізує події у межах курсу, аналізує 

зміст історичної карти 

Високий 

10 

Учень (учениця) використовує набуті знання для вирішення нової 

навчальної проблеми; виявляє розуміння історичних процесів; робить 

аргументовані висновки, спираючись на запропоновані історичні 

джерела; порівнює і систематизує дані історичних  джерел, включаючи 

історичні карти; синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії  в 

межах вивченого історичного періоду 

11 

Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може аргументовано 

висловлювати власні судження  в усній та письмовій формі, 

співвідносити історичні процеси з періодом на основі наукової 

періодизації історії; аналізує історичні джерела в їх багатоаспектному 

та багато перспективному вимірі. 

12 

Учень (учениця) системно володіє навчальним матеріалом; самостійно 

характеризує історичні явища, виявляє особисту позицію щодо них; 

уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання; 

самостійно добирає інформацію про минуле, аналізує та узагальнює її, 

пов’язує конкретну тему з широким історичним контекстом,  

використовує міжпредметні  зв’язки. 

 

БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ 

 

При  оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з біології  і екології 

враховується:  

 рівень оволодіння  біологічними ідеями, що становлять важливу складову 

загальнолюдської культури; 

 обсяг відтворення знань, рівень розуміння навчального матеріалу; 

 самостійність суджень, систематизація та глибина знань; 



 

 дієвість знань, уміння застосовувати їх у практичній діяльності з метою 

розв’язування практичних задач; 

 уміння робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності; 

 рівень оволодіння практичними уміннями та навичками спостереження та 

дослідження природи.    

Оцінювання навчальних досягнень учнів з біології здійснюються за 

характеристиками, наведеними в таблицях 1 і 2. 

Таблиця 1 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

1 2 3 

Початковий 

1 

Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням  

підручника (робочого зошита)  розпізнає і називає окремі біологічні 

об’єкти 

2 

Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням  

підручника (робочого зошита) називає окремі ознаки біологічних 

об'єктів; наводить елементарні приклади біологічних об'єктів    

3 

Учень (учениця) відтворює окремі факти; за допомогою вчителя або з 

використанням підручника (робочого зошита) характеризує окремі 

ознаки біологічних об'єктів; відповідає на запитання, що потребують 

однослівної відповіді (наприклад так або ні); допускає суттєві 

біологічні помилки 

Середній 

4 

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює незначну частину 

навчального матеріалу; дає визначення окремих біологічних понять, 

неповну характеристику  загальних  ознак біологічних об’єктів,  

допускаючи несуттєві біологічні помилки  

5 

Учень (учениця) відповідаючи на запитання вчителя відтворює 

основний зміст навчального матеріалу; характеризує загальні  ознаки 

біологічних об’єктів, дає визначення окремих біологічних понять, 

описує біологічні обєкти за планом, допускаючи несуттєві біологічні 

помилки; проводить та описує спостереження; за допомогою вчителя 

виконує прості біологічні дослідження та описує їх результати; за 

допомогою вчителя розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі 

6 

Учень (учениця) самостійно, але неповно відтворює навчальний 

матеріал, відповідає на окремі запитання; частково пояснює відповідь 

прикладами, що наведені у підручнику; у цілому правильно вживає 

біологічні терміни; характеризує будову та функції окремих 

біологічних об’єктів за планом з незначними неточностями; за зразком 

розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі   

  



 

1 2 3 

Достатній 

7 

Учень (учениця) самостійно відтворює основну частину навчального 

матеріалу, використовуючи необхідну термінологію; розкриває суть 

біологічних понять, допускаючи у відповідях неточності; за 

визначеними ознаками порівнює біологічні об‘єкти та явища;     

виконує прості біологічні дослідження та описує їх результати;  з 

допомогою вчителя формулює  висновки  

8 

Учень (учениця) самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає 

на поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності; 

порівнює біологічні об’єкти, явища і процеси живої природи, 

встановлює відмінності між ними; пояснює причиннонаслідкові 

зв’язки; застосовує отримані знання у стандартних ситуаціях; розв’язує 

типові біологічні вправи і задачі користуючись  алгоритмом  

9 

Учень (учениця) вільно відтворює навчальний матеріал та  відповідає 

на поставлені запитання;   аналізує інформацію, за допомогою 

вчителя встановлює причиннонаслідкові зв’язки; самостійно 

розв’язує  типові біологічні вправи і задачі; використовує знання у 

стандартних ситуаціях; виправляє помилки; уміє працювати зі 

схемами, графіками, малюнками, таблицями, атласамивизначниками, 

натуральними біологічними об’єктами та їх моделями; виконує 

прості біологічні дослідження та пояснює їх результати; виявляє 

емоційноціннісне ставлення до живої природи 

Високий 

10 

Учень (учениця) логічно та усвідомлено відтворює навчальний 

матеріал у межах програми;  розкриває суть біологічних явищ, 

процесів, пояснює відповіді прикладами; дає порівняльну 

характеристику біологічним об’єктам і явищам з визначенням 

подібності й відмінності;  аналізує, систематизує, узагальнює, 

встановлює причиннонаслідкові зв’язки;  використовує знання у 

нестандартних ситуаціях; виявляє ставлення й готовність реагувати 

відповідно до засвоєних ціннісних орієнтацій 

11 

Учень (учениця) виявляє міцні й глибокі знання з біології у межах 

програми; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої 

природи, пояснює прикладами, що ґрунтуються на власних 

спостереженнях; дає порівняльну характеристику біологічним явищам 

з поясненням причин подібностей й відмінностей; встановлює і 

обґрунтовує причиннонаслідкові зв’язки; визначає можливості 

практичного застосування результатів дослідження; виявляє 

переконання і активно проявляє  ціннісні орієнтації, здійснюючи вибір 

завдань і рішень 

Високий 12 

Учень (учениця) виявляє системні знання з біології, усвідомлено 

використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; 

самостійно аналізує біологічні явища і процеси, виявляє особисту 

позицію щодо них;  використовує знання з інших предметів для 

виконання ускладнених завдань; знаходить та використовує 

додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; 

уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання, 

приймати рішення, аргументувати власне ставлення до різних 

поглядів на об’єкт вивчення, бере участь у дискусіях, вирішенні 

проблемних питань   



 

 

При оцінюванні лабораторних і практичних робіт враховується: 

– обсяг виконання завдань роботи; 

– наявність помилок, їх кількість;  

– оформлення роботи (порядок оформлення, виконання рисунків 

біологічних об’єктів, охайність тощо); 

– для лабораторних робіт наявність і зміст висновків (відповідність меті та 

змісту завдань роботи, повнота, логічність, послідовність тощо); 

– для практичних робіт наявність і зміст звіту про роботу; 

– рівень самостійності під час виконання завдань і формулювання 

висновків (написання звіту). 

Таблиця 2 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

1 2 3 

Початковий 

1 
Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням  
підручника (робочого зошита)  розпізнає і називає окремі біологічні 
об’єкти 

2 
Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням  
підручника (робочого зошита) називає окремі ознаки біологічних 
об'єктів; наводить елементарні приклади біологічних об'єктів    

3 

Учень (учениця) відтворює окремі факти; за допомогою вчителя або з 
використанням підручника (робочого зошита) характеризує окремі 
ознаки біологічних об'єктів; відповідає на запитання, що потребують 
однослівної відповіді (наприклад так або ні); допускає суттєві 
біологічні помилки 



 

Середній 

4 

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює незначну частину 
навчального матеріалу; дає визначення окремих біологічних понять, 
неповну характеристику  загальних  ознак біологічних об’єктів, 
допускаючи несуттєві біологічні помилки  

5 

Учень (учениця) відповідаючи на запитання вчителя відтворює 
основний зміст навчального матеріалу; характеризує загальні  ознаки 
біологічних об’єктів, дає визначення окремих біологічних понять, 
описує біологічні об’єкти за планом, допускаючи несуттєві 
біологічні помилки; проводить та описує спостереження; за 
допомогою вчителя виконує прості біологічні дослідження та описує 
їх результати; за допомогою вчителя розв’язує прості типові 
біологічні вправи і задачі 

 6 

Учень/учениця самостійно, але неповно відтворює навчальний 
матеріал, відповідає на окремі запитання; частково пояснює відповідь 
прикладами, що наведені у підручнику; у цілому правильно вживає 
біологічні терміни; характеризує будову та функції окремих 
біологічних об’єктів за планом з незначними неточностями; за зразком 
розв’язує прості типові біологічні вправи і задачі   

1 2 3 

Достатній 

7 

Учень/учениця самостійно відтворює основну частину навчального 

матеріалу, використовуючи необхідну термінологію; розкриває суть 

біологічних понять, допускаючи у відповідях неточності; за 

визначеними ознаками порівнює біологічні об‘єкти та явища;     

виконує прості біологічні дослідження та описує їх результати;  з 

допомогою вчителя формулює  висновки  

8 

Учень/учениця самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає 

на поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності; 

порівнює біологічні об’єкти, явища і процеси живої природи, 

встановлює відмінності між ними; пояснює причиннонаслідкові 

зв’язки; застосовує отримані знання у стандартних ситуаціях; розв’язує 

типові біологічні вправи і задачі користуючись  алгоритмом  

9 

Учень/учениця вільно відтворює навчальний матеріал та  відповідає 

на поставлені запитання;   аналізує інформацію, за допомогою 

вчителя встановлює причиннонаслідкові зв’язки; самостійно 

розв’язує  типові біологічні вправи і задачі; використовує знання у 

стандартних ситуаціях; виправляє помилки; уміє працювати зі 

схемами, графіками, малюнками, таблицями, атласамивизначниками, 

натуральними біологічними об’єктами та їх моделями; виконує 

прості біологічні дослідження та пояснює їх результати; виявляє 

емоційноціннісне ставлення до живої природи 

Високий 10 

Учень/учениця логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал 

у межах програми;  розкриває суть біологічних явищ, процесів, 

пояснює відповіді прикладами; дає порівняльну характеристику 

біологічним об’єктам і явищам з визначенням подібності й відмінності;  

аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює причиннонаслідкові 

зв’язки;  використовує знання у нестандартних ситуаціях; виявляє 

ставлення й готовність реагувати відповідно до засвоєних ціннісних 

орієнтацій 



 

11 

Учень/учениця виявляє міцні й глибокі знання з біології у межах 

програми; самостійно аналізує і розкриває закономірності живої 

природи, пояснює прикладами, що ґрунтуються на власних 

спостереженнях; дає порівняльну характеристику біологічним явищам 

з поясненням причин подібностей й відмінностей; встановлює і 

обґрунтовує причиннонаслідкові зв’язки; визначає можливості 

практичного застосування результатів дослідження; виявляє 

переконання і активно проявляє  ціннісні орієнтації, здійснюючи вибір 

завдань і рішень 

12 

Учень/учениця виявляє системні знання з біології, усвідомлено 

використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; 

самостійно аналізує біологічні явища і процеси, виявляє особисту 

позицію щодо них;  використовує знання з інших предметів для 

виконання ускладнених завдань; знаходить та використовує 

додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; 

уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання, 

приймати рішення, аргументувати власне ставлення до різних 

поглядів на об’єкт вивчення, бере участь у дискусіях, вирішенні 

проблемних питань   

ГЕОГРАФІЯ 

 

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії, необхідно враховувати:  

 правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття 

понять і закономірностей, точність вживання географічної та картографічної 

термінології; 

 ступінь самостійності відповіді; 

 логічність, доказовість у викладенні матеріалу; 

 ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних 

умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими 

матеріалами).  
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

1 2 3 

Початковий 

1 
Учень (учениця) називає окремі географічні явища та об’єкти й за 

допомогою вчителя знаходить відмінності між ними  

2 

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального 

матеріалу, має нечіткі уявлення про географічні об’єкти та явища; з 

допомогою вчителя знаходить їх на карті. 

3 

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу, з 

допомогою вчителя виконує елементарні географічні завдання 

використовуючи карту, самостійно називає окремі географічні 

поняття 



 

Середній 

4 

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює основний 

навчальний матеріал. Називає, відповідно до теми конкретного уроку, 

компоненти географічної оболонки та складові господарської 

діяльності; виконує за зразком практичну роботу; під час відповіді 

користується картографічним матеріалом 

5 

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, здатний 

описувати географічні об’єкти чи явища за типовим планом 

допускаючи помилки; знаходить на карті окремі географічні об’єкти та 

явища, що передбачені навчальною програмою  

6 

Учень (учениця) виявляє знання і розуміння основних 

географічних положень, відтворює навчальний матеріал з 

незначними порушенням послідовності характеристик 

географічних об’єктів та явищ. На середньому рівні володіє 

географічною номенклатурою  

  



 

1 2 3 

Достатній 

7 

Учень (учениця) в цілому правильно відтворює навчальний матеріал і 

має достатні географічні знання для вирішення нескладних завдань. 

Має чіткі уявлення про природні та суспільні явища; вміє 

спостерігати за навколишнім середовищем; достатньо володіє 

картографічним матеріалом 

8 

Учень (учениця) відтворює основні географічні поняття, встановлює 

найсуттєвіші географічні зв’язки і залежності  між природними та 

суспільними процесами і явищами. Логічно відтворює засвоєний 

матеріал, допускаючи певні неточності. Робить прості висновки. 

Застосовує здобуті знання на практиці. Володіє обов’язковою 

географічною номенклатурою. 

9 

Учень (учениця) добре володіє  навчальним географічним 

матеріалом, вміє його аналізувати, може застосовувати його для 

виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про компоненти 

природи і просторову організацію господарства; пояснює причинно-

наслідкові зв’язки в природі і господарській діяльності; вміло 

використовує картографічний матеріал в ході роботи. 

Високий 

10 

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, 

здійснює оцінку природних і суспільних процесів та явищ, 

передбачених навчальною програмою; розуміє прикладний характер 

географічних знань, дає розгорнуту відповідь та робить узагальнені 

висновки; вільно відбирає і узагальнює необхідну географічну 

інформацію, оперує більшістю географічних понять; використовує 

різні картографічні джерела.   

11 

Учень (учениця) має глибокі знання про об’єкт вивчення, застосовує 

наукову термінологію, аргументує свої твердження і висновки, вміє 

працювати з різними додатковими джерелами географічної 

інформації; на високому рівні аналізує та використовує 

картографічний матеріал.  

12 

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями, 

використовує міжпредметні зв’язки, висловлює та аргументує 

власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно 

аналізує природні та суспільні явища, робить відповідні висновки і 

узагальнення; здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно 

володіє картографічною інформацією та творчо її використовує.  

 

ФІЗИКА І АСТРОНОМІЯ 

 

Головна мета навчання фізики в середній школі полягає в розвитку 

особистості учнів засобами фізики як навчального предмета, зокрема завдяки 

формуванню в них предметної компетентності на основі фізичних знань, 

наукового світогляду й відповідного стилю мислення, розвитку 

експериментальних умінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей і 

схильності до креативного мислення.  



 

Тому складовими навчальних досягнень учнів з курсу фізики є не лише 

володіння навчальним матеріалом у межах вимог навчальної програми і здатність 

його відтворювати, а й уміння та навички знаходити потрібну iнформацiю, 

аналізувати її та застосовувати в стандартних i нестандартних ситуаціях, мати 

власні оцінні судження. 

Відповідно основною функцією оцінки є не контроль результатів і підбиття 

підсумків, а стимулювання покращення якості досягнень учнів, ефективний засіб 

зворотного зв’язку щодо ступеня власних досягнень і як засіб самооцінювання. 

Відтак оцінюванню підлягає: 

1)  рівень володіння теоретичними знаннями, що їх можна виявити під час 

усного чи письмового опитування, тестування; 

2)  рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв’язування 

задач різного типу (розрахункових, експериментальних, якісних); 

3)  рівень володіння узагальненими експериментальними уміннями та 

навичками, що їх можна виявити під час виконання лабораторних робіт i 

фізичного практикуму; 

4)  зміст i якість творчих робіт учнів (навчальних проектів, творчих 

експериментальних робіт, виготовлення приладів, комп’ютерне моделювання 

фізичних процесів тощо). 

Види усного опитування:  

 індивідуальне опитування передбачає розгорнуту відповідь учня на 

оцінку; учень має не лише відтворити текст підручника чи розповідь учителя на 

попередньому уроці, а й самостійно пояснити матеріал, довести наукові 

положення, проілюструвати їх власними прикладами; 

 комбіноване опитування дає змогу перевірити знання відразу кількох 

учнів: один відповідає усно, решта – за вказівкою вчителя виконує певні завдання; 

до нього вдаються тоді, коли весь матеріал в основному засвоюється і необхідно 

переконатися у тому; учитель аналізує матеріал разом з викликаним учнем, який 

пояснює під час індивідуального опитування, водночас організовується робота 

всіх учнів класу; їм можна запропонувати уважно вислухати й проаналізувати 

відповідь однокласника; така активна робота може бути також оцінена; 

 фронтальне опитування сприяє систематизації знань, розвиває навчальну 

активність учнів, але не враховує індивідуальний темп мислення, стимулює прості 

відповіді; саме тому його необхідно поєднувати з груповим та індивідуальним 

опитуванням; 

 групове опитування (проекти, усна самостійна робота в класі і вдома); 

взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо.  



 

Види письмового опитування: 

 індивідуальне (виконання самостійних та контрольних робіт тощо); 

 групове (розв’язування задач, тестів тощо). 

 Під час поточного оцінювання навчальних досягнень  учнів слід 

ураховувати: 

 характеристики усної розгорнутої відповіді: правильність, логічність, 

обґрунтованість, цілісність, ілюстрованість ; 

 якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; 

 сформованість  загальнонавчальних умінь і навичок: аналізувати, 

синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки, 

здобувати інформацію з різноманітних джерел тощо; оцінювати проміжні й 

кінцеві результати, розподіляти роботу над певним завданням на етапи тощо; 

 складність фізичних задач (уміння розв’язувати задачі, що передбачають 

безпосереднє застосування закону за зразком; на застосування 12 законів 

(залежностей) за зразком;  комбіновані задачі  на застосування 23 законів 

(залежностей); з використанням «прихованих» (явно не заданих умовою задачі) 

даних (у т.ч. й табличних значень окремих фізичних величин); на пошук та 

застосування невідомого способу (методу) розв’язання задачі; уміння складати 

фізичні задачі); 

 досвід творчої діяльності (уміння приймати ефективні рішення в 

проблемних ситуаціях, формулювати припущення; застосовувати знання і вміння 

в нових умовах; знаходити можливості застосування знань і вмінь поза школою); 

 самостійність оцінних суджень.   

Поточне оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється на розсуд 

учителя з урахуванням оцінювання навчальної діяльності школярів, а саме: уміння 

учнів працювати самостійно з навчальним матеріалом, а також у парах або групах 

під час розв’язання навчальних проблем. Ці аспекти навчальної діяльності є дуже 

важливими для розвитку ключових компетентностей  школярів.  

Під час оцінювання групової роботи перевага надається вмінню розподіляти  

роботу між учасниками й дотримуватися демократичного стилю спілкування, 

який полягає в доброзичливому ставленні до однокласників, уникненні 

авторитарних проявів, умінні тактовно допомогти іншому тощо. 

Оцінювання рівня оволодіння учнями певною сукупністю умінь, які в 

цілому складають узагальнене експериментальне вміння здійснюється за 

результатами виконання фронтальних лабораторних робіт, експериментальних 



 

задач, робіт фізичного практикуму або пiдсумкової лабораторної чи 

експериментальної роботи. При цьому необхiдно враховувати вмiння учня: 

a)  уміння планувати експеримент, тобто формулювати його мету, 

визначати експериментальний метод і давати йому теоретичне обґрунтування, 

складати план досліду й визначати найкращі умови для його проведення, обирати 

оптимальні значення вимірюваних величин та умови спостережень, враховуючи 

наявні експериментальні засоби; 

б)  уміння підготувати експеримент, тобто обирати необхідне обладнання й 

вимірювальні прилади, збирати дослідні установки чи моделі, раціонально 

розташовувати прилади, досягаючи безпечного проведення досліду; 

в)  уміння спостерігати, визначати мету й об’єкт спостереження, 

встановлювати характерні ознаки перебігу фізичних явищ і процесів, виділяти їхні 

суттєві ознаки; 

г)  уміння вимірювати фізичні величини, користуватися різними 

вимірювальними приладами й мірами, тобто визначати ціну поділки шкали 

приладу, знімати покази приладу; 

ґ)  уміння обробляти результати експерименту, обчислювати значення 

величин, похибки вимірювань, креслити схеми дослідів, складати таблиці 

одержаних даних, готувати звіт про проведену роботу, записувати значення 

фізичних величин у стандартизованому вигляді тощо; 

д)  уміння інтерпретувати результати експерименту, описувати 

спостережувані явища й процеси, застосовуючи фізичну термінологію, подавати 

результати у вигляді формул і рівнянь, функціональних залежностей, будувати 

графіки, робити висновки про проведене дослідження на основі поставленої мети. 

Обов’язковим при оцiнюваннi для всiх рiвнiв є врахування дотримання 

учнями правил безпеки життєдіяльності пiд час виконання фронтальних 

лабораторних робiт чи робiт фiзичного практикуму. 

Оскільки виконання навчальних проектів передбачає інтегровану 

дослідницьку, творчу діяльність учнів, спрямовану на отримання самостійних 

результатів за консультативної допомоги вчителя, то найвищої оцінки за такі види 

роботи може заслуговувати учень, що не лише виявляє знання, а й демонструє 

здатність і досвід ефективного застосування цих знань у запропонованій йому 

штучній ситуації. Оцінювання такого виду діяльності здійснюється індивідуально, 

за самостійно виконане учнем завдання. У зв’язку з цим оцінки за навчальні 

проекти і творчі роботи виконують накопичувальну функцію, можуть фіксуватися 

в портфоліо і враховуються при виведенні тематичної оцінки. 

 



 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

1 2 3 

Початковий 

1 

Учень володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ 

природи та природних об’єктів, за допомогою вчителя відповідає на 

запитання, що потребують відповіді«так» чи «ні» 

2 

Учень описує природні явища та природні об’єкти на основі свого 

попереднього досвіду, відповідає на запитання, що потребують 

однослівної відповіді 

3 

Учень за допомогою вчителя описує явище або його частини без 

пояснень відповідних причин, називає фізичні явища, розрізняє 

позначення окремих фізичних величин. За допомогою вчителя 

проводить найпростіші розрахунки  

Середній 

4 

Учень за допомогою вчителя описує явища, без пояснень наводить 

приклади, що ґрунтуються на його власних спостереженнях чи 

матеріалі підручника, розповідях учителя тощо.Проводить 

найпростіші розрахунки за зразком 

5 

Учень описує явища, відтворює значну частину навчального 

матеріалу, знає одиниці окремих фізичних величин, записує основні 

формули, рівняння. Проводить найпростіші розрахунки самостійно. 

Демонструє вміння вирішувати простіші побутові завдання 

(механіка,теплота, електрика) 

Середній 6 

Учень може зі сторонньою допомогою пояснювати явища, 

виправляти допущені неточності (власні, інших учнів), виявляє 

елементарні знання основних положень (законів, понять, формул). 

Розв’язує задачі на одну дію за зразком. Демонструє вміння 

вирішувати простіші побутові завдання (механіка,теплота, 

електрика) 

Достатній 

7 

Учень може пояснювати явища, виправляти допущені неточності, 

виявляє знання i розуміння основних положень (законів, понять, 

формул, теорій). Розв’язує задачі на однудві дії самостійно. 

Демонструє вміння вирішувати простіші побутові завдання 

(механіка,теплота, електрика), демонструє знання про похибки 

вимірювань 

8 

Учень уміє пояснювати явища, аналізувати, узагальнювати знання, 

систематизувати їх, зі сторонньою допомогою (вчителя, 

однокласників тощо) робити висновки. розв’язує задачі на двітри дії 

самостійно. Демонструє вміння вирішувати простіші побутові 

завдання (механіка,теплота, електрика), демонструє знання про 

похибки вимірювань 

9 

Учень вільно володіє вивченим матеріалом у стандартних 

ситуаціях, наводить приклади його практичного застосування та 

аргументи на підтвердження власних думок. Розв’язує задачі на 

тричотири дії самостійно  

  



 

1 2 3 

Високий 

10 

Учень вільно володіє вивченим матеріалом, уміло послуговується 

науковою термінологією, вміє знаходити та опрацьовувати наукову 

інформацію (нові факти, описи явищ, ідеї), самостійно 

використовувати її. Розв’язує задачі на п’ятьшість дій самостійно. 

Демонструє вміння вирішувати побутові завдання 

(механіка,теплота, електрика), демонструє знання про похибки 

вимірювань 

11 

Учень на високому рівні опанував програмовий матеріал, 

самостійно, у межах чинної програми оцінює різноманітні явища, 

факти, теорії, використовує здобуті знання i вміння у нестандартних 

ситуаціях, поглиблює набуті знання. Розв’язує комбіновані задачі, 

що потребують володіння навчальним матеріалом різних тем з 

фізики. Демонструє вміння вирішувати побутові завдання 

(механіка,теплота, електрика), демонструє знання про похибки 

вимірювань 

12 

Учень вільно володіє програмовим матеріалом, виявляє здібності, 

вміє самостійно поставити мету дослідження (як 

експериментального, так і теоретичного), вказує шляхи її реалізації, 

робить аналіз та висновки. Розв’язує комбіновані задачі, що 

потребують володіння навчальним матеріалом різних тем з фізики. 

Демонструє вміння вирішувати реальні повсякденні завдання 

(механіка, теплота, електрика).  Демонструє знання про правила 

безпеки, похибки вимірювань 

ХІМІЯ 

Визначальними в оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з хімії є 

особистісні результати пізнавальної діяльності, в яких відображаються 

загальнопредметні компетентності, набуті учнями в процесі  навчання. 

За відмінностями між обсягом і глибиною досягнутих результатів, ступенем 

самостійності у виконанні завдань, здатністю використовувати  знання  у нових 

ситуаціях виокремлено  рівні навчальних досягнень учнів, що  оцінюються за 12-

бальною шкалою. 

Кожний наступний рівень вбирає в себе вимоги до попереднього, а також 

додає нові характеристики.    

При  оцінюванні рівня навчальних досягнень  з хімії враховується:  

 оволодіння хімічною мовою як засобом відображення знань про речовини 

і хімічні явища; 

 рівень засвоєння теоретичних знань;  

 сформованість експериментальних умінь, необхідних  для виконання 

хімічних дослідів, передбачених навчальною програмою; 

 здатність учнів застосовувати набуті знання на практиці;  



 

 уміння розв’язувати розрахункові задачі. 

Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за 

характеристиками, наведеними в таблицях.  

Оцінювання теоретичних знань  

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

Початковий 

1 
Учень (учениця) розпізнає деякі хімічні об’єкти (хімічні символи, 

формули, явища, посуд тощо) і називає їх (на побутовому рівні) 

2 Учень (учениця) описує деякі хімічні об’єкти за певними ознаками 

3 
Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета вивчення і 

під керівництвом вчителя може відтворити окремі його частини 

Середній 

4 
Учень (учениця) відтворює деякі факти, що стосуються хімічних 

сполук і явищ  

5 
Учень (учениця) відтворює окремі частини навчального матеріалу, 

дає визначення основних понять 

6 
Учень (учениця) послідовно відтворює значну частину навчального 

матеріалу 

Достатній 

7 
Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал, наводить  приклади, 

з допомогою вчителя порівнює хімічні об’єкти 

8 

Учень (учениця) логічно відтворює фактичний і теоретичний 

навчальний матеріал, застосовує знання в стандартних умовах, 

порівнює, класифікує хімічні об’єкти  

9 

Учень (учениця) володіє знаннями основоположних хімічних теорій і 

фактів, наводить приклади на підтвердження цього, аналізує 

інформацію, робить   висновки 

Високий 

10 

Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і застосовує знання 

на практиці, узагальнює й систематизує інформацію, робить 

аргументовані висновки 

11 

Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує їх у 

нестандартних ситуаціях, встановлює зв’язки між явищами; 

самостійно знаходить, оцінює і використовує інформацію з різних 

джерел згідно з поставленим завданням; робить узагальнювальні 

висновки 

12 

Учень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано 

використовує їх, у тому числі в проблемних ситуаціях; аналізує 

додаткову інформацію; самостійно оцінює явища, приймає рішення, 

висловлює судження, пов’язані з речовинами та їх перетвореннями 

 

 

 

 



 

Оцінювання практичних робіт 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Характеристика навчальних досягнень учнів 

Початковий 
Учень (учениця) знає правила безпеки під час проведення практичних робіт, 

виконує найпростіші хімічні досліди під керівництвом вчителя 

Середній 
Учень (учениця) складає прилади; з допомогою вчителя виконує окремі 

хімічні досліди згідно з інструкцією, описує хід виконання дослідів 

Достатній 
Учень (учениця) самостійно виконує практичні роботи згідно з інструкцією, 

описує спостереження, робить   висновки 

Високий 

Учень (учениця) виконує хімічні експерименти, раціонально 

використовуючи обладнання і реактиви; описує поетапні спостереження; 

складає звіт, що містить обґрунтовані висновки; виконує експериментальні 

задачі за власним планом 

 

Оцінювання розв’язування розрахункових задач  

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Характеристика навчальних досягнень учнів 

Початковий Розв’язування задач не передбачене  

Середній 
Учень (учениця) складає скорочену умову задачі; робить обчислення лише з 

готовою формулою 

Достатній 
Учень (учениця) наводить потрібні формули речовин і рівняння реакцій; 

розв’язує задачі, користуючись алгоритмом 

Високий 
Учень (учениця) самостійно і раціонально розв’язує задачі; розв’язує 

комбіновані задачі 

 

МАТЕМАТИКА  

 

Орієнтовні вимоги оцінювання визначають загальні підходи до визначення 

рівня навчальних досягнень учнів з математики та встановлюють відповідність 

між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах 

відповідно до рівнів навчальних досягнень з математики. 

При оцінюванні  навчальних досягнень учнів враховуються: 

 характеристики відповіді учня: правильність, повнота, логічність, 

обґрунтованість, цілісність; 

 якість знань: осмисленість, глибина, узагальненість, системність, 

гнучкість, дієвість, міцність; 

 ступінь сформованості загальнонавчальних і предметних умінь і навичок; 



 

 рівень володіння розумовими операціями: уміння аналізувати, 

синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити 

висновки тощо; 

 досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, 

формулювати гіпотези); 

 самостійність оцінних суджень. 

Також слід враховувати, що оцінювання якості математичної підготовки 

учнів здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, 

який можна виявити в процесі усного опитування, та якість практичних умінь і 

навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час 

розв’язування задач і вправ. 

Вимоги навчальних досягнень учнів з математики 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

Початковий 

1 

Учень: 

 розпізнає один із кількох запропонованих математичних об’єктів 

(символів, виразів, геометричних фігур тощо), виділивши його 

серед інших; 

 читає і записує числа, переписує даний математичний вираз, 

формулу; 

 зображає найпростіші геометричні фігури (малює ескіз) 

2 

Учень: 

 виконує однокрокові дії з числами, найпростішими 

математичними виразами; 

 впізнає окремі математичні об’єкти і пояснює свій вибір; 

3 

Учень: 

 співставляє дані або словесно описані математичні об’єкти за їх 

суттєвими властивостями; 

 за допомогою вчителя розв’язує елементарні вправи 

Середній 4 

Учень: 

 відтворює означення математичних понять і формулювання 

тверджень; 

 називає елементи математичних об’єктів; 

 формулює деякі властивості математичних об’єктів;  

 виконує за зразком завдання обов'язкового рівня 

 

5 

Учень: 

• ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем і 

правил виконання математичних дій прикладами із пояснень 

вчителя або підручника; 

• розв’язує завдання обов'язкового рівня за відомими алгоритмами з 

частковим поясненням 

  



 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

 

6 

Учень: 

 ілюструє означення математичних понять, формулювань теорем 

і правил виконання математичних дій власними прикладами; 

 самостійно розв’язує  завдання обов'язкового рівня з достатнім 

поясненням; 

 записує математичний вираз, формулу за словесним 

формулюванням і навпаки 

Достатній 

7 

Учень: 

 застосовує означення математичних понять та їх властивостей 

для розв’язання завдань в знайомих ситуаціях; 

 знає залежності між елементами математичних об’єктів; 

 самостійно виправляє вказані йому помилки; 

 розв’язує завдання, передбачені програмою, без  достатніх 

пояснень 

8 

Учень: 

 володіє визначеним програмою навчальним матеріалом; 

 розв’язує завдання, передбачені програмою, з частковим 

поясненням; 

 частково аргументує математичні міркування й розв’язування 

завдань 

9 

Учень: 

 вільно володіє визначеним програмою навчальним матеріалом; 

 самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях з достатнім 

поясненням; 

 виправляє допущені помилки; 

 повністю аргументує обгрунтування математичних тверджень; 

 розв’язує завдання з достатнім поясненням; 

Високий 

10 

Знання, вміння й навички учня повністю відповідають вимогам 

програми, зокрема учень: 

 усвідомлює нові для нього математичні факти, ідеї, вміє 

доводити передбачені програмою математичні твердження з 

достатнім обгрунтуванням; 

 під керівництвом учителя знаходить джерела інформації та 

самостійно використовує їх; 

 розв’язує завдання з повним поясненням і обгрунтуванням 

11 

Учень: 

 вільно і правильно висловлює відповідні математичні 

міркування, переконливо аргументує їх; 

 самостійно знаходить джерела інформації та працює з ними; 

 використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього  

ситуаціях; 

 знає, передбачені програмою, основні методи розв’язання 

завдання і вміє їх застосовувати з необхідним обгрунтуванням 

  



 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

 

12 

Учень: 

 виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу 

розв’язання математичної проблеми; 

 вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання; 

 здатний до розв’язування нестандартних задач і вправ 

 

ІНФОРМАТИКА  

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики здійснюється в 

трьох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, рівень сформованності 

практичних умінь та навичок, ступінь самостійності у застосуванні ІКТ в 

конкретній життєвій або навчальній ситуації, враховуючи:  

–  рівень засвоєння та  оволодіння предметними знаннями (репродуктивний, 

реконструктивний, частково пошуковий і пошуковий); 

–  рівень сформованості способів навчальнопізнавальної діяльності (учень 

копією зразок способу діяльності, виконує спосіб діяльності за зразком, застосовує 

аналогії, підходить творчо до їх розв’язання); 

–  ступінь самостійності при виконанні навчальних завдань різного типу 

(працює під безпосереднім керівництвом учителя; потребує значної допомоги 

вчителя; потребує незначної опосередкованої допомоги; працює самостійно); 

–  ступінь самостійності у застосуванні ІКТ в конкретній життєвій або 

навчальній ситуації, враховуючи рівень володіння практичними вміннями та 

навичками під час виконання практичних робіт на комп’ютері. 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

Початковий 

1 

Учень (учениця): засвоїв знання у формі окремих  фактів; з 

допомогою вчителя або з використанням підручника розпізнає і 

називає окремі інформаційні об'єкти; знає та дотримується правил 

безпечної поведінки під час роботи в комп’ютерному класі. 

2 

Учень (учениця): розпізнає та виділяє інформаційні об‘єкти, 

пояснює свій вибір та може фрагментарно відтворити знання про 

них; з допомогою вчителя фрагментарно виконує окремі навчальні 

завдання та практичні роботи на комп’ютері, допускає помилки. 

  



 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

 3 

Учень (учениця): з допомогою вчителя відтворює незначну частину 

навчального матеріалу (менше половини); відповідає на запитання, 

що потребують однослівної відповіді; навчальні завдання виконує 

фрагментарно за значної допомоги вчителя; потребує постійної 

активізації та допомоги; способи навчальнопізнавальної діяльності 

(практичні і розумові уміння і навички) застосовує на рівні 

копіювання зразка способу діяльності. 

Середній 

4 

Учень (учениця): з допомогою вчителя відтворює значну частину 

навчального матеріалу (більше половини); у відповідях може 

допускати помилки; 

за значної допомоги вчителя виконує навчальні завдання, допускає 

помилки; має елементарні, нестійкі навички роботи на комп’ютері; 

за інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно виконує 

практичні роботи, потребує детального кількаразового їх пояснення, 

допускає помилки.  

5 

Учень (учениця): самостійно, але не повно, відтворює значну 

частину навчального матеріалу; ілюструє розуміння базових понять 

інформатики прикладами з підручника або пояснення вчителя, 

відповідає на окремі запитання; з допомогою вчителя виконує 

навчальні завдання з частковим поясненням, допускає помилки; за 

детальною інструкцією і з допомогою вчителя виконує практичні 

роботи, не вміє пояснити свої дії, допускає помилки. 

6 

Учень (учениця): самостійно відтворює значну частину навчального 

матеріалу, відповідь будує у засвоєній послідовності, ілюструє її 

власними прикладами; з частковою допомогою вчителя виконує 

навчальні завдання з достатнім поясненням, допускає помилки; має 

стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних  

на комп’ютері; способи навчальнопізнавальної діяльності 

застосовує за зразком у подібній ситуації; потребує стимулювання й 

значної допомоги вчителя, коли працює самостійно. 

Достатній 7 

Учень (учениця): самостійно відтворює основний навчальний 

матеріал з окремими неточностями, застосовуючи необхідну 

термінологію, вміє наводити власні приклади на підтвердження 

певних тверджень; пояснює та обґрунтовує способи виконання 

навчальних завдань, аналізує отриманий результат, робить неповні 

висновки з допомогою вчителя, використовує різні джерела 

відомостей для виконання навчального завдання; практичні роботи 

на комп’ютері виконує самостійно за інструкцією; самостійно 

виправляє вказані вчителем помилки.  

  



 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

Достатній 

8 

Учень (учениця): відтворює засвоєний навчальний матеріал в іншій 
послідовності, не порушуючи логічних зв'язків, інтерпретує та 
деталізує питання, ідентифікує терміни та поняття; з незначною 
допомогою вчителя визначає спосіб розв’язування навчального 
завдання, частково аргументує свої міркування; самостійно 
знаходить необхідні відомості, систематизує та узагальнює їх; 
самостійно виконує  навчальне завдання, знаходить та виправляє 
допущені помилки. має стійкі практичні навички виконання 
основних дій з опрацювання даних на комп'ютері; самостійно 
виконує практичні роботи, що відповідають вимогам навчальної 
програми, аналізує одержані результати, швидко й оперативно 
виправляє помилки.  

9 

Учень (учениця): вільно відтворює навчальний матеріал та 
відповідає на поставлені запитання, використовує загальновідомі 
докази із самостійною і правильною аргументацією; самостійно 
формулює мету виконання навчального завдання, добирає форми 
представлення результату та необхідні відомості; аргументовано 
обирає раціональний спосіб виконання навчального завдання, 
самостійно виконує навчальні завдання з несуттєвими помилками, 
знаходить та виправляє допущені помилки. 

Високий 

10 

Учень (учениця): системно відтворює навчальний матеріал у межах 
програми; дає повні, змістовні відповіді на поставлені 
запитання;робить логічні висновки, обґрунтовує свою думку, 
висуває припущення; виконує різні типи навчальних і життєвих 
завдань (як типових, так і нестандартних, творчих) під 
опосередкованим керівництвом учителя, розробляє алгоритм 
виконання запропонованого навчального завдання, пропонує нові 
шляхи розв’язування навчальних завдань; знаходить додаткові 
джерела відомостей, використовує запропоновані схеми 
класифікації для структурування відомостей та даних, порівнює і 
зіставляє відомості з кількох джерел, уміє стисло і логічно подавати 
узагальнену інформацію; самостійно приймає рішення, прогнозує 
наслідки власної поведінки за незначної допомоги дорослих. 

11 

Учень (учениця): логічно та усвідомлено відтворює навчальний 
матеріал у межах навчальної програми з інформатики; обґрунтовано 
відповідає на запитання; аргументовано використовує знання у 
нестандартних ситуаціях; 
раціонально використовує комп’ютер і комп’ютерні засоби для  
розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх 
пошуком, зберіганням, поданням і передаванням; розуміє мету 
власної навчальної діяльності та самостійно визначає завдання для її 
досягнення, вміє виявляти проблеми та розв’язувати їх,  
формулювати гіпотези 

12 

Учень (учениця): має системні, міцні знання в обсязі та в межах 
вимог навчальної програми з інформатики, усвідомлено 
використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; 
самостійно планує особисту навчальну діяльність та оцінює її 
результати, уміє приймати рішення, швидко вибрати потрібний 
спосіб діяльності із кількох відомих, застосовувати способи 
діяльності за аналогією і в нових ситуаціях. 



 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

 

Об’єктами оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної 

культури можуть бути: 

1. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого 

результату). 

2. Техніка виконання учнями фізичних вправ. 

3. Засвоєння теоретикометодичних знань. 

4. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку. 

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні 

навчальні нормативи передбачені навчальною програмою та нормативи 

запропоновані програмами  кожного варіативного модуля по роках вивчення. 

Порядок складання нормативів визначає вчитель відповідно до календарно-

тематичного планування. 

При складанні навчального нормативу за його показником визначають 

рівень досягнень (низький, середній, достатній, високий), а потім з урахуванням 

динаміки особистого результату виставляють оцінку в балах.  

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з фізичної підготовленості, потрібно 

дотримуватися таких вимог: 

1.  Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на 

момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан 

здоров’я. 

2.  Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не менше 

як на двох заняттях). 

3.  Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після – 

відновлювальні вправи. 

4.  Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем 

занятті. 

5.  Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і 

виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів. 

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів 

до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не 

здійснюють. 

Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня: непропорційний 

фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, тимчасове перебування 

в підготовчій групі не є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності. 



 

Оцінювання техніки виконання фізичних вправ, рівня засвоєння теоретико-

методичних знань, виконання навчальних завдань під час уроку може 

здійснюватися як комплексно так і роздільно. 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

Початковий 

1 
Учні можуть розпізнавати деякі об’єкти вивчення та називають їх 

(на побутовому рівні) 

2 
Учні описують незначну частину навчального матеріалу; частково 

розпізнають інвентар та обладнання для проведення занять 

3 

Учні мають фрагментарні уявлення з предмета вивчення; з 

допомогою вчителя виконують елементарні фізичні вправи; 

використовують за призначенням навчальний інвентар та 

обладнання 

Середній 

4 
Учні знають окремі відомості, що стосуються фізичних вправ; 

виконують елементарні технічні елементи вправ за зразком 

5 

Учні відтворюють навчальний матеріал, необхідний для виконання 

фізичних вправ, з допомогою вчителя; виконують більшість 

технічних елементів вправ з недоліками  

6 

Учні самостійно відтворюють значну частину навчального 

матеріалу, необхідного для виконання фізичних вправ;  виконують 

більшість запропонованих вправ 

Достатній 

7 

Учні самостійно і логічно відтворюють фактичний і теоретичний 

матеріал, необхідний для виконання практичних завдань; частково 

контролюють власні навчальні дії; вправи виконують з окремими 

незначними відхиленнями в техніці за показниками кінематичних, 

динамічних або ритмічних характеристик (недосконала міжмязева 

координація, недостатня злитність виконання, незначна скутість 

рухів тощо); в основному виконують навчальні завдання під час 

уроку 

8 

Учні виявляють розуміння навчального матеріалу, наводять 

приклади, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші 

зв’язки і залежності між фізичними вправами та їх впливом на 

організм; використовують набуті знання і уміння в стандартних 

ситуаціях; вправи виконують відповідно до вимог кінематичних, 

динамічних та ритмічних характеристик техніки (вільно, легко, 

невимушено) у стандартних сприятливих умовах їх виконання; 

виконує більшість навчальних завдань під час уроку 

9 

Учні володіють навчальним матеріалом і реалізовують свої знання 

та вміння в практичній діяльності; можуть аналізувати і 

систематизувати інформацію щодо впливу фізичних вправ на 

організм; вправи виконують відповідно до вимог кінематичних, 

динамічних та ритмічних характеристик техніки (вільно, легко, 

невимушено) у прогнозовано варіативних умовах; виконують всі 

навчальні завдання під час уроку 

  



 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

Високий 

10 

Учні володіють глибокими знаннями та уміннями і застосовують їх 

у нестандартних ситуаціях; беруть активну участь в розробленні та 

застосуванні комплексів вправ, спрямованих на розвиток фізичних 

якостей; вправи виконують відповідно до вимог кінематичних, 

динамічних та ритмічних характеристик техніки (вільно, легко, 

невимушено) у непрогнозовано варіативних умовах; старанно 

виконують всі навчальні завдання під час уроку 

11 

Учні володіють гнучкими знаннями і навичками в межах вимог 

навчальної програми, аргументовано використовують їх у 

нестандартних ситуаціях; самостійно розробляють комплекси вправ, 

спрямованих на розвиток фізичних якостей; вправи виконують 

ефективно на фоні втоми; при виконанні навчальних завдань 

проявляють позитивні лідерські якості 

12 

Учні мають системні знання та навички з предмета, свідомо 

використовують їх, у тому числі, у проблемних ситуаціях; 

самостійно розробляють комплекси вправ, спрямованих на розвиток 

фізичних якостей та забезпечують їх якісне виконання; вправи 

виконують ефективно у змагальних умовах; можуть регулювати 

процес виконання навчальних завдань відповідно до індивідуальних 

потреб організму 

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів, віднесених до підготовчої групи 

здійснюється на загальних підставах без складання навчальних нормативів. 

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також 

враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; 

активне ставлення до занять фізичними вправами; активна участь в 

організації і проведенні фізкультурнохудожніх і спортивних заходів. На 

основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні 

системи нарахування заохочувальних балів.  

 

ПРОФІЛЬНІ ПРЕДМЕТИ І СПЕЦІАЛЬНІ КУРСИ 

 

При визначенні оцінки викладач повинен керуватись наступним: 

 оцінку «відмінно» (10 – 12) одержують студенти, які:  

 всебічно, систематично і глибоко володіють навчально-програмовим 

матеріалом;  

 вміють самостійно виконувати завдання, передбачені програмою;  

 дають обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на 

поставлені питання; 



 

 засвоїли основну і ознайомлені з додатковою літературою, яка 

рекомендована програмою;  

 засвоїли взаємозв’язок основних понять дисципліни для професії, яку 

набувають;  

 виявили творчі здібності і використовують їх при вивченні навчально-

програмового матеріалу;  

 правильно і обґрунтовано формулюють висновки та аргументують 

власні судження;  

 уміють приймати необхідні рішення в різних нестандартних 

ситуаціях;  

 вільно володіють термінологією дисципліни;  

 мають високу комунікативну культуру, уміють вдаватися до діалогу. 

 оцінка «добре»  (7 – 9)  виставляється студентам, які: 

 опанували навчально-програмовий матеріал; 

 показують систематичний характер знань з дисципліни; 

 вміють самостійно виконувати навчальні завдання, обираючи 

раціональний спосіб їх виконання; 

 засвоїли основну літературу, яка рекомендована програмою та вміють 

самостійно поповнювати свої знання; 

 вміють узагальнювати та систематизувати навчальну інформацію; 

  використовують теоретичні знання на практиці; 

 аргументують власну точку зору стосовно вивченого матеріалу; 

 добре виконали завдання, передбачені програмою, але допускають 

окремі несуттєві помилки та неточності; 

 роблять висновки, дають логічну і послідовну відповідь на запитання;  

 мають незначні труднощі при діалоговій бесіді.  

 оцінку «задовільно» (4 – 6) заслуговують студенти, які: 

  знають основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, 

необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній професії;  

 ознайомлені з основною літературою, яка рекомендована програмою; 

 розкривають суть основних процесів; 

 застосовують спеціальні терміни, володіють необхідними уміннями та 

навичками для вирішення стандартних завдань;  

 допускають значні помилки при виконанні завдань, але під 

керівництвом викладача знаходять шляхи їх подолання; 



 

 порушують логіку відповіді й потребують додаткових навідних 

запитань від викладача; 

 не вміють здійснювати аналіз отриманої інформації; 

 не виявляють самостійних суджень і не можуть обґрунтувати власну 

думку; 

 демонструють недоліки комунікативної культури.  

 оцінка «незадовільно» (1 – 3) – виставляється студентам,  які: 

 недостатньо оволоділи або не оволоділи навчально-програмовим 

матеріалом, необхідними знаннями, уміннями та навичками; 

 допускають велику кількість помилок при виконанні завдань, 

передбачених програмою; 

 усно можуть відтворити лише незначну частину матеріалу; 

 дають непослідовну й позбавлену причинно-наслідкових зв’язків між 

елементами відповідь; 

 не можуть застосувати набуті знання на практиці; 

 демонструють низький рівень комунікативної культури.  

 

 

 


