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Загальні положення освітньої програми 

для дітей з порушеннями слуху 

   Піщанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Вінницької обласної 

Ради (далі – Піщанська школа-інтернат) працює в 2021-2022 навчальному році 

за новою освітньою програмою.  

    Освітня програма ІІ ступеня для дітей з порушеннями слуху та дітей з 

порушеннями слуху в поєднанні з інтелектуальними порушеннями розроблена 

на виконання Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 вересня 2020 року «Про затвердження Державного стандарту 

базової середньої освіти», Типової освітньої програми спеціальних закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми 

потребами, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 12 

червня 2018 року № 627, Державних санітарних норм та правил, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2013 № 144, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 року за № 

410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил 

«Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання, режиму спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів». 

    

Мета освітньої програми. Освітня програма для 5-9 класів (далі – Освітня 

програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації 

Піщанською школою-інтернатом єдиного комплексу освітніх компонентів для 

досягнення учнями/вихованцями  обов’язкових результатів навчання, 

визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти 

(далі – Державний стандарт).  

Завдання освітньої програми. Освітня програма Піщанської школи-інтернату  

визначає: 

- загальний  обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів тощо, зокрема їх інтеграції, а 

також логічної послідовності їх вивчення, які подані в рамках 

навчального плану відповідно до особливостей психофізичного розвитку 

дітей та мови навчання; 

- очікувані результати навчання здобувачів  загальної освіти подані в 

рамках навчальних програм; 

- перелік корекційно-розвиткових програм; 

- форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти; 
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- вимоги до осіб, які навчатимуться за даною Освітньою програмою.  

 

   Очікувані результати здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних 

цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має 

реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання 

повинні робити внесок у формування ключових компетентностей  учнів: 

№ 

з/п 
Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 

державною мовою 

та українською 

жестовою мовою 

Уміння: (самостійно або зо допомогою) 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 з 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 

(здобувачі освіти зі 

складними 

порушеннями 

розвитку іноземну 

мову не вивчають) 

Уміння: (самостійно або за допомогою) 

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; ефективно взаємодіяти з іншими 

усно, письмово та за допомогою засобів 
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електронного спілкування. 

Ставлення:критично оцінювати інформацію та 

використовувати її для різних потреб; 

висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

адекватно використовувати досвід, набутий у 

вивченні рідної мови та інших навчальних 

предметів, розглядаючи його як засіб 

усвідомленого оволодіння іноземною мовою; 

обирати й застосовувати доцільні комунікативні 

стратегії відповідно до різних потреб; ефективно 

користуватися навчальними стратегіями для 

самостійного вивчення іноземних мов. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, 

довідкова література, мультимедійні засоби, 

адаптовані іншомовні тексти. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: (самостійно або за допомогою) 

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: (самостійно або за допомогою) 

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 
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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: (самостійно або за допомогою) 

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: (самостійно або за допомогою) 

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 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: (самостійно або за допомогою) 

генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, 

ухвалювати оптимальні рішення; 

використовувати критерії раціональності, 
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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: (самостійно або за допомогою) 

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: (самостійно та за допомогою) 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, 



  

7 
 

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 

10 Екологічна 

грамотність і здорове 

життя 

Уміння: (самостійно та за допомогою) 

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 кожного 

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 

 

   Основою формування ключових компетентностей є досвід учнів/вихованців, 

їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в 

різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних  соціальних 

ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них. 

           Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з 

розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та 

системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати 

позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, 

приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. 

    Навчання за наскрізними лініями реалізується, насамперед, через: 

- організацію навчального середовища – зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного 

середовища навчання;  
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- окремі предмети -  виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, 

реалізуються над предметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль 

окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить 

від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи 

інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

- предмети за вибором; 

- роботу в проєктах; 

- позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

Наскрізна 

лінія 

Коротка характеристика 
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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 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. Можливі уроки 

на відкритому повітрі.  

Г
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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.  

Вивчення окремого предмета 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. 
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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-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.  

 

      Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

предметів. 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 в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

   Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а 

також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише 

показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості 

перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в 

освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: 

змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних, 

їх використання посилює пізнавальний інтерес здобувачів освіти до навчання, 
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діти набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові 

ситуації. 

 

   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 , інтегровані уроки, проблемний урок, 

відео-уроки.  

   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 8-9 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.  



  

11 
 

   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.  

   Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування 

знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів.  

   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. 

   Система внутрішнього 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 здобувачами освіти 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 здобувачів освіти, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти; 
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створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників. 

Освітні галузі. Відповідно до вимог Державного стандарту навчальний план 

Піщанської школи-інтернату містить усі предмети інваріантної складової, 

передбачені обраним варіантом навчального плану цієї освітньої програми та 

складається з семи освітніх галузей.    

    Освітня галузь «Мови і літератури» в навчальних планах реалізується через 

навчальні предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна 

література», «Українська жестова мова». Здобувачі освіти зі складними 

порушеннями розвитку та інтелектуальними порушеннями предмет 

«Англійська мова» не вивчають.  

   Освітня галузь «Математика» реалізується через навчальні предмети 

«Математика» ( 5-А,5-Б, 7-Б, 9-Б класи для дітей зі складними порушеннями 

розвитку); «Алгебра» та «Геометрія» (8,9-А класи). 

   Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети: 

«Природознавство» (5-А,5-Б,7-Б,9-Б класи для дітей зі складними порушеннями 

розвитку), «Біологія» (7-А,8,9-А класи; дітьми зі складними порушеннями 

розвитку даний предмет не вивчається), «Географія» (7-9 класи;), «Фізика», 

«Хімія» (7-А,8,9-А класи), «Фізика і хімія в побуті» (7-Б, 9-Б класи для дітей зі 

складними порушеннями розвитку). 

   Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальні предмети: 

«Історія України» (5-9 класи), «Всесвітня історія» (7-А,8,9-Акласи; дітьми зі 

складними порушеннями розвитку предмет не вивчається), «Правознавство»  

(9-А  клас).  

   Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети: 

«Образотворче мистецтво» (5-7 класи; дітьми зі складними порушеннями 

розвитку предмет не вивчається), «Мистецтво» ( 8,9-А класи; 7-Б, 9-Б класи для 

дітей зі складними порушеннями розвитку). 

   Освітня галузь «Технології» реалізується через навчальні предмети «Трудове 

навчання  та «Інформатика» (5-9 класи). 

   Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується через навчальні 

предмети «Основи здоров’я» та «Фізична культура» (5-9 класи). 

   У спеціальному закладі загальної середньої освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами години фізичної культури враховуються при визначенні 
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гранично допустимого навантаження учнів (наказ  Міністерства охорони 

здоров’я України від 20.02.2013 №144, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 14 березня 2013 року за №410/22942 «Про затвердження Державних 

санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і 

режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-

реабілітаційних центрів»). 

Українська мова  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма з української мови є адаптованим варіантом програми загальноосвітньої 

школи, що відповідає вимогам цензової освіти дітей глухих та зі зниженим слухом. 

Зміст навчального матеріалу здебільшого збережено, вилучено або змінено ті елементи 

змісту, які не відповідають сенсорним та мовленнєвим можливостям дітей з порушеннями 

слуху. Зокрема,  розділ «Аудіювання» замінено на розділ «Сприймання і розуміння 

мовлення». Програма доповнена корекційно-розвивальною лінією, до складу якої увійшли 

мовленнєві і немовленнєві напрями роботи. Адаптовані вимоги до навчальних досягнень 

учнів відповідно до специфіки сприйняття мовлення дітьми з порушеннями слуху. 

У програмі враховано державний статус української мови, її суспільні функції, 

значення знання словесної мови для соціалізації дітей з порушеннями слуху, формування 

особистості, готової до активної діяльності у різних сферах життя, що має яскраво виражені 

інтегративні функції, для опанування інших навчальних предметів та отримання знань з 

різних джерел інформації.  

Основна мета навчання української мови полягає у формуванні освіченої, національно 

свідомої особистості, яка володіє вміннями й навичками доцільно користуватися засобами 

словесної мови в усіх видах мовленнєвої діяльності (сприймання і розуміння зверненого 

мовлення, читання, говоріння, письмо), має належний рівень комунікативної компетенції.  

Зазначена мета передбачає здійснення навчальної, корекційно-розвивальної і виховної 

функцій навчального предмета. 

У програмах втілюються інтелектуально-комунікативний, компетентнісний та 

особистісно-орієнтований підходи до навчання української словесної мови. 

Відповідно до поставленої мети основними загальними завданнями навчання 

української мови в основній ланці освіти дітей з порушеннями слуху є: 

• вироблення у школярів компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами 

мови в різних життєвих ситуаціях; 

• ознайомлення з мовною системою як основою для формування мовленнєвих умінь і 

навичок — орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, стилістичних; 

• залучення учнів через мову до культурних надбань українського народу і людства в 

цілому. 

До основних специфічних завдань курсу відносимо: 

• виховання свідомого прагнення до вивчення української словесної мови як 

універсального комунікативного засобу; 

• подолання артикуляційних труднощів; 

• закріплення правильної звуковимови та навичок правильного голосоутворення; 

• розвиток навичок сприймання і розуміння зверненого мовлення як в усній, так і у 

писемній формі; 

• збагачення словникового складу; 

• засвоєння різних типів синтаксичних конструкцій як основи для побудови власних 

висловлювань та передумови розуміння зверненого мовлення; 

• попередження та подолання аграматизмів в усному та писемному мовленні. 
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Програми містять п’ять змістових ліній: мовленнєва, мовна, соціокультурна і 

діяльнісна або стратегічна та корекційно-розвивальна.  

Зміст мовленнєвої змістової лінії викладається за принципом структурної 

систематичності, який передбачає поступове ускладнення і поглиблення мовленнєвознавчих 

понять та формування вмінь у всіх видах мовленнєвої діяльності. Мовленнєва змістова лінія 

забезпечує цілеспрямоване формування і вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах 

мовленнєвої діяльності — сприйманні і розумінні мовлення, читанні, говорінні, письмі 

(мовленнєва компетенція). Реалізація її змісту здійснюється як на спеціальних уроках з 

розвитку мовлення, так і на уроках засвоєння основ науки про мову, що дає змогу зробити 

процес розвитку мовленнєво-комунікативних умінь і навичок більш ефективним. 

Зміст мовної змістової лінії подається за лінійним принципом, що доповнюється 

реалізацією системи внутрішньопредметних зв’язків, які зумовлюють систематичне і 

різнобічне збагачення мовлення учнів лексико-фразеологічними, граматичними, 

стилістичними засобами, удосконалення мовних і мовленнєвих умінь. Мовна змістова лінія 

втілюється у розширенні системних знань про мову і формуванні на їх основі відповідних 

умінь як засобу пізнання, спілкування, самовираження людини (мовна компетенція). 

Мовна і мовленнєва змістові лінії є такими, що визначають безпосередній предмет 

навчання, його структуру, супроводжуються вимогами до навчальних досягнень учнів, 

кількістю годин, що виділяються на їх засвоєння. Вони містять критерії, за якими 

визначається рівень навчальних досягнень учнів з предмета. 

Соціокультурна і діяльнісна лінії є засобами досягнення основної освітньої мети. 

Вимоги до соціокультурної і діяльнісної змістових ліній мають загальний характер, що 

підпорядковується освітнім завданням попередніх двох змістових ліній, тому їх виконання 

контролюється опосередковано, через вимоги до засвоєння мовного і мовленнєвого 

компонентів змісту програми. Водночас володіння цими загальними вміннями й навичками є 

важливою умовою формування спеціальних компетенцій (мовної, мовленнєвої, 

комунікативної), умовою та показником загального особистісного розвитку учня. Діяльнісна 

змістова лінія присвячена вдосконаленню загальнопізнавальних, організаційних, 

контрольно-оцінних, творчих умінь, ціннісних орієнтацій, в опануванні стратегій, що 

визначають оптимальність мовленнєвої діяльності, спрямованої на розв’язання навчальних 

завдань і життєвих проблем (стратегічна компетенція). Реалізація цієї змістової лінії 

відбувається у процесі роботи над опрацюванням навчального матеріалу мовної, мовленнєвої 

і соціокультурної змістових ліній, а також використання засвоєного інтелектуально-

операційного та ціннісного змісту інших навчальних предметів. Окремо години на 

реалізацію діяльнісної змістової лінії не виділяються. Соціокультурна змістова лінія є 

засобом опанування національних і загальнолюдських культурних і духовних цінностей, що 

визначають стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і морально-

етичному розвиткові особистості, органічному входженню її в соціум (соціокультурна 

компетенція). Реалізується ця змістова лінія на основі текстів відповідної тематики, що 

використовуються як дидактичний матеріал мовної і мовленнєвої змістових ліній, а також за 

допомогою системи спеціальних та інтелектуально й емоційно орієнтованих завдань, які 

передбачають опрацювання цих текстів і, зокрема, вивчення деяких із них напам’ять. Окремо 

години на реалізацію цієї змістової лінії не виділяються. 

Інтелектуально-комунікативний підхід, який покладено в основу навчання словесної 

мови, передбачає пріоритетним розвиток умінь і навичок мовленнєвої діяльності через 

усвідомлення мовних закономірностей та вироблення „чуття мови” через якнайширшу 

мовленнєву практику на всіх уроках і у позаурочний час. Робота над мовною теорією, 

формування знань та вмінь з мови підпорядковується цілям мовленнєвого розвитку учнів.  

Особливістю змісту пропонованої програми є систематичне використання у процесі 

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

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

синтаксисом); 3) з культурою мовлення і стилістикою; 4) із складним синтаксичним цілим, 
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тобто текстом. Реалізація саме цих зв’язків визначає спрямування мовленнєвого розвитку 

школярів. 

Здійснення практично на кожному уроці внутрішньопредметного зв’язку із лексикою і 

фразеологією, прислів’ями, приказками і крилатими висловами забезпечує можливість 

послідовно збагачувати мовлення учнів цими такими необхідними засобами.  

Добір навчального змісту і організація навчання української мови здійснюється на 

основі застосування і поєднання основоположних загальних та специфічних дидактичних 

і методичних принципів. 

Втілення загальних дидактичних і методичних принципів має свою специфіку на 

уроках української мови у школі для дітей зі зниженим слухом. 

Зокрема, принцип взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку передбачає наявність у 

змісті та в процесі навчання української мови таких елементів, які забезпечують гармонійну 

реалізацію визначених цим принципом основних загальноосвітніх функцій навчального 

предмета. Так, окрім навчальної функції, що є провідною, добором системи текстів, 

тематично визначених соціокультурною змістовою, а також системою передбачених 

програмою усних і письмових висловлювань має здійснюватися цілеспрямоване патріотичне, 

морально-етичне, екологічне, естетичне виховання учнів. При цьому розвивальний вплив під 

час сприймання чужого мовлення і створення власних висловлювань буде тим вищий, чим 

послідовніше актуалізуватиметься зміст діяльнісної змістової лінії програми і чим 

активнішою буде участь учнів у цьому процесі. 

Своєрідність реалізації цього принципу у процесі навчання мови дітей зі зниженим 

слухом полягає у тому, що засвоєння знань з цього предмета відбувається на тлі 

специфічного мовлення дітей, зумовленого слуховою депривацією. Загальновідомо, що 

мовленнєвий розвиток є одним з провідних показників загального розвитку та важливим 

чинником, що уможливлює виховний вплив на дитину. Таким чином, подолання негативних 

особливостей розвитку словесного мовлення, яке відбувається у процесі навчання мови, 

опосередковано позитивно впливає і на загальний розвиток дитини, має виховний вплив на 

особистість дитини.  

Принцип демократизації і гуманізації навчання мови полягає у здійсненні методики 

партнерського співробітництва вчителя й учня задля досягнення визначеної програмою і 

прийнятої обома суб’єктами навчання освітньої мети. Це означає, що вчитель відмовляється 

від диктату у взаєминах з дітьми і будує стосунки з ними на основі толерантності, взаємної 

довіри, теплоти, сердечності, високо поціновує й заохочує щирі прояви інтелектуальної й 

емотивної діяльності учня, що знаходять відображення у таких категоріях, як самостійність, 

патріотизм, потяг до істини, до прекрасного, душевність, людяність, добротворча 

спрямованість, вірність заповітам предків, любов до природи тощо, і які виявляються не 

лише на словах, а й підкріплюються відповідними вчинками. Дотримання цього принципу 

утверджує якісні світоглядні, морально-етичні, духовні зрушення в освітній культурі 

українського суспільства. 

У навчанні дітей глухих та зі зниженим слухом цей принцип втілюється через 

переорієнтацію з медичної на соціальну модель сприймання людини з порушенням слуху, 

яка націлює на самореалізацію дитини як повноцінного громадянина та її всіляку  підтримку 

з боку людей зі збереженим слухом. Таке бачення націлює на врахування тих особливостей, 

що спричиняє порушення слуху і їх сприйняття як своєрідності, особливості, а не 

„дефективності”, „інвалідності”. Зокрема демократизація і гуманізація навчального процесу 

у спецшколі для дітей зі зниженим слухом втілюється у застосуванні специфічних 

комунікативних засобів (дактильного та жестового мовлення) як допоміжних на уроках 

української мови. 

Принцип особистісної орієнтації навчання передбачає забезпечення вчителем 

оптимальних умов для різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня, урахування його 

індивідуальних особливостей, пізнавальних потреб, інтересів, прагнень, заохочення до 

самостійності у вивченні української мови, самопізнанні та саморозвитку. З цією метою 
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вчитель заохочує і надає допомогу учням у визначенні індивідуальної навчальної мети, 

плануванні й організації роботи над її досягненням у міру їх готовності до самостійної 

пізнавальної діяльності. Найбільш сприятливими для реалізації цього принципу є такі 

сфокусовані на учневі методи і форми роботи, як дискусія, рольова гра, групова робота, 

керовані дослідження, контракти, проекти, самостійні дослідження, самооцінювання тощо. 

Учні одного класу у школах для дітей глухих та зі зниженим слухом, як правило, 

суттєво відрізняються як за ступенем порушення слуху, так і за мовленнєвим розвитком, 

знаннями. Своєрідність втілення принципу особистісної орієнтації полягає у такій організації 

навчальної роботи, яка враховує слухові (необхідне підсилення гучності, здатність 

сприймати ті чи інші частотні діапазони, а відповідно і певні елементи слів), мовленнєві 

можливості кожної дитини (навички слухо-зорового сприймання зверненого мовлення, 

здатність висловлювати думки у словесній формі, сформованість звуковимови, особливості 

голосу та дотримання ритміко-інтонаційних особливостей мовлення, володіння 

специфічними засобами комунікації та ін..), за змістом, обсягом, складністю, методами і 

прийомами адекватній можливостям кожної дитини. Це виражається у доборі способів 

подачі матеріалу (усно, писемно, з використанням дактильного мовлення, дозованим 

залученням жестової мови), комунікативних засобів, визначенні адекватного ступеня 

складності завдань, відповідних способів сприймання матеріалу дітьми (слухо-зоровим, 

слухо-зоро-вібраційним тощо) та репрезентації знань учнями (в усній, писемній формі, із 

використанням дактилювання, з допомогою жестової мови тощо). 

Соціокультурний принцип — це вивчення мови на основі створеної українським 

народом оригінальної і яскравої культури, вiдображеної у міфології, традиціях і звичаях, усній 

народній творчості, у творах красного письменства, а також акумульованої в перекладних 

літературних творах культур інших народів, трансформація учнем відомостей з мови, 

літератури, історії та інших предметів, власного життєвого досвіду, що здійснюється у 

процесі підготовки усних та письмових творів, під час виконання творчих робіт інших 

жанрів, в особистісно неповторний погляд на життя, у переконання, світоглядні установки, 

ідеали, у знання культурних реалій, які забезпечують органічне входження в суспільство, 

визначення свого місця в ньому, реалізацію потенційних можливостей особистості. З цією 

метою ретельно добираються, конструюються і систематизуються тексти з виразним 

виховним спрямуванням і відповідна тематика творчих робіт, що передбачають формування 

патріотичних, морально-етичних, екологічних переконань та естетичних смаків. 

Для учнів глухих та зі зниженим слухом цей принцип означає ще опанування 

універсальним засобом комунікації – українською словесною мовою – як умовою успішної 

соціалізації і інтеграції у спільноту чуючих людей.  

Принцип органічного поєднання навчання мови й мовлення як засобу й способу 

мовленнєвої діяльності, її змісту і форми означає, що вивчення мовних понять, правописних 

правил, орфоепічних норм не є самоціллю, а засобом досягнення основної освітньої мети, 

має здійснюється не ізольовано від мовлення, а на основі тексту (висловлювання) як 

результату мовленнєвої дiяльності, передбачє застосування вивченого в мовленнєвому 

процесі, вдосконалення мовленнєвої компетенції здійснюється у ході аналізу актуальних 

навчальних і життєвих проблем, у розв’язанні яких учні бачать особистісний сенс. 

Дотриманням цього принципу долається формальний характер мовної освіти. 

У школі для глухих дітей та дітей зі зниженим слухом дотримання цього принципу 

покликане попереджати вербалізм та формальне зазубрювання мовних одиниць та визначень 

мовних явищ, коли вивчене на уроках мови не використовується у практичній мовленнєвій 

діяльності, не стає інтелектуальним надбанням дитини і практично не виконує 

комунікативних функцій під час живого спілкування.  

Принцип здійснення поліфункціональності мови у процесі навчання — 

комунікативної, пізнавальної, культуроносної, експресивної, естетичної, ідентифікаційної, 

креативної тощо — засвідчує і реалізує, за умови вмілого його використання, невичерпні 
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потенційні освітні можливості української мови, які визначають виняткову роль цього 

навчального предмета.  

Цей принцип лежить в основі корекційно-розвивальної складової у навчальному 

процесі школи для дітей зі зниженим слухом, що носить наскрізний характер і 

запроваджується на всіх уроках і в позаурочний час як особливий мовленнєвий режим, 

яким передбачено якнайширше використання з комунікативною метою словесного 

мовлення як засобу спілкування і пізнання. 

Принцип практичної спрямованості навчання знаходить вияв, зокрема, у різнобічному і 

систематичному збагаченні мовлення учнів лексичними, фразеологічними, граматичними, 

стилістичними та іншими виражальними засобами мови, що мають здійснюватися у процесі 

реалізації внутрішньопредметних зв’язків і забезпечити стабільний приріст і розширення 

лексичного запасу, що має особливе значення для розвитку мовлення дітей зі зниженим 

слухом, оскільки виконує, крім загально навчальної, ще й корекційно-розвивальну функцію. 

Приділяється значна увага сприйманню і розумінню зверненого мовлення, в тому 

числі навчанню сприймати і правильно інтерпретувати мовленнєві звукові сигнали у 

комплексі з артикуляційними образами, отримувати інформацію з інтонації зверненого 

мовлення, його емоційного забарвлення, ритму, мімічного оформлення та природніх жестів, 

що його супроводжують.  

 Розуміння мовлення як і продукування мовлення забезпечується широкою 

мовленнєвою практикою і відбувається завдяки живому регулярному спілкуванню. 

Говоріння передбачає формування і розвиток умінь та навичок висловлення думок в 

усній формі, діалогічного і монологічного мовлення, автоматизацію правильної вимови 

звуків, контроль за висотою та силою голосу під час промовляння, дотримання нормального 

темпу, ритміко-інтонаційних особливостей мовлення та правил української орфоепії. 

Формування умінь і навичок говоріння здійснюється в процесі: 

• заучування учнями невеликих текстів, віршів, загадок, прислів’їв, приказок, матеріалів 

для рольових ігор тощо; 

• складання відповідей на основі почутого або прочитаного тексту, усних повідомлень та 

відповідей на лінгвістичну тему та ін.; 

• переказування почутого або прочитаного (докладно, стисло, вибірково) текстів різних 

типів, стилів і жанрів мовлення; 

• складання діалогів і монологічних висловлювань різних типів, стилів і жанрів мовлення. 

Робота з читання спрямована на усвідомлення змісту прочитаного з опорою на відомі 

мовленнєві одиниці і синтаксичнч конструкції, з використанням різних засобів тлумачення 

незрозумілих слів (малюнки, жестові позначення, словесні пояснення, піктографічні 

зображення, драматизація тощо), подолання артикуляційних труднощів, закріплення 

правильної звуковимови, дотримання правильного темпу і ритму мовлення, сили голосу під 

час промовляння, вироблення навичок виразного читання вголос. 

Важливим аспектом навчання мови є формування навичок читання мовчки, практичне 

ознайомлення з його різновидами (ознайомлювальним, вивчальним, переглядовим). Школярі 

повинні навчитися читати мовчки незнайомий текст швидше, ніж уголос, розуміти і 

запам’ятовувати його фактичний зміст, логічні відношення, закладені в тексті, розуміти його 

основну думку, позицію автора, сприймати зображувально-виражальні засоби прочитаного 

твору. 

Навчання рідної мови передбачає розвиток навичок письма, написання робіт творчого 

характеру, серед яких усні й письмові перекази і твори різних типів, стилів і жанрів 

мовлення. При цьому оцінюється зміст і мовне оформлення (грамотність). Відомо, що 

писемне мовлення, крім традиційних функцій, використовується як „обхідний шлях” за умов 

слухової деривації, коли ускладнене отримання інформації, що подається в усній формі, а 

також виконує комунікативні функції, коли усне мовлення малозрозуміле для оточуючих 

через наявність специфічних недоліків, притаманних мовленню людей з порушеннями слуху. 

Водночас, як правило, для писемного мовлення дітей зі зниженим слухом є типовими 
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помилки, що носять досить стійкий характер. Серед них помилки у закінченнях слів через 

погане оволодіння категоріями числа, роду, відмінку, особи, часу тощо, синтаксично 

неправильне конструювання речень, пропуски, перестановки елементів мовних одиниць та 

ін.. Зазначені особливості мають спільну природу з особливостями усного мовлення, 

передбачені універсальні шляхи їх виправлення як в усному, так і у писемному мовленні. 

Попередження та подолання таких негативних особливостей писемного мовлення – одна з 

основних задач навчання мови у середніх класах.  

Для активізації мовленнєвої діяльності школярів, згідно із соціокультурною змістовою 

лінією, передбачено надавати перевагу таким темам для створення самостійних 

висловлювань, які були б пов’язані з життєвим досвідом учнів, зацікавлювали б їх, 

викликали інтерес, прагнення поділитися думками, зближували реальну і навчальну 

мовленнєву діяльність, мали б чітке виховне спрямування тощо.  

Комунікативна діяльність має здійснюватися в ході розв’язання учнями системи усних і 

письмових мовленнєвих завдань, розташованих у порядку зростання їх складності.  

Втілення специфічних дидактичних і методичних принципів пов’язане із 

особливостями навчання і розвитку глухих дітей та дітей зі зниженим слухом та 

своєрідністю методики  викладання української мови у спеціальних школах відповідних 

типів. 

Інтелектуально-комунікативний принцип означає свідоме засвоєння мовних одиниць та 

закономірностей у комунікативній системі, опанування мови як  універсального засобу 

спілкування та пізнання через вправляння в її застосуванні, вироблення чуття мови. Він 

здійснюється у взаємозв’язку і взаємозалежності формування чотирьох видів мовленнєвої 

діяльності учнів (сприймання і розуміння зверненого мовлення, читання, говоріння й 

письма) і свідомого засвоєння мовних норм. Цей принцип передбачає оптимальне 

співвідношення мовної теорії та практики. 

Принцип корекційної спрямованості навчання передбачає, що у процесі вивчання 

української мови відбувається корекція пізнавального та мовленнєвого розвитку, подолання 

вторинних наслідків порушення слуху. використання й розвиток збереженого сенсорного 

(залишки слуху, зір, кінестетичні, вібраційні відчуття тощо), та інтелектуального потенціалу 

дітей з корекційно-розвивальною метою, використання додаткових комунікативних засобів: 

жестової мови та дактилювання.  

Принцип єдності процесу навчання основам наук і словесного мовлення полягає у тому, 

що процес опанування знань з української мови відбувається у школі для дітей зі зниженим 

слухом паралельно з удосконаленням всіх сторін словесного мовлення (фонетичної, 

граматичної, лексичної, стилістичної). Специфіка мовленнєвого розвитку зумовлює 

необхідність на уроках української мови одночасної роботи із засвоєння мовних 

закономірностей і роботи над удосконаленням мовлення.  

Принцип інтенсивного розвитку слухового сприймання під час навчання передбачає 

максимальне використання слухової функції з обов’язковим застосуванням 

звукопідсилювальної апаратури під час сприймання акустичної інформації з поступовим 

збільшенням обсягу та складності матеріалу, що сприймається, в комплексі з зоровими, 

кінестетичними, тактильно-вібраційними сигналами. 

Принцип опори на практичну діяльність на уроках української мови передбачає 

регулярні вправляння у практичному застосуванні мовленнєвих засобів в різного роду 

завданнях та під час спілкування з метою тренування у побудові власних висловлювань з 

дотриманням синтаксичних норм та правильним добором мовленнєвих одиниць, правильної 

звуковиковимови, висоти і сили голосу, темпо-ритмічних, інтонаційних та орфоепічних 

особливостей мовлення тощо.  Одне з важливих завдань, які виконуються як на уроках 

української мови, так і на інших уроках та в позаурочний час - створення сприятливих умов 

для широкої мовленнєвої практики. Воно реалізується у різних комунікативних умовах у 

спеціально організованому педагогом середовищі (робота парами, бригадами, під 

керівництвом „маленького вчителя” тощо). 
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Принцип інтенсифікації мовленнєвого спілкування на уроках української мови 

передбачає використання словесного мовлення як основного комунікативного засобу (за 

необхідністю з урахуванням слухових, мовленнєвих можливостей учнів класу як допоміжні 

засоби рекомендовано використовувати дактилювання та жестову мову паралельно із 

словесним мовленням). Велике значення має формування мотиваційного компонента 

спілкування на вербальній основі. Для цього мовленнєві вміння і навички формуються у 

найбільш природних і вмотивованих умовах. Використовуються різні форми словесного 

мовлення: усне, писемне, дактильне, в яких формується комплекс мовленнєвих умінь та 

навичок (в тому числі ведення діалогу, вміння відповідати на запитання та ставити 

запитання, повідомляти про свої бажання, звертатися з проханням або пропозицією тощо). 

Для реалізації принципу інтенсифікації мовленнєвого спілкування має вирішальне значення 

єдність вимог до мовлення учнів з боку всього педколектива, батьків та найближчого 

оточення дитини, а також сприятливе мовленнєве середовище. 

На практиці специфічні дидактичні принципи взаємопов’язані і реалізуються у 

навчальному процесі уроків мовного циклу як цілісна дидактико-методична система. 

Корекційно-розвивальна лінія виокремлена у самостійний блок і являє собою 

наскрізну складову навчально-виховного процесу у спеціальній школі для дітей зі 

зниженим слухом, яка втілюється  на всіх уроках і в позаурочний час, забезпечуючи у такий 

спосіб попередження і подолання вторинних наслідків порушення слуху у мовленнєвій, 

пізнавальній та особистісній сферах. 

Корекційно-розвивальна робота на уроках мовного циклу у школах для дітей з 

порушеннями слуху носить наскрізний характер, включена у процес навчання в якості 

додаткових змістових елементів та специфічних методичних прийомів викладення 

програмного матеріалу.  

Її результати носять рекомендаційний характер і не підлягають спеціальній перевірці та 

оцінюванню. Натомість результативність корекційно-розвивальної роботи суттєво впливає 

на ефективність навчального процесу, загальний, пізнавальний, мовленнєвий, особистісний 

розвиток учнів, можливість їх соціалізації та інтеграції у полікультурне та полімовне 

середовище в цілому. 

У змісті корекційно-розвивальної роботи втілюються основні принципи спеціальної 

дидактики шкіл для дітей глухих дітей та дітей зі зниженим слухом: принципу корекційної  

спрямованосі навчання, єдності процесу навчання основам наук і словесного мовлення, 

розвитку слухового сприймання, інтенсифікації мовленнєвого спілкування. Зміст 

корекційно-розвивальної роботи визначається як специфікою основного сенсорного 

порушення (порушення слухової функції), так і наявністю вторинних порушень у 

пізнавальній, мовленнєвій та особистісній сферах. 

Корекційно-розвивальна робота на уроках мовного циклу охоплює наступні напрями: 

І. Мовленнєвий. 

ІІ. Пізнавальний. 

ІІІ. Сенсорний. 

ІV. Особистісний. 

Мовленнєвий напрям присвячений попередженню та подоланню мовленнєвого 

недорозвинення у всіх його проявах від мотиваційного до продуктивного, діяльнісного.  

Цей напрям включає такі змістові складові: 

1. Формування мотиваційного компоненту мовленнєвої діяльності. 

2. Створення наочно-образного підґрунтя для розвитку мовлення. 

3. Формування навичок сприймання мовлення. 
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4. Формування навичок продукування мовлення та корекція різних сторін 

мовлення.  

Формування мотиваційного компоненту мовленнєвої діяльності відбувається у 

процесі комунікації засобами словесного мовлення у природних умовах на уроках і у 

позаурочний час. Для його здійснення необхідна єдність вимог педагогічного колективу щодо 

практичного використання словесного мовлення учнями та  залучення батьків до постійного 

вербального спілкування з їхніми дітьми. Заохочення до опанування словесного мовлення 

рекомендоване також через добір цікавого мовного та мовленнєвого матеріалу для вправ, 

художніх та інших текстів для читання та подальшого аналізу і вивчення. Бажання оволодіти 

мовними засобами у дітей зі зниженим слухом стимулююється також спілкуванням з 

чуючими однолітками, під час якого збагачується мовлення, знімаються страхи перед 

чуючими, руйнуються бар’єри між людьми, що виникають за ознакою стану слухової 

функції. Саме тому доцільно організовувати спільні заходи, в яких задіяні як діти з 

порушеннями слуху, так і без них, проводити екскурсії тощо. Ефективним також є перегляд 

кінофільмів з наступним обговоренням їх змісту. Корисне також обговорення цікавих подій з 

власного досвіду дітей, з життя людей нашої країни та інших країн. Варто підтримувати та 

заохочувати дітей до говоріння, написання нотаток, листів, записок тощо.   

Створення наочно-образного підґрунтя для розвитку мовлення означає пізнання 

довкілля, усвідомлення логічних зв’язків та причинно-наслідкових залежностей, взаємин між 

людьми, встановлення єдностей між мовленнєвими одиницями та тією реальністю, яку вони 

позначають.  

Формування навичок сприймання мовлення передбачає сукупність навичок слухо-

зоро-вібраційного сприймання усного мовлення з орієнтацією на видимі артикуляційні 

образи, доступні звукові сигнали, вібраційні відчуття, домислювання, врахування контексту 

та ситуації спілкування для усвідомлення змісту сказаного та усвідомленого читання з 

орієнтацією на знайомі слова, словосполучення та синтаксичні конструкції, вмінь 

усвідомлювати зміст, використовуючи ілюстрації, контекст, дізнаватися значення незнайомих 

слів (запитати у вчителя, подивитися у словнику тощо). 

Під формуванням навичок продукування мовлення та корекцією різних сторін 

мовлення маємо на увазі цілеспрямований розвиток під час вивчення української словесної 

мови усіх сторін мовлення учня: фонетичної, синтаксичної, лексико-семантичної та 

граматичної. Це дозволить використовувати мову як універсальний комунікативний засіб під 

час висловлення думок в усній та письмовій формах. 

Пізнавальний напрям призначений для розвитку пізнавальних процесів і функцій, на 

яких негативно впливає порушення слуху. 

Сенсорний напрям призначений для розвитку збереженого слуху та неушкоджених 

аналізаторів з корекційно-компенсаторною метою. 

Особистісний напрям покликаний попередити та подолати невпевненість у собі, 

відчуття друговартості, обділеності, які можуть спричинятися усвідомленням проблем 

особистісного та соціального характеру, пов’язаних із власне порушенням слуху та тими 

обмеженнями (у можливості вільно спілкуватися, отримувати інформацію з різних аудіо 

джерел тощо), які воно може накладати. Цей напрям тісно пов’язаний з попередніми і 

ефективність його впровадження великою мірою визначається соціальним середовищем, 

створенням сприятливих психологічних умов з одного боку, та рівнем сформованості 

життєвих компетенцій, в тому числі мовленнєвих – з іншого. 

 

 



  

21 
 

5 КЛАС 

І. Мовленнєва змістова лінія 

Зміст навчального матеріалу Вимоги до 

рівня мовленнєвої компетентності учнів 

Відомості про мовлення 

Загальне уявлення про мовлення як діяльність; 

види мовленнєвої діяльності: сприймання і 

розуміння мовлення, читання, говоріння, 

письмо. Спілкування у житті людини. Різновиди 

мовленнєвого спілкування: усне й письмове,   

монологічне й діалогічне. Мета спілкування й 

адресат мовлення; основні правила спілкування 

(бути ввічливими, привітними й 

доброзичливими; уважно сприймати  звернене 

мовлення;  заохочувати співрозмовника до 

висловлення власної думки, уміти доброзичливо 

висловити незгоду з позицією співрозмовника; 

не використовувати грубих слів, говорити про 

те, що цікаво адресатові мовлення тощо 

(практично).  

Текст як продукт мовленнєвої діяльності. 

Змістова й композиційна єдність, зв’язність 

тексту. Тема, комунікативна спрямованість,  

основна думка тексту,  мікротема. Структура 

тексту  (вступ, основна частина, кінцівка);  

абзац. Ключові слова в тексті.  

Усна й письмова форми тексту 

(висловлювання). Простий план готового 

тексту.  

Ознайомлення з вимогами до мовлення 

(змістовність, логічна послідовність, багатство, 

точність, виразність, доречність, правильність). 

Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, 

опис, роздум. Особливості побудови розповіді 

на основі власного досвіду, опису окремих 

предметів і тварин, елементарного роздуму.  

Жанри мовлення: оповідання, відгук, замітка, 

лист,  особливості їх побудови. 

Види робіт 

Сприймання мовлення: 

Сприймання і розуміння зверненого мовлення 

Слухо-зорове та слухо-зоро-вібраційне 

сприймання зверненого словесного мовлення; 

розпізнавання структури мовленнєвих одиниць, 

ритму та інтонаційного оформлення мовлення; 

прогнозування та прогнозування частин 

мовленнєвих одиниць, малодоступних для 

сприйняття; співвіднесення мовленнєвих 

одиниць з їх предметно-образними 

відповідниками; усвідомлення змісту 

сприйнятого мовленнєвого матеріалу, 

орієнтуючись на знайомі слова та синтаксичні 

Учень (учениця): 

розрізняє такі  поняття, як мовлення, 

спілкування,   види мовленнєвої 

діяльності, монолог, діалог,  має уявлення 

про адресата мовлення; усну й письмову 

форми; словесну, дактильну і жестову 

мову та знає особливості їх використання 

знає основні правила спілкування 

словесним мовленням і дотримується їх; 

визначає з допомогою вчителя істотні  

ознаки тексту, тему, основну думку, задум 

і  мікротему висловлення, мету 

спілкування; належність тексту до певного 

стилю (розмовного, художнього, 

наукового), типу (розповіді, опису 

роздуму) і жанру мовлення (оповідання, 

відгуку, замітки, листа); 

виокремлює в тексті абзаци, мікротеми, 

тематичні речення; 

складає простий план готового тексту 

(міра допомоги залежить від можливостей 

дитини);  

знаходить і виправляє грубі помилки  в  

змісті, побудові висловлювання;  

аналізує  й оцінює текст за запитаннями 

вчителя, використовуючи задані вчителем 

орієнтири (його зміст, форму, задум і  

мовне оформлення); 

розрізняє типи мовлення (різновиди 

текстів): розповідь, опис, роздум. 

 

 

 

 

слухо-зорово або слухо-зоро-вібраційно 

сприймає звернене словесне мовлення;  

визначає структуру мовленнєвих 

одиниць; 

сприймає і відтворює ритм та 

інтонаційне оформлення мовлення;  

прогнозує та домислює частини слів, 

малодоступні для сприйняття з опорою на 

контекст, ситуацію спілкування та знайомі 

одиниці;  

співвідносить мовленнєві одиниці з їх 

предметно-образними відповідниками;  

усвідомлює зміст сприйнятого 

мовленнєвого матеріалу, орієнтуючись на 
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конструкції; з’ясування значення незнайомих 

слів та висловлювань питанням до дорослого, 

через словник, ілюстрації, переклад на жестову 

мову та іншими способами;  встановлення 

логічної послідовності сприйнятого; виділення 

елементів фактичного змісту мовленнєвого 

матеріалу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читання (мовчки і вголос) 

Особливості читання як виду мовленнєвої 

діяльності. 

Читання мовчки (швидкість, розуміння, 

запам’ятовування)  текстів діалогічного й 

монологічного характеру, що належать до таких 

стилів: розмовного, художнього, наукового;  

типів: розповідь, опис (зокрема опису окремих 

предметів, тварин), роздум;    

жанрів мовлення: оповідання, замітки, статті, 

казки, легенди, переказу, пісні, вірша, загадки; 

прислів’я, приказки. 

Робота з книжкою: способи виділення частин 

змісту в тексті (відступи, підзаголовки тощо). 

Зміст книжки, журналу. Словникові статті у 

словниках різних типів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виразне читання вголос художніх, науково-

популярних  текстів різних типів мовлення, що 

належать до  таких  жанрів, як оповідання,  

замітка, стаття, легенда, переказ, казка, 

прислів’я, приказки, пісня, вірш, байка 

(вивчення деяких з них напам’ять або близько 

до тексту для збагачення мовлення). 

Комунікативна спрямованість  читання вголос, 

швидкість, виразність читання. 

 

 

знайомі слова та синтаксичні конструкції;  

встановлює логічну послідовність 

викладення думок у мовленні 

співрозмовника;  

виділяє елементи фактичного змісту 

мовленнєвого матеріалу, орієнтуючись на 

ситуацію спілкування, мімічні засоби, 

емоційне забарвлення мовлення 

співрозмовника та доступні елементи 

змісту визначає адресата,   комунікативну 

мету й мотив  висловлювання, причинно-

наслідкові зв’язки, які містить 

висловлювання 

   

читає мовчки тексти  на близьку тематику 

різних жанрів та типів мовлення з 

прийнятною швидкістю;  

виділяє й запам'ятовує в прочитаному 

головне,  тему й основну думку тексту, 

деталі;  

добирає заголовки до частин тексту, 

складає простий план (з дозованою 

допомогою вчителя);   

ставить  запитання до прочитаного, 

відповідає на запитання вчителя до 

прочитаного;  

виділяє структурні частини тексту, а 

також окремі його частини, підтеми 

змісту, орієнтуючись на формальні та 

змістові ознаки; 

знаходить у тексті вказані елементи 

(цифри, слова в лапках, слова, написані  

через  дефіс,  виносками, слова, написані з 

великої літери, набрані курсивом,  схеми, 

таблиці й частини тексту, які до них 

відносяться, тощо);  

оцінює прочитаний текст із погляду 

новизни, значущості  змісту,  виразності 

мовного оформлення з опорою на 

запитання вчителя. 

  

читає вголос тексти різних стилів 

(розмовного, наукового й  художнього), 

типів, жанрів мовлення з прийнятною 

швидкістю, плавно, дотримуючись 

основних орфоепічних та інтонаційних 

норм (за можливостями дитини), ділить 

текст на смислові частини, виділяє 

голосом ключові слова (знаходить їх 

самостійно або за підказкою вчителя); 

оцінює прочитаний уголос текст (його 

зміст, форму,  задум і мовне оформлення) 
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Відтворення готового тексту: 

 Перекази за простим планом. 

Говоріння: 

Докладні перекази художніх   текстів 

розповідного характеру з елементами опису, 

роздуму. 

Докладний переказ тексту наукового стилю. 

Письмо: 

Докладні перекази художнього тексту 

розповідного характеру  з елементами опису 

предметів, тварин. 

 

 

 

 

Створення власних висловлювань 

Діалогічне мовлення 
Діалог, його розігрування   відповідно  до 

запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної 

із життєвим досвідом учнів  (діалог етикетного 

характеру, діалог-розпитування, діалоги за 

поданим початком, малюнками). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологічне мовлення 
Твори  за колективно складеним планом. 

Говоріння: 
Твори-описи окремих предметів, тварин 

(зокрема за картиною) у художньому стилі. 

Відповідь на уроках української мови та з інших 

предметів (за поданим планом або таблицею) у 

науковому стилі. 

Відгук про висловлювання товариша. 

Твір-оповідання про випадок із життя.  

Письмо: 

Твір-розповідь на основі власного досвіду в 

художньому стилі. 

Твори-описи окремих предметів, тварин у 

художньому й науковому стилях.  

Твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим 

досвідом учнів у художньому стилі. 

Замітка в газету (із шкільного життя) 

інформаційного характеру. 

за запитаннями вчителя, використовуючи 

для відповіді опорні слова. 

 

переказує докладно (усно й письмово) 

сприйняті слухо-зорово та прочитані 

тексти художнього й наукового стилів 

мовлення (обсяг та складність тексту 

добирається у відповідності можливостей 

дитини) за самостійно або колективно 

складеним простим  планом, з 

урахуванням комунікативного завдання, 

дотриманням композиції, мовних,  

стильових особливостей; 

помічає й виправляє недоліки в своєму 

мовленні; 

оцінює текст (його зміст, форму, задум і 

мовне оформлення) за запитаннями 

вчителя, використовуючи для відповіді 

опорні слова. 

 

 

складає й розігрує діалоги певного обсягу 

(кількість реплік і складність мовленнєвих 

одиниць залежать від можливостей учнів) 

відповідно до пропонованої ситуації 

спілкування, зразка, за поданим початком, 

опорними словами, малюнком,  досягаючи 

комунікативної мети; 

 дотримується теми висловлювання, норм 

української літературної мови (за 

можливостями дитини); 

використовує репліки для стимулювання 

й підтримання діалогу, формули 

мовленнєвого етикету; 

оцінює текст (його зміст, форму, задум і 

мовне оформлення) за запитаннями 

вчителя, з використанням опорних слів, 

початку речення тощо (міра допомоги 

залежить від можливостей дитини). 

 

складає  усні й письмові твори на близьку 

тему з урахуванням мети й адресата 

мовлення,  типу мовлення (зокрема твір-

опис окремих предметів,тварин, твір-

розповідь і твір-роздум на основі власного 

досвіду), жанру мовлення (оповідання про 

випадок із життя, замітка в газету 

інформаційного характеру, лист, адреса), 

використовуючи знайомі слова і 

синтаксичні конструкції, з опорою на 

запитання, пункти плану, опорні слова;  

підпорядковує висловлювання темі й 



  

24 
 

основній думці; 

використовує вивчені мовні засоби 

зв'язку між реченнями в тексті;  

додержується основних доступних вимог 

до мовлення (за можливостями дитини) та  

основних правил спілкування словесним 

мовленням;  

знаходить й виправляє недоліки й 

помилки в змісті, побудові й мовному 

оформленні власних висловлювань; 

оцінює текст (його зміст, форму, задум і 

мовне оформлення) за запитаннями 

вчителя, з використанням опорних слів, 

початку речення тощо (міра допомоги 

залежить від можливостей дитини). 

Міжпредметні зв'язки. Художній твір і його частини: тема та ідейний зміст 

художнього твору; розповідь і опис предметів,  тварин у вивчених творах; роздуми про 

вчинки героїв (література); усний опис змісту й художніх засобів у творах живопису, що 

зображують предмети, тварин; усна розповідь за змістом жанрової картини про дітей; 

спостереження за окремими предметами під час  малювання з натури (образотворче 

мистецтво); ритміко-інтонаційне оформлення мовлення (ритміка); сприймання зверненого 

мовлення, дотримання правильної звуковимови, побудова мовленнєвих одиниць різної 

складності (розвиток слухового сприймання та формування вимови); співвіднесення 

словесних та жестових мовних одиниць, словесно-жестовий переклад (українська жестова 

мова). 

ІІ. Мовна змістова лінія 

Зміст навчального матеріалу Вимоги до 

рівня мовленнєвої компетентності учнів 

Вступ 
Значення мови в житті суспільства. Поняття 

державної мови. Українська мова — державна 

мова України. 

 

 

Частини мови; основні способи їх 

розпізнавання. Іменник.  Прикметник. Числівник. 

Займенник. Дієслово. Прислівник. Прийменник. 

Сполучник.  

Правопис.  

Велика буква і лапки в іменниках.  

Голосні у відмінкових закінченнях іменників, 

прикметників, дієслів.  

Не з дієсловами.  

Правопис -шся, -ться у кінці дієслів. Написання 

прийменників з іншими частинами мови. 

Правопис вивчених прислівників. Апостроф. 

Знак м’якшення.  

Внутрішньопредметні зв’язки:    
Лексикологія. Уживання вивчених частин мови 

як синонімів і антонімів, у прямому й 

переносному значеннях. 

Граматика. Роль вивчених частин мови в  

Учень (учениця): 

розуміє значення мови в житті 

суспільства, усвідомлює роль 

української мови в житті людини й 

суспільства. 

 

розрізняє, знаходить та визначає 
частини мови, через їх істотні ознаки; 

правильно пише слова з вивченими 

орфограмами; 

розставляє розділові знаки в кінці 

речення, при звертанні, однорідних 

членах речення;  

знаходить і виправляє орфографічні й 

пунктуаційні помилки на вивчені 

правила;  

користується орфографічним 

словником;  

будує речення з вивченими частинами 

мови, використовуючи їх у прямому, 

переносному значенні, як синоніми та 

антоніми (самостійно, складає із даних 

слів, з використанням опорних слів, 

словосполучень); 
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побудові речення і висловленні думки. 

Використання  прийменників та сполучників і, 

та, й, а, але для зв'язку слів у реченні.  

Культура мовлення. Розрізнення літературної 

лексичної норми,  слів української й російської мов 

з метою уникнення  суржика.  

Текст (риторичний аспект). Удосконалення 

вміння складати й редагувати висловлення на 

основі власного досвіду. 

 

Відомості  з синтаксису й пунктуації 

Словосполучення. Відмінність 

словосполучення від слова, його форми й 

речення. Головне й залежне слово в 

словосполученні. Словосполучення лексичні й 

фразеологічні (практично). Граматична помилка 

та її умовне позначення (практично). 

 Речення, його граматична основа (підмет і 

присудок). Речення з одним головним членом 

(загальне ознайомлення). Види речень за метою 

висловлювання: розповідні, питальні, 

спонукальні. (повторення). Окличні речення 

(повторення). 

Правопис. Розділові знаки в кінці речень 

(повторення). Пунктуаційна помилка та її умовне 

позначення (практично). 

Внутрішньопредметні зв’язки: 

Лексикологія. Засвоєння нових слів (зокрема 

власне українських) і фразеологізмів, прислів’їв, 

крилатих висловів.   

Граматика. Спостереження за використанням 

вивчених частин мови в ролі головного й 

залежного слова.  

Культура мовлення й стилістика. Засвоєння 

словосполучень, у яких трапляються  помилки у 

формі залежного слова; синонімічність 

словосполучень різної будови.  

Інтонування розповідних, питальних, 

спонукальних, а також окличних речень. 

Використання розповідних, питальних, спону-

кальних, а також окличних речень у вивчених 

стилях мовлення. Синонімічність простих 

речень різних видів. 

Текст (риторичний аспект). Удосконалення 

вмінь лаконічно формулювати теми усних і 

письмових висловлювань, переказувати 

сприйняту інформацію, використовуючи у 

висновку прислів’я й приказки, давати визначення 

поняттям. 

Міжпредметні зв’язки. Прислів’я, приказки, 

співвідносні зі словосполученням і реченнями 

(література). 

оцінює  випадки вдалого й невдалого 

використання частин мови, виправляє 

помилки у власних висловлюваннях; 

складає із знайомих мовленнєвих 

одиниць усні й письмові висловлювання 

на певну соціокультурну тему з 

використанням власного життєвого 

досвіду відповідно до визначеної 

комунікативної мети (самостійно, з 

використанням опорних слів, 

словосполучень, малюнків) 

 

 

має уявлення про те, що вивчає 

синтаксис і пунктуація;  

відрізняє словосполучення від слова, 

форми слова й речення; 

розпізнає види речень  за метою 

висловлювання, за інтонацією;  

знаходить межі речень у тексті, частини 

складного речення, що мають будову 

простих;  

виділяє у знайомому мовленнєвому 

матеріалі словосполучення, граматичну 

основу речення, головне й залежне слово 

в словосполученні; 

розрізняє види речень за інтонаційним 

оформленням, інтонує речення різних 

видів; 

розставляє та обґрунтовує доступними 

мовленнєвими засобами розділові знаки в 

кінці речення; 

знаходить і виправляє граматичні й 

пунктуаційні помилки;  

добирає синонімічні словосполучення  й 

речення (різні за будовою);  

формулює теми текстів у формі 

словосполучень і речень;  

переказує своїми словами з 

використанням доступних мовленнєвих 

засобів, почуте й прочитане, 

використовуючи  прислів’я й приказки; 

доцільно використовує в мовленні 

знайомі виразні й синонімічні  

словосполучення, різні за будовою й 

метою висловлювання речення, 

прислів’я, крилаті вислови;  

виступає з повідомленнями на вивчену 

лінгвістичну тему, використовуючи 

знайомі мовленнєві одиниці, добирає 

приклади на підтвердження висловлених 

суджень. 
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Другорядні члени речення: додаток, означення, 

обставини. 

Внутрішньопредметні  зв’язки: 

Лексикологія. Засвоєння нових слів (зокрема 

власне українських),  фразеологізмів, прислів’їв, 

крилатих висловів.   

Граматика. Способи вираження означення, 

додатка й обставин. 

Культура мовлення. Засвоєння складних 

випадків слововживання. 

Текст (риторичний аспект). Удосконалення 

вмінь поширювати думку за допомогою 

другорядних членів речення, давати поширені 

визначення понять, будувати висловлювання 

типу роздуму, розповідати короткі історії. 

Міжпредметні зв’язки. Епітет, порівняння, 

пейзаж, літературний портрет, їх 

зображувально-виражальна роль (література). 

Речення з однорідними членами (без 

сполучників і зі сполучниками а, але, і). 

Узагальнювальне слово при однорідних членах 

речення.  

Звертання. Роль  звертань у реченні 

(практично). 

Ознайомлення з найбільш уживаними 

вставними словами  (практично). 

Складні речення із безсполучниковим і 

сполучниковим зв'язком.  

Правопис. Кома між однорідними членами. 

Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у 

реченнях з однорідними членами. 

Розділові знаки при звертанні (повторення).  

Виділення вставних слів на письмі комами. 

Кома між частинами складного речення,  

з’єднаних безсполучниковим   і сполучниковим 

зв’язком. 

Внутрішньопредметні  зв’язки: 

Лексикологія. Засвоєння нових слів (зокрема 

власне українських), фразеологізмів, прислів’їв, 

крилатих висловів.   

Культура мовлення. Інтонування речень з 

однорідними членами,  звертаннями і вставними 

словами й складних речень. Використання 

звертань і вставних слів у розмовному й 

художньому стилях мовлення. Синонімічність 

складних речень, складних і простих речень. 

Засвоєння складних випадків слововживання. 

Текст (риторичний аспект). Удосконалення 

вмінь складати висловлювання типу опису й 

розповіді, а також діалоги, застосовуючи 

 

розрізняє додатки, означення, обставини;  

виділяє другорядні члени умовними 

позначками; 

будує речення, поширюючи їх  

додатками, означеннями, обставинами, а 

також  із засвоєними словами в ролі 

другорядних членів речення; 

переказує невеликі художні тексти з 

елементами опису;  складає 

висловлювання про прочитане, 

сприйняте на слухо-зоровій або слухо-

зоро-вібраційній основі, випадки з 

власного життя,  виражаючи особисте 

ставлення до навколишнього; 

використовує виражальні можливості 

другорядних членів речення у власному 

мовленні 

розрізняє однорідні члени речення, 

узагальнюючі слова при них, звертання, 

складні речення; 

усвідомлює стилістичну функцію 

однорідних членів, звертань, вставних 

слів у реченні; 

інтонує речення з однорідними членами, 

звертаннями, й складні речення; 

розставляє розділові знаки між 

однорідними членами, при звертаннях і 

вставних словах, у складному реченні,  

обґрунтовує їх за допомогою вивчених 

правил;  

знаходить і виправляє пунктуаційні 

помилки на вивчені правила (самостійно 

або за підказкою вчителя); 

будує речення (самостійно із знайомими 

словами або з даних вчителем слів) з 

однорідними членами, звертаннями,  

вставними словами й складні речення та 

використовує їх у власному мовленні; 

будує  діалоги на близькі теми відповідно 

до запропонованої ситуації, 

використовуючи виражальні можливості 

однорідних членів речення, звертань; 

складає висловлювання  типу розповіді й 

опису з урахуванням адресата мовлення, 

використовуючи різні за будовою (прості 

й складні) речення (обсяг та складність 

залежать від мовленнєвих можливостей 

дитини). 

 

 

 



  

27 
 

риторичні засоби для привернення уваги до 

адресата мовлення. 

 

Пряма мова. Діалог 
Правопис. Розділові знаки при прямій мові. 

Тире при діалозі. 

Внутрішньопредметні  зв’язки: 

Лексикологія.  Засвоєння нових слів (зокрема 

власне українських), прислів’їв, крилатих 

висловів.   

Культура мовлення й стилістика. Правильне 

інтонування речень із прямою мовою,  діалогів. 

Синонімічність речень із прямою й непрямою 

мовою. Засвоєння складних випадків 

слововживання. 

Текст (риторичний аспект). Удосконалення 

вмінь складати повідомлення, що містять 

висловлювання відомих людей, крилаті вислови як 

аргументи, брати участь у процесі обговорення 

певних проблем, у диспутах. 

Міжпредметні зв'язки. Звертання, пряма мова, 

діалоги в художніх творах  (література). 

 

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія 

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й 

приголосні звуки. Приголосні тверді й м'які,  

дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються 

буквами ґ і г. 

Позначення звуків мовлення на письмі. 
Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і 

букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї  та щ. 

Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник 

наголосів. Вимова  наголошених і 

ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні 

[е], [и], [о] у коренях слів. Ненаголошені голосні, 

що не перевіряються наголосом. 

Орфоепічна помилка (практично).  

Правопис. Орфограма (практично).  

Основні правила переносу. Позначення  на 

письмі ненаголошених голосних [е], [и] та (о) 

перед складом з наголошеним (у) у коренях слів. 

Орфографічний словник. 

Орфографічна помилка (практично), її умовне 

позначення. 

Внутрішньопредметні  зв’язки: 

Лексикологія.  Засвоєння нових слів (зокрема 

власне українських),  прислів’їв, крилатих 

висловів.   

Культура  мовлення. Правильна вимова 

наголошених і ненаголошених голосних. 

Використання логічного наголосу для виділення у 

вимові смислового навантаження. Засвоєння 

 

 

 

 

 

 

розрізняє слова автора й пряму мову в 

реченні з прямою мовою;  

інтонує речення з прямою мовою; 

ставить та у доступний спосіб 

обґрунтовує розділові знаки при прямій 

мові й діалозі; 

знаходить і виправляє пунктуаційні 

помилки на вивчені правила;  

знає про роль звертань і діалогів у 

художніх творах; 

складає тексти, використовуючи речення 

з прямою мовою,  діалогом (обсяг та 

складність визначаються можливостями 

дитини) 

 

 

 

 

 

 

усвідомлює,  що вивчає фонетика, 

графіка, орфоепія, орфографія; 

розрізняє в словах тверді й  м'які, дзвінкі 

й глухі приголосні, ненаголошені й 

наголошені голосні звуки; 

розрізняє звуки і букви; 

знає звукове значення букв я, ю, є,ї та щ; 

вимовляє звуки  в словах відповідно до 

орфоепічних норм (за можливостями 

дитини);  

користується орфоепічним і  

орфографічним словниками (з 

додатковими поясненнями вчителя);  

правильно пише слова з вивченими 

орфограмами й обґрунтовує їх 

написання у доступний спосіб; 

знаходить і виправляє орфоепічні й 

орфографічні помилки на вивчені 

правила (самостійно або за вказівкою 

вчителя); 

використовує логічний наголос для 

виділення слів із смисловим 

навантаженням (самостійно або з 

вказівкою на них вчителя, виділенням, 

підкресленням);  

застосовує орфоепічний словник  і 
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складних випадків слововживання.  

Текст (риторичний аспект). Удосконалення 

вміння правильної вимови голосних і приголосних 

звуків  у процесі виступів з повідомленнями й 

творами на певну соціокультурну тему. 

Використання інтонації як риторико-

мелодійного боку мовлення (логічний наголос, 

пауза, темп, мелодика, тембр голосу).  

 

Міжпредметні зв’язки. Особливості звукової 

організації художнього тексту (література). 

Правильна вимова звуків у словах, реченнях, 

тексті (розвиток слухового сприймання та 

формування вимови)  

 

Вимова приголосних звуків.  
Спрощення в групах приголосних. 

Найпоширеніші випадки чергування 

голосних і приголосних звуків (практично). 

Чергування [о] —[а], [е] —[і], [е] —[и]; [о],[е] з 

[і]; [е]—[о] після [ж],[ч], [ш]; [и], [і] після [ж], 

[ч],[ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів; [г], [к], 

[х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′]. 

Основні випадки чергування у — в, і — й . 

Орфоепія 

Фонетична транскрипція  (повторення). 

Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-. 

Правопис. Позначення м’якості приголосних на 

письмі буквами ь, і, є, ю , я. Сполучення ьо, йо. 

Правила вживання  знака м’якшення. 

Правила вживання апострофа. Правильна вимова 

та написання слів з апострофом. Подвоєння букв 

на позначення подовжених м’яких приголосних 

та збігу однакових приголосних звуків. 

Написання слів, що увійшли в українську мову з 

інших мов (слова іншомовного походження): 

букви и, і; правопис  знака м’якшення  й 

апострофа; подвоєння букв у загальних і власних 

назвах.  

Словник іншомовних слів. 

Внутрішньопредметні  зв’язки: 

Лексикологія. Засвоєння нових слів (зокрема 

власне українських) і прислів’їв, крилатих 

висловів.   

Культура  мовлення й стилістика. Засвоєння 

складних випадків слововживання. 

Текст (риторичний аспект). Удосконалення 

вмінь висловлювати власні думки й почуття, 

виражати особисту позицію щодо  ставлення  

до світу. 

 

Лексикологія 

словник наголосів для самоконтролю 

власної вимови (з додатковими 

поясненнями вчителя); 

складає повідомлення, твори на певну 

соціокультурну тему, використовуючи 

засвоєні слова, дотримуючись інтонації 

як риторико-мелодійного боку мовлення, 

мовних норм (з врахуванням слухо-

мовленнєвих можливостями дитини). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розпізнає у словах і словосполученнях  

явища спрощення, чергування;  

вимовляє приголосні звуки відповідно 

до орфоепічних норм (за можливостями 

дитини);  

правильно пише слова з вивченими 

орфограмами 

й обґрунтовує їх доступними засобами;  

користується орфографічним, 

словником іншомовних слів (з 

додатковими поясненнями вчителя); 

знаходить і виправляє орфоепічні й 

орфографічні помилки на вивчені 

правила (самостійно або за вказівкою 

вчителя);  

складає речення й мікротексти із 

засвоєними новими словами;  

виступає з усним чи письмовим 

повідомленням на певну соціокультурну 

тему, використовуючи доступні 

виражальні засоби мови для висловлення 

емоційно-ціннісного ставлення до світу. 
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Лексичне значення слова. Однозначні й багато-

значні слова (повторення). Використання  

багатозначних слів у прямому й переносному 

значеннях (повторення).  Лексична помилка 

(практично). 

Загальновживані (нейтральні) і стилістично 

забарвлені слова. 

Ознайомлення з тлумачним і перекладним 

словниками. 

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, 

омоніми. Ознайомлення зі словниками 

антонімів, синонімів. 

Походження (етимологія) слова. Етимологічний 

словник української мови. 

Внутрішньопредметні  зв’язки: 

Культура  мовлення й стилістика. 

Використання слів відповідно до їх значення. 

Доцільність використання слів із переносним 

значенням, стилістично забарвлених слів, 

лексичних повторів і синонімів як засобу зв'язку 

речень у тексті, а також синонімів для 

уникнення невиправданих повторів слів. 

Засвоєння складних випадків слововживання. 

Текст (риторичний аспект). Розвиток вмінь 

увиразнювати мовлення  за допомогою лексичних 

засобів. 

Міжпредметні зв'язки. Епітети, порівняння, 

синоніми, характерні для усної народної 

творчості  (література). 

 

Будова слова. Орфографія 

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і 

закінчення  — значущі частини слова 

(повторення і поглиблення відомостей).  

Спільнокореневі слова й форми слова. 

Незмінні й змінні слова. 

Орфоепія. Вимова префіксів пре-, при-, прі-. 

Правопис. Вивчені орфограм в значущих 

частинах слова (повторення). Написання 

префіксів пре-, при-, прі-. 

Внутрішньопредметні  зв’язки: 

Лексикологія. Засвоєння нових слів (зокрема 

власне українських), прислів’їв, крилатих 

висловів.   

Граматика. Особливості будови вивчених 

частин мови. 

Культура  мовлення й стилістика. 

Використання в мовленні слів із суфіксами й  

префіксами, що надають тексту емоційного 

забарвлення й виразності. Спільнокореневі слова 

як засіб зв'язку речень у тексті. Уникнення 

помилок, пов'язаних із невиправданим уживанням 

 

 

 

 

 

визначає належність слів до певної 

лексичної категорії: (однозначні й 

багатозначні, групи слів за значенням);  

пояснює (доступними засобами 

словесної або жестової мови) значення 

відомих слів, значення прислів’їв, 

приказок, крилатих висловів;  

користується тлумачним і перекладним 

словниками, словниками синонімів, 

антонімів (самостійно або з додатковими 

поясненнями вчителя);  

добирає з-поміж синонімів  антонімів 

найбільш відповідні контексту; 

редагує тексти з лексичними помилками; 

має уявлення про лексичне і граматичне 

значення слова; 

використовує виражальні можливості  

вивчених лексичних засобів у власному 

мовленні (за можливостями дитини); 

заучує напам’ять прислів’я, приказки, 

крилаті вислови для  збагачення  

мовлення (кількість та складність 

добирається з врахуванням можливостей 

дітей). 

 

 

виділяє в слові  його значущі частини;  

розрізняє форми слова й спільнокореневі 

слова, 

має уявлення про змінні й незмінні 

слова; 

правильно пише слова з вивченими 

орфограмами й обґрунтовує доступними 

мовленнєвими засобами;  

знаходить і виправляє орфографічні 

помилки на вивчені правила, а також 

лексичні помилки (самостійно або за 

вказівкою вчителя);  

складає речення й мікротексти з 

використанням слів із суфіксами й 

префіксами, що надають тексту 

емоційного забарвлення й виразності; 

має уявлення про стилістичні функції 

суфіксальних і префіксальних слів, 

зокрема використаних у тексті; 

створює висловлювання відповідно до 

задуму, упорядковуючи дібрані відомості 
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спільнокореневих слів. Засвоєння складних 

випадків слововживання. 

Текст (риторичний аспект). Удосконалення 

вмінь знаходити інформацію до обраної теми, 

аналізувати її, виділяти головне й другорядне, 

добирати ключові слова для висловлювання, 

розташовувати їх у логічній послідовності 

відповідно до задуму. 

 

Повторення й узагальнення в кінці року 

Синтаксис і пунктуація. 

Лексикологія. 

Будова слова й орфографія. 

Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія. 

 

в логічній послідовності, 

використовуючи ключові слова  й  

речення, надаючи виразності мовному 

оформленню. 

 

 

 

 

 

 

 

повторює вивчені відомості; 

класифікує й систематизує  їх; 

узагальнює поняття, закономірності,  

правила й винятки з них. 

 

ІІІ. Соціокультурна змістова лінія  

Орієнтовний зміст навчального матеріалу 

Cфери відношень Тематика текстів Теми висловлювань учнів 

Я  і українська мова й 

література. 

 

 

 

 

Я і Батьківщина (її 

природа, 

історія) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я  і  національна 

культура (звичаї, 

традиції, свята, 

культура взає-мин, 

українська пісня). 

 

Я і мистецтво 

(традиційне й 

професійне). 

 

 

 

Я і ти (члени родини, 

друзі, товариші ). 

Українська мова – один із 

найважливіших складників  

української культури. 

 

 

 

 

Дивовижний світ української 

природи. Єдність з рідною 

природою в різні пори року.  

Історичне минуле України на різних 

етапах розвитку українського 

народу.  Історія мого міста, села – 

частина історії України. Запорізьке 

козацтво в українській історії й 

національній самосвідомості. Герої 

доби козацтва.  

Національна державна символіка 

України.  

 

Культурна спадщина України. 

Коріння української культури. 

Залишки Трипільської культури. 

Національні звичаї, традиції, обряди 

й свята – віковічні духовні засади 

розвитку народу. Багатство 

народної символіки.  

 

 

Народне українське мистецтво - 

вищий вияв творчого генія народу. 

Народні митці України. 

«Мова – найцінніший скарб, 

мудра берегиня народу».  

«Чому треба берегти рідну 

мову».  

 

«З чого починається 

Батьківщина».  

«Чому необхідно знати свою 

історію». 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Не хлібом єдиним живе 

людина», «Народна пісня – 

душа народу». 

 

 

 

 

 

«Краса врятує світ», 

 «Моя зустріч із прекрасним».  

 «Ой роде наш красний», 

«Вірний приятель – то 

найбільший скарб». 
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Я і ми (класний 

колектив,  народ, 

людство) 

 

Я  як особистість 

 

 

Родинно-побутова культура: 

структура, функції сім’ї, глибока й 

всеперемагаюча материнська, 

батьківська любов до дітей, 

шанобливе ставлення до бабусі й 

дідуся, родичів, прив’язаність до 

отчого дому.   

 

Моя школа, мій клас. Значення 

колективізму. Український народ. 

Людська спільнота. 

 

Покликання людини. Творче, 

самобутнє світобачення кожної 

особистості, реалізація її творчого 

потенціалу. Видатні українці.  

 

 

«Шкільна родина», 

 «Я – українець (українка)».  

 

 

«Ким я хотів(ла) б бути і 

стати й чому?», «Які риси 

характеру я хочу в собі 

виховати?».  

 

 

                                                                                7 клас 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
знає й розуміє загальне значення 

числівника;функції та роль його в 

мовленні; 

пояснює вживання числівників на 

позначення дат і часу. 

Діяльнісна складова 
визначає морфологічні ознаки, 

синтаксичну роль числівників у 

реченні; 

знаходить числівники в реченнях і 

тексті, розрізняє числівники й 

прислівники.  

утворює й використовує  
правильно відмінникові форми 

числівників;  

поєднує правильно числівники з 

іменниками;  

пояснює відмінювання таправопис 

числівників правилами; 

помічає й виправляє помилки в 

написанні числівників;  

складає речення, висловлення з 

використанням прислів’їв, крилатих 

висловів, до складу яких входять 

числівники; 

створює діалоги з використанням  

дат і точного позначення часу; 

планує свій час із використанням 

числівників; 

Числівник: значення, 

морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. 

Числівники кількісні 

(на означення цілих 

чисел, дробові, збірні) і 

порядкові. Числівники 

прості, складні й 

складені. 

Відмінювання 

числівників.  

Буква ь на кінці 

числівників і перед 

закінченням у непрямих 

відмінках. Роздільне 

написання складених 

числівників. 

Написання разом 

порядкових числівників 

з -тисячний. 

Узгодження 

числівників з 

іменниками. 

Правильне вживання 

числівників на 

позначення дат і часу. 

Рекомендовані види роботи. 

Читання вголос розкладу 

шкільних дзвінків, 

орієнтовного розпорядку дня 

школяра (розкладу руху 

транспорту тощо) з 

використанням числівників, 

обговорення їхньої ролі та 

значення в мовленні. 

Створення інформаційного 

допису типу оголошення про 

певну подію з використанням 

числівників на позначення дат і 

часу для розміщення в 

соцмережі. 

Складання роздуму про 

доцільне використання 

вільного часу з використанням 

числівників (орієнтовні теми: 

«Вільний час — можливість 

для розвитку здібностей», 

«Гайнування часу — найбільше 

марнотратство»). 

Створення мультимедійної 

презентації «Школа 

майбутнього» з елементами 

опису приміщення та 

використанням числівників для 

позначення кількості поверхів, 

класів, технічних засобів і т. ін. 

Складання й розігрування 
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складає усні й письмові 

висловлення різних стилів на певну 

тему, свідомо використовуючи 

виражальні можливості числівників. 

Ціннісна складова 

усвідомлює роль числівників у 

досягненні точності й виразності 

мовлення; 

робить висновки пронеобхідність 

застосуванняматематичних знань у 

реальному житті, уміння працювати 

із числовою інформацією, доцільно 

й правильно вживаючи числівники; 

цікавиться фінансовими витратами 

родини, бере посильну участь у 

визначенні потреб і з’ясуванні 

витрат(НЛ-4); 

прагне вчитися ощадливості, 

раціонального використання 

коштів, планування витрат (НЛ-4). 

діалогу між учнями, яким 

доручено придбати для класу 

певну кількість квитків на 

виставу (зошитів, олівців, 

кулькових ручок) з 

використанням числівників у 

формах непрямих відмінків на 

позначення кількості та цін. 

Складання списку потрібних 

для родини на тиждень 

продуктів із зазначенням 

кількості та цін з додержанням 

правил узгодження числівників 

з іменниками.  

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
знає значення дієслова, його 

морфологічні ознаки, синтаксичну 

роль;  

розуміє роль дієслів у досягненні 

точності, інформативності й 

виразності мовлення; 

знає й пояснює способи творення 

видових пар та часових і 

способових форм дієслів. 

Діяльнісна складова 
знаходить дієслова в реченні; 

визначає граматичні ознаки їх, 

належність до певної дієвідміни; 

використовує правильно форми 

дієслів у мовленні;  

правильно вимовляє дієслова й 

пише, обґрунтовуючи правопис 

відповідними правилами; 

конструює речення з дієсловами в 

усіх часових й особових формах, 

зокрема вжитих у переносному 

значенні;  

редагує тексти, замінюючи 

повторювані дієслова синонімами. 

Ціннісна складова 

ставиться до здоров’я як до 

загальнолюдської цінності 

(НЛ-3); 

цінує бережне ставлення до 

довкілля, до власного здоров’я(НЛ-

Морфологія. 

Орфографія. 

Дієслово: значення, 

морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. 

Форми дієслова: 

неозначена форма, 

особові форми, 

дієприкметник, 

дієприслівник, 

безособові форми на  

-но, -то(загальне 

ознайомлення). 

Неозначена форма 

(інфінітив) та особові 

форми. Доконаний і 

недоконаний види 

дієслова. Часи дієслів. 

Теперішній час. 

Минулий час. Зміна 

дієслів у минулому часі. 

Майбутній час. 

Дієслова І і ІІ дієвідмін. 

Букви е, ив особових 

закінченнях дієслів I і II 

дієвідмін (повторення). 

Дієвідмінювання дієслів 

теперішнього й 

майбутнього часу.  

Способи дієслів 

(дійсний, умовний, 

наказовий). Творення 

Рекомендовані види роботи. 

Читання мовчки тексту, 

визначення вжитих у ньому 

дієслів, з’ясування їхньої ролі в 

мовленні. 

Читання й аналіз тексту 

інструкції з використання 

побутового приладу, яка 

містить дієслова в неозначеній 

формі.  

Складання тексту для руханки 

(гасла спортивної команди, 

девізу команди, що братиме 

участь у присвяченому певній 

суспільній події флешмобі) з 

використанням різних особових 

форм дієслів. 

Обов’язкові види роботи. 

Стислий письмовий переказ 

розповідного тексту  

художнього стилю про 

виконання певних дій. 

Аналіз письмового переказу. 

Рекомендовані види роботи. 

Складання есе про значення 

родинних традицій з 

використанням дієслів у різних 

часових формах. 

Складання пам’ятки 

(інструкції) «Безпечне 

користування Інтернетом» з 

використанням дієслів різних 
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3); 

схвалює дотримання здорового 

способу життя (НЛ-3). 

 

 

дієслів умовного й 

наказового способів. 

Знак м’якшенняу 

дієсловах наказового 

способу. 

Безособові дієслова. 

Способи творення 

дієслів. 

Не з дієсловами 

(повторення). 

Правопис -ться, -шсяв 

дієсловах (повторення).  

 

способових форм. 

Складання допису в соцмережі 

про важливу подію зі 

шкільного життя з 

використанням дієслів різних 

способів.  

Складання й розігрування  

діалогів, які містять прохання 

про допомогу й висловлення 

порад щодо проблемної 

життєвої ситуації (з 

використанням дієслів 

наказового та умовного 

способів). 

Виразне читання художніх 

текстів, у яких наявні описи 

стану природи, з 

коментуванням ролі в мовленні 

безособових дієслів 

(наприклад: хмариться, 

дощить, сутеніє, світає та 

под.).  

Складання й розігрування 

діалогів  «Розмова з лікарем 

про стан здоров’я») з 

використанням безособових 

дієслів (наприклад: 

лихоманить, нудить, не 

спиться та под.). 

чень (учениця): 

Знаннєва складова 
знає значення дієприкметника, його 

морфологічні ознаки, синтаксичну 

роль;  

розуміє та пояснюєзначення 

дієприкметника в мовленні; 

записує правильно 

дієприкметникиз вивченими 

орфограмами, пояснює правопис  

дієприкметників відповідними 

правилами; 

знає правила вживання розділових 

знаків у реченнях 

здієприкметниковими зворотами. 

Діяльнісна складова 
відрізняє дієприкметник від 

прикметника; 

знаходить у реченнідієприкметник 

і дієприкметниковий 

зворот;безособові дієслівні форми 

на -но, -то; 

правильно ставить розділові знаки 

Дієприкметник як 

особлива форма 

дієслова: значення, 

морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. 

Дієприкметниковий 

зворот. Розділові знаки 

в реченнях з 

дієприкметниковими 

зворотами.  

Активні й пасивні 

дієприкметники. 

Творення й 

відмінювання активних 

і пасивних 

дієприкметників 

теперішнього й 

минулого часу. 

Правопис відмінкових 

закінчень 

дієприкметників. 

Обмеженість уживання 

форм активних 

Рекомендовані види роботи. 

Читання мовчки й 

переказування тексту, що 

містить дієприкметники, 

з’ясування їхньої ролі в 

мовленні. 

Редагування речень (текстів), 

що містять активні 

дієприкметники, з метою 

заміни їх нормативними 

відповідниками (наприклад: 

бажаючий — охочий, 

узагальнюючий — 

узагальнювальний, 

виступаючий — доповідач). 

Створення інформаційного 

повідомлення для шкільного 

веб-сайта з використанням 

дієприкметників про вдало 

організовану екскурсію 

(відвідану виставку, омріяну 

подорож). 

Складання висловлення про 
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при дієприкметниковому звороті;  

правильно інтонує речення 

здієприкметниковими зворотами;  

складає речення з 

дієприкметниковими зворотами, 

здійснюєзаміну їх підрядними 

реченнями;  

визначає дієприкметники 

активного й пасивного стану; знає 

засоби творення їх; 

редагує речення, що містять 

невластиві українській мові форми 

активних дієприкметників 

теперішнього часу.  

редагує речення, виправляючи 

помилки у вживанні 

дієприкметникових зворотів; 

виявляє здатність розуміти твори 

дієприкметників 

теперішнього часу в 

сучасній українській 

мові, способи їх заміни.  

Безособові дієслівні 

форми на -но, -то.  

Правопис суфіксів 

дієприкметників. 

-Н-удієприкметниках та 

–нн-уприкметниках 

дієприкметникового 

походження. 

Нез дієприкметниками. 

 

 

 

 

 

улюблену пісню з 

використанням 

дієприкметників (наприклад: 

переконаний, оспіваний, 

стомлений, посмутнілий, 

зігрітий,  усміхнений та ін.) 

Обов’язкові види роботи. 

Складання й розігрування 

діалогіввідповіднодо ситуації, 

пов’язаної з характеристикою 

людей, з використанням 

дієприкметників (наприклад: 

освічений, розвинений, 

упевнений, натруджені (руки), 

досягнутий (успіх), докладені 

(зусилля), заслужена 

(перемога). 
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мистецтва;інтерпретуєідеї, досвід 

та почуття, виражені митцями у 

творах різних жанрів, зокрема в 

портретному живописі. 

Ціннісна складова 

критично ставиться до надмірного 

вживання в текстах 

дієприкметникових зворотів;  

робить висновки щодо 

синонімікипростих речень з 

дієприкметниковими зворотами та 

складних речень; 

одержує естетичну насолоду від  

пізнання культури, зокрема творів 

портретного живопису;  

висловлює власні думки й оцінки, 

спричинені творами  мистецтва. 

Ділові папери. 

Складання звіту про 

виконану 

роботу(оформлення в 

школі зимового саду; 

створення класного 

блога і т.ін.) в офіційно-

діловому стилі з 

використанням 

безособових дієслівних 

форм на -но, -то. 

Складання й розігрування 

діалогів, щохарактеризують 

психічні стани людей, із 

використанням фразеологізмів, 

які містять дієприкметники 

(наприклад: як водою облитий;  

як ошпарений; як громом 

прибитий). 

Теоретичний матеріал 
Особливості будови опису 

зовнішності людини.  

Обов’язкові види роботи. 

Докладний усний переказ 

розповідного тексту 

художнього стилю з 

елементами опису зовнішності 

людини (за складним планом). 

Письмовий твір-опис 

зовнішності людини за 

картиною українського 

художника 

(Т.Шевченка, М.Пимоненка, 

О.Мурашка та ін.) у 

художньому стилі з 

використанням 

дієприкметників і 

дієприкметникових зворотів (за 

складним планом).  

Аналіз письмового твору. 

Складання й розігрування 

діалогіввідповідно до 

запропонованої ситуації 

спілкування з елементами 

зауважень, пропозицій з 

використанням у реченнях-

репліках дієприкметникових 

зворотів (наприклад: не 

розв’язані вчасно; не виконані 

належним чином; не звірені за 

словником, не згаяний (час) та 

ін.). 

 

8 клас 

 
Очікувані результати 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів  

Зміст навчального матеріалу  

Мовна змістова лінія 

63 год 

Мовленнєва змістова лінія 

22 год 

 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
знає та розуміє поняття 

Вступ. 

Літературна норма 

української мови. 

Рекомендовані види роботи. 

Коментування висловів відомих 

людей про українську 
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літературна мова, 

літературна норма; 

знає норми орфоепічні, 

орфографічні, лексичні, 

фразеологічні, словотвірні, 

морфологічні, синтаксичні, 

пунктуаційні, стилістичні. 

Діяльнісна складова 
спостерігає за мовленням 

людей, помічає порушення 

літературної норми; 

розрізняє поняття 

літературна мова й діалекти, 

просторіччя, жаргон; 

редагує речення й тексти, що 

містять порушення 

літературних норм; 

користуєтьсялінгвістичними 

словниками з метою 

вдосконалення власного 

мовлення; 

Ціннісна складова 

ставиться до української 

мови  

як до найвищої цінності; 

сприймаєдотримання норм 

української літературної мови 

як підтвердження духовного 

становлення й культурного 

рівня особистості;  

критично ставиться 

до власного мовлення, прагне 

додержувати норм 

літературної мови. 

 літературну мову, дотримання її 

норм як ознаки й обов’язку 

культурної людини. 

Редагування речень, у яких 

порушено літературні норми 

української мови. 

Ознайомлення  з українським  

лінгвістичним інтернет-

порталом «Словники України 

онлайн». 

Колективне укладання переліку  

цікавих школярам 

українськомовних сайтів. 

 

 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
знає визначення тексту; 

називає його структурні 

особливості, мовні засоби 

зв’язку речень у тексті; 

знає сфери вживання, основні 

види (жанри) висловлень, 

загальні та мовні  ознаки 

основних стилів мовлення; 

пояснює вибір стилю тексту 

(висловлення) у відповідності 

до мети й ситуації 

спілкування;   

розуміє  призначення 

публіцистичного стилю, знає 

сферу його вживання, основні 

види висловлень, загальні та 

 Теоретичний матеріал. 
Відомості про мовлення. 

Повторення й поглиблення 

вивченого про текст, його 

структурні особливості, мовні 

засоби зв’язку речень у тексті. 

Мікротема тексту (практично).  

Повторення вивченого про 

стилі мовлення. Поняття 

пропубліцистичний стиль. 

Рекомендовані види роботи. 

Аудіювання тексту 

публіцистичного стилю. 

Обґрунтування вибору стилю 

для розкриття в тексті 

суспільно важливої теми. 

Визначення теми, 

основноїдумки тексту. 
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мовні ознаки; 

знає йназиває загальні та 

мовні ознаки публіцистичного 

стилю. 

Діяльнісна складова 
розпізнає текст, визначає 

його тему, основнудумку, 

аналізує будову, визначає 

стиль; 

визначає мікротеми 

таскладаєпростий план 

готового тексту, а також план 

тексту, над складанням якого 

працює; 

знаходить і виправляє 
стилістичні помилки. 

Ціннісна складова 

усвідомлюєфункцію 

публіцис- тичного стилю, 

його можливості для 

розкриття в тексті суспільно 

важливої теми; 

шанує духовні цінності 

народу,цікавиться та 

пишаєтьсявнеском українців 

у світову культуру. 

Складання простого плану 

(визначення мікротем) тексту 

публіцистичного стилю. 

Добирання варіантів заголовка.  

Складання планутексту 

публіцистичного стилю на тему 

«Духовні цінності нашого 

народу» («Внесок українців у 

світову культуру»). 

Обов’язкові види роботи. 

Докладний усний переказ 

тексту публіцистичного 

стилюзелементами роздуму (за 

простим планом). 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
знає правила вживання 

розділових знаків у вивчених 

синтаксичних конструкціях; 

знає та називаєвивчені 

самостійні та службові 

частини мови, наводить 

приклади їх; 

пояснює написання слів 

різних частин мови та 

вживання розділових знаків у 

вивчених конструкціях 

правилами. 

Діяльнісна складова 
розставляє правильно 

розділові знаки в простих 

ускладнених, а також у 

складних реченнях відповідно 

до вивчених правил;  

знаходить у реченнях вивчені 

частини мови; 

визначає належність слова до 

певної частини мови, визначає 

її граматичні ознаки; 

визначає у словах орфограми, 

Повторення та 

узагальнення вивченого. 

Розділові знаки у 

вивчених синтаксичних 

конструкціях. 

Вивчені частини мови,  

правопис їх. 

 

Рекомендовані види роботи. 

Складання висловлення про 

красу осінньої пори (пейзажної 

замальовки) за 

фотоілюстрацією з 

використанням однорідних 

членів речення. 

Складання й розігрування 

діалогу, який доповнює 

прослуханий або прочитаний 

текст про рослину — символ 

України (калину, вербу, тополю 

та ін.), з використанням реплік-

речень зі звертаннями та 

вставними словами. 

Складання байки (прозою) у 

формі діалогу між двома 

птахами — перелітним і таким, 

що залишається зимувати в 

Україні (з використанням 

інформації про птахів, зібраної 

в мережі Інтернет, та з 

вживанням у репліках діалогу 

складних речень, частини яких 

поєднано сполучниками (тому 

що, щоб, але, для того щоб). 
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обґрунтовує написання слів 

відповідними правилами; 

виправляє допущені 

помилки;  

мислить критично, 

формулює тезу, добирає 

аргументи на її підтвердження 

або спростування, самостійно 

робить висновки; 

Ціннісна складова 

робить обміркований вибір 

цінностей, з повагою 

ставиться до символів 

народу; 

має свій погляд на 

дискутовану проблему; 

дискутує,аргументуючисвої 

думки; порівнює свої погляди 

з поглядами й оцінками 

інших; 

ставиться до здоров’я як 

загальнолюдської цінності 

(ЗБ);  

виявляє здатність і бажання 

дотримуватися здорового 

способу життя (НЛ-1); 

цінує гармонійну єдність 

людини з 

природою,усвідомлює 

необхідність дбайливого 

ставлення,збереження й  

відновлення природного 

середовища (НЛ-1); 

усвідомлює важливість 

грамотного письма як однієї з 

ознак культурної особистості; 

критично ставиться до 

власного мовлення; 

робить висновки про 

необхідність мовної освіти та 

самоосвіти. 

Складання й розігрування 

діалогів  (телефонних розмов), 

що передбачають уникання 

небажаного й небезпечного 

спілкування, протистояння 

маніпулятивним впливам (із 

використанням реплік-речень зі 

звертаннями та вставними 

словами).  

Створення й розігрування 

діалогів дискусійного характеру 

(орієнтовна тема: «Чи можуть 

електронні носії інформації 

(планшети, айпади, айфони)  

повністю витіснити друковану 

книжку?». 

Обов’язкові види роботи. 

Докладний письмовий переказ 

тексту-роздуму дискусійного 

характеру в публіцистичному 

стилі. 

Аналіз письмового переказу. 

Написання есе (орієнтовні теми: 

«Гармоніялюдиниіприродияк 

велика духовна цінність», 

«Земле барвінкова, дай мені 

здоров’я!»)в публіцистичному 

стилі з використанням речень зі 

звертаннями та вставними 

словами. 

 

 

 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
знає загальне значення, 

морфологічні ознаки, 

синтаксичну роль 

дієприслівника; 

розуміє та пояснюєзначення 

дієприслівника в мовленні; 

записує правильно 

дієприслівникиз вивченими 

орфограмами, пояснює 

Дієприслівник як 

особлива форма дієслова: 

загальне значення, 

морфологічні ознаки, 

синтаксична роль.  

Дієприслівниковий 

зворот. Розділові знаки 

при дієприслівниковому 

звороті й одиничному 

дієприслівникові. 

Вид і час дієприслівників. 

Рекомендовані види роботи. 

Аудіювання тексту, що містить 

дієприслівники, з’ясування 

їхньої ролі в мовленні. 

Складання монологу від імені 

героя художнього твору з 

використанням дієприкметників 

і дієприслівників (усно). 

Складання розповіді про 

улюбленого українського 

художника на основі зібраної в 
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правопис  їх  відповідними 

правилами; 

знає правила вживання 

розділових знаків у реченнях 

здієприслівниковими 

зворотами і одиничними 

дієприслівниками. 

Діяльнісна складова 
знаходить дієприслівник, 

дієприслівниковий зворот у 

реченні;  

відрізняє дієприслівник від 

дієприкметника; 

визначає граматичні ознаки 

дієприслівника;  

правильно інтонує речення з 

дієприслівниковими 

зворотами; 

складає речення з 

дієприслівниковими 

зворотами, здійснюєзаміну їх 

підрядними реченнями;  

виправляє помилки у 

вживанні й правописі 

дієприслівників; 

переказує і складає тексти з 

дієприслівниками й 

дієприслівниковими 

зворотами. 

складає монологи й діалоги, 

використовуючи виражальні 

можливості дієприслівників і 

дієприслівникових зворотів; 

виявляє здатність розуміти 

твори мистецтва, формувати 

власні мистецькі смаки, 

самостійно виражати ідеї, 

досвід та почуття за 

допомогою мистецтва. 

Ціннісна складова 

критично ставиться до 

надмірного вживання в 

текстах дієприслівникових 

зворотів;  

робить висновки щодо 

синоніміки простих речень з 

дієприслівниковими 

зворотами та складних 

речень; 

усвідомлюєкорисність 

використовувати інтернет-

ресурсів для здобування 

Дієприслівники  

недоконаного й 

доконаного виду, 

творення їх.  

Нез дієприслівниками. 

 

мережі Інтернет інформації про 

його життя та творчість із 

використанням дієприслівників 

доконаного й недоконаного 

виду (наприклад: 

розшукавши(інформацію), 

зібравши(свідчення, спогади), 

працюючи(над полотнами, 

малюнками), 

перемагаючи(труднощі), 

долаючи (перешкоди). 

Складання висловлення в 

публіцистичному стилі «Як 

досягти успіху» з уживанням  

фразеологізмів (наприклад: не 

розгинаючи спини; не 

моргнувши оком). 

Редагування речень і текстів, у 

яких допущено помилки у 

вживанні дієприслівникових 

зворотів. 

Обов’язкові види роботи. 

Усний твір розповідного 

характеру в художньому стилі 

про виконання певних дій на 

основі власних спостереженьз 

використанням 

дієприслівникових зворотів (за 

складним планом). 

Письмовий твір розповідного 

характеру про  виконання 

автором улюбленої справи в 

художньому стилі (орієнтовні 

теми: «Душу я у вишивку 

вкладаю»,  «Як я створюю 

прикраси з бісеру», «У гуртку 

оригамі», «Збирання моделей 

човнів – улюблене заняття 

чоловіків нашої родини», «Як 

наш клас готує контент для 

заповнення блога»). 

Аналіз письмового твору. 
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нових знань,  пошукової 

діяльності; 

з повагою ставиться до 

людських захоплень, 

творчості як розвитку 

здібностей і талантів. 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
знає значення, морфологічні 

ознаки, синтаксичну роль 

прислівника; 

розуміє роль прислівника в 

мовленні; 

називає способи творення 

прислівників; 

записує правильно 

прислівники, пояснює їх 

написання правилами. 

Діяльнісна складова 
знаходить прислівники в 

реченні, відрізняє їх від 

омонімічних і паронімічних 

частин мови;  

утворює ступені порівняння 

прислівника; правильно 

наголошує прислівники; 

помічає й виправляє 
помилки в правописі 

прислівників; 

складає речення й 

мікротексти з прислівниками. 

Ціннісна складова 

цінує такі риси, як 

патріотизм, вірність «малій 

батьківщині»; 

усвідомлює потребу читання 

художніх творів для 

естетичної насолоди та 

рефлексії над прочитаним; 

оцінює рівень власних 

навчальних досягнень з мови, 

прагне поглиблення мовних 

знань.  

Прислівник: значення, 

морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. 

Розряди прислівників 

(практично). 

Ступені порівняння 

прислівників.  

Творення й правопис 

прислівників. Букви  

-н-та -нн-у прислівниках.  

Неі ніз прислівниками.  

Ита і в кінці прислівників.  

Правопис прислівників на 

-о, -е,утворених від 

прикметників  

і дієприкметників. 

Написання прислівників 

окремо, разом, через 

дефіс.  

Написання 

прислівникових 

словосполучень типу: раз 

у раз, з дня на день.  

 

Рекомендовані види роботи. 

Читання мовчки тексту, що 

містить прислівники, 

з’ясування ролі прислівників у 

мовленні.  

Складання тексту-розповіді на 

історичну тему про визначні 

події, пов’язані з «малою 

батьківщиною», з 

використанням прислівників-

синонімів та прислівників-

антонімів. 

Складання пам’ятки «Правила 

дорожнього руху» з 

використанням прислівників та 

їхніх омонімів (наприклад: 

удень — у день, назустріч — на 

зустріч, по-нашому— по 

нашому, надво́рі — на дворі́). 

Створення мікротексту з 

елементами порівняння 

літературного твору та його 

екранізації (різних моделей 

гаджетів, комп’ютерних ігор 

тощо) з використанням 

прислівників різних ступенів   

порівняння. 

Складання тексту реклами 

шкільного конкурсу на 

найкращий твір «Улюблена 

справа кожному цікава» з 

використанням прислівників-

синонімів та прислівників-

антонімів. 

Складання тексту рекламного 

буклета молодіжного вбрання з 

використанням  прислівникових 

сполук  до лиця,  до смаку,  не 

до речі, не до вподоби,на вибір,  

в міру. 

Складання відгуку про цікаву 

книжку з використанням 

прислівників вищого й 

найвищого ступенів 

порівняння. 

Обов’язкові види роботи. 
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Складання анотації на книжку з 

використанням  прислівників. 

Портретний нарис у 

публіцистичному стилі.   

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
розуміє та пояснюєроль  

прийменника в мовленні; 

записує правильно 

прийменники, пояснює їх 

написання правилами. 

Діяльнісна складова 
знаходить прийменники в 

реченні;  

відрізняє їх від сполучників і 

часток;  

правильно поєднує з 

іменниками;  

аналізує тексти щодо 

правильності використання  

прийменників з відмінковими 

формами іменників;  

застосовує правила 

правопису прийменників;  

знаходитьі виправляє 

помилки в правописі їх;  

складає речення з 

прийменниково-

іменниковими конструкціями;  

редагує тексти, виправляючи 

помилки у використанні 

прийменникових засобів 

милозвучності мовлення(з-із-

зі, під-піді-підота ін.). 

Ціннісна складова 

критично ставиться до 

власного мовлення, виявляє 

готовність до його 

вдосконалення; 

усвідомлюєнеобхідність  

збереження й поетапного 

відновлення природного 

середовища, розв’язання 

питань захисту довкілля (НЛ-

1). 

Прийменник як службова 

частина мови. 

Прийменник як засіб 

зв’язку слів у 

словосполученні й 

реченні. 

Зв’язок прийменника з 

непрямими відмінками 

іменника.Види 

прийменників за будовою. 

Непохідні й похідні 

прийменники. 

Написання похідних 

прийменників разом, 

окремо та через дефіс. 

Синонімічні й антонімічні  

прийменники.  

Прийменниково-

іменникові конструкції в 

ролі членів речення. 

Рекомендовані види роботи. 

Складання розповіді про 

знайому людину, зовнішній 

вигляд якої видається вам 

досконалим. Визначення ролі в 

тексті службових частин мови, 

зокрема прийменників. 

Складання висловлення-

роздуму «Від споживацького 

безглуздя довкілля треба 

берегти» з використанням 

антонімічних прийменників.  

Редагування речень, у яких 

допущено помилки у вживанні 

прийменників (у три години 

дня; консультація по фізиці;  не 

прийшов із-за хвороби). 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
розуміє і пояснюєроль  

сполучника в мовленні; 

записує правильно 

сполучники, пояснює їх 

написання правилами. 

Сполучник як службова 

частина мови.  

Види сполучників за 

будовою, походженням. 

Використання  

сполучників упростому і 

складному реченнях: 

Рекомендовані види роботи. 

Читання мовчки тексту, що 

містить поєднані сполучниками 

однорідні члени речення та 

складні сполучникові речення. 

Коментування ролі сполучників 

у мовленні.  
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Діяльнісна складова 
знаходить сполучники в 

реченні;  

відрізняє їх від прийменників 

і часток;  

визначає види сполучників за 

будовою, способом 

використання у простому й 

складному реченнях; 

правильно пише сполучники; 

помічає й виправляє 
помилки в написанні їх;  

використовує сполучники у 

власних висловленнях, 

складаючи прості та складні 

речення;  

редагує речення, доцільно 

замінюючи сполучники 

синонімічними. 

Ціннісна складова 

поважає соціальну 

активність, патріотизм, 

відповідальність, 

громадянську гідність героїв 

сучасної України (НЛ-2); 

обґрунтовує духовну 

спадкоємність  героїв 

української історії та 

сучасних звитяжців. 

сполучники сурядності й 

підрядності. 

Написання сполучників 

разом та окремо. 

Розрізнення сполучників й 

однозвучних слів. 

Синонімічні й антонімічні  

сполучники. 

Складання тексту-роздуму «Що  

об’єднує сучасних українських 

героїв з героями фольклору».  

Складання пам’ятки «Як 

відрізнити сполучники й 

однозвучні з ними інші частини 

мови з прийменниками та 

частками (проте — про те, 

зате — за те, якби — як би та 

ін.). 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
розуміє та пояснює роль  

частки  

в мовленні; 

записує правильно частки, 

пояснює їх написання 

правилами. 

Діяльнісна складова 
знаходить частки в реченні, 

відрізняє від інших 

службових частин мови;  

аналізує тексти щодо 

використання в них часток як 

виражального засобу;  

самостійно знаходить і 

виправляє помилки в 

правописі часток;  

редагує тексти  щодо 

правильності використання  

часток;  

створює висловлення, 

правильно використовуючи 

Частка як службова 

частина мови.  

Частки формотворчі та 

словотворчі. Частки, що 

надають слову або 

реченню  додаткових 

відтінків (практично). 

Правопис часток не і ніз 

різними частинами мови 

(узагальнення). 

Написання часток -бо, -но, 

-то, -от, -таки. 

 

Рекомендовані види роботи. 

Виразне читання уривків з 

художніх творів, що містять 

діалоги, складені  в розмовному 

стилі. Обговорення ролі часток 

у мовленні. 

Складання висловлення «Чи 

хотів(ла) би я щось у собі 

змінити» («Які чесноти 

хотілося б виховати в собі», 

«Чи входить до переліку рис 

моєї вдачі самокритичність»)з 

використанням часток 

(наприклад: авжеж, хіба,  

лише, нехай, би (б),хіба ж). 

Складання проекту логотипа 

рідного міста (села, школи, 

класу) з використанням у його 

описі  різних частин мови з 

часткою неі префіксом не. 
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частки. 

Ціннісна складова 

цінуєсамокритичність, 

бажання безупинно 

розвиватися; 

схвалюєбажання особистості 

духовно зростати,  емоційно, 

соціально тафізично 

вдосконалюватися (НЛ-2). 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 

розуміє та пояснює роль  

вигука 

в мовленні; 

записує правильно вигуки, 

пояснює їх написання та 

вживання при них розділових 

знаків  правилами. 

Діяльнісна складова 
знаходить вигуки в реченні;  

визначає належність вигуку 

до відповідної групи  

за значенням; 

відрізняє їх від часток;  

аналізує тексти щодо ролі в 

них вигуків;  

правильно інтонує речення з 

вигуками; 

доречно використовує  

вигуки у власному мовленні. 

Емоційно-ціннісне 

ставлення 
визнає корисність для 

ефективного спілкування  

емпатії якрозуміння 

емоційного стану  

іншої людини через співчуття,  

співпереживання, 

проникнення в її внутрішній 

світ; 

схвалює вираження емоцій, 

почуттів, станів через 

майстерне використання 

мовних засобів. 

Вигук як особлива 

частина мови.  

Групи вигуків за 

значенням. 

Дефіс у вигуках.  

Кома і знак оклику при 

вигуках. 

 

Рекомендовані види роботи. 

Аудіювання текстів усної 

народної творчості (казки, 

легенди, пісні), що містять 

вигуки. З’ясування ролі вигуків 

у мовленні. 

Виразне читання текстів з 

вигуками. 

Складання й розігрування 

діалогів відповідно до 

запропонованої ситуації 

спілкування — обмін 

враженнями після концерту 

улюбленого співака з 

використанням вигуків, що 

передають почуття  захоплення, 

радості, подиву та ін. 

Складання казки для меншого 

брата чи сестрички з 

використанням 

звуконаслідувальних слів. 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
знає вивчені частини мови, 

визначаєграматичні ознаки їх; 

правильно пише слова, 

визначає орфограми, 

пояснюєнаписання слів 

правилами. 

Узагальнення й 

систематизація 

вивченого  про частини 

мови, правопис і 

використання їх у 

мовленні. 

Рекомендовані види роботи. 

Визначення частин мови в 

реченнях. 

Написанняречень і текстів з 

поясненням написання слів— 

різних частин мови та вживання 

розділових знаків. 

Редагування речень, у яких 
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Діяльнісна складова 
складає усні й письмові 

висловлення, доречно 

використовуючи вивчені 

частини мови з урахуванням 

виражальних можливостей 

кожної; 

знаходить граматичні 

помилки в реченнях (текстах), 

виправляє їх. 

Ціннісна складова 

критично ставиться до 

власного мовлення, виявляє 

готовність до його 

вдосконалення,  

усвідомлює необхідність 

мовної освіти. 

допущено граматичні помилки. 

 

                  

9-й клас 

 

Очікувані результати 

навчально-пізнавальної діяльності 

учнів  

Зміст навчального матеріалу  

Мовна змістова 

лінія 

 

Мовленнєва змістова лінія 

 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
знає та розуміє функції мови; 

усвідомлює  значення мови  

як найважливішого засобу  пізнання, 

спілкування і впливу; 

Діяльнісна складова 
користуєтьсялінгвістичними 

словниками й довідниками  

з метою вдосконалення власного 

мовлення; 

Ціннісна складова 

ставиться до української мови  

як до найвищої цінності; 

обґрунтовує необхідність вільного 

володіння державною мовою; 

усвідомлює права й мовні обов’язки 

учня як громадянина своєї держави; 

цінує відкритість до пізнання різних 

культур  через мови; 

робить висновки щодо необхідності  

ґрунтовної  мовної освіти. 

Вступ. 
Мова — 

найважливіший 

засіб спілкування, 

пізнання та 

впливу. 

 

 

Рекомендовані види роботи.  

Складання роздуму про 

важливість ґрунтовного знання 

державної мови та майстерного 

володіння мовленням. 

Обговорення важливості знання 

іноземних мов у житті сучасної 

молоді.  

Записування й коментування 

висловлень відомих людей, 

прислів’їв про мову як засіб 

спілкування, пізнання та 

впливу. 

 

 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
знає визначення тексту,  

називає стилі, жанри й типи 

мовлення; 

 Теоретичний матеріал. 

Повторення відомостей про 

мовлення, текст, стилі, жанри й 

типи мовлення; засоби 

міжфразового зв’язку в тексті. 
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наводить приклади висловлень 

різних стилів і жанрів; 

знає засоби міжфразового зв’язку в 

тексті. 

Діяльнісна складова 
розрізняє тексти за стильовою 

належністю; 

визначає тип мовлення й жанр 

тексту; 

знаходить і характеризує засоби 

міжфразового зв’язку в тексті; 

складає план майбутнього 

висловлення (тексту) і складає текст 

за складеним планом; 

створює висловлення на дискусійну 

тему, обстоюючи власну думку, 

покликаючись на логічні аргументи, 

приклади з різних інформаційних 

джерел. 

Ціннісна складова 

усвідомлюєнеобхідність  

застосування ІКТ для пошуку, 

опрацювання, обміну інформацією з 

навчальною метою; використання 

інтернет-ресурсів для здобування 

нових знань, пошукової діяльності; 

визнає зручність і перспективність 

дистанційної освіти; 

критично оцінює подану ЗМІ 

інформацію; обґрунтовує 

необхідність обережного й 

критичного до неї ставлення. 

Рекомендовані види роботи. 

Колективне складання плану 

(складного) розповіді про 

Вікіпедію як унікальний 

міжнародний інтернет-проект 

енцикло-педії, що твориться 

250-ма мовами світу. 

Складання тексту-роздуму  

в публіцистичному стилі 

«Вікіпедія: простір 

необмежених можливостей і 

прихованих обмежень». 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 

знає, що вивчають такі розділи науки 

про мову, як лексикологія та 

фразеологія, орфографія та 

морфологія; 

знає та пояснює лексичне значення 

слів і фразеологізмів; 

називає групи лексики; 

знає самостійні та службові частини 

мови; 

знаєвиражальні можливості кожної із 

самостійних частин мови; 

знає правила правопису слів. 

Діяльнісна складова 
доцільно використовуєв мовленні 

різні групи лексики, фразеологізми; 

визначає й аргументує належність 

слова до певної групи лексики; 

здійснює адекватний добір слів для 

Повторення та 

узагальнення 

вивченого. 

Лексикологія. 

Фразеологія. 

Морфологія й 

орфографія. 

Основні правила 

правопису  

(за вибором 

учителя). 

 

знаходить 
прикметники в 

реченні; 

 

 

 

 

Рекомендовані види роботи.  

Аудіювання тексту, що містить 

слова різних груп: за значенням 

(синоніми, антоніми), 

запоходженням(власне 

українські і запозичені, зокрема 

іншомовного походження), 

активну й пасивну лексику 

(застарілі слова та неологізми), 

за вживанням (загальновживані 

та стилістично забарвлені, 

діалектні, професійні слова й 

терміни).  

Складання висловлення про 

значення словників у здобутті 

освіти з використанням 

застарілих слів і неологізмів. 

Складання інструкції щодо 

користування електронними 

мовними словниками. 
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складання висловлення певного 

змісту та стилю; 

визначає морфологічні ознаки, 

синтаксичну роль самостійних 

частин мови;  

обґрунтовує правопис слів 

правилами; 

користуєтьсялінгвістичними 

словниками різних видів; 

редагує речення й тексти, у яких 

допущено лексичні  та граматичні 

помилки. 

Ціннісна складова 

виявляє прагнення поліпшувати 

власне мовлення, добирати адекватні 

змістові висловлення слова та 

фразеологізми, правильно 

використовуючи частини мови; 

усвідомлює необхідність грамотного 

письма як важливої характеристики 

особистості; 

прагне втілюватисвоє розуміння 

цінностей у практичному житті. 

Складання роздуму «Чому 

більшість неологізмів у мові — 

слова іншомовного 

походження». 

Читання мовчки і вголос 

текстів, що містять 

фразеологізми, з’ясування 

їхньої ролі в мовленні. 

Складання розповіді з 

елементами роздуму «Яким я 

уявляю своє майбутнє» з 

використанням фразеологізмів 

(наприклад: докласти сил, 

показати себе на ділі; виросли 

крила і под.). 

Складання тексту, епіграфом до 

якого є слова «Національна 

фразеологія — душа кожної 

мови» (І.Огієнко). 

Редагування речень, що містять  

неправильно відтворені або 

недоречно вжиті фразеологізми. 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
знає та розуміє предмет вивчення 

синтаксису й пунктуації; 

розуміє й пояснює різницю між 

словосполученням і реченням; 

реченням простим і складним. 

Діяльнісна складова 
розрізняє головне й залежне слова у 

словосполученні;  

аналізує будову словосполучень, 

види за способами вираження 

головного слова; 

складає словосполучення й речення 

різних видів, визначає серед них 

синонімічні;  

розпізнає речення прості та складні; 

редагує словосполучення, речення 

йтексти, помічаючи й виправляючи 

граматичні помилки; 

використовує виражальні 

можливості речень вивчених видів у 

власному мовленні; 

робить тематичні виписки та 

складає конспект науково-

навчального тексту. 

Ціннісна складова 

усвідомлює важливість кожного 

словосполучення й речення для 

Синтаксис. 

Пунктуація. 

Словосполученн

я й речення. 

Словосполученн

я. Будова й види 

словосполучень за 

способами 

вираження 

головного слова.  

Речення. Речення 

прості й складні 

(повторення), 

двоскладні й 

односкладні.  

Граматична 

помилка та її 

умовне 

позначення 

(практично). 

 

Рекомендовані види роботи.  

Складання висловлення 

«Покрова — козацьке свято» з 

використанням запропонованих 

учителем словосполучень 

(наприклад: цікавість до 

минулого, гідність народу, 

козацька слава, збирати 

інформацію, цифрове покоління 

патріотів). 

Складання проекту статті до 

Вікіпедії «Українські козаки: 

історія й сучасність» із 

використанням  простих і 

складних, двоскладних й 

односкладних речень. 

Редагування словосполучень, 

речень, текстів, у яких 

допущено граматичні помилки. 

Обов’язкові види роботи. 

Конспект прочитаного науково-

навчального тексту; тематичні 

виписки. 
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чіткості вираження думки; 

обґрунтовує важливість 

опрацювання науково-навчального 

тексту у формі його конспектування. 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
розуміє й пояснює відмінність між 

різновидами аудіювання; 

знає особливості  будови опису 

пам’ятки історії й культури. 

Діяльнісна складова 
розпізнає вжиті в прослуханому  

тексті типи мовлення: розповідь, 

роздум, опис; 

розпізнає в тексті розповідного 

характеру опис пам’ятки історії та 

культури, аналізує його будову. 

Ціннісна складова 

усвідомлює важливість дослідження, 

вивчення й збереження пам’яток 

історії та культури з метою 

збереження історичної пам’яті 

народу й виховання в молоді 

патріотизму. 

 Теоретичний матеріал. 
Різновиди аудіювання: 

ознайомлювальне, вивчальне, 

критичне.  

Особливості будови опису 

пам’ятки історії й культури. 

Рекомендовані види роботи. 
Аудіювання тексту, що містить 

опис пам’ятки історії й 

культури. 

Обов’язкові види роботи. 

Вибірковий усний переказ 

розповідного тексту з 

елементами опису пам’яток 

історії й культури в 

художньому стилі. 

Складання й розігрування 

діалогу – обміну думками та 

враженнями від телепередач 

(матеріалів  відеохостинга 

YouTube), присвячених 

вивченню та збереженню 

пам’яток історії та культури. 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
знає члени речення,  способи 

вираження їх; 

ставить розділові знаки в простому 

двоскладному реченні, пояснює їх 

пунктуаційними правилами.  

Діяльнісна складова 
визначає головні та другорядні 

члени речення;  

розрізняє речення двоскладні та 

односкладні; 

визначає види присудків, обставин у 

реченнях, прикладку як різновид 

означення, способи 

вираженняпідмета, присудка, 

означень, додатків та обставин;  

інтонує правильно реченнярізних 

видів, за допомогою логічного 

наголосупередає різні змістові та 

емоційні відтінки значення;  

записуєприкладки відповідно до 

орфографічних норм і обґрунтовує 

написання; 

знаходить і виправляє орфографічні 

Просте речення. 

Двоскладне 

речення. 

Головні й 

другорядні члени 

речення. 

Підмет і 

присудок. 

Способи 

вираження 

підмета. Простий 

і складений 

присудок 

(іменний і 

дієслівний). 

Способи 

вираження 

присудка. Тире 

між підметом і 

присудком. 

Узгодження 

головних членів 

речення. 

Речення поширені 

й непоширені 

Рекомендовані види роботи.  

Складання висловлення-

роздуму на актуальну тему з 

використанням простих 

двоскладних речень. 

Складання тексту листа-

запрошення на відкриття 

шкільного краєзнавчого музею 

(меморіальної дошки, 

пам’ятника історичній особі) з 

уживанням  речень із простими 

та складними підметами. 

Виразне читання речень різних 

видів з акцентуванням уваги на 

виділенні слів логічним 

наголосом для передавання 

змістових та емоційних 

відтінків значення.  

Обов’язкові види роботи. 

Докладний письмовий переказ 

розповідного тексту з 

елементами опису пам’яток 

історії й культури в 

публіцистичному стилі(за 

простим або складним планом) 
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тапунктуаційні помилки на вивчені 

правила; 

аналізує будову простого 

двоскладного речення,  

переказує та створює тексти різних 

стилівз поєднанням різних типів 

мовлення; 

робить повідомлення на тему про 

мову, що вимагає зіставлення й 

узагальнення матеріалу в науковому 

стилі. 

Ціннісна складова 

оцінює виражальні можливості 

простого двоскладного речення в 

текстах різних стилів; 

обґрунтовує важливість 

дослідження, вивчення й збереження 

пам’яток історії та культури. 

(повторення). 

Порядок слів у 

реченні. Логічний 

наголос. 

Означення, 

додаток й 

обставини як 

другорядні члени 

речення 
(повторення). 

Прикладка як 

різновид 

означення.Написа

ння непоширених 

прикладок через 

дефіс; прикладки, 

що беруться в 

лапки.  

Види обставин (за 

значенням), 

способи 

вираження їх.  

Порівняльний 

зворот. Виділення 

порівняльних 

зворотів комами. 

з використанням прикладок. 

Ділові папери. План роботи. 

Складання плану роботи над 

проектом. Оформлення рубрик, 

стислих описів етапів роботи, 

аналіз результатів діяльності.  

Рекомендовані види роботи.  

Виконання проекту 

«Українське козацьке бароко в 

пам’ятках історії та 

культури».Створення 

висловлення про відомого 

науковця-дослідника (педагога, 

митця), що містить речення, 

граматичні основи яких 

включають  іменний складений 

присудок (наприклад: став 

першим, вважається 

першовідкривачем, був 

працьовитий). 

Редагування речень, у яких 

допущено граматичні помилки 

(в узгодженні головних членів 

речення та ін). 

Обов’язкові види роботи. 

Повідомлення на тему про мову 

(наприклад: дієслівний та 

іменний складений присудки), 

що вимагає зіставлення й 

узагальнення матеріалу в 

науковому стилі. 

Усний твір-опис пам’ятки 

історії й культури за картиною 

в публіцистичному стилі (за 

простим або складним планом) 

з використанням порівняльних 

зворотів. 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
знає структуру та мовні засоби, 

характерні для тексту-опису 

місцевості; 

Діяльнісна складова 
складає речення, типові для тексту-

опису місцевості; 

переказуєрозповідний текстіз 

елементами опису місцевості. 

 Теоретичний матеріал. 

Особливості будови опису 

місцевості.  

Обов’язкові види роботи. 
Стислий письмовий  переказ 

розповідного тексту з 

елементами опису місцевості в 

художньому стилі (за складним 

планом). 

Аналіз письмового твору. 

 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
знає види односкладних речень, 

пояснює будову односкладних 

Односкладне 

речення.  

Односкладні 

прості речення  

Рекомендовані види роботи.  

Аудіюванняпоетичних текстів, 

щоденникових записів та 

уривків з листування відомих 
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речень кожного з типів; 

пояснює розділові знаки в неповних 

реченнях. 

Діяльнісна складова 
розрізняє речення односкладні й 

неповні; 

визначає види односкладних речень 

(також як частин складних речень); 

конструює односкладні речення 

вивчених видів, а також неповні 

речення; правильно використовує 

їх у власному мовленні; 

ставить правильно тире в неповних 

реченнях йобґрунтовує його 

використання; 

знаходить і виправляє  

пунктуаційні помилки на вивчені 

правила; 

правильно будує текстирізних типів 

і стилів, використовуючи виражальні 

можливості односкладних і неповних 

речень; 

вживає в мовленні речення 

двоскладні й односкладні різних 

видів як синтаксичні синоніми; 

використовуєв текстах-описах 

називні речення для позначення часу 

й місця; 

доречно вживає неповні реченняв 

діалозі, а також у складних реченнях 

для уникнення невиправданих 

повторів; 

правильно інтонує неповні речення; 

складає опис місцевості. 

Ціннісна складова 

сприймає спілкування як цінність;  

оцінює й осмислює ситуацію 

спілкування; 

відчуває стан співрозмовника, 

виявляє  емпатію; 

оцінює виражальні можливості й 

роль односкладних  і неповних 

речень у текстах художнього, 

розмовного, публіцистичного стилів. 

з головним 

членом у формі 

присудка 
(означено-

особові, 

узагальнено-

особові, 

неозначено-осо-

бові, безособові)і 

підмета (називні). 

Односкладне 

речення  

як частина 

складного 

речення. 

Повні й неповні 

речення.  

Тире в неповних 

реченнях. 

 

людей, аналіз ролі 

односкладних і неповних 

речень у них.  Формулювання 

висновків про значення 

односкладних речень у 

мовленні.  

Аудіювання текстів, які містять 

прямо виражену спонукальну 

інформацію.Особливості 

орієнтування в ситуації 

спілкування в інтернет-

просторі, зокрема в 

соцмережах.  

Складання й розігрування 

діалогів  (телефонних розмов), 

що передбачають уникання 

небажаного й небезпечного 

спілкування, протистояння 

маніпуля-тивним впливам (з 

використанням  односкладних і 

неповних речень).  

Добір для постерів-мотиваторів 

актуальних девізів (цитат), 

виражених означено-особовими 

реченнями. 

Складання та розігрування 

діалогу дискусійного характеру 

в розмовному стилі з 

використанням прислів’їв — 

узагальнено-особових речень. 

Складання інструкції для учнів 

початкових класів «Як у мережі 

Інтернет розшукати потрібну 

інформацію» з використанням 

неозначено-особових речень. 

Обов’язкові види роботи. 

Усний твір-опис місцевості 

(вулиці, села, міста) на основі 

особистих спостережень і 

вражень у художньому стилі (за 

складним планом) з 

використанням називних речень 

для позначення місця. 

Складання та розігрування 

діалогу-розпитування або 

домовляння (телефонної 

розмови) з використанням 

неповних речень та 

односкладних речень. 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
наводить приклади речень, 

Просте 

ускладнене 

речення. 

Рекомендовані види роботи.  

Читання мовчки текстів різних 

стилів, що містять однорідні 
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ускладнених однорідними членами; 

ставить розділові знаки в таких 

реченнях, пояснює їх правилами. 

Діяльнісна складова 
знаходитьв тексті речення, 

ускладнене однорідними членами 

(непоширеними й поширеними; 

розрізняє однорідні й неоднорідні 

означення; 

визначає смислові відношення між 

однорідними членами речення; 

правильно інтонує речення з 

однорідними членами;  

знаходить і виправляє пунктуаційні 

помилки на вивчені правила; 

конструює  речення, до складу яких 

входять однорідні члени з різними 

типами зв’язку між ними, зокрема з 

парними сполучниками, 

узагальнюваль-ними словами при 

однорідних членах. 

Ціннісна складова 

оцінює виражальні можливості 

речень з однорідними членами в 

різних стилях мовлення. 

Речення з 

однорідними 

членами. 

Однорідні члени 

речення (зі 

сполучниковим, 

безсполучникови

м і змішаним 

зв’язком). 

Поширені й 

непоширені 

однорідні члени 

речення. Смислові 

відношення між 

однорідними 

членами речення 

(єднальні, 

протиставні, 

розділові). Кома 

між однорідними 

членами речення. 

Речення з 

кількома рядами 

однорідних 

членів. Однорідні 

й неоднорідні 

означення. 

Узагальнювальні 

слова в реченнях з 

однорідними 

членами(повторе

ння й 

поглиблення). 

Двокрапка й тире 

при 

узагальнювальних 

словах у реченнях 

з однорідними 

членами. 

 

члени речення. З’ясування 

значення однорідних членів 

речення в мовленні. 

Створення висловлення-

роздуму «Кого з літературних 

героїв я маю за зразок» з 

використанням речень, 

ускладнених однорідними 

членами. 

Складання тексту для 

розміщення на шкільному веб-

сайті про корисні для школярів 

лінгвістичні онлайн-словники (з 

використанням речень, 

ускладнених однорідними  

членами). 

Складання переліку необхідних 

для вашої родини закупівель 

(продуктів харчування, 

промислових товарів тощо) на 

поточний місяць із 

використанням 

узагальнювальних слів при 

однорідних членах речення. 

Створення відгуку про 

розміщену в мережі Інтернет 

віртуальну екскурсію до музею 

або історичної місцевості (з 

використанням речень, 

ускладених однорідними 

членами речення). 

Обов’язкові види роботи. 

Письмовий твір-опис місцевості 

(вулиці, села, міста) на основі 

особистих спостережень і 

вражень або за картиною в 

художньому стилі (за складним 

планом) з використанням 

речень, ускладнених 

однорідними  членами речення. 

Аналіз письмового твору. 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
наводить приклади речень, 

ускладненихзвертаннями, вставними 

словами (словосполу-ченнями); 

ставить розділові знаки в таких 

реченнях, пояснює їх правилами. 

Діяльнісна складова 
знаходить звертання, вставні слова 

(словосполучення, речення) в 

реченні;  

Речення зі 

звертаннями, 

вставними 

словами 

(словосполученн

ями, реченнями). 

Звертання 

непоширені й 

поширені. 

Риторичне 

звертання. 

Рекомендовані види роботи.  

Аудіювання аудіозаписів 

уривків з виступів відомих 

ораторів (у публіцистичному 

стилі), з літературних творів (у 

художньому стилі), з побутових 

розмов (у розмовному стилі), у 

яких ужито звертання. 

Формулювання висновків 

стосовно ролі звертань у 

мовленні, зокрема значення 
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визначає в тексті риторичні 

звертання й пояснює стилістичну 

роль їх; 

знаходить і виправляє помилки на 

вивчені пунктуаційні правила; 

конструює та інтонує правильно 

речення зі звертаннями, вставними 

словами (словосполученнями); 

використовує виражальні 

можливості речень зі звертаннями, 

вставними словами 

(словосполученнями, реченнями) в 

усному й писемному мовленні. 

Ціннісна складова 

оцінює виражальні можливості 

речень зі звертаннями, вставними 

словами (словосполученнями, 

реченнями) у тексті. 

Вставні слова 

(словосполучення, 

речення). Групи 

вставних слів і 

словосполучень за 

значенням. 

Розділові знаки 

при звертанні  

і вставних словах. 

 

риторичних звертань. 

Виразне читання речень, що 

містять звертання. 

Виконання проекту «Роль і 

значення звертань у творах 

українського фольклору». 

Створення висловлення 

розповідного характеру з 

елементами роздуму «Техніка в 

моєму житті» з використанням 

самостійно дібраних вставних 

слів. 

Обов’язкові види роботи. 

Інтерв’ю в публіцистичному 

стилі.  

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
наводить приклади речень, 

ускладненихвідокремленими (також 

уточнювальними) членами речення; 

ставить розділові знаки в таких 

реченнях, пояснює їх правилами. 

Діяльнісна складова 
знаходить відокремлені й 

уточнювальні члени в реченні; 

знаходить і виправляє допущені 

пунктуаційні й граматичні помилки;  

правильно інтонує речення з 

відокремленими й уточнювальними 

членами речення;  

будує висловлення в 

публіцистичномуй науковому  

стилях,використовуючи виражальні 

можливості речень з відокремленими 

й уточнювальними членами речення 

в усному й писемному мовленні. 

Ціннісна складова 

оцінює виражальні можливості 

речень з відокремленими й 

уточнювальними членами в текстах 

різних стилів. 

 

Речення з 

відокремленими 

членами. 

Поняття про 

відокремлення. 

Відокремлені 

другорядні члени 

речення (також 

уточнювальні).  

Розділові знаки 

при 

відокремлених 

членах речення. 

 

Рекомендовані види роботи.  

Читання мовчки і вголос тексту 

художнього стилю, що містить 

речення, ускладнені 

відокремленими членами. 

Формулювання висновків щодо 

ролі відокремлених членів 

речення в мовленні. 

Створення висловлення-

роздуму «Кого із сучасників я 

вважаю успішною людиною» з 

використанням відокремлених 

означень (у т. ч. відокремлених 

прикладок). 

Складання допису дискусійного 

характеру до блога «Чи 

переможе книжку комп’ютер, а 

бібліотеку — Інтернет?» з 

використанням відокремлених 

обставин. 

Створення висловлення про 

улюблені українцями рослини з 

використанням уточнювальних 

прикладок додаванням до 

народних назв наукових 

(наприклад: нагідки —

календула; татарське зілля —

аїр, петрові батоги — цикорій 

звичайний; смерека — ялина 

європейська). 

Створення висловлення 

«Родина — це вся Україна з 

глибоким корінням, високим 

гіллям» з використанням 
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речень, ускладнених 

відокремленими 

уточнювальними прикладками 

зі словами на ім’я, на прізвище. 

Обов’язкові види роботи. 

Письмовий твір-описпам’ятки 

історії й культури на основі 

особистих спостережень і 

вражень у художньому стилі (з 

використанням відокремлених 

означень та обставин). 

Аналіз письмового твору. 

Учень (учениця): 

Знаннєва складова 
систематизує вивчені відомості про 

будову тавиди словосполучень, 

двоскладні й односкладні речення, 

повні й неповні речення, прості 

ускладнені речення. 

ставить у простих ускладнених 

реченнях розділові знаки, пояснює їх 

уживання правилами. 

Діяльнісна складова 
доцільно застосовує виражальні 

можливості синтаксичних засобів для 

досягнення комунікативної мети. 

Повторення в 

кінці року 
відомостей  

про 

словосполучення 

й просте речення 

Рекомендовані види роботи.  

Написанняречень (текстів)з 

поясненням правопису слів та 

вживання розділових 

знаків.Редагування 

словосполучень і речень, у яких 

допущено граматичні помилки. 

                                                

 

 

                                                             

Українська література 

        Пояснювальна записка 

Пропонована програма розроблена на основі навчальної програми з української 

літератури для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою 

Міністерством освіти і науки України.  

За концепцією розвитку гуманітарної сфери України, яка є пріоритетною в цілісному 

процесі реалізації української національної ідеї державотворення, найвищою цінністю 

проголошується людина. Тому в Державному стандарті змістом базової освіти 

передбачається створення оптимальних передумов «для всебічного розвитку особистості, 

виховання громадянина – патріота України».  

          Українська література в загальному світовому контексті є свідченням високої духовної 

та цивілізаційної розвиненості українського народу, невід’ємною складовою його 

національної культури. Засобами мистецтва слова вона допомагає формувати, збагачувати 

внутрішній світ дитини, позитивно впливати на її свідомість, спрямовувати морально-

етичний потенціал, розвивати інтелект, творчі здібності, естетичний смак. 

            Мета та завдання змісту освіти основної ланки спеціальної загальноосвітньої школи  

повинні трансформуватися через пріоритети сучасної освіти і, водночас, мати визначену 

корекційну спрямованість. 

            Отже, метою шкільного вивчення української літератури в основній ланці школи для 

глухих дітей є: 

 - підвищення рівня загальної освіченості учня, досягнення ним належного рівня 

сформованості вміння читати й усвідомлювати прочитане, прилучатися до художньої 
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літератури, а через неї – до фундаментальних цінностей культури, розширення пізнавальних 

інтересів; 

 - сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й   

саморегуляції особистості в сучасному світі; 

 - виховання національно свідомого громадянина України; 

 - формування й утвердження гуманістичного світогляду особистості; 

 - розвиток комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного й критичного 

мислення, вміння аргументовано доводити власну думку; 

 - вироблення вміння компетентно і цілеспрямовано орієнтуватися в інформаційному і 

комунікативному сучасному просторі; 

 - вироблення вміння застосовувати здобуті на уроках літератури знання, навички у 

практичному житті; 

 - розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможність учитися. 

             Найважливішою особливістю пропонованої програми з української літератури є те, 

що вона укладена на основі Держаного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

Тому в ній враховано сьогоднішні державні вимоги до змісту і рівня навчальних досягнень 

учнів основної школи. 

              Відповідно до Державного стандарту програмою з української літератури 

передбачається «формування покоління молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку 

праці, здатним робити особистісний, духовно-світоглядний вибір; матиме необхідні знання, 

навички і компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях. У ній наскрізно 

втілено ключові компетентності, які сприятимуть розвитку особистості та її повноцінній 

самореалізації у сучасному житті. Вивчення предмета «українська література» у спеціальній 

школі   забезпечує реалізаціє цих компетентностей у таких напрямках: 

 -  соціальні компетентності (активна участь у суспільному житті; здатність знайти, 

зберегти і розвинути себе як особистість, розвиток комунікативних якостей; здатність 

розв’язувати проблеми; формування світоглядних і загальнолюдських орієнтирів); 

 - мотиваційні компетентності (розвиток здатності до навчання, самостійності 

мислення); 

 -  функціональні компетентності: естетична, культурологічна, мовна, комунікативна 

(вміння оперувати набутими знаннями, сформованими навичками, використовувати їх у 

практичному житті).  

 

 

Українська література як шкільний предмет водночас виконує кілька рівноцінних 

функцій, серед яких виділяються: естетична, пізнавальна і виховна. Це означає, що кожен 

запропонований твір не лише відображає певну історично-художню цінність, а й засобами 

мистецтва, слова виховує українську людину. Тому особливий акцент робиться на тих 

художніх творах, що сприяють зародженню у свідомості та в півсвідомості молодої людини 

якостей, які є носіями позитивної, життєствердної енергії.  Розуміння та відтворення 

прочитаного художнього твору учнями з вадами слуху, набуття ними читацьких умінь і 

навичок - одна з найскладніших проблем сучасної спеціальної школи. 

Відповідно до Державного стандарту вивченням предмета “українська література” в 

основній школі закладається основа загальної освіченості учнів, їхньої естетико-літературної 

підготовленості, формування суспільно-ціннісних орієнтирів, спроможності вчитися надалі. 

Передбачається засвоєння певного кола усвідомлених літературних знань (змісту творів, 

авторів, окремих фактів біографії письменників тощо), початкових уявлень, умінь і навичок 

оперувати ними у процесі читання творів та їх аналізу. Однак учителю особливу увагу слід 

звертати на роботу з художнім твором. Адже для навчального процесу в школі для глухих 

дітей важливе не стільки механічне запам’ятовування учнями сюжету і фактів із твору, 

скільки їх аналіз, порівняння, встановлення причинно-наслідкових та часових зв’язків; 

формування навиків логічного, усвідомленого переказу окремих епізодів, уривків, твору. 
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Необхідно розвивати в учнів вміння бачити художні деталі, розуміти творчий задум 

письменника. Саме така робота з текстом сприяють формуванню в учнів з вадами слуху 

читацької діяльності, в процесі якої розвивається мовлення та логічне мислення, 

сприймання, усвідомлення та фіксація знань, засвоєння морально-етичних норм і понять. 

Корекційно-розвивальними завданнями курсу є: 

- подолання мовленнєвого недорозвитку; 

- збагачення лексики, удосконалення вимови та граматичної будови мовлення; 

- удосконалення навичок розуміння зверненого мовлення і продукування власних 

висловлювань; 

- розвиток вміння визначати позитивних героїв у художньому творі, емоційно 

переживати події та вчинки персонажів, давати їм найпростішу морально-етичну оцінку; 

-  формування та вдосконалення умінь та навичок усвідомленого читання вголос і 

мовчки; 

-  розвиток вміння визначати тему й основну думку художнього твору, ставити 

запитання за змістом прочитаного, складати простий план, встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки між подіями, дійовими особами, передавати зміст тексту за запитаннями, 

за допомогою ілюстрацій, опорних слів, плану. 

 

 

 

5 клас 

№ 

з/п 
Зміст навчального 

 матеріалу 

Державні вимоги до 

рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Корекційно-розвивальна 

лінія 

1 ВСТУП   

2 Слово в житті людини. 

Краса світу і людської душі 

в художньому слові. 

Образне слово — 

першоелемент літератури. 

Початок словесного 

мистецтва: фольклор і 

літописи. Художня 

література як мистецтво 

слова. Види мистецтва. 

ТЛ: образне слово, епітет, 

порівняння, персоніфікація, 

фольклор. 

Учень:  

- розуміє значення 

термінів: образне слово, 

епітет, порівняння, 

фольклор;  

- розуміє роль художнього 

слова в житті людини, 

специфіку художнього 

образу; 

- називає декілька видів 

мистецтва; 

 - вміє відрізняти 

художню творчість від 

інших видів діяльності 

людини. 

Розвиток навички 

усвідомленого читання вголос 

і мовчки як загально-

навчальних умінь: сприймати, 

розуміти зміст творів (текстів) 

різних видів, виділяти в них 

суттєву інформацію (розуміти 

значення слів, зміст речень, 

цілого тексту).  

Розуміння естетичного 

відчуття образного слова. 

Сприяти розвитку 

зацікавленості українською 

культурою. 

Розвиток уміння 

користуватися словниками. 

Збагачування словникового 

запасу. 

3 СВІТ ФАНТАЗІЇ, 

МУДРОСТІ 

  

4 Міфи і легенди українців 

“Про створення землі”, 

“Чому буває сумне 

сонце?”, “Про зоряний 

Віз”, “Про вітер”, “Про 

вогонь”, “Про дощ”, 

Учень: 

- розуміє поняття міф, 

легенда; 

 - знає зміст українських 

міфів і легенд.   Розуміє 

роль і місце реального та 

Удосконалення техніки 

свідомого читання, 

формування здатності до 

аналізу та узагальнення 

інформації, яка міститься у 

тексті.  
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“Чому пес живе коло 

людини?”, “Лісова 

панна”, “Берегиня”, 

“Дажбог”, “Неопалима 

купина” (на вибір)  

Первісні уявлення про 

всесвіт і людину, реальні та 

фантастичні елементи 

людської поведінки, добро 

і зло. Їхня роль у житті. 

ТЛ: міф, легенда. 

фантастичного в житті. 

 - уміє відповідати на 

запитання за  змістом 

тексту, встановлювати 

відповідність ілюстрації 

та змісту, тлумачити зміст 

міфу або легенди. 

  

Розвиток мовлення на основі 

збагачення словникового  

запасу  літературними 

термінами. Розвиток 

допитливості, шанобливого 

ставлення до світоглядних 

уявлень наших предків. 

Здатність захоплюватися 

цікавим, фантастичним 

змістом творів. 

Сприяти розвитку 

усвідомленого будування 

зв’язного висловлювання, 

використовувати мовленнєві 

засоби з урахуванням 

комунікативної ситуації. 

5 Народні казки 

“Про правду і кривду”, 

“Мудра дівчина”, “Про 

Жар-Птицю та Вовка”, 

“Красний Іванко і 

закляте місто” (на вибір) 

Тематика народних казок, 

їхні різновиди (про звірів, 

фантастичні, пригодницькі 

тощо). Побудова казки 

(зачин, кінцівка). Її 

яскравий нацiональний 

колорит. Народне уявлення 

про добро і зло в казці. 

Аналіз фантастичного і 

реального, смішного і 

страшного, красивого і 

потворного в казках. 

ТЛ: казка. 

Учень: 

- вміє виразно і вдумливо 

читати казки,  розуміє 

лексичне значення 

переважної більшості слів 

у казці, користується 

словником; 

- передає зміст казки за 

запитаннями, за 

допомогою ілюстрацій, 

опорних слів; 

- розуміє особливість 

побудови народної казки, 

роль у ній фантастичного 

елементу; 

- характеризує казкових 

героїв, розрізняє реальне і 

фантастичне в казках; 

 - переказує народні 

уявлення про добро і зло, 

красиве і потворне, 

смішне і страшне (на 

основі текстів казок).   

  

 Розвиток образної уяви, 

словесно-логічного та 

асоціативного мислення для 

опису казкових ситуацій.  

Спонукання до активного 

користування словами з 

текстів казок при тлумаченні 

їхнього змісту. 

 Формування уміння 

аналізувати вчинки 

персонажів казок, знаходити 

спільне й відмінне у схожих 

вчинках. 

Уміння переказувати окремі 

уривки казки, змальовувати 

зовнішність персонажів. 

Формування уміння робити 

власні висновки про добро та 

зло. 

Самостійне висловлювання 

про те, чому навчає казка. 

Здатність захоплюватися 

позитивними вчинками героїв 

казок, їхньою зовнішністю, 

рисами характеру тощо. 

 Розвиток творчих здібностей 

- уяви, фантазії.  Осмислення 

постійної присутності в житті  

добра і зла, красивого й 

потворного. 

6 Літературні казки  

І. Франко. “Фарбований 

Лис” 
Дитинство письменника. І. 

Франко-казкар (зб. “Коли 

ще звірі говорили”). Зміст 

Учень: 

- вміє за запитаннями 

розповідати про дитинство 

письменника, про І. 

Франка-казкаря; 

-  відповідає на запитання 

Вміння висловлювати власні 

міркування про зміст казки, 

проводити аналогії із життям. 

Формування здатності давати 

самостійну оцінку 

зображеному в казці. 
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казки, головні персонажі, 

другорядні. Образ Лиса, 

риси його характеру. 

Особливості літературної 

казки, її відмінність від 

народної. 

ТЛ: літературна казка. 

Інтонація читання. Мова 

автора і мова персонажів 

(дійових осіб). 

вчителя за змістом казки; 

- читає казку в дійових 

особах; 

- розрізняє головних 

персонажів від 

другорядних; 

- дає власну оцінку 

вчинкам і поведінці 

дійових осіб; 

- розуміє поняття 

«літературна казка» та 

чим вона відрізняється від 

народної казки. 

Осмислення негативної ролі 

лицемірства, зазнайства, 

хвалькуватості в житті 

людини. 

Уміння аналізувати, робити 

висновки для себе, 

спроектувати їх у сучасне 

життя. 

  

 

  

   

7 Василь Королів-Старий.  

“Хуха-Моховинка” 

Короткі відомості про 

письменника і його 

фантастичні казки. 

Світлий, життєствердний 

погляд на світ. Аналіз 

зовнішності (портрета) 

казкових істот. Наскрізний 

гуманізм казок. 

ТЛ: портрет. 

 Учень: 

- вдумливо й виразно 

читає казку; 

- переказує її зміст за 

допомогою опорних слів 

та запитань; 

- знаходить описи 

зовнішності фантастичних 

істот; 

- розрізняє персонажів – 

носіїв добра і зла; 

- відповідає на запитання 

вчителя, які вимагають 

встановлення причинно -

наслідкових зв’язків між 

фактами, подіями; 

- розуміє поняття 

«портрет» у казці. 

 Удосконалення техніки та 

свідомості читання. Уміння 

аналізувати зовнішність 

дійових осіб. 

Розвиток уміння оцінювати 

вчинки персонажів з позиції 

гуманізму. 

Формування навичок 

коментувати прояви добра і 

зла, зображеного в казці і в 

сучасному житті. 

Усвідомлення повчального 

впливу цієї казки. 

Прищеплення бажання робити 

добро. 

Усвідомлення важливої 

потреби уважного ставлення 

до ближнього, любові до 

нього. 

8 Іван Липа. “Близнята” 
Цікавий епізод із біографії 

письменника. 

Висока ідейність, естетика, 

народна мораль та етика 

його казок. Умовна, 

вигадана ситуація. Дарунок 

Долі та вміння ним 

скористатися як основна 

думка казки. Поведінка 

братів-близнят — різні 

життєві шляхи, взірці 

власного вибору. 

ТЛ: прозова мова. 

Учень: 

- вміє виразно читати і 

переказувати фрагменти 

казки (самостійно чи за 

запитаннями вчителя);  

- розуміє, в чому сенс 

дарунків Долі кожному з 

синів-близнят; 

- простежує за текстом, 

як дарунки Долі хлопці 

використали в житті.   

  

  Формувати уміння думати, 

міркувати про порушені у 

казці проблеми, проектувати 

їх на сучасне життя, 

співставляючи літературних 

героїв із собою. 

Розвиток уміння аналізувати 

описувані автором ситуації.  

Формування активної 

життєвої позиції. 

  

9 Василь Симоненко. “Цар 

Плаксій та Лоскотон” 
Цікава сторінка з життя 

митця. 

Різні життєві позиції царя 

Плаксія і Лоскотона 

Учень: 

 - виразно й осмислено 

читає казку, звертаючи 

увагу на ритм, риму, 

особливий порядок слів 

віршованої казки; 

  Ознайомлення з поняттями: 

рима, строфа, віршована мова. 

Усвідомлення значення для 

людини та її життя 

оптимістичного погляду на 

світ. 
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(песимістична і 

оптимістична). Казкова 

історія і сучасне життя.  

ТЛ: віршована мова, рима, 

строфа. 

- за допомогою вчителя 

визначає основні риси 

характеру дійових осіб; 

- розуміє значення для 

розкриття змісту твору 

назви казкової країни, 

імен персонажів; 

- з допомогою вчителя 

виділяє основні епізоди 

казки; 

- за навідними 

запитаннями пояснює 

відмінність прозової і 

віршованої мови казок. 

Розвиток уміння керувати 

своїми емоціями. 

Поповнення словникового 

запасу. 

10 Загадки (на вибір) 

Загадка як вид усної 

народної творчості. 

Розгляд змісту і форми 

загадок. Види загадок (про 

людей, їхнє життя, про 

природу та її явища, про 

рослин, тварин). Художні 

засоби в них (метафора). 

ТЛ: загадка, метафора. 

Учень: 

 - пригадує загадки з 

попередніх років 

навчання, називає їхню 

тематику; 

- вміє називати види 

загадок, які вивчаються на 

уроці; 

- відгадує загадки 

самостійно чи за 

допомогою вчителя; 

- з допомогою вчителя 

усвідомлює логіку 

відгадування загадок: 

- за запитаннями вчителя 

розкриває особливості 

будови загадки, роль у ній 

метафори; 

Вивчити напам’ять: 
кілька загадок (на вибір). 

Розвиток допитливості, 

спостережливості, уважності 

як важливих елементів 

розумової діяльності людини. 

Розвиток логічного мислення. 

Формування уміння та 

навичок встановлювати 

просторові, часові, причинно-

наслідкові зв’язки. 

Формування комунікативних 

умінь та навичок. 

11 Леонід Глібов. 

“Химерний, 

маленький...”, “Що за 

птиця?”, “Хто 

розмовляє?”, “Хто сестра 

і брат?”, “Квіткове 

весілля” 
Відомий український поет і 

байкар. Фольклорна основа 

його віршованих загадок. 

Життєствердний пафос 

віршів Л. Глібова. 

Особливості його 

поетичної мови. 

ТЛ: акровірш. 

Учень: 

-виразно, осмислено 

читає загадки, за 

допомогою учителя 

пояснює способи їхнього 

відгадування; 

- під керівництвом 

учителя коментує 

особливості поетичних 

загадок Глібова; 

- з допомогою вчителя 

визначає роль позитивних 

елементів, гумору, 

пестливих слів у загадках; 

- знає напам’ять одну-дві 

загадки Л.Глібова; 

- уміє передати 

особливості акровірша. 

 Розвиток спостережливості 

на матеріалі загадок. 

Формування умінь ставити 

запитання про малознайоме та 

незрозуміле в загадці. 

Розвиток кмітливості як 

важливого елементу 

розумової діяльності людини. 

Розвиток логічного мислення.  

Поглиблення знань і умінь 

читати й відчувати віршовані 

(метафоричні) образи. 
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12 Прислів’я та  приказки 
Народне уявлення про 

довколишній світ та його 

оцінка в прислів’ях і 

приказках. Краса і мудрість 

цього жанру усної народної 

творчості. 

ТЛ: прислів’я, приказка. 

Учень: 

- називає види прислів’їв і 

приказок;   

- вміє відрізняти прислів’я 

від приказки та з 

допомогою вчителя 

пояснює їх, проектуючи 

на ситуації сучасного 

життя. 

Вивчити напам’ять: 

прислів’я і приказки (10 

на вибір). 

 Формування шанобливого 

ставлення до кмітливості та 

мудрості нашого народу. 

Розвиток уваги до вибору 

лексики власних суджень. 

На основі афористичності, 

точності думки прислів’їв та 

приказок розвиток розумових 

здібностей учнів, формування 

їхніх морально-етичних 

переконань, мудрого 

поводження в різних 

життєвих ситуаціях. 

13 ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ 

НАШОГО НАРОДУ 

  

 Літописні оповіді: 
про заснування Києва, 

про князя Олега, про 

княгиню Ольгу, про 

хрещення Києва князем 

Володимиром (подавати 

на основі “Повісті минулих 

літ” у переказі В. Близнеця) 

“Повість минулих літ” — 

найдавніший літопис 

нашого народу. Значення 

літописання для нащадків. 

Казкові та історичні 

мотиви літописних 

сюжетів. Любов руських 

князів до своєї землі, їхня 

сила духу, воля, 

благородство, сміливість, 

рішучість, вірність тощо. 

ТЛ: літопис. 

 

Учень:  

- знає про історичну і 

літературну пам’ятку 

“Повість минулих літ”;  

- розуміє значення 

давнього літописання для 

нащадків; 

 - розповідає (з опорою на 

запитання) про 

легендарного Нестора 

Літописця; 

- за допомогою запитань 

переказує оповіді та 

аналізує риси характерів 

руських князів;  

- вміє розрізняти казкові 

та історичні мотиви 

літописних сюжетів. 

  

Розвиток уяви і фантазії на 

основі літописних оповідань. 

Формування здатності до 

аналізу та узагальнення 

інформації. 

Розвиток пам’яті, 

пригадування та 

використання раніше 

прочитаних текстів (на уроках 

історії) для порівняння їх 

змісту, узагальнення 

інформаційних складових. 

Виховання благородства, сили 

духу, мужності, вірності 

своєму слову на основі творів. 

Усвідомлення душевної краси 

і сили наших предків, любові 

руських князів до своєї землі. 

Наслідування прикладу героїв 

творів – як бути вільним і 

чесним у ситуаціях 

щоденного життя. 

Запам’ятовування та 

відтворювання змісту 

прочитаного (з допомогою 

малюнків, жестів, словесно). 

Розвиток уміння доповнювати 

художні тексти за поданими 

початком, серединою, 

закінченням; встановлювати 

часові, причинно-наслідкові, 

смислові зв’язки; ділити 

тексти на логічно закінчені 

частини; співвідносити 

уривки тексту з ілюстраціями; 

знаходити речення, що 

відповідають на запитання 
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вчителя; запам’ятовувати і 

відтворювати вербальний 

матеріал в образах, 

ілюструючи текст серіями 

власних малюнків. 

14 Олександр Олесь 

(Кандиба). 
 “Заспів”, “Україна в 

старовину”, “Наші 

предки — слов’яни”, 

“Початки Києва”, 

“Аскольд і Дір”, “Поход 

на Царгород”, “Княгиня 

Ольга”, “Ярослав 

Мудрий”, “Микита 

Кожум’яка” 
Поезії з книги “Княжа 

Україна”. 

Поетична оповідь про 

минуле нашого народу, 

князів давньої України-

Руси, їхню мудрість, 

благородство, хоробрість, 

любов до рідної землі. 

ТЛ: віршований ритм, 

драматичний твір і його 

побудова, гіпербола 

Учень: 

- вміє виразно і 

усвідомлено читати поезії; 

- відповідає на запитання 

про давньоруських князів; 

- за допомогою вчителя 

висловлює  міркування 

про зміст заповіту 

Ярослава Мудрого; 

- виразно в особах читає 

драму-казку “Микита 

Кожум’яка”, виділяє в ній 

найнапруженіші епізоди;   

 - усвідомлює зв’язок 

історичного минулого з 

сучасністю. 

Визначення (з допомогою 

вчителя) теми й основної 

думки літературного твору;  

удосконалення навичок 

ставити запитання за змістом 

прочитаного. 

 Навчання прогнозування 

змісту тексту, здатності 

утримувати в пам’яті вже 

прочитаний фрагмент тексту. 

Розпізнавання емоційного 

стану героїв, характеру 

прочитаного твору. 

Усвідомлення правдивості 

змісту, його аналізу для 

опанування 

загальнолюдського досвіду, 

власного розвитку. 

Зацікавлення історичним 

минулим українського 

народу, шанобливе ставлення 

до заповідей предків. 

15 Антін Лотоцький. 

“Михайло-семиліток” 
Давньоруські часи України 

(боротьба киян проти 

загарбників-печенігів) у 

літературній інтерпретації. 

Почуття обов’язку і 

почуття батьківської 

любові. Роздуми про добро 

і зло. 

ТЛ: тема художнього 

твору, сюжет, кульмінація 

Учень: 

- пам’ятає та пригадує 

вже відомі йому важливі 

історичні події часів 

Київської Русі; 

- вміє за допомогою 

вчителя (запитань, пунктів 

плану) переказувати зміст 

оповідання, визначати 

його тему, розділяти твір 

на окремі частини — 

складові сюжету, давати 

їм заголовки;    

- розуміє, що таке 

кульмінація і визначає її в 

творі; 

- порівнює образи 

Михайлика та його брата 

Лихослава; 

- з допомогою вчителя 

висловлює роздуми про 

добро і зло, змальовані в 

творі. 

Розвиток словесної пам’яті.  

Удосконалення умінь та 

навичок читання «про себе», 

повідомлення про зміст 

прочитаного. 

Здатність асоціювати себе з 

героєм твору – Михайликом, 

близьким з учнями за віком. 

Уміння робити порівняння 

персонажів. 

Висловлювання власного 

розуміння і оцінки 

зображуваного в творі. 

 Розвиток уміння осмислено 

відрізняти добро від зла. 

Розуміння понять: патріотизм, 

вірність, почуття обов’язку. 

Активне використання нових 

слів під час висловлювання за 

темою твору. 

16 Оксана Сенатович. 

“Малий Віз”  

Учень: 

- пригадує відомості про 

Розвиток творчої уяви та 

словесно-логічного мислення. 
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Коротка розповідь про 

письменницю. Чарівний 

сон Дмитрика як умовний 

літературний прийом. 

Образ допитливого 

хлопчика. Місце уявного і 

фантастичного у казці.  

Значення історичного 

минулого для сучасності. 

літературну казку, 

відомості з історії 

України: про І. Сірка, 

запорізьких козаків;  

- виразно і вдумливо 

читає твір;  

- за запитаннями 

розповідає про Дмитрика і 

його фантастичну 

пригоду;  

- за допомогою вчителя 

знаходить у тексті 

художні засоби, коментує 

їхню роль;  

- відшукує поєднання у 

творі минулого і 

сучасного, розрізняє в 

тексті фантастичні 

елементи.   

Відтворення в уяві різних 

картин чарівного сну 

хлопчика. 

Розвиток самостійності 

мислення. 

Усвідомлення важливості 

збереження історичної пам’яті 

нашого народу. 

Розвиток уміння аналізувати 

твір, переконливо доводити, 

чим фантастичне 

відрізняється від реального. 

17 РІДНА УКРАЇНА. СВІТ 

ПРИРОДИ 

  

18 Тарас Шевченко. “За 

сонцем хмаронька 

пливе...”, “Садок 

вишневий коло хати...” 
Україна часів Т. Шевченка. 

Розповідь про поета, його 

дитинство. 

Картини довколишнього 

світу, природи у поезіях Т. 

Шевченка — інша, 

художня реальність, 

створена уявою митця за 

допомогою засобів 

образної мови. 

Учень: 

- пригадує відомості про 

Україну часів Т. Шевченка; 

- вміє розповісти (за 

запитаннями та опорними 

словами) про дитинство Т. 

Шевченка і його родину;   

 - чітко й виразно читає 

поезії Т.Шевченка; 

- орієнтується в 

художніх засобах творів, 

за допомогою вчителя 

знаходить у них епітети, 

порівняння, метафори. 

Вивчити напам’ять: “За 

сонцем хмаронька 

пливе...”, “Садок 

вишневий коло хати...”. 

  

Удосконалення умінь та 

навичок свідомого читання. 

Розвиток уміння 

висловлювати власні почуття, 

емоції, які з’являються під час 

вивчення творів Т. Шевченка. 

Виховання почуття 

прекрасного, усвідомлення 

естетичної насолоди від 

творів. Відтворення настроїв 

пейзажних поезій. Уміння 

уявляти красу, відчувати 

насолоду від емоційного 

спілкування зі світом 

реальним, у якому учні 

живуть. 

Актуалізація практичного 

досвіду при аналізі змісту 

тексту, розуміння тексту. 

На основі вражень і 

спостережень при аналізі 

віршів розвиток умінь 

спілкуватися, висловлювати 

власну любов до рідної землі, 

батьківщини. 

19 Костянтина Малицька 
(Псевд. Віра Лебедова, 

Чайка Дністрова). “Чом, 

чом, земле моя...”, 

“Соловей” 
Розповідь про 

Учень: 

- розуміє ліричність 

вірша-пісні;  

 - виразно читає 

художній опис “Соловей”, 

за запитаннями вчителя 

Розвиток умінь виділяти 

художні засоби, використанні 

в поезії, пояснювати роль 

питальних речень. 

Розвиток словесної пам’яті та 

усвідомлення необхідності 
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7 клас 

№ 

з/п 

Очікувані результати навчально- пізнавальної 

діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу 

1. Предметні компетентності Учень/учениця: розуміє 

метафоричність поезій; виразно і вдумливо читає 

вірші; коментує образне бачення світу, явищ 

природи в них; пояснює поєднання у творі уявного, 

фантастичного і реального; висловлює власне 

бачення образів стежечки, блискавки, веселки тощо. 

Ключові компетентності Учень / учениця: порівнює 

твори музичного й образотворчого мистецтв, 

суголосні поезіям; зіставляє специфіку розкриття 

теми в різних видах мистецтва. Вивчає напам’ять: 1 

вірш (на вибір). НЛ–1 Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення потреби естетичного сприйняття 

Ігор КАЛИНЕЦЬ. «Стежечка», 

«Блискавка», «Веселка», 

«Криничка», «Дим» зі збірки 

«Дивосвіт» (на вибір) 

Талановитий український поет, 

автор віршів для дітей. 

Своєрідність форми його поезій. 

Персоніфіковані образи 

природних явищ – дивовижне й 

незвичайне в повсякденному 

житті. Гармонія людини і 

природи. МК: твори музичного, 

письменницю. Вірш-пісня, 

що стала народною. 

Відтворення художнім 

словом почуття любові до 

рідної землі. Причини 

популярності пісні. 

Художня оповідь про 

пташку (художній опис 

“Соловей”). Образ солов’я 

як втілення творчої 

особистості, її достойної 

поведінки, максимальної 

самореалізації.  

ТЛ: художній опис. 

розповiдає про солов’я; 

- пояснює власне 

розуміння цього образу; 

- вміє користуватися 

довідковими відомостями 

з енциклопедій і 

словників; 

 - розуміє відмінності між 

художнім та науковим 

описами солов’я.  

Вивчити напам’ять: 
“Чом, чом, земле моя...” 

утримувати в пам’яті зміст 

прочитаного. 

Виховання почуття 

патріотизму, як вагомого 

життєвого стимулу для 

людини. 

Розвиток допитливості, 

аналізу, умінь співставляти 

інформації. 

20 ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО 

КРАЮ  
Ознайомлення з 

доступними для 

сприймання й цікавими для 

п’ятикласників творами 

письменників-земляків. 

Учень: 

- знає імена письменників 

– земляків, називає їхні 

твори;  

- розуміє та передає 

загальний зміст творів (за 

допомогою вчителя); 

- виразно читає і 

висловлює власну думку 

про твори письменників 

рідного краю. 

Уміння розрізняти твори 

різних жанрів. 

 Удосконалювати навички на 

слухо-зоровій основі 

сприймати звернене 

мовлення; вилучати  

необхідну інформацію і діяти 

відповідно до її змісту 

(відповідати на запитання, 

виконувати завдання та 

доручення вчителя). 

Виховання шанобливого 

ставлення до митців свого 

краю як до особливо 

обдарованих людей, співців 

рідної землі. 

Уміння радіти чужим успіхам. 

Прищеплення впевненості у 

собі, віри у власні сили і 

можливість власних успіхів. 
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художнього твору. образотворчого декоративно-

ужиткового мистецтв, суголосні 

поезіям І. Калинця. 

2 Предметні компетентності Учень / учениця: виразно 

і вдумливо читає казки- притчі, коментує їх; 

знаходить і пояснює фантастичні елементи в них; 

висловлює судження про важливість проблем, 

порушених у творах та актуальність їх; знаходить 

аналогії в повсякденному житті. Ключові 

компетентності Учень / учениця: розуміє силу слова; 

аналізує життєві ситуації з погляду гуманізму, 

толерантного ставлення до людей; дискутує щодо 

проблем таланту, неординарності, «білих ворон», 

спілкування; висловлює власне розуміння 

ілюстрацій письменниці; створює есе- рефлексію. 

НЛ–1, 2 Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення 

морально-етичних цінностей, що допомагають 

бачити й розуміти красу світу, гармонійно і щасливо 

жити в ньому. 

Емма АНДІЄВСЬКА. «Казка про 

яян», «Говорюща риба». Сучасна 

українська письменниця і 

художниця. Її казки-притчі. Добро 

й любов до світу. Порушення 

питань моралі, дружби, сили 

слова. Прихований повчальний 

зміст творів. Принципи 

толерантного ставлення до інших, 

вірності мріям, прагнення 

гармонії зі світом. ТЛ: притча. 

3 Предметні компетентності Учень / учениця: знає 

основне про письменника; розуміє поняття 

романтичного і пригодницького; визначає жанр 

твору; самостійно ознайомлюється з його змістом; 

аналізує поведінку героїв, їхні вчинки, моральний 

вибір у різних життєвих ситуаціях; характеризує 

улюбленого героя, аргументує свій вибір, розкриває 

риси його вдачі; виокремлює, виразно читає й 

коментує найцікавіші епізоди тексту. Ключові 

компетентності Учень / учениця: висловлює 

судження про зв’язок прочитаного з власними 

життєвими спостереженнями; усвідомлює себе 

активним членом соціуму; зіставляє специфіку 

розкриття теми в літературі й кіномистецтві; 

обговорює в групах проблеми дружби та першого 

кохання; створює правила поведінки в 

екстремальних ситуаціях; укладає таблицю «Плюси 

і мінуси «проектів» Яви та Павлуші». НЛ–3,4 

Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення 

важливості активної життєвої позиції, позитивних 

рис характеру; сили справжньої дружби та 

взаємопідтримки. 

ПРИГОДИ І РОМАНТИКА 

Всеволод НЕСТАЙКО. 

«Тореадори з Васюківки» 

(скорочено) В. Нестайко – 

визнаний у світі український 

дитячий письменник. 

Пригодницький захопливий 

сюжет, мрія і дійсність, смішне, 

комічне, романтичне в його 

пригодницькій повісті для дітей. 

Образи Яви Реня та Павлуші 

Завгороднього. Проблеми у творі. 

ТЛ: повість, пригодницький твір. 

МЗ: пригоди й романтика у творах 

Д. Дефо, Ж. Верна, Марка Твена 

(зарубіжна література). МК: 

кінофільм «Тореадори з 

Васюківки», 1965; режисер С. 

Зелікін (кіномистецтво). 

4 Предметні компетентності Учень / учениця: знає 

загальні відомості про життя і творчість 

письменника; переказує зміст уривка твору; 

визначає елементи сюжету в ньому; характеризує 

образи головних персонажів, їхню поведінку в 

складній ситуації. Ключові компетентності Учень / 

учениця: висловлює судження про місце уяви, 

фантазії, романтичності в житті сучасної людини, 

необхідності навчатися упродовж життя, здобувати 

досвід; про важливість збереження довкілля для 

сьогодення та майбутнього; знаходить у тексті 

Ярослав СТЕЛЬМАХ. 

«Митькозавр з Юрківки, або 

Химера лісового озера» Коротко 

про письменника. Таємничі, 

веселі й незвичайні події в повісті, 

передані образним словом. 

Допитливість, винахідливість, 

кмітливість хлопчиків – головних 

героїв. 
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реальні (звичайні) та пригодницькі події. НЛ–3 

Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення 

значення романтичності, життєлюбства в житті 

людини. 

5 Предметні компетентності Учень / учениця: знає 

цікавий факт про письменницю; переказує зміст 

твору, висловлює враження про нього; характеризує 

образ головного героя Клима. Ключові 

компетентності Учень / учениця: висловлює 

судження про те, як виховувати в собі риси 

сміливості, хоробрості, кмітливості, 

відповідальності; як спрогнозувати можливі 

наслідки діяльності; зіставляє специфіку розкриття 

фантастичної теми в літературі й кіномистецтві; 

знаходить інформацію про українських 

письменників-фантастів; дискутує про проблеми 

сміливості і боягузтва. НЛ–1,2,4 Емоційно-ціннісне 

ставлення Потреба формування позитивного 

світогляду, доброзичливого ставлення до світу та 

людей. Усвідомлення ролі навчання, прагнення 

відкривати світ і себе в ньому, самовдосконалення, 

самореалізації в житті кожної людини. 

Леся ВОРОНИНА. «Таємне 

Товариство боягузів, або засіб від 

переляку № 9» Леся Воронина — 

сучасна письменниця, авторка 

багатьох книг для дітей. 

Фантастична, романтична повість 

про виховання гідності та 

мужності. Клим Джура – рятівник 

світу. Його друзі й вороги. 

Еволюція Клима від боягуза до 

супергероя. Роль сім’ї у 

формуванні життєвих переконань 

людини. Стосунки між різними 

поколіннями в родині. ТЛ: сюжет, 

його елементи. МК: науково-

популярні фільми про інопланетні 

цивілізації та паралельні світи. 

6 Предметні компетентності Учень / учениця: розуміє 

роль гумору в житті українців; знає жанри 

гумористичних творів, називає їх; розповідає про 

особливість побудови байки; виразно і вдумливо 

читає твори Л. Глібова; пояснює головну думку 

кожної байки та алегоричні образи. Ключові 

компетентності Учень / учениця: зіставляє описане в 

байках із реальним життям, використовуючи 

виражальні засоби української мови; створює 

ілюстрації до твору; обговорює в групах проблеми 

несправедливості, жорстокості, ледарства в байках 

Л. Глібова і в сучасному житті. НЛ–2,3 Емоційно-

ціннісне ставлення Усвідомлення важливості 

самокритичного погляду для успішної 

життєдіяльності людини, потреби 

життєстверджувальних, оптимістичних настроїв, 

уміння тактовно реагувати на іронію, гумор 

ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ 

Гумористичне й сатиричне 

зображення. Жанрова 

різноманітність гумористичних 

творів (анекдоти, байки, усмішки, 

гуморески, співомовки тощо). 

Роль гумору в житті українців. 

Леонід ГЛІБОВ. «Щука», «Муха і 

Бджола», «Жаба і Віл» Визначний 

український байкар, поет. 

Викривальна і повчальна 

спрямованість байок 

письменника. Побудова байки. 

ТЛ: гумор (повторення), сатира, 

байка (повторення), алегорія, 

мораль. МЗ: Байки Езопа та І. 

Крилова (зарубіжна література) 

7 Предметні компетентності Учень / учениця: розуміє 

вияв народної мудрості в гуморесках, викривальний 

пафос співомовок; виразно й усвідомлено читає 

твори; коментує іронічне ставлення автора до 

негативних рис характеру; виокремлює головну 

думку кожного твору; характеризує героїв і 

порівнює їх. Ключові компетентності Учень / 

учениця: пояснює зв’язок історичних фактів із їх 

гумористичним відображенням у співомовках; 

обґрунтовує власні спостереження над смішними 

ситуаціями в житті; розуміє роль ініціативності, 

підприємливості в суспільстві та специфіку 

лексикитвору; застосовує комунікативні стратегії 

Степан РУДАНСЬКИЙ. «Добре 

торгувалось», «Запорожці у 

короля» Співомовки С. 

Руданського — унікальне явище у 

світовому письменстві. 

Висміювання моральних вад, 

негативних рис характеру, 

авторська симпатія до простої 

людини, до її розуму, кмітливості, 

почуття гумору, уміння 

посміятися над власною 

безпорадністю та відстояти свою 

гідність. ТЛ: гумореска, 
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відповідно до мети й ситуації спілкування; створює 

ілюстрації до твору; віднаходить інформацію про 

зустріч запорожців із королем. НЛ–2, 3 Емоційно-

ціннісне ставлення Усвідомлення, що почуття 

гумору - ознака духовного здоров’я людини. 

співомовка. МЗ: козацька доба 

(історія України). 

8 Предметні компетентності Учень / учениця: виразно 

і вдумливо читає твори, коментує їх; пояснює 

основні ідеї; аналізує художні особливості 

гуморесок. Ключові компетентності Учень / 

учениця: проводить аналогії з власними 

спостереженнями; усвідомлює роль мови в житті 

людини; створює ілюстрації до твору, виразно читає 

гуморески; дискутує про проблеми мови і народу. 

Вивчає напам’ять: 1 гумореску (на вибір). НЛ–2 

Емоційно-ціннісне ставлення Оптимістична 

настанова в житті, уміння іронічно, критично, з 

почуттям гумору сприймати дійсність і самого себе. 

Павло ГЛАЗОВИЙ. «Еволюція», 

«Найважча роль», «Заморські 

гості», «Похвала», «Кухлик» (2–3 

— на вибір) Іронічно-пародійна, 

викривальна спрямованість 

гумористичних і сатиричних 

творів. 

9 Предметні компетентності Учень / учениця: знає про 

письменників-земляків, їхні твори; розуміє зміст цих 

творів; виразно читає та коментує їх. Ключові 

компетентності Учень / учениця: усвідомлює роль 

читання для власного зростання впродовж життя. 

НЛ–2 Емоційно-ціннісне ставлення Шанобливе 

ставлення до митців свого краю як до особливо 

обдарованих людей, співців рідної землі.  

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ 

Ознайомлення із творами 

письменників- земляків. 

10 Предметні компетентності Учень / учениця: називає 

імена митців, твори яких вивчали впродовж року; 

розповідає про ті, які найбільше сподобалися; 

пояснює та аргументує свою думку. Ключові 

компетентності Учень / учениця: аналізує життєві 

ситуації, людські вчинки на матеріалі вивчених 

творів; узагальнює інформацію; визначає 

необхідність додаткової інформації, шукає її в 

мережі Інтернет та інших джерелах. НЛ–1, 2, 3, 4 

Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення потреби 

висловлювати власну думку, захищати власну 

позицію. 

УРОК-ПІДСУМОК Бесіда про 

твори, які вивчалися впродовж 

року й викликали найбільше 

зацікавлення. 

 

8 клас 

№ 

з/п 

Очікувані результати навчально- пізнавальної 

діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу 

1. Предметні компетентності Учень / учениця: розуміє 

функції літератури як мистецтва слова та називає їх. 

Ключові компетентності Учень / учениця: 

висловлює судження про функції мистецтва, його 

місце в житті людини. НЛ–3 Емоційно-ціннісне 

ставлення Усвідомлення потреби в читанні 

художніх творів та ознайомленні з іншими видами 

мистецтва. 

ВСТУП Художній твір як явище 

мистецтва, новий ірреальний світ, 

створений письменником. Його 

особливість і значення. Функції 

мистецтва. МК: образотворче 

мистецтво, музичне мистецтво, 

кіномистецтво. 

2 Предметні компетентності Учень / учениця: розуміє 

зміст козацьких і чумацьких пісень; добирає 

висловлювання відомих людей про українські пісні, 

ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ 

Суспільно-побутові пісні «Ой на 

горі та женці жнуть», «Стоїть явір 
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коментує їх; вдумливо читає суспільно-побутові 

пісні, коломийки; аналізує їхній зміст, образи, 

настрої, з’ясовуючи роль художніх засобів, 

специфічні ознаки народної пісні та коломийки. 

Вивчає напам’ять: 1 пісню (на вибір). Ключові 

компетентності Учень / учениця: висловлює 

судження про роль народної пісні в житті людини; 

про відповідальність кожного за збереження 

духовної спадщини для майбутніх поколінь; розуміє 

важливість відродження народної творчості для 

сьогодення; зіставляє специфіку розкриття теми в 

різних видах мистецтва. НЛ–2, 3Емоційно-ціннісне 

ставлення Осмислення значення пісенної спадщини 

українців, усвідомлення важливості відродження й 

вивчення оригінальної творчості в наш час. 

над водою», «Гомін, гомін по 

діброві», «Ой у степу 

криниченька» (2 пісні — на вибір 

учителя). Висловлювання відомих 

людей про українські народні 

пісні. Їхнє ідейно- художнє 

багатство. Жанрово- тематичне 

розмаїття пісень (суспільно- 

побутові: козацькі, чумацькі, 

кріпацькі, солдатські, бурлацькі, 

заробітчанські тощо), їхнє ідейно- 

художнє багатство. Трагізм і 

героїзм у козацьких і чумацьких 

піснях. Коломийки «Дозвілля 

молоді», «Жартівливі коломийки» 

— «перли розсипаного намиста». 

Особливість жанру і його 

життєвість. Побудова, ритм 

коломийок. Гумор і любов до 

життя. ТЛ: суспільно-побутові 

пісні, коломийки. МЗ: козацька 

доба (історія України).  МК: І. 

Айвазовський. «Чумацька валка» 

(образотвоче мистецтво); М. 

Лисенко. «Запорозький марш» 

(музичне мистецтво). 

3 Предметні компетентності Учень / учениця: 

розповідає коротко про І. Франка; знає історичну 

основу повісті; переказує і коментує зміст; визначає 

тему повісті; характеризує образи Захара Беркута, 

Максима, Мирослави, Тугара Вовка; підтверджує 

власну думку цитатами з тексту; визначає 

улюбленого героя; аналізує роль художніх засобів, 

особливості мови; пояснює роль діалектизмів. 

Ключові компетентності Учень / учениця: 

висловлює судження про проблему вибору людини 

у вирішальній ситуації; розуміє значення історичної 

пам’яті для кожної людини, приналежності до свого 

народу, національної свідомості, вірності 

Батьківщині. НЛ–1, 2, 4 Емоційно-ціннісне 

ставлення Усвідомлення потреби виховання 

патріотичного почуття, поваги до батьків, вірності в 

дружбі й коханні як загальнолюдських морально-

етичних цінностей 

ПРО МИНУЛІ ЧАСИ Іван 

ФРАНКО. «Захар Беркут» Короткі 

відомості про митця і його 

багатогранну творчість. 

Змалювання героїчної боротьби 

русичів-українців проти монголо-

татарських нападників. Образ 

тухольської громади: роль і місце 

кожного в суспільному житті. 

Лідерські якості головного героя 

твору. Патріотична ідея у творі. 

ТЛ: історична повість. МЗ: 

козацька доба (історія України). 

МК: фільм «Захар Беркут»,1971; 

режисер Леонід Осика 

(кіномистецтво); Б. 

Лятошинський. «Золотий обруч» 

(музичне мистецтво); СЛ: Мія 

Марченко. «Місто тіней». 

4 Предметні компетентності Учень / учениця: знає про 

творче життя поета; розуміє значення його творчості 

для українського народу; виразно й осмислено читає 

твори; аналізує роздуми поета про сирітське 

дитинство; пояснює роль контрасту та інших 

художніх засобів у творі «Мені тринадцятий 

минало»; визначає ознаки балади («Тополя»), 

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Мені 

тринадцятий минало…», 

«Тополя», «Як умру, то 

поховайте…» Життєпис поета 

(викуп з неволі, навчання в 

Петербурзькій академії мистецтв, 

збірка «Кобзар»). Мотив 
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фольклорну основу твору, народно-пісенні засоби; 

аналізує твір «Заповіт». Ключові компетентності 

Учень / учениця: дискутує з приводу порушених у 

творах проблем; критично оцінює тексти; зіставляє 

специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва. 

Вивчає напам’ять: «Як умру, то поховайте...». НЛ–2 

Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення 

великого значення для формування особистості 

почуття вірності (ідеї, батьківщині, любові, 

принципам). 

усеперемагаючого життєлюбства, 

доброти, любові. Зміна 

емоційного стану незахищеної 

дитячої душі у великому і 

складному світі («Мені 

тринадцятий минало…»). Ідея 

незнищенності справжнього 

кохання, краси, вірності 

(«Тополя»). «Як умру, то 

поховайте…» – твір, щоєднає 

минуле, теперішнє і майбутнє. 

Історія його написання. Ідея 

єднання з рідною землею. Мрія 

про щасливе майбутнє свого 

народу, віра в нього. ТЛ: балада, 

метаморфози, ідея. МК: пісня 

«Заповіт» («Як умру, то 

поховайте») (2016) миколаївських 

музикантів (вокал – Микола 

Осадчий); Г. Гладкий. «Заповіт» 

(музичне мистецтво); І. Їжакевич. 

«Тарас-пастух»; роботи О. 

Шупляка (образотворче 

мистецтво); СЛ: Оксана 

Лущевська. «Задзеркалля». 

5 Предметні компетентності Учень / учениця: аналізує 

повість; визначає її жанрові ознаки; характеризує 

образи козаків-запорожців; з’ясовує фольклорні 

мотиви, засоби; висловлює власні судження про 

геройство і лицарську відвагу головного героя. 

Ключові компетентності Учень / учениця: складає 

план до характеристики Павлуся; зіставляє 

специфіку розкриття теми в літературі й 

образотворчому мистецтві. НЛ–2, 3 Емоційно-

ціннісне ставлення Усвідомлення потреби 

виховання лицарських чеснот, почуття патріотизму, 

відданості, віри в перемогу добра, краси, 

справедливості. 

Андрій Чайковський. «За 

сестрою» Коротко про митця. 

Відтворення історичних подій із 

позицій гуманізму. Напружений 

динамічний сюжет героїко-

романтичної повісті. Образ 

Павлуся як утілення благородства 

і лицарства, сміливості й 

винахідливості. Родинні цінності і 

патріотизм у творі. Використання 

фольклорних мотивів, засобів 

(зокрема прийому гіперболізації). 

Благородство, відповідальність, 

мужність, вірність, життєлюбство 

запорозьких козаків. ТЛ: героїко-

романтична повість, композиція. 

МЗ: козацька доба (історія 

України). МК: А. Монастирський. 

«Погоня за татарином» 

(образотворче мистецтво). 5 

Предметні компетентності Учень / 

учениця: знає про звичаї і традиції 

українського народу; переказує 

зміст розділів повісті; 

характеризує образ Михайлика, 

його сприйняття життя, образи 

діда, батьків, подружки Люби; 
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визначає головну думку твору; 

з’ясовує роль Михайло 

6 Предметні компетентності Учень / учениця: знає про 

звичаї і традиції українського народу; переказує 

зміст розділів повісті; характеризує образ 

Михайлика, його сприйняття життя, образи діда, 

батьків, подружки Люби; визначає головну думку 

твору; з’ясовує рольхудожніх засобів та елементів 

фольклору; пояснює своє розуміння образу гусей-

лебедів. Ключові компетентності Учень / учениця: 

усвідомлює необхідність гармонійного розвитку 

особистості для самореалізації; дискутує щодо 

проблем самореалізації творчої особистості; поваги 

до представників старшого покоління. НЛ–1, 2, 3 

Емоційно-ціннісне ставлення Шанобливе ставлення 

до старших, любов до батьків, природи і світу – 

важливі моральні цінності людини. Потреба 

розвивати фантазію, уяву. 

Михайло СТЕЛЬМАХ. «Гуси-

лебеді летять…» (фрагменти 

твору, розділи 1–9 на вибір 

учителя) Коротко про митця. Його 

поетичне сприйняття світу. 

Автобіографічна повість про 

дитинство. Єдність світу природи 

і світу дитячої душі (у вчинках, 

поведінці, роздумах, 

переживаннях). Звичаї, 

традиціїукраїнців. Образи гусей-

лебедів, чутливого до краси 

Михайлика. ТЛ: автобіографічний 

твір. МК: фільм «Гуси-лебеді 

летять», 1974; режисер Б. 

Зеленецький (кіномистецтво). 

7 Предметні компетентності Учень / учениця: знає про 

події часів воєнного лихоліття в Україні (Друга 

світова війна); переказує зміст повісті; проводить 

паралелі між життям автора і сюжетом твору; 

аналізує епічний твір, пояснює його художні 

особливості; характеризує образ Климка. Ключові 

компетентності Учень / учениця: визначає 

причиново-наслідкові зв’язки між фактами і 

явищами; висловлює судження про значення 

доброти й чуйності в людському житті та 

важливості поціновування людської гідності; 

порівнює події минулого і сьогодення. НЛ–1, 2, 3 

Емоційно-ціннісне ставлення Потреба виховання 

важливих гуманних якостей людини – чуйності, 

доброти, турботи про ближнього, здатності 

співпереживати. 

Григір ТЮТЮННИК. «Климко» 

Коротко про дитинство 

письменника. Автобіографічна 

основа твору. Доля дитини в часи 

воєнного лихоліття. Ідея 

самопожертви. Морально-етичні 

уроки доброти, чуйності, турботи 

про рідних. Художні особливості 

твору (мова персонажів, художня 

деталь). ТЛ: художня деталь. МЗ: 

Друга світова війна (історія 

України, всесвітня історія). МК: 

фільм «Климко», 1983; режисер 

М. Вінграновський 

(кіномистецтво). СЛ: В. 

Рутківський. «Потерчата». 

8 Предметні компетентності Учень / учениця: 

переказує і коментує сюжет твору; пояснює 

особливості змалювання образу головного героя, 

його поведінки; розуміє значення художніх образів. 

Ключові компетентності Учень / учениця: 

висловлює власні міркування про сенс людського 

буття, щастя людини; дискутує про морально- 

етичні проблеми, порушені у творі. НЛ–2 Емоційно-

ціннісне ставлення Осмислення цінності життя 

людини, його наповненості й сенсу. 

«ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ — 

ЛЮДИНА…» Олекса 

СТОРОЖЕНКО. «Скарб» Короткі 

відомості про автора, його 

гумористичні твори. Морально-

етичні проблеми в оповіданні. 

Гумористичне, викривальне 

зображення головного героя. 

Скарб — узагальнений образ 

щастя. Повчальний характер 

оповідання. СЛ: Ірен Роздобудько. 

«Арсен». 

9 Предметні компетентності Учень / учениця: виразно 

і вдумливо читає твір, переказує та коментує його 

зміст, визначає ідею; знаходить та коментує реальне 

й уявне у творі; висловлює судження про трагічну й 

комічну ситуації, їхню роль у втiленні ідеї, 

притчевої моралі; придумує власне закінчення. 

Богдан ЛЕПКИЙ. «Мишка (Казка 

для дітей, для малих і великих)» 

Коротко про письменника. 

Актуальні морально-етичні 

проблеми в ньому. Збереження 

загальнолюдських цінностей – 
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Ключові компетентності Учень / учениця: аналізує 

ситуацію з погляду гуманізму, толерантного 

ставлення до людей, усвідомлює важливість власної 

ініціативи брати на себе відповідальність; дискутує 

про морально-етичні проблеми, порушені у творі. 

НЛ–1,2,3,4 Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення значення загальнолюдських 

цінностей. 

необхідна умова життя в 

суспільстві. Трагічна й комічна 

ситуації, їхня роль у розкритті 

головної думки, моралі. МЗ: 

Перша світова війна на теренах 

України (історія України). 

10 Предметні компетентності Учень / учениця: 

виразно, вдумливо читає та коментує поезії; 

пояснює умовність ситуацій, зображених у них; 

характеризує образи в поезіях, пояснює їх 

метафоричний підтекст; розуміє різницю між 

матеріальним і духовним; визначає й пояснює 

головну думку. Ключові компетентності Учень / 

учениця: висловлює судження про духовність 

людини та її значення в сучасному житті; 

усвідомлює потребу в розвитку творчої уяви, 

фантазії, необхідності зберегти в собі ці якості; 

зіставляє специфіку розкриття теми в літературі та 

інших видах мистецтв. Вивчає напам’ять: 1 вірш (на 

вибір). НЛ–1, 2, 3 Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення високих моральних якостей, 

духовного багатства людини 

Ліна КОСТЕНКО. «Дощ 

полив…», «Кольорові миші», 

«Чайка на крижині», «Крила» 

Коротко про письменницю. 

Уявне, фантастичне і реальне в її 

поезіях. Ідея зіткнення 

неповторності й буденності в 

«Кольорових мишах». Умовна, 

вигадана ситуація. Образ 

особливої дівчинки Анни. Ідея 

глибокого духовного наповнення 

людини – її«крилатості», що 

проявляється індивідуально. 

Духовне багатство – найбільший 

скарб у житті. МК: В. Ковальчук. 

«Дитячі сни» (образотворче 

мистецтво); Ю. Голумбовська. 

«Крила» (музичне мистецтво). 

11 Предметні компетентності Учень / учениця: 

пояснює поняття «ліричний герой»; виразно і 

вдумливо читає та коментує поезії; аналізує художні 

засоби; пояснює символічний зміст образів; 

висловлює судження про сенс людського буття, 

патріотизм, почуття власної гідності, 

самодостатності. Ключові компетентності Учень / 

учениця: усвідомлює необхідність виявляти активну 

життєву позицію в житті та прагнути максимальної 

самореалізації; під час читання творів використовує 

досвід взаємодії із творами мистецтва в життєвих 

ситуаціях. Вивчає напам’ять: 1 вірш (на вибір). НЛ–

2, 3, 4 Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення 

важливості любові до матері, Батьківщини, 

виховання почуття власної гідності. Осмислення 

необхідності активної життєвої позиції та 

максимальної самореалізації. 

Василь СИМОНЕНКО. «Лебеді 

материнства», «Ти знаєш, що ти 

— людина…», «Гей, нові 

Колумби й Магеллани…» 

Коротко про митця. Громадянські, 

патріотичні мотиви його лірики. 

Загальнолюдські цінності та ідеї. 

МЗ: Р. Кіплінг. «Якщо…» 

(зарубіжна література). МК: «Ти 

на землі людина» у виконанні 

«Піккардійської терції»; «Лебеді 

материнства» (музика і виконання 

«Bandurband», дебютна 

відеоробота на муз. А. Пашкевича 

Ірини Стиць у її вокальному 

виконанні) (музичне мистецтво). 

12 Предметні компетентності Учень / учениця: 

переказує й коментує сюжет повісті, пояснює 

особливості композиції; знаходить у ній казкове й 

реальне; характеризує образи дітей та дорослих, 

аналізує їхні вчинки; розкриває символічне значення 

образів старовинної шафи та чарівних коралів / 

пояснює назву твору «Аргонавти»; виокремлює і 

з’ясовує роль художніх засобів у творі. Ключові 

компетентності Учень / учениця: висловлює 

Марина ПАВЛЕНКО. 

«Русалонька із 7–В, або Прокляття 

роду Кулаківських» Коротко про 

письменницю. Казкове й 

реалістичне в повісті-казці, час 

теперішній і минулий у ній. 

Роздуми про сенс людського 

життя, моральний вибір кожного. 

Добро і зло в повісті, у сучасному 
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роздуми про суть людського життя, моральний 

вибір кожного. НЛ–1, 2, 3, 4 Емоційно-ціннісне 

ставлення Спонукання до творення й примноження 

добра, краси. Усвідомлення відповідальності за 

свою справу і вчинки 

світі та в людині. Або Степан 

ПРОЦЮК. «Аргонавти» Коротко 

про письменника та його твори 

для дітей. «Аргонавти» – третя 

історія Марійки та Костика. 

Роздуми про перше кохання, про 

суперництво і справжню дружбу. 

Античний міф про аргонавтів – 

композиційний центр твору. Роль 

у творі вставної історії про 

хлопчика і дівчинку, пісень, віщих 

снів, передчуття серця. Докори 

сумління – найстрашніше 

покарання. Мрія в житті людини, 

пошуки істини, людина і гроші, 

доля заробітчанина – проблеми 

сучасного життя, розкриті через 

образи твору. Людина повинна 

навчитися любити – ідея твору 

13 Предметні компетентності Учень / учениця: розуміє 

значення понять «толерантність», «гуманізм»; 

уважно читає новелу; пояснює головну думку; 

коментує власне розуміння закінчення твору; 

висловлює судження про роль гуманізму, 

толерантності в розвитку людства і духовності 

кожної людини. Ключові компетентності Учень / 

учениця: усвідомлює важливість міжкультурного 

діалогу; висловлює судження про порушені у творі 

проблеми. НЛ–1,2,3,4 Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення ролі й значення гуманізму, 

толерантності в розвитку людства і духовності 

кожної людини. 

Любов ПОНОМАРЕНКО. «Гер 

переможений» Загальнолюдська 

ідея гуманізму й толерантності. 

Особливості художніх засобів 

новели (роль деталей, поєднання 

різних часових площин тощо). ТЛ: 

новела. 

14 Предметні компетентності Учень / учениця: виразно 

й вдумливо читає поезії, аналізує їх визначає їхні 

провідні мотиви та ідеї; пояснює поняття «ліричний 

герой». Ключові компетентності Учень / учениця: 

висловлює власні роздуми (дискутує) про сенс 

людського життя, патріотизм, віру в краще, 

формування себе як особистості. НЛ–1,2 Емоційно-

ціннісне ставлення Усвідомлення духовної краси 

особистості, наділеної розумом, талантом, вірній 

гуманістичним переконанням. Плекання прагнення 

стати особистістю. Усвідомлення активної життєвої 

позиції як вияву європейськості 

МИ – УКРАЇНЦІ Олег Ольжич. 

«Захочеш – і будеш» (із циклу 

«Незнаному воякові»), «Господь 

багатий нас благословив» (на 

вибір учителя) Олена Теліга. 

«Сучасникам», «Радість» (на 

вибір учителя) Українські 

національні герої, лицарі духу. 

Романтичний максималізм, сила 

духу, життєрадісність, 

шляхетність, патріотизм, 

висловлені образним словом. Ідея 

оптимізму і життєлюбства у 

творах. Моральний заповіт 

нащадкам. 

15 Предметні компетентності Учень / учениця: 

ознайомлюється з історичною довідкою про Івана 

Фірцака; переказує зміст повісті; визначає головні 

проблеми, характеризує образи героїв. Ключові 

компетентності Учень / учениця: висловлює 

Олександр ГАВРОШ. 

«Неймовірні пригоди Івана Сили» 

Коротко про письменника. 

Повість про пригоди українського 

силача, який став чемпіоном 
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судження про необхідність серйозного ставлення до 

свого здоров’я, до спорту; про чесність у 

спортивних змаганнях; створює свою історію з 

головним героєм — Іваном Силою; зіставляє 

специфіку розкриття теми в літературі й 

кіномистецтві. НЛ–1, 3 Емоційно-ціннісне 

ставлення Утвердження оптимістичних настроїв, 

бажання розвивати своє тіло, здобувати спортивні 

перемоги, досягати вершин у житті. 

Європи з кількох видів спорту, 

об’їздив півсвіту, здобувши безліч 

перемог. Іван Сила (Іван Фірцак) – 

утілення непереможного духу 

українського народу, його 

доброти й щирості. Морально-

етична проблематика твору: добро 

і зло, справжня дружба і любов, 

чесність і підступність. МК: 

кінофільм «Іван Сила», 2013; 

режисер В. Андрієнко 

(кіномистецтво) 

16 Предметні компетентності Учень / учениця: знає 

основні відомості про поета та його пісні; виразно і 

вдумливо читає поезії; визначає і коментує основні 

мотиви, роль художніх засобів, символічність 

образів. Ключові компетентності Учень / учениця: 

висловлює власні роздуми; визначає виражальні 

засоби поетичного й музичного творів; розуміє 

значення пісенної спадщини українських поетів, 

усвідомлює важливість відродження і вивчення 

оригінальної творчості в наш час. Вивчає напам’ять: 

1 вірш (на вибір). НЛ–2 Емоційно-ціннісне 

ставлення Усвідомлення важливості морально-

етичних цінностей, розвитку естетичного смаку. 

Андрій МАЛИШКО. «Пісня про 

рушник», «Чому, сказати, й сам 

незнаю…» Відомий український 

поет і його пісні, що стали 

народними. Патріотичні почуття, 

найвищі духовні цінності в них. 

Художні засоби донесення до 

читача ідей патріотизму, 

гуманізму, історичної пам’яті. 

Ліризм поезій А. Малишка. Або 

Володимир ІВАСЮК. Пісенна 

творчість («Червона рута», «Я 

піду в далекі гори», «Балада про 

мальви», «Водограй») Відомий 

український поет і композитор. 

Пісні митця, що сприяли 

відродженню національної 

самосвідомості, патріотичних 

почуттів. МК: Композиторська 

творчість П. Майбороди, Г. 

Майбороди, О. Білаша, П. 

Козицького, Л. Ревуцького, М. 

Вериківського, А. Штогаренка, В. 

Івасюка (музичне мистецтво). 

17 Предметні компетентності Учень / учениця: знає 

імена письменників, які народилися в рідному краї; 

читає їхні твори; висловлює власні міркування про 

них; виразно читає; визначає роль художніх засобів 

у них. Ключові компетентності Учень / учениця: 

усвідомлює роль читання для власного зростання 

впродовж життя. НЛ–2 Емоційно-ціннісне ставлення 

Виховання шанобливого ставлення до талановитих 

земляків. 

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ 

Ознайомлення із творами 

письменників-земляків. 

18 Предметні компетентності Учень / учениця: називає 

імена митців та їхні твори, які вивчалися; 

виокремлює серед них ті, які найбільше 

запам’яталися; висловлює міркування про них. 

УРОК-ПІДСУМОК Бесіда про 

твори, які вивчались упродовж 

року й викликали найбільшу 

зацікавленість. 
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9 клас 

№ 

з/п 

Очікувані результати навчально- пізнавальної 

діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу 

1. Предметні компетентності Учень / учениця: розуміє 

багатозначність художнього образу; називає і вміє 

відрізняти різні типи образів; за допомогою слова 

створює елементарні образи. Ключові 

компетентності Учень / учениця: висловлює 

судження, оперуючи різними виражальними 

засобами мови; використовує досвід взаємодії 

літературних творів із творами інших видів 

мистецтва. НЛ–2,3 Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення ролі краси й сили художнього слова в 

житті людини. 

ВСТУП Художня література як 

одна з форм духовної дiяльності 

людини. Функції художньої 

літератури. Багатозначність 

художнього образу. Різновиди 

образів (образ-персонаж, образ-

символ, словесні, зорові, слухові 

тощо). Аналіз художнього твору. 

ТЛ: художній образ, художній 

твір (поглиблено). МЗ: 

образотворче мистецтво, музичне 

мистецтво, театральне та 

кіномистецтво. 

2 

 

Предметні компетентності Учень / учениця: розуміє 

значення і функції пісні в житті українського 

народу; пригадує історичні відомості про часи, 

змальовані в піснях; вдумливо читає тексти, аналізує 

їх; визначає і пояснює засоби художньої виразності 

в них; розповідає про національних героїв, яких 

змальовано в них; характеризує образи лицарів- 

оборонців рідної землі; прагне наслідувати їхні 

чесноти. Вивчає напам’ять: «Засвіт встали 

козаченьки». Ключові компетентності Учень / 

учениця: дискутує про те, за що народ увічнив імена 

своїх героїв; створює уявний словесний 

портретлегендарної поетеси Марусі Чурай; 

висловлює власне ставлення до піснярки Марусі та 

її пісень; розуміє, що поет – активний творець 

духовності; осмислює духовний зв'язок з історичним 

минулим рідного народу. НЛ–1, 2 Емоційно-

ціннісне ставлення Усвідомлення лицарства, 

сміливості, фізичної, духовної сили наших 

героїчних предків. Виховання і утвердження цих 

якостей у наш час. Розуміння того, що добра слава 

про обдаровану людину живе у віках. 

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ 

Українські історичні пісні Пісні 

про звитяжну боротьбу козаків із 

турецько-татарськими 

нападниками: «Зажурилась 

Україна», «Та, ой, як крикнув же 

козак Сірко» (на вибір учителя); 

про боротьбу проти соціального 

та національного гніту: «Ой 

Морозе, Морозенку», «Максим 

козак Залізняк», «Чи не той то 

Хміль», «За Сибіром сонце 

сходить» (2 твори на вибір 

учителя). Образи історичних осіб, 

лицарів-оборонців рідної землі, 

створені народною уявою. Пісні 

Марусі ЧУРАЙ «Засвіт встали 

козаченьки», «Віють вітри, віють 

буйні», «Ой не ходи, Грицю» 

Легендарна поетеса з Полтави. 

Трагічна історія її життя. Пісні, 

що стали народними. Їхня 

популярність, фольклорна основа, 

народнопоетичні образи. ТЛ: 

історичні пісні. МЗ: боротьба 

козаків проти турецько-

татарських завойовників, 

польсько-шляхетського гніту 

(історія України). МК: арія 

Наталки «Віють вітри, віють 

буйні..» з опери М. Лисенка 

«Наталка Полтавка»; «Засвіт 

встали козаченьки» (комп. М. 

Лисенко, Б. Лятошинський, Л. 

Ревуцький) (музичне мистецтво); 

В. Маковський. «Українська 
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дівчина» (1880 р.); М. Пимоненко. 

«Проводи козака» (1902 р.) 

(образотворче мистецтво). 

3 Предметні компетентності Учень / учениця: 

осмислено читає думу, переказує зміст; визначає 

тематику, художні особливості; аналізує образ 

української полонянки Марусі, її сміливий, 

героїчний учинок. Ключові компетентності Учень / 

учениця: осмислює духовний зв'язок з історичним 

минулим рідного народу; зіставляє специфіку 

розкриття теми в літературі, музиці, образотворчому 

мистецтві, кіномистецтві; толерантно відстоює 

власну позицію в дискусії; використовує 

комунікативні стратегії для формулювання власної 

позиції. НЛ–1, 2 Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення того, що любов до Вітчизни – одна з 

найбільших людських чеснот. Прагнення до 

гармонії вчинків із загальнолюдськими цінностями. 

Українські народні думи «Маруся 

Богуславка» Героїчний епос 

українського народу. Різновиди 

дум (історико-героїчні, соціально-

побутові). Кобзарі та лірники – 

виконавці народних дум (О. 

Вересай, Г. Гончаренко, М. 

Кравченко та ін.). Сучасні 

виконавці: Василь та Микола 

Литвини, Василь Нечепа. 

Національна капела бандуристів 

України. Жанрова своєрідність, 

історична основа, героїчний зміст 

дум. Специфічність поетичної 

форми, ритму. Проблема вибору, 

душевна роздвоєність Марусі 

Богуславки між любов’ю до рідної 

землі та становищем дружини 

турецького вельможі («Маруся 

Богуславка»). ТЛ: думи. МЗ: 

історія України. МК: фільм 

«Поводир», 2014; режисер О. 

Санін; мультфільм «Маруся 

Богуславка», 1966 

(кіномистецтво); виконавська 

діяльність кобзарів та лірників; М. 

Лисенко. Опера «Маруся 

Богуславка» (музичне мистецтво); 

М. Дерегус. «Маруся Богуславка»; 

І. Айвазовський. «Чорне море» 

(образотворче мистецтво). 

4 Предметні компетентності Учень / учениця: знає 

основну інформацію про Т. Шевченка; розповідає 

про арешт і заслання поета; вдумливо й 

виразночитає поезії; аналізує філософську лірику 

поета в контексті його біографії. Ключові 

компетентності Учень / учениця: висловлює 

судження про твори поета, їх ідейний зміст, художні 

засоби, використані в них; зіставляє специфіку 

розкриття теми в музичному та образотворчому 

мистецтвах. Вивчає напам’ять: 1 поезія на вибір. 

НЛ–2 Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення 

громадянської позиції людини як одного з проявів 

духовності. 

СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Думи мої, 

думи мої…» (1847), «Ой три 

шляхи широкії…», «Мені 

однаково, чи буду…»Життєпис 

поета (участь у Кирило- 

Мефодіївському братстві, арешт, 

перебування в казематі, заслання). 

Усвідомлення власної місії поета. 

Роздуми автора про власну долю, 

долю України, плинність, 

скороминущість життя людини на 

землі, про її долю. ТЛ: 

філософська лірика. МК: Т. 

Шевченко. «Новопетровське 

укріплення», 1856–1857 рр. 

(образотворче мистецтво); проект 

дуету «Сестри Тельнюк» «Наш 
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Шевченко» (музичне мистецтво). 

5 Предметні компетентності Учень / учениця: знає і 

розповідає цікавий факт про Лесю Українку; 

коментує зміст поеми «Давня казка», пояснює 

умовність описаної ситуації; визначає основні 

проблеми твору та головну думку; порівнює образи 

Поета і Бертольда; складає план порівняльної 

характеристики. Ключові компетентності Учень / 

учениця: висловлює судження про свободу 

творчості, про вільнолюбство людини; розвиває свої 

творчі здібності; зіставляє специфіку розкриття теми 

в поезії і музиці; дискутує на тему ролі митця в 

суспільстві; проводить аналогії із сучасним життям; 

використовує комінікативні стратегії для 

формулювання власної позиції. Вивчає напам’ять: 

«Хотіла б я піснею стати…». НЛ–1,2,3 Емоційно-

ціннісне ставлення Розуміння того, що сила духу – 

конструктивне начало в житті. Усвідомлення 

важливості формування й розвитку 

індивідуальності, неповторності творчої 

особистості. 

Леся УКРАЇНКА. «Давня весна», 

«Хотіла б я піснею стати…», 

«Давня казка» Життя поетеси, її 

мужність і сила духу. Потужне 

ліричне начало, романтичність, 

волелюбність, оптимізм, мрія і 

дійсність як провідні мотиви її 

поезії. Тема гармонійного єднання 

людини з природою. Ідея вільної 

творчості, духовної свободи 

людини. Проблеми і мотиви: роль 

митця в суспільстві, служіння музі 

й народові, суть людського щастя, 

вдячності (ліро-епічна поема 

«Давня казка»). МК: малярські 

роботи Т. Яблонської (весняної 

тематики); мариністичний 

живопис І. Айвазовського 

(образотворче мистецтво); цикл 

«Чотири пори року» А. Вівальді, 

«Пори року» П. Чайковського 

(музичне мистецтво). СЛ: поезія 

Маріанни Кіяновської, Богдани 

Матіяш, Костя Москальця (вірш 

та пісня «Вона») 

6 Предметні компетентності Учень / учениця: виразно 

й осмислено читає твори, аналізує їх, визначає й 

коментує художні засоби в них; знає і пояснює 

відмінність між патріотичною та інтимною лірикою. 

Ключові компетентності Учень / учениця: 

висловлює судження про патріотизм, про активну 

позицію кожного; порівнює специфіку виражальних 

засобів в поезії і музиці в розкритті патріотичних, 

інтимних, пейзажних мотивів. Вивчає напам’ять: 

вірш «Любіть Україну!» НЛ–1, 2 Емоційно-ціннісне 

ставлення Усвідомлення того, що щирість 

особистих почуттів — невід’ємне багатство 

духовного світу людини. 

Володимир СОСЮРА. «Любіть 

Україну!», «Осінь» («Облітають 

квіти, обриває вітер…»), 

«Васильки» Коротко про поета. 

Патріотичні, інтимні, пейзажні 

мотиви його творів. Любов до 

Батьківщини як важливий 

складник життя людини («Любіть 

Україну!»). «Васильки» – зразок 

інтимної лірики. Щирість 

ліричного самовираження в поезії 

«Осінь» («Облітають квіти, 

обриває вітер…»). ТЛ: 

громадянська лірика, інтимна 

лірика, пейзажна лірика. МК: 

соціа 

7 

 

Предметні компетентності Учень / учениця: виразно 

і вдумливо читає вірші; коментує своє розуміння їх; 

співвідносить їх із власними думками про 

гуманність, бережливе ставлення до природи, 

людей, красу світу, патріотичні почуття. Ключові 

компетентності Учень / учениця: дискутує про 

відповідальність, гуманізм; критично оцінює 

наслідки людської діяльності в природному 

середовищі, відображені в поезіях; сприймає 

довкілля як загальнолюдську цінність; створює 

Володимир ПІДПАЛИЙ. 

«…Бачиш: між трав зелених…», 

«Зимовий етюд» Ідея гуманізму, 

людяності, бережливого 

ставлення до природи. 

Незбагненна краса світу, 

патріотичні почуття, передані 

словом. Багатозначність і змістова 

глибина художніх образів 

(«Зимовий етюд»). МЗ: основи 
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презентацію про екологічні проблеми сьогодення. 

НЛ–1, 2, 3 Емоційно-ціннісне ставлення 

Формування життєствердних настроїв. Потреба в 

розвитку естетичного відчуття і смаку, бережливого 

ставлення до природи. 

здоров’я. МК: А. Васнецов 

«Зимовий сон»; В. Орловський. 

«Літній день» (образотворче 

мистецтво). 

8 Предметні компетентності Учень / учениця: знає 

визначення поняття вільного вірша, розуміє його 

специфічну форму; виразно й усвідомлено читає 

поезії; характеризує образи рідної хати, шляху, 

ліричного героя. Ключові компетентності Учень / 

учениця: пояснює власне розуміння образного 

змісту поезій; коментує художні засоби, ідейний 

зміст; розвиває навички естетичного відчуття і 

смаку; дискутує на тему краси рідної мови, її 

збереження; створює тематичні презентації. НЛ–1, 

2, 3 Емоційно-ціннісне ставлення Формування 

життєствердних, оптимістичних настроїв. Розвиток 

естетичного відчуття і смаку. 

Василь ГОЛОБОРОДЬКО. «З 

дитинства: дощ» («Я 

уплетений…»), «Наша мова», 

«Теплі слова» Самобутня постать 

поета в українській літературі. 

Наскрізний патріотизм, 

філософічність, фольклорна 

основа його поезій, народознавчі 

аспекти. Оригінальність і 

простота висловлення глибоких 

почуттів, важливих думок. ТЛ: 

вільний вірш, верлібр. 

9 Учень / учениця: Предметні компетентності знає 

сучасних поетів; виразно й усвідомлено читає їхні 

твори; аналізує ідейно-образний зміст; пояснює 

метафоричність поетичних образів. Ключові 

компетентності Учень / учениця: висловлює 

судження з приводу прочитаних поезій; обговорює в 

групах проблеми української мови і національної 

культури; зіставляє специфіку розкриття тем у 

літературі та інших видах мистецтв. Вивчає 

напам’ять: 1 вірш (на вибір). 

Із сучасної української поезії 

кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на 

вибір) В. Герасим’юк («Чоловічий 

танець»), І. Малкович («З янголом 

на плечі», «З нічних молитов»), А. 

Мойсієнко («Жовтень жовті 

жолуді»), І. Павлюк («Дівчинка», 

«Вертатись пізно», «Асоціації»), 

Г. Кирпа («Мій ангел такий 

маленький…», «Коли до вас 

темної ночі…») Розмаїття 

сучасної лірики. Глибоке бачення 

поетами-сучасниками проблем 

української мови, національної 

культури; прагнення зазирнути у 

світ душі звичайної людини, 

осмислити її призначення та сенс 

життя. Поєднання в поезіях 

глибинної історичності бачення 

світу із відчуттям сучасної 

присутності в ньому 

10 Предметні компетентності Учень / учениця: знає про 

«театр корифеїв»; розповідає про життя і творчість І. 

Карпенка-Карого; самостійно читає текст комедії, 

коментує твір та вчинки дійових осіб; характеризує 

образи у творі; визначає основні засоби змалювання 

образу Герасима Калитки. Ключові компетентності 

Учень / учениця: визначає проблеми, порушені у 

творі, розуміє їх актуальність для сучасного життя; 

висловлює судження про бездуховність людини, про 

сенс людського життя; прогнозує можливі наслідки 

нерозумної діяльності. НЛ–2, 3, 4 Емоційно-ціннісне 

ставлення Усвідомлення того, що бездуховність – 

прояв зла в житті людини 

НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА Іван 

КАРПЕНКО-КАРИЙ Короткі 

відомості про життя і творчість 

видатного українського 

драматурга. Трагікомедія «Сто 

тисяч» – класичний взірець 

українського «театру корифеїв». 

Проблема влади грошей, 

бездуховності людини, 

засліпленої прагненням до 

наживи. Засоби сатиричного 

змалювання. ТЛ: драматичний 

твір (поглиблено), комедія, 
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трагікомедія. МЗ: Мольєр. 

«Скупий» (зарубіжна література). 

СЛ: Володимир Арєнєв. «Порох із 

драконових кісток». 

11 Предметні компетентності Учень / учениця: аналізує 

пригодницький романтичний сюжет, композиційні 

особливості твору; пояснює відмінність між 

сюжетом і композицією; розповідає про почуття 

героїв, про їхні вчинки, спираючись на текст. 

Ключові компетентності Учень / учениця: 

характеризує образ Соломії (за складеним планом); 

пояснює образи часу й вічності в повісті, роль і сенс 

кольорів, звуків; висловлює судження про проблему 

волі людини і можливості її досягнення в сучасних 

умовах; дискутує про вчинки героїв, їх доцільність. 

З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ 

Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ. 

«Дорогою ціною» Коротко про 

письменника. Пригодницький, 

романтичний сюжет повісті. 

Вічний тип шукача правди. 

Проблема волі людини та 

можливостей її здобуття. Втеча 

Остапа й Соломії з кріпацької 

неволі – протест проти будь-якого 

насильства над людиною. 

Кохання Остапа й Соломії як 

центральний мотив у творі. Його 

непереможна сила, що рухає 

вчинками, поведінкою, вибором 

героїв. Час і вічність у повісті, 

символічні образи. Романтичність, 

мужність і сила волі української 

жінки Соломії. 

12 Предметні компетентності Учень / учениця: знає 

найголовніші факти з біографії митця; вдумливо 

читає твір, переказує і коментує прочитане, визначає 

ідею твору; характеризує образи діда Платона і діда 

Савки. Ключові компетентності Учень / учениця: 

пояснює той важливий моральний урок, який 

продемонстрували герої власним самовідданим 

вчинком; висловлює судження про поняття 

патріотизму, героїзму у воєнний та мирний часи. 

НЛ–2,3 Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення 

важливості історичної пам’яті для кожної людини. 

Саможертовність, мужність і звитяга – вияв 

внутрішньої свободи сильної особистості. 

Олександр ДОВЖЕНКО. «Ніч 

перед боєм» Видатний 

український кінорежисер і 

письменник. Його оповідання про 

один із періодів Другої світової 

війни. «Ніч перед боєм» – твір про 

героїзм, самовідданість, 

патріотичні почуття українців. 

Образи діда Платона і діда Савки. 

Їхній моральний урок для 

солдатів. МЗ: Друга світова війна 

(історія України). 

13 Предметні компетентності Учень / учениця: 

переказує сюжет твору, пояснює особливості 

композиції; характеризує образи героїв твору. 

Ключові компетентності Учень / учениця: 

висловлює судження про справжню дружбу, 

чесність, взаємопідтримку і відповідальність, про 

моральний вибір у житті; дискутує про труднощі 

дорослішання, формування моральних людських 

чеснот; критично, але толерантно оцінює позицію 

співрозмовника; використовує комунікативні 

стратегії для формулювання власних пропозицій, 

рішень і виявлення лідерських якостей. 

Ніна БІЧУЯ. «Шпага Славка 

Беркути» Повість про школу й 

проблеми дорослішання, про роль 

батьків у вихованні дітей. Образи 

Славка Беркути, Юлька Ващука, 

Стефка Вуса та Лілі Теслюк. 

«Максимальне навантаження» як 

вияв моральності та 

відповідальності в житті. 

Проблема особистості в 

сучасному світі. Особливості 

композиції твору. 

14  Предметні компетентності Учень / учениця: 

вдумливо читає, переказує і коментує сюжет твору; 

пояснює алегоричність образу коня Шептала; 

характеризує образ його. Ключові компетентності 

Володимир Дрозд. «Білий кінь 

Шептало» Проблема свободи і 

неволі, особистості й натовпу, 

дійсності та мрії, людини в 
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Учень / учениця: висловлює судження про життєвий 

вибір сучасної людини, її можливість зберегти свою 

індивідуальність; знаходить паралелі в сучасному 

житті. НЛ–2, 3 Емоційно-ціннісне ставлення Уміння 

зберегти власну індивідуальність у сучасному світі, 

залишатися людиною за будь-яких обставин 

суспільстві, її знеосіблення. 

15 Предметні компетентності Учень / учениця: 

вдумливо читає, переказує сюжет твору, коментує 

його; пояснює підтекст твору, алегоричність образів 

дракона Грицька, Пустельника та князя. Ключові 

компетентності Учень / учениця: знаходить паралелі 

в сучасному житті і мистецтві; пропонує свої 

варіанти розв’язання конфлікту; визначає 

причиново-наслідкові зв’язки між явищами. НЛ–2 

Емоційно-ціннісне ставлення Усвідомлення потреби 

в розвитку естетичного смаку, уміння бачити красу і 

силу художнього слова. 

Юрій Винничук. «Місце для 

дракона» Повість-казка про 

сучасний світ, у якому й досі 

живуть «драконячі закони». 

Парадокс: дракон Грицько – поет і 

християнин. Проблематика твору: 

роздуми про добро і зло, вірність і 

зраду, доцільність самопожертви. 

16 Предметні компетентності Учень / учениця: виразно 

читає твір, переказує найцікавіші епізоди, коментує 

їх; аналізує ситуації та проблеми у творі; коментує 

гумористичні ситуації; характеризує образи Вітька 

Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок. 

Ключові компетентності Учень / учениця: 

усвідомлює роль культури спілкування в сучасному 

світі; розуміє, що дружба і гарне ставлення до інших 

– запорука успіху в житті; створює проект 

(презентацію) з проблеми культури спілкування; 

застосовує різні комунікативні стратегії в 

залежності від мети і ситуації спілкування; складає 

гумористичні діалоги. НЛ–3 Емоційно-ціннісне 

ставлення Поетизація першого почуття, виховання 

культури спілкування, підготовка до реалій життя. 

УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР 

Валентин ЧЕМЕРИС. «Вітька + 

Галя, або Повість про перше 

кохання» Гумористична повість 

про життя і пригоди школярів із 

села Великі Чаплі: дружбу і перше 

кохання, вірність і перший 

поцілунок, дуель і перше 

побачення. Дитячі проблеми в 

дорослому житті, передані 

засобами гумору. 

17 Предметні компетентності Учень / учениця: знає про 

письменників-земляків, їхні твори; розуміє зміст цих 

творів; виразно читає і висловлює власну думку про 

них. Ключові компетентності Учень / учениця: 

усвідомлює роль читання для власного зростання 

впродовж життя. НЛ–2 Емоційно-ціннісне ставлення 

Шанобливе ставлення до творчості талановитих 

земляків. 

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ 

Ознайомлення із творами 

письменників-земляків. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Курс математики основної школи логічно продовжує реалізацію завдань 

математичної освіти учнів, розпочату в початкових класах, розширюючи і доповнюючи ці 

завдання відповідно до вікових, пізнавальних і мовленнєвих  можливостей школярів з 

порушеннями слуху. В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики 

покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання 

предмета є сформовані певні компетентності як здатності учня успішно діяти в навчальних і 

життєвих ситуаціях і нести відповідальність за свої дії. Компетентність є особистісним 
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утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених 

ціннісних орієнтацій, ставлень, оцінок. 

Навчання математики в основній школі передбачає передусім формування предметної 

математичної компетентності та розвитку словникового запасу сутнісний опис яких подано у 

розділі «Державні вимоги» цієї програми. Укладено програму на основі програм масової 

загальноосвітньої школи.  Крім того, це має зробити певний внесок у формування окремих 

ключових (більш загальних, що виходять за межі одного предмета) компетентностей, 

зокрема загальнонавчальної (уміння вчитися), комунікативної (здатності грамотно 

формулювати і висловлювати судження), загальнокультурної та інших. Формування 

зазначених компетентностей підпорядковується реалізації загальних завдань шкільної 

математичної освіти, що здійснюється на всіх ступенях школи. До них належать: 

 формування ставлення учнів до математики як невід’ємної складової загальної культури 

людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі 

ознайомлення з ідеями і методами математики як універсальної мови науки і техніки, 

ефективного засобу моделювання і дослідження процесів і явищ навколишнього світу; 

 забезпечення оволодіння учнями математичною мовою (за можливостями учня словесною; 

дактильною; жестовою – як допоміжною, та письмовою) розуміння ними математичної 

символіки, математичних формул і моделей як таких, що дають змогу описувати загальні 

властивості об’єктів, процесів та явищ; 

 формування здатності логічно обґрунтовувати (на доступній для учня мові) та доводити 

математичні твердження, застосовувати математичні методи у процесі розв’язування 

навчальних і практичних задач, використовувати математичні знання і вміння під час 

вивчення інших навчальних предметів; 

 розвиток умінь працювати з підручником, опрацьовувати математичні тексти, шукати і 

використовувати додаткову навчальну інформацію, критично оцінювати здобуту інформацію 

та її джерела, виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки, використовувати 

отриману інформацію в особистому житті; 

 формування здатності оцінювати правильність і раціональність розв’язування 

математичних задач, обґрунтовувати твердження, приймати рішення в умовах неповної, 

надлишкової, точної та ймовірнісної інформації. 

Крім цих загальних освітніх завдань в основній школі реалізуються такі специфічні 

для даного етапу навчання математики освітні завдання:  

 розширення знань учнів про число (від вивчених у початковій школі натуральних чисел до 

дійсних), формування культури усних, письмових, інструментальних обчислень; 

 формування системи функціональних понять, умінь використовувати функції та їх графіки 

для характеристики залежностей між величинами, опису явищ і процесів; 

 забезпечення оволодіння учнями мовою алгебри, уміннями здійснювати перетворення 

алгебраїчних виразів, розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи, моделювати за 

допомогою рівнянь реальні ситуації, пояснювати здобуті результати; 

 формування в учнів уявлення про математичну статистику і теорію ймовірностей як окремі 

науки, про особливості організації статистичних досліджень, наочне подання статистичних 

даних, визначення числових характеристик статистичного ряду, понять випадкової події та її 

ймовірності; 

 забезпечення оволодіння учнями мовою геометрії, розвиток їх просторових уявлень і уяви, 

умінь виконувати геометричні побудови за допомогою геометричних інструментів (лінійки з 

поділками, транспортира, косинця, циркуля і лінійки); 

 формування в учнів знань про геометричні фігури на площині, їх властивості, а також умінь 

застосовувати здобуті знання у навчальних і життєвих ситуаціях; 

 формування в учнів уявлення про найпростіші геометричні фігури в просторі та їх 

властивості, а також первинних умінь застосовувати їх у навчальних і життєвих ситуаціях;  

 ознайомлення учнів зі способами і методами математичних доведень, формування умінь їх 

практичного використання; 
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 формування в учнів знань про основні геометричні величини (довжину, площу, об’єм, міру 

кута), про способи їх вимірювання й обчислення для планіметричних і найпростіших 

стереометричних фігур, а також уміння застосовувати здобуті знання у навчальних і 

життєвих ситуаціях; 

  вивчення геометричних перетворень площини (рухів, подібності) та їх найпростіших 

властивостей, а також розвиток в учнів функціональних уявлень на геометричному змісті; 

 ознайомлення учнів з основами методу координат і векторного методу. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість 

навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної 

активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. 

Необхідно, де це можливо, не лише показувати виникнення математичного факту із 

практичної ситуації, а й ілюструвати його застосування 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. 

Характеристика навчального змісту і особливостей його реалізації 

Зміст математичної освіти в основній школі структурується за такими змістовими 

лініями: числа; вирази; рівняння і нерівності; функції; елементи комбінаторики, теорії 

ймовірностей та статистики; геометричні фігури; геометричні величини. Кожна з них 

розвивається з урахуванням завдань вивчення математики на цьому ступені шкільної освіти, 

в якому виокремлюються два основні етапи: 5 — 6 класи і 7 — 10 класи. Освітні завдання на 

першому етапі реалізуються у процесі вивчення єдиного курсу математики, на другому — 

двох курсів: алгебри і геометрії. 

Курс математики 5 — 6 класів передбачає розвиток, збагачення і поглиблення знань 

учнів про числа і дії над ними, числові й буквені вирази, величини та їх вимірювання, 

рівняння, числові нерівності, окремі геометричні фігури на площині і в просторі, а також 

засвоєння словесних позначень математичного матеріалу. Понятійний апарат, обчислювальні 

алгоритми, графічні уміння і навички, словниковий запас математичних термінів, що мають 

бути сформовані на цьому ступені вивчення курсу, є тим підґрунтям, що забезпечує успішне 

вивчення в наступних класах алгебри і геометрії, а також інших навчальних предметів, де 

застосовуються математичні знання. 

Основу курсу становить розвиток поняття числа та формування міцних 

обчислювальних і графічних навичок. У 5 — 6 класах відбувається поступове розширення 

множини натуральних чисел до множини раціональних чисел шляхом послідовного 

вивчення дробів (звичайних і десяткових), а також від’ємних чисел разом із формуванням 

культури усних, письмових, інструментальних обчислень. 

Навчальний матеріал, що стосується виразів, величин, рівнянь і нерівностей, 

геометричних фігур, має загалом пропедевтичний характер. Його засвоєння готує учнів до 

свідомого системного вивчення відповідних тем у курсах алгебри і геометрії. Зокрема, учні 

мають зрозуміти систему використання букв для запису законів арифметичних дій, формул, 

навчитись обчислювати значення простих буквених виразів, складати за умовою задачі й 

розв’язувати нескладні рівняння першого ступеня спочатку на основі залежностей між 

компонентами арифметичних дій, а згодом із використанням основних властивостей рівнянь. 

Важливе значення для підготовки учнів до систематичного вивчення алгебри, геометрії та 

інших предметів мають початкові відомості про метод координат, які дістають учні 5 — 6 

класів: зображення чисел на координатній прямій, прямокутна система координат на 
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площині, виконання відповідних побудов, побудова і аналіз окремих графіків залежностей 

між величинами. 

Істотне місце у вивченні курсу займають текстові задачі, краще коли зміст задач 

ґрунтується на вже знайомому для дітей лексичному матеріалі.  Основними функціями задач 

є розвиток логічного мислення учнів та ілюстрація практичного застосування математичних 

знань. Під час розв’язування текстових задач учні також вчаться використовувати 

математичні моделі. Розв’язування таких задач супроводжує вивчення всіх тем, 

передбачених програмою. 

Зміст геометричного матеріалу включає початкові відомості про планіметричні 

(відрізок, промінь, пряма, кут, трикутник, прямокутник, квадрат, коло, круг) і 

стереометричні (прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда, циліндр, конус, куля та ін..) 

фігури. Учні набувають навичок знаходження площ і об’ємів деяких фігур, побудови 

геометричних фігур за допомогою лінійки, косинця, транспортира і циркуля. Розширюються 

уявлення учнів про вимірювання геометричних величин на прикладах вимірювання і 

порівняння відрізків і кутів, побудови відрізків даної довжини і кутів із заданою градусною 

мірою, оперування формулами периметрів, площ і об’ємів геометричних фігур – 

знаходження невідомого компонента формули за відомими. Побудова кута за допомогою 

транспортира або косинця (прямого кута), прямої та відрізка за допомогою лінійки 

використовується при побудові трикутників, прямокутників, перпендикулярних і 

паралельних прямих. 

Вивчення геометричних фігур має передбачати використання наочних ілюстрацій, 

прикладів із довкілля, життєвого досвіду учнів, виконання побудов і сприяння виробленню 

вмінь виділяти форму і розміри як основні властивості геометричних фігур. Закріплення 

понять супроводжується їх класифікацією (кутів, трикутників, взаємного розміщення прямих 

на площині). Властивості геометричних фігур спочатку обґрунтовуються дослідно-

індуктивно, потім застосовуються в конкретних ситуаціях, що сприяє виробленню в учнів 

умінь доказово міркувати. 

Основа інтеграції геометричного матеріалу з арифметичним і алгебраїчним — числові 

характеристики (довжина, площа, об’єм) геометричних фігур. Узагальнюються знання учнів 

про одиниці вимірювання довжини, площі, об’єму і вміння переходити від одних одиниць до 

інших, оскільки ці знання і вміння використовуються у вивченні предметів природничого 

циклу і в трудовому навчанні. 

У навчання математики в 5 — 6 класах вводяться елементи комбінаторики й теорії 

ймовірностей. В учнів формуються початкові відомості про множину, її елементи. Учні 

набувають умінь розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі шляхом розгляду можливих 

варіантів. На прикладах пояснюються поняття випадкової події та ймовірності появи 

випадкової події. 

У 7–9 класах вивчаються два курси: алгебра і геометрія. 

Основними завданнямикурсу алгебри є формування умінь виконання тотожних 

перетворень цілих і дробових виразів, розв’язування рівнянь і нерівностей та їх систем, 

достатніх для свідомого їх використання у вивченні математики і суміжних предметів, а 

також для практичних застосувань. Важливе завдання полягає в залученні учнів до 

використання рівнянь і функцій як засобів математичного моделювання реальних процесів і 

явищ, розв’язування на цій основі прикладних задач. У процесі вивчення курсу посилюється 

роль обґрунтувань математичних тверджень, індуктивних і дедуктивних міркувань, 

формування різноманітних алгоритмів, що має сприяти розвитку логічного мислення і 

алгоритмічної культури школярів. 

На цьому етапі шкільної математичної освіти учні починають ознайомлюватися з 

дійсними числами. Так, до відомих учням числових множин долучається множина 

ірраціональних чисел. 

Основу курсу становлять перетворення раціональних та ірраціональних виразів. 

Важливо забезпечити формування умінь школярів виконувати основні види перетворень 



  

80 
 

таких виразів, що є передумовою подальшого успішного засвоєння курсу та використання 

математичного апарату під час вивчення інших шкільних предметів. Розглядається поняття 

степеня з цілим показником та його властивості. 

Істотного розвитку набуває змістова лінія рівнянь та нерівностей. Процес 

розв’язування рівняння трактується як послідовна заміна даного рівняння рівносильними 

йому рівняннями. На основі узагальнення відомостей про рівняння, здобутих у попередні 

роки, вводиться поняття лінійного рівняння з однією змінною. Курс передбачає вивчення 

лінійних рівнянь, квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до лінійних або квадратних. 

Розглядаються системи лінійних рівнянь та рівнянь другого степеня з двома змінними. Щодо 

останніх, то увага зосереджується на системах, де одне рівняння – другого степеня, а друге –

першого степеня. Передбачається розгляд лише найпростіших систем рівнянь, у яких обидва 

рівняння другого степеня. 

Значне місце відводиться застосуванню рівнянь до розв’язування різноманітних 

задач. Ця робота має пронизувати всі теми курсу. Важливе значення надається формуванню 

умінь застосовувати алгоритм розв’язування задачі за допомогою рівняння. 

Елементарні відомості про числові нерівності доповнюються і розширюються за 

рахунок вивчення властивостей числових нерівностей, лінійних нерівностей з однією 

змінною та квадратних нерівностей. Розглядається розв’язування систем двох лінійних 

нерівностей з однією змінною. 

У 7 класі вводиться одне з фундаментальних математичних понять — поняття 

функції. У цьому ж класі розглядається лінійна функція та її графік. Ці відомості 

використовуються для графічного ілюстрування розв’язування лінійного рівняння з однією 

змінною, а також системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. Інші види функцій 

розглядаються у зв’язку з вивченням відповідного матеріалу, що стосується решти змістових 

ліній курсу. Зокрема у 8 класі в темах «Раціональні вирази» та «Квадратні корені» учні 

ознайомлюються з функціями 
k

x
y , у = x2 і y x  та їх властивостями. У 9 класі 

розглядається квадратична функція. Вивчення її властивостей пов’язується, зокрема, з 

розв’язуванням квадратних нерівностей. 

Таким чином, функціональна лінія пронизує весь курс алгебри основної школи і 

розвивається в тісному зв’язку з тотожними перетвореннями, рівняннями і нерівностями. 

Властивості функцій, як правило, встановлюються за їх графіками, тобто на основі наочних 

уявлень, і лише деякі властивості обґрунтовуються аналітично. У міру оволодіння учнями 

теоретичним матеріалом кількість властивостей, що підлягають вивченню, поступово 

збільшується. Під час вивчення функцій чільне місце відводиться формуванню умінь 

будувати й аналізувати графіки функцій, характеризувати за графіками функцій процеси, які 

вони описують, спроможності розуміти функцію як певну математичну модель реального 

процесу.  

Дев'ятикласники також ознайомляться з основними поняттями комбінаторики, теорії 

ймовірностей та статистики. 

Головна лініякурсу геометрії—геометричні фігури та їх властивості. Основними 

поняттями курсу є: точка, пряма, площина, належати, лежати між. Перші три поняття – це 

основні геометричні фігури, а два останніх – основні відношення. Це неозначувані поняття – 

для них не формулюються означення, але їх зміст розкривається через опис, показ, 

характеристику. Інші поняття курсу визначаються, а їх властивості встановлюються шляхом 

доказових міркувань. Учень має усвідомити, що під час доведення теорем можна 

користуватися означеннями і раніше доведеними теоремами. 

Фігури, що вивчаються на площині— точка, пряма, відрізок, промінь, кут, 

трикутник, чотирикутник, многокутник, коло, круг. Учень повинен формулювати означення 

планіметричних фігур та їх елементів, зображати їх на малюнку, класифікувати кути, 

трикутники, чотирикутники, правильні многокутники. 

У 7 класі учні ознайомлюються з основами геометричної науки –означеннями, 

теоремами, основними методами доведення теорем, основними задачами на побудову. 
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Поглиблюються і систематизуються відомості про геометричні величини: довжину і 

градусну міру кута. 

Однією з основних задач, що вивчається в курсі геометрії, є розв’язування 

трикутників. У 8 класі розглядається задача розв’язування прямокутного трикутника. Для 

цього вводиться поняття косинуса, синуса, тангенса гострого кута прямокутного трикутника, 

доводиться теорема Піфагора. Дана тема продовжується в 9 класі —розв’язуються довільні 

трикутники. Це потребує введення формул для знаходження синуса і косинуса тупого кута та 

доведення теорем косинусів і синусів. 

Поглиблюються і систематизуються відомості про геометричні величини: довжину, 

градусну міру кута, площу. У 8 класі вводиться одне з найскладніших понять шкільного 

курсу —поняття площі. Виведення формул для обчислення площ планіметричних фігур 

(прямокутника, паралелограма, трикутника, ромба, трапеції) спирається на основні 

властивості площ. Вивчення формул площ фігур дає можливість розв’язувати низку 

прикладних задач.  

У 10 класі розширюються уявлення учнів про аналітичне задання геометричних фігур, 

зокрема подається рівняння прямої, кола, виводяться формули довжини відрізка, координат 

середини відрізка, формується поняття про метод координат, який застосовується до 

доведення теорем та розв’язування задач. 

До відомих учням скалярних величин долучаються векторні величини. Розглядаються 

рівні, протилежні, колінеарні вектори.  

Структура програми 

Програму представлено в табличній формі, що містить дві частини: очікувані 

результати навчально-пізнавальної діяльності учнів та зміст навчального матеріалу, 

необхідний для їх досягнення. У правій частині вказано навчальний матеріал, який підлягає 

вивченню у відповідному класі. Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності 

учнів орієнтують на результати навчання, які є об’єктом контролю й оцінювання. Окрім того 

в кінцікожного класу наведено перелік прикладних задач, що можуть виконуватись учнями 

під час навчання. Дані задачі пов’язані як із імплементацією наскрізних ліній ключових 

компетентностей, так і з практичною спрямованістю навчального матеріалу. Перелік задач 

не є обов'язковим для виконання (вчитель може обирати ті задачі, які краще підійдуть 

даному класу та конкретним учням) та не є повним (вчитель може пропонувати учням будь-

які інші практичні задачі на власний розсуд). Зміст навчального матеріалу структуровано за 

темами відповідних навчальних курсів із визначенням мінімальної кількості годин на їх 

вивчення. На початку кожного класу вказано значну кількість резервних годин, які вчитель, 

на власний розсуд може витрачати на систематизацію та повторення матеріалу на початку та 

в кінці року, збільшення кількості годин на кожну із вказаних тем, зокрема для внесення змін 

до орієнтовного календарно-тематичного плану.  

 

 

5 клас 

 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу 

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І 

ВЕЛИЧИНИ  

Учень/учениця: 

наводить приклади: натуральних чисел; 

шкал; числових і буквених виразів, формул; 

рівнянь; 

знаходить на малюнках: відрізок даної 

довжини та кут даної градусної міри;  

 

Натуральні числа. Число нуль.  

 

Цифри. Десятковий запис натуральних 

чисел. 
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геометричні фігури, вказані у змісті; 

розпізнає у просторі та співвідносить з 

обєктами навколишньої дійсності: куб, 

прямокутний паралелепіпед, піраміду; 

розрізняє: цифри і числа 

читає і записує: натуральні числа в межах 

мільярда; 

використовує: властивості арифметичних 

дій з натуральними числами; 

записує і пояснює формули: периметра 

вказаних у змісті геометричних фігур; площі 

прямокутника, квадрата; об’єму 

прямокутного паралелепіпеда й куба; 

пояснює, що таке: натуральне число; квадрат 

і куб натурального числа; пряма; промінь; 

координатний промінь; кут; трикутник; 

квадрат; прямокутник; прямокутний 

паралелепіпед; куб; рівняння; розв’язати 

рівняння; 

пояснює правила: додавання, віднімання, 

множення, ділення, порівняння; виконання 

ділення з остачею; 

класифікує: кути за градусною мірою; 

трикутники за видами їхніх кутів; 

зображує: відрізок даної довжини та кут 

даної градусної міри; вказані у змісті 

геометричні фігури за допомогою лінійки, 

косинця, транспортира; координатний 

промінь, натуральні числа на координатному 

промені; 

вимірює та обчислює: довжину відрізка; 

градусну міру кута; периметр трикутника та 

прямокутника; 

розв’язує вправи, що передбачають: запис 

числа у вигляді суми розрядних доданків; 

виконання чотирьох арифметичних дій з 

натуральними числами; піднесення 

натурального числа до квадрата та куба; 

порівняння натуральних чисел; ділення з 

остачею; обчислення значень числових і 

буквених виразів, периметра і площі 

прямокутника, квадрата і об’єму 

прямокутного паралелепіпеда й куба; 

розв’язує: рівняння на основі залежностей 

між компонентами та результатом 

арифметичних дій; текстові задачі, зокрема 

комбінаторні 

Порівняння натуральних чисел.  

 

Арифметичні дії з натуральними числами та 

їх властивості. Квадрат і куб натурального 

числа.  

 

Ділення з остачею. 

 

Числові вирази. Буквені вирази та формули. 

 

Рівняння. Відрізок, пряма, промінь.  

 

Шкала. Координатний промінь. 

 

Кут та його градусна міра. Види кутів.  

 

Трикутник та його периметр. Види 

трикутників за кутами. 

 

Прямокутник. Квадрат. 

 

Площа і периметр прямокутника і квадрата. 

Прямокутний паралелепіпед. Куб.  

 

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба. 

 

Піраміда 

Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ 

Учень/учениця: 

наводить приклади: звичайних і десяткових 

Звичайні дроби. Правильні та неправильні 

дроби. Звичайні дроби і ділення натуральних 
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дробів; 

розрізняє: звичайні і десяткові дроби; 

правильні і неправильні дроби 

пояснює, що таке: чисельник і знаменник 

дробу; мішане число; 

читає і записує: звичайні та десяткові дроби; 

мішані числа; 

формулює означення: правильного і 

неправильного дробу; відсотка; середнього 

арифметичного; 

розв’язує вправи, що передбачають: 

порівняння, додавання і віднімання 

звичайних дробів з однаковими 

знаменниками; порівняння, округлення, 

додавання, множення і ділення десяткових 

дробів; перетворення мішаного числа у 

неправильний дріб; перетворення 

неправильного дробу в мішане число або 

натуральне число; знаходження відсотка від 

числа та числа за його відсотком; 

знаходження середнього арифметичного 

кількох чисел, середнього значення величини 

чисел. Мішані числа. 

 

Порівняння звичайних дробів з однаковими 

знаменниками. 

 

Додавання і віднімання звичайних дробів з 

однаковими знаменниками. 

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів. 

Порівняння десяткових дробів. Округлення 

десяткових дробів. 

 

Арифметичні дії з десятковими дробами. 

 

Відсотки. 

 

Середнє арифметичне. Середнє значення 

величини 

Розв'язує сюжетні задачі з реальними даними щодо: використання природних ресурсів 

рідного краю; безпеки руху; знаходження периметрів та площ земельних ділянок, підлоги 

класної кімнати, об'єму об'єктів, що мають форму прямокутного паралелепіпеда; розрахунку 

сімейного бюджету, можливості здійснення масштабних покупок; розрахунків, пов'язаних із 

календарем і годинником тощо 

 

7 клас  АЛГЕБРА 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу 

Тема 1. ЦІЛІ ВИРАЗИ 

Учень/учениця: 

наводить приклади: числових виразів; 

виразів зі змінними; одночленів; многочленів 

пояснює: 

·як знайти числове значення виразу зі змінними 

при заданих значеннях змінних; 

· що таке: тотожні вирази, тотожне 

перетворення виразу, одночлен стандартного 

вигляду, коефіцієнт; 

формулює: 

·означення: одночлена, степеня з натуральним 

показником; многочлена, подібних членів 

многочлена, степеня многочлена; 

·властивості степеня з натуральним 

показником; 

·правила: множення одночлена і многочлена, 

множення двох многочленів; 

 

Вирази зі змінними. Цілі раціональні 

вирази.  

 

Тотожність. Тотожні перетворення виразу. 

 

Степінь з натуральним показником. 

Властивості степеня з натуральним 

показником. 

 

Одночлен. Піднесення одночленів до 

степеня. Множення одночленів. 

Многочлен. Подібні члени многочлена та їх 

зведення. 

Степінь многочлена.  

 

Додавання, віднімання і множення 
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розв’язує вправи, що передбачають: 
обчислення значень виразів зі змінними; 

зведення одночлена до стандартного 

вигляду; перетворення добутку одночлена і 

многочлена, суми, різниці, добутку двох 

многочленів у многочлен; розкладання 

многочлена на множники способом 

винесення спільного множника за дужки, 

способом групування, за формулами 

скороченого множення та із застосуванням 

декількох способів; використання зазначених 

перетворень у процесі розв’язування рівнянь, 

доведення тверджень 

многочленів. 

 

Формули квадрата двочлена, різниці 

квадратів, суми і різниці кубів. 

 

Розкладання многочленів на множники 

Тема 2. ФУНКЦІЇ 

Учень/учениця: 

наводить приклади: функціональних 

залежностей; лінійних функцій; 

пояснює, що таке:аргумент; функція; 

область визначення функції; область значень 

функції; графік функції; 

формулює означення понять: функція; 

графік функції; лінійна функція; пряма 

пропорційність; 

називає та ілюструє на прикладах способи 

задання функції; 

описує побудову графіка функції, зокрема 

лінійної та її окремого виду – прямої 

пропорційності; 

розв’язує вправи, що передбачають: 
знаходження області визначення функції; 

знаходження значення функції за даним 

значенням аргументу; побудову графіка 

лінійної функції; знаходження за графіком 

функції значення функції за даним значенням 

аргументу і навпаки; визначення окремих 

характеристик функції за її графіком (додатні 

значення, від’ємні значення, нулі); 

складає та розв'язує задачі на: пряму 

пропорційність на основі життєвого досвіду; 

побудову графіків при моделюванні 

реальних процесів з використанням лінійної 

функції тощо 

Функціональна залежність між величинами 

як математична модель реальних процесів.  

 

Функція. Область визначення та область 

значень функції. Способи задання функції. 

Графік функції. 

 

Лінійна функція її графік та властивості 

Тема 3. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ 

Учень/учениця: 

наводить приклади: рівняння з однією та 

двома змінними; лінійних рівнянь з однією 

та двома змінними; системи двох лінійних 

рівнянь з двома змінними; 

 

Лінійне рівняння з однією змінною. Лінійне 

рівняння з двома змінними та його графік. 

 

Система двох лінійних рівнянь з двома 
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пояснює: 

· що таке система двох лінійних рівнянь з 

двома змінними; 

· скільки розв’язків може мати система двох 

лінійних рівнянь з двома змінними; 

формулює означення: лінійних рівнянь з 

однією та двома змінними; розв’язку 

рівняння з двома змінними; розв’язку 

системи двох лінійних рівнянь з двома 

змінними; 

будує графіки лінійних рівнянь із двома 

змінними; 

описує способи розв’язування системи двох 

лінійних рівнянь з двома змінними; 

характеризує випадки,коли система двох 

лінійних рівнянь з двома змінними має один 

розв’язок; має безліч розв’язків; не має 

розв’язків; 

складає: рівняння та системи рівнянь за 

умовою текстової задачі; 

розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною 

і рівняння, що зводяться до них; текстові 

задачі за допомогою лінійних рівнянь з 

однією змінною; системи двох лінійних 

рівнянь з двома змінними, вказаними у змісті 

способами; текстові задачі за допомогою 

систем двох лінійних рівнянь з двома 

змінними 

змінними. 

 

Розв’язування систем двох лінійних 

рівнянь з двома змінними: графічним 

способом; способом підстановки; способом 

додавання. 

 

Лінійні рівняння та їх системи як 

математичні моделі текстових задач 

Розв'язує сюжетні задачі: на рух з точки зору його безпеки; на розпорядження власними 

та родинними фінансами; фінансового змісту крізь призму історичних подій тощо 

 

 

8-й клас  АЛГЕБРА 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу 

Тема 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ 

Учень/учениця: 

наводить приклади: раціонального 

виразу;раціонального дробу; степеня із 

цілим показником; 

розпізнає: цілі раціональні вирази; дробові 

раціональні вирази; 

пояснює: 

·як виконати скорочення дробу; як звести дріб 

до нового знаменника; як звести дроби до 

спільного знаменника; 

·що таке стандартний вигляд числа; 

формулює: 

·основну властивість дробу; властивості 

Степінь із цілим показником та його 

властивості.  

 

Стандартний вигляд числа. 

 

Раціональні вирази.  

 

Раціональні дроби. Основна властивість 

раціонального дробу. 

 

Арифметичні дії з раціональними 

дробами. 
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степеня з цілим показником; 

·правила: додавання, віднімання, множення, 

ділення дробів, піднесення дробу до степеня; 

·умову рівності дробу нулю; 

·означення: степеня з нульовим показником; 

степеня з цілим від’ємним показником; 

описує властивості функції 𝑦 =
𝑘

𝑥
 за її 

графіком; 

розв’язує вправи, що передбачають: 
скорочення дробів; зведення дробів до 

спільного знаменника; знаходження суми, 

різниці, добутку, частки дробів; тотожні 

перетворення раціональних виразів; 

розв’язування рівнянь зі змінною в 

знаменнику дробу; перетворення степенів з 

цілим показником; запис числа в 

стандартному вигляді; побудову графіка 

функції  𝑦 =
𝑘

𝑥
 

Раціональні рівняння.  

Рівносильні рівняння. 

 

Функція 𝑦 =
𝑘

𝑥
, її графік і властивості 

Тема 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА  

Учень/учениця: 

наводить приклади: раціональних чисел; 

ірраціональних чисел; 

пояснює, що таке: раціональне число; 

ірраціональне число; дійсне число; 

формулює: означення арифметичного 

квадратного кореня з числа; властивості 

арифметичного квадратного кореня; 

характеризує: властивості функцій  𝑦 = 𝑥2,

𝑦 = √𝑥,за їх графіками; 

розв’язує вправи, що передбачають: 
застосування поняття арифметичного 

квадратного кореня для обчислення значень 

виразів, спрощення виразів, розв’язування 

рівнянь, порівняння значень виразів; 

перетворення виразів із застосуванням 

винесення множника з-під знака кореня, 

внесення множника під знак кореня, 

звільнення від ірраціональності в 

знаменнику дробу; побудову графіків 

функцій 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = √𝑥;  

 

Функція y = x2, її графік і властивості. 

 

Арифметичний квадратний корінь. 

Властивості арифметичного квадратного 

кореня. 

 

Раціональні числа.  

 

Ірраціональні числа. Дійсні числа. 

 

Функція 𝑦 = √𝑥, її графік і властивості 

Тема 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ 

Учень/учениця: 

наводить приклади: квадратних рівнянь; 

квадратних тричленів; 

формулює: 

·означення квадратного рівняння та 

квадратного тричлена; кореня квадратного 

 

Квадратні рівняння. 

 

Формула коренів квадратного рівняння. 

 

Теорема Вієта. 
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рівняння; 

·теорему Вієта; 

записує: формулу коренів квадратного 

рівняння; формулу розкладання квадратного 

тричлена на лінійні множники; 

складає квадратне рівняння за умовою 

текстової задачі; 

розв’язує вправи, що передбачають: 

знаходження коренів квадратних рівнянь; 

розкладання квадратного тричлена на 

множники; знаходження коренів рівнянь, що 

зводяться до квадратних; складання і 

розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, 

що зводяться до них, як математичних 

моделей прикладних задач 

 

Квадратний тричлен.  

 

Розкладання квадратного тричлена на 

лінійні множники. 

 

Розв’язування рівнянь, які зводяться до 

квадратних. 

 

Квадратне рівняння та рівняння які 

зводяться до квадратних, як математичні 

моделі прикладних задач 

Розв'язує сюжетні задачі на: використання взаємозв'язків економічних явищ; види та 

розрахунки податків, платежів; рух; продуктивність праці; вартість товару; сумісну 

роботу; суміші та сплави тощо 

 

9 клас  АЛГЕБРА 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу 

Тема 1. НЕРІВНОСТІ  

Учень/учениця: 

наводить приклади: числових нерівностей; 

нерівностей зі змінними; лінійних 

нерівностей з однією змінною; подвійних 

нерівностей; 

пояснює що таке об’єднання та перетин 

числових проміжків; 

формулює: 

· властивостічислових нерівностей, 

властивості нерівностей зі змінною; 

·означення: розв’язку лінійної нерівності з 

однією змінною, рівносильних нерівностей; 

обґрунтовує властивості числових 

нерівностей; 

зображує на координатній прямій: 

об’єднання та перетин числових проміжків, 

задані нерівностями числові проміжки; 

виконує обернене завдання; 

записує розв’язки нерівностей та їх систем у 

вигляді об’єднання числових проміжків або у 

вигляді відповідних нерівностей; 

розв’язує: лінійні нерівності з однією 

змінною; системи лінійних нерівностей з 

однією змінною 

 

Числові нерівності. Основні властивості 

числових нерівностей. 

 

Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з 

однією змінною. 

 

Числові проміжки. 

 

Рівносильні нерівності. 

 

Системи лінійних нерівностей з однією 

змінною 
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Тема 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ   

Учень/учениця: 

наводить приклади квадратичної функції; 

обчислює значення функції в точці 

пояснює перетворення графіків функції: 

f(x)→f(x)+а;  f (x) →f (x+а); f(x) → kf(x), f (x) 

→ – f(x); алгоритм побудови графіка 

квадратичної функції; 

характеризує функцію за її графіком 

розв’язує вправи, що передбачають: 
побудову графіка квадратичної функції; 

розв’язування квадратних нерівностей; 

знаходження розв’язків систем двох рівнянь 

з двома змінними, з яких хоча б одне 

рівняння другого степеня; складання і 

розв’язування систем рівнянь з двома 

змінними як математичних моделей 

прикладних задач 

 

Властивості функції. Нулі функції, 

проміжки знакосталості, зростання і 

спадання функції, найбільше та найменше 

значення функції. 

Перетворення графіків функцій. 

Квадратична функція, її графік і 

властивості. 

Квадратна нерівність. Система двох 

рівнянь з двома змінними. 

Система двох рівнянь з двома змінними як 

математична модель прикладної задачі 

Тема 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ  

Учень/учениця: 

наводить приклади: числової 

послідовності; арифметичної та геометричної 

прогресій; 

формулює означення і властивості 

арифметичної та геометричної прогресій; 

записує і пояснює: 

·формули: n-го  члена арифметичної та 

геометричної прогресій, суми перших n 

членів цих прогресій; 

·властивості арифметичної та геометричної 

прогресій 

розв’язує вправи, що передбачають: 
обчислення членів прогресії; задання 

прогресій за даними їх членами або 

співвідношеннями між ними; обчислення сум 

перших n членів арифметичної й 

геометричної прогресій; використання 

формул загальних членів і сум прогресій для 

знаходження невідомих елементів прогресій 

Числові послідовності.  

 

Арифметична та геометрична прогресії, їх 

властивості. Формули n-го члена 

арифметичної та геометричної прогресій.  

 

Формули суми перших n членів 

арифметичної та геометричної прогресій 

Тема 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА 

СТАТИСТИКИ  

Учень/учениця: 

наводить приклади: випадкових подій, 

подання статистичних даних у вигляді 

таблиць, діаграм, графіків, застосування 

правил комбінаторики 

пояснює, що таке: частота випадкової події, 

ймовірність випадкової події 

знаходить, відбирає і впорядковує 

Основні правила комбінаторики.  

 

Частота та ймовірність випадкової події.  

 

Початкові відомості про статистику.  

 

Способи подання даних та їх обробки 
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інформацію з доступних джерел 

розв’язує задачі, що передбачають: 

використання комбінаторних правил суми та 

добутку; знаходження ймовірності 

випадкової події; обчислення частоти 

випадкової події; подання статистичних 

даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків 

Розв’язує сюжетні задачі на: розрахунок та аналіз фінансової спроможності родини; 

розрахунок обсягу сплачених податків; прийняття рішень стосовно особистих та 

колективних фінансових питань тощо 

 

 

 

7 клас  ГЕОМЕТРІЯ 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу 

Тема 1. ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ  

Учень/учениця: 

наводить приклади геометричних фігур, 

указаних у змісті; 

пояснює, що таке: точка, пряма, належати, 

лежати між, відрізок, промінь, кут, довжина 

відрізка, градусна міра кута, рівні відрізки, 

рівні кути, бісектриса кута, відстань між 

точками; 

формулює: властивості: розміщення точок 

на прямій; вимірювання й відкладання 

відрізків і кутів; 

класифікує кути (гострі, прямі, тупі, 

розгорнуті); 

вимірює та обчислює: довжину відрізка, 

градусну міру кута, використовуючи 

властивості їх вимірювання; 

зображуєі знаходить на малюнках 
геометричні фігури, вказані у змісті 

застосовує вивчені означення і властивості 

до розв’язування задач 

 

Геометричні фігури.  

 

Точка, пряма, відрізок, промінь, кут. Їх 

властивості.  

 

Вимірювання відрізків і кутів. Бісектриса 

кута.  

 

Відстань між двома точками 

 

Тема 2. ВЗАЄМНЕ РОЗМІЩЕННЯ ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ  

Учень/учениця: 

наводить приклади геометричних фігур, 

указаних у змісті 

співвідносить з об'єктами навколишньої 

дійсності: суміжні та вертикальні кути, 

паралельні та перпендикулярні прямі; 

пояснює: 

·що таке теорема, означення, ознака, наслідок, 

умова і вимога теореми, пряме і обернене 

Суміжні та вертикальні кути, їх властивості. 

Паралельні та перпендикулярні прямі, їх 

властивості. 

 

Перпендикуляр. Відстань від точки до 

прямої. Кут між двома прямими, що 

перетинаються. 

 

Кути, утворені при перетині двох прямих 
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твердження, доведення теореми; 

·суть доведення від супротивного; 

формулює: 

··означення: суміжних і вертикальних кутів, 

паралельних і перпендикулярних прямих, 

перпендикуляра, відстані від точки до 

прямої; 

··властивості: суміжних і вертикальних кутів; 

паралельних і перпендикулярних прямих, 

кутів, утворених при перетині паралельних 

прямих січною; 

··ознаки паралельності прямих 

вимірює та обчислює відстань від точки до 

прямої; 

зображуєта знаходить на малюнках: 
паралельні й перпендикулярні прямі; 

перпендикуляр; кути, утворені при перетині 

двох прямих січною; 

обґрунтовує паралельність і 

перпендикулярність прямих; 

доводить: властивості суміжних і 

вертикальних кутів; паралельних прямих; 

перпендикулярних прямих; 

застосовує вивчені означення і властивості 

до розв’язування задач 

січною. Ознаки паралельності прямих.  

 

Властивості кутів, утворених при перетині 

паралельних прямих січною 

 

Тема 3. ТРИКУТНИКИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ 

Учень/учениця: 

наводить приклади: геометричних фігур, 

указаних у змісті; рівних фігур; 

пояснює, що таке рівні фігури; 

формулює: 

··означення: зовнішнього кута трикутника; 

різних видів трикутників; бісектриси, 

висоти, медіани трикутника; 

··властивості: рівнобедреного і прямокутного 

трикутників; 

· ознаки: рівності трикутників, 

рівнобедреного трикутника; 

класифікує трикутники за сторонами і за 

кутами; 

зображуєта знаходить на малюнках: 
рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні 

трикутники та їх елементи; зовнішній кут 

трикутника; рівні трикутники; 

обґрунтовує: належність трикутника до 

певного виду; рівність трикутників; 

доводить: властивості й ознаки 

рівнобедреного трикутника; властивість 

кутів трикутника; властивість зовнішнього 

кута трикутника; 

 

Трикутник і його елементи. Висота, 

бісектриса і медіана трикутника. 

 

Рівність геометричних фігур. Ознаки 

рівності трикутників. 

 

Види трикутників.  

 

Рівнобедрений трикутник, його властивості 

та ознаки. 

 

Нерівність трикутника.  

 

Сума кутів трикутника.  

 

Зовнішній кут трикутника та його 

властивості. 

 

Властивості прямокутних трикутників 
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застосовує вивчені означення і властивості 

до розв’язування задач практичного змісту 

Тема 4. КОЛО І КРУГ(8 год) 

Учень/учениця: 

наводить приклади геометричних фігур, 

указаних у змісті; 

формулює: 

·означення: кола, круга, їх елементів; дотичної 

до кола; серединного перпендикуляра до 

відрізка; кола, описаного навколо 

трикутника, і кола, вписаного в трикутник; 

·властивості: серединного перпендикуляра до 

відрізка; бісектриси кута; дотичної до кола; 

діаметра і хорди кола; серединних 

перпендикулярів до сторін трикутника; 

бісектрис кутів трикутника; 

зображуєта знаходить на малюнках: коло 

та його елементи; дотичну до кола; коло, 

вписане в трикутник; коло, описане навколо 

трикутника; 

виконує циркулем і лінійкою задачі на 

побудову вказані у змісті; 

застосовує вивчені означення і властивості 

до розв’язування задач, зокрема практичного 

змісту 

 

Коло. Круг. 

 

Дотична до кола та її властивість. 

 

Основні задачі на побудову:  

- побудова трикутника за трьома 

сторонами; 

- побудова кута, що дорівнює даному; 

- побудова бісектриси даного кута; 

- поділ даного відрізка навпіл; 

- побудова прямої, перпендикулярної 

до даної. 

 

Коло, описане навколо трикутника. 

 

Коло, вписане в трикутник 

 

Розв’язує задачі практичного змісту на: знаходження відстані до недоступної точки; 

встановлення рівновіддаленості об’єктів на поверхні Землі; використання жорсткості 

трикутника в будівництві тощо 

 

 

 

8-й клас  ГЕОМЕТРІЯ 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу 

 

Тема 1. ЧОТИРИКУТНИКИ 
 

Учень/учениця: 

наводить приклади геометричних фігур, 

указаних у змісті; 

пояснює, що таке: чотирикутник; опуклий і 

неопуклий чотирикутник; елементи 

чотирикутника; 

 

 

формулює: 

·означення і властивості вказаних у змісті 

чотирикутників; центральних і вписаних 

 

Чотирикутник, його елементи. Сума кутів 

чотирикутника. Паралелограм, його 

властивості й ознаки.  

 

Прямокутник, ромб, квадрат та їх 

властивості. Трапеція. 

 

Вписані та центральні кути. Вписані та 

описані чотирикутники.  
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кутів; вписаного і описаного 

чотирикутників; середньої лінії трикутника і 

трапеції; 

·ознаки паралелограма; вписаного і описаного 

чотирикутників; 

·теорему: Фалеса; про суму кутів 

чотирикутника; 

класифікує чотирикутники; 

зображуєта знаходить на малюнках 
чотирикутники різних видів та їх елементи; 

обґрунтовує належність чотирикутника до 

певного виду; 

доводить:властивості й ознаки 

паралелограма; властивості прямокутника, 

ромба, квадрата; 

застосовує вивчені означення і властивості 

до розв’язування задач, зокрема практичного 

змісту 

Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, 

її властивості. 

 

Середня лінія трапеції, її властивості 

Тема 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ  

Учень/учениця: 

наводить приклади подібних трикутників; 

пояснює зв’язок між рівністю і подібністю 

геометричних фігур; 

формулює: 

·теорему: про медіани трикутника; про 

властивість бісектриси трикутника; 

·означення подібних трикутників; 

·ознаки подібності трикутників; 

·узагальнену теорему Фалеса; 

зображує та знаходить на малюнках 
подібні трикутники; 

 

обґрунтовує подібність трикутників; 

застосовує вивчені означення й властивості 

до розв’язування задач, зокрема при 

знаходженні відстаней на місцевості 

 

Узагальнена теорема Фалеса. 

 

Подібні трикутники. 

 

Ознаки подібності трикутників. 

 

Властивість медіани та бісектриси 

трикутника 

 

 

Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ 

Учень/учениця: 

наводить приклади геометричних фігур та 

співвідношень, указаних у змісті; 

пояснює: що таке похила та її проекція; що 

означає «розв’язати прямокутний 

трикутник»; 

формулює: 

·властивості перпендикуляра і похилої; 

·означення синуса, косинуса, тангенса гострого 

кута прямокутного трикутника; 

·теорему Піфагора; 

 

Синус, косинус, тангенс гострого кута 

прямокутного трикутника. 

 

Теорема Піфагора. 

 

Перпендикуляр і похила, їх властивості. 

 

Співвідношення між сторонами і кутами 

прямокутного трикутника. 
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·співвідношення між сторонами і кутами 

прямокутного трикутника; 

знаходить на малюнках сторони 

прямокутного трикутника, відношення яких 

дорівнює синусу, косинусу, тангенсу 

вказаного гострого кута; 

обчислює значення синуса, косинуса, 

тангенса для кутів 30°, 45°, 60°; 

доводить теорему Піфагора; 

розв’язує прямокутні трикутники 

застосовує вивчені означення й властивості 

до розв’язування задач, зокрема практичного 

змісту 

Значення синуса, косинуса, тангенса деяких 

кутів. 

 

Розв’язування прямокутних трикутників 

 

Тема 4. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ  

 

Учень/учениця: 

наводить приклади геометричних фігур, 

указаних у змісті; 

пояснює, що таке: многокутник та його 

елементи; площа многокутника; 

многокутник, вписаний у коло та описаний 

навколо кола; 

формулює: 

·означення: многокутника, вписаного у коло; 

многокутника, описаного навколо кола; 

·теорему: про площу прямокутника, 

паралелограма, трикутника, трапеції; 

записуєта пояснює формули площі 

геометричних фігур, указаних у змісті; 

зображуєта знаходить на малюнках: 
многокутник і його елементи; многокутник, 

вписаний у коло; многокутник, описаний 

навколо кола; 

співвідносить з об'єктами навколишньої 

дійсності вказані у змісті фігури; 

обчислює площі вказаних у змісті фігур; 

застосовує вивчені означення, властивості та 

формули до розв’язування задач, зокрема 

знаходження площ реальних об’єктів; 

розв’язує задачі на: розбиття 

многокутника на рівновеликі; дослідження 

рівноскладеності многокутників тощо 

 

Многокутник та його елементи. 

 

Многокутник, вписаний у коло, і 

многокутник, описаний навколо кола. 

 

Поняття площі многокутника. 

 

Площі прямокутника, паралелограма, 

ромба, трикутника, трапеції 

 

Розв’язує задачі практичного змісту на: визначення відстані до недоступної точки; 

висоти предмета; знаходження кутів (кута підйому дороги, відкосу, кута, під яким видно 

деякий предмет) тощо 

 

9-й клас  ГЕОМЕТРІЯ 

Очікувані результати навчально- Зміст навчального матеріалу 
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пізнавальної діяльності учнів 

Тема 1. КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ  

Учень/учениця: 

наводить приклади співвідношень, 

указаних у змісті; 

пояснює: 

·   що таке синус, косинус, тангенс кутів від 0° 

до 180°; рівняння фігури; 

·як можна задати на координатній площині: 

пряму; коло; 

формулює теореми про:  

відстань між двома точками; координати 

середини відрізка; 

записуєта пояснює: 

·формули координат середини відрізка, відстані 

між двома точками; 

·рівняння кола, прямої; 

зображує та знаходить на малюнках 

геометричну фігуру (пряму, коло) за її 

рівнянням у заданій системі координат; 

обчислює: 

·координати середини відрізка; 

·відстань між двома точками, заданих своїми 

координатами; 

доводить теорему про: відстань між двома 

точками; координати середини відрізка; 

застосовує вивчені формули й рівняння 

фігур до розв’язування задач 

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 

180°. 

Тотожності: 

sin (180° – α) = sin α; 

cos (180° – α) = – cos α. 

 

Координати середини відрізка. 

 

Відстань між двома точками із заданими 

координатами. 

 

Рівняння кола і прямої 

 

Тема 2. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ 

Учень/учениця: 

наводитьприклади: рівних, протилежних, 

колінеарних векторів; 

пояснює: 

·що таке: вектор; модуль і напрям вектора; 

одиничний вектор; нуль-вектор; колінеарні 

вектори; протилежні вектори; координати 

вектора; сума і різниця векторів; добуток 

вектора на число; 

·як задати вектор; 

·як відкласти вектор від заданої точки; 

·за якими правиламизнаходять: суму векторів; 

добуток вектора на число; 

формулює: 

·означення: рівних векторів; скалярного 

добутку векторів; 

·властивості:дій над векторами; 

зображує і знаходить на малюнках: вектор; 

вектор, рівний або протилежний даному, 

колінеарний із даним, у т. ч. за його 

 

Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність 

векторів.  

 

Координати вектора. Додавання і 

віднімання векторів. Множення вектора на 

число. Колінеарні вектори. Скалярний 

добуток векторів 
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координатами; вектор, що дорівнює сумі 

(різниці) векторів, добутку вектора на число; 

обчислює: 

· координати вектора,суми (різниці) векторів, 

добутку вектора на число; 

· довжину вектора, кут між двома векторами; 

обґрунтовує:рівність, колінеарність 

векторів; 

застосовує вивчені означення й властивості 

до розв’язування задач 

 

Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ 

Учень/учениця: 

пояснює,що означає «розв’язати трикутник»; 

формулює теорему: косинусів; синусів; 

записуєта пояснює формули площі 

трикутника (Герона; за двома сторонами і 

кутом між ними); 

зображує та знаходить на малюнках 

елементи трикутника, необхідні для 

обчислення його невідомих елементів; 

обчислює: довжини невідомих сторін та 

градусні міри невідомих кутів трикутника; 

площі трикутників; 

застосовує вивчені формули й властивості до 

розв’язування задач 

Теореми косинусів і синусів. 

 

Формули для знаходження площі 

трикутника 

Тема 4. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ.ДОВЖИНА КОЛА. ПЛОЩА КРУГА  

Учень/учениця: 

наводить приклади геометричних фігур, 

указаних у змісті; 

пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; 

площа круга; правильний многокутник 

(трикутник, чотирикутник, шестикутник), 

вписаний у коло та описаний навколо кола; 

співвідносить з об'єктами навколишньої 

дійсності вказані у змісті фігури; 

обчислює: радіус кола за стороною 

вписаного в нього правильного 

многокутника (трикутника, чотирикутника, 

шестикутника) і навпаки; радіус кола за 

стороною описаного навколо нього 

правильного многокутника (трикутника, 

чотирикутника, шестикутника) і навпаки; 

довжини кола і дуги кола; площі круга, 

сектора  

будує; правильний трикутник, чотирикутник, 

шестикутник; 

застосовує вивчені означення, властивості та 

формули до розв’язування задач 

 

Правильний многокутник, його види та 

властивості.  

 

Правильний многокутник, вписаний у коло 

та описаний навколо кола. 

 

Довжина кола. Довжина дуги кола. 

 

Площа круга та його частин 
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Тема 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ 

Учень/учениця: 

наводить приклади:·фігур та їх образів при 

геометричних переміщеннях, указаних у 

змісті; фігур, які мають центр симетрії, вісь 

симетрії; рівних фігур; 

пояснює, що таке: переміщення (рух); образ 

фігури при геометричному переміщенні; 

фігура, симетрична даній відносно точки 

(прямої); симетрія відносно точки (прямої); 

паралельне перенесення; поворот; рівність 

фігур; 

формулює: 

·означення:рівних фігур;  

·властивості: переміщення; симетрії відносно 

точки (прямої); паралельного перенесення; 

повороту; 

зображує і знаходить на малюнках фігури, в 

які переходять дані фігури при різних видах 

переміщень; 

обґрунтовує: симетричністьдвох фігур 

відносно точки (прямої); наявність у фігури 

центра (осі) симетрії; рівність фігур із 

застосуванням переміщень; 

застосовує вивчені означення й властивості 

до розв’язування задач 

 

Переміщення (рух) та його властивості. 

 

Симетрія відносно точки і прямої, поворот, 

паралельне перенесення. 

 

Рівність фігур 

 

Розв’язує задачі на: знаходження невідомих елементів реальних об’єктів; знаходження 

площ реальних об’єктів, покриття площини правильними многокутниками тощо  

 

 

Історія 

Пояснювальна записка 
 

Навчання історії спрямоване на реалізацію загальної мети базової загальної освіти, 

яка полягає в розвитку та соціалізації особистості учнів, формуванні їхньої 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 основної 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. 

 

Мета шкільної історичної освіти 
 



  

97 
 

Метою шкільної історичної освіти є: а) формування вільної особистості, яка визнає 

загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та 

почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці; б) виховання засобами історії 

громадянської свідомості, зорієнтованої на патріотичне почуття приналежності до власної 

країни та до її спільних історичних, політичних і культурних цінностей, а також на 

демократичні пріоритети й злагоду в суспільстві; в) прищеплення толерантності й поваги до 

різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння знаходити порозуміння з іншими людьми 

задля досягнення суспільно значущих цілей. 

Реалізація цієї мети здійснюється через розвиток основних складових історичної 

свідомості: а) накопичення знань про основні події, явища та процеси, їх давніші та сучасні 

інтерпретації; б) оволодіння способами розумових дій, необхідних для розуміння минулого, 

осягнення сучасного і прогнозування майбутнього, а саме: бачення зв’язку між історичними 

подіями та явищами (логічне мислення); уміння оцінювати їх під різними кутами зору 

(критичне мислення); знаходження нових аспектів змісту чи нових способів розв’язання 

проблем (творче мислення); співпереживання людям, що опинилися у вирі несприятливих 

історичних подій (емпатійне мислення). 

 

Компетентнісний потенціал предмета 
(за ключовими компетентностями) 

 

№ 

з/

п 

Ключові 

компетентності 
Компоненти 

1 Спілкування 

державною (і 

рідною, в разі 

відмінності) 

мовами 

Уміння: доступно і переконливо висловлювати думки, 

використовувати виражальні можливості мови для опису подій 

минулого і сучасності, реагувати мовними засобами на 

соціальні й культурні явища; розпізнавати мовні засоби 

впливу, розрізняти техніки переконування та маніпуляції; 

вести аргументовану дискусію на відповідну тематику; читати 

і розуміти перекладені та адаптовані українською 

літературною мовою писемні джерела, авторські публікації на 

історичні й соціально-політичні теми; творити українською 

мовою (усно і письмово) тексти історичного та соціального 

змісту. 

Ставлення: повага до української як державної / рідної (у разі 

відмінності) мови, зацікавлення її розвитком, розуміння 

цінності кожної мови; критичне сприймання інформації 

історичного та суспільно-політичного характеру; толерантне 

ставлення до альтернативних висловлювань інших людей. 

Навчальні ресурси: доповідь, виступ, дискусія. 

2 Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: читати і розуміти науково-популярні публікації та 

художні твори історичного змісту іноземною мовою; 

знаходити потрібну інформацію про світ іноземними мовами; 

створювати іноземною мовою інформацію про минуле й 

сучасні суспільні (зокрема культурні) процеси в Україні; 

спілкуватися з однолітками, які представляють різні країни, 

для взаємообміну знаннями з історії. 

Ставлення: інтерес до історії культурного, економічного й 

суспільно-політичного життя країн регіону, Європи і світу. 

Навчальні ресурси: іншомовні науково-популярні публікації, 

адаптовані художні твори іноземною мовою. 

3 Математична Уміння: оперувати цифровими даними, математичними 
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компетентність поняттями для пізнання і пояснення минулого й сучасних 

суспільних подій, явищ і процесів; перетворювати джерельну 

інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, 

схема тощо); будувати логічні ланцюжки подій, вчинків; 

використовувати статистичні матеріали у вивченні історії. 

Ставлення: прагнення обирати раціональні способи 

пояснення подій минулого, причин і можливих шляхів 

розв’язання сучасних соціальних, політичних, економічних 

проблем. 

Навчальні ресурси: джерела із статистичними даними у 

формі діаграм, таблиць, графіків тощо. 

4 Основні 

компетентності у 

природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: пояснювати та оцінювати вплив природного 

середовища на життя людини в окремі історичні періоди; 

розкривати зміст і значення господарських, промислових, 

наукових і науково-технічних революцій, вплив на суспільне 

життя технологій, технічних винаходів і наукових теорій. 

Ставлення: сталий інтерес до науково-технічного прогресу та 

здобутків природничих наук; визнання цінності природних 

ресурсів для сьогодення та майбутніх поколінь, готовність 

раціонально їх використовувати в повсякденному житті; 

сміливо реагувати на ризики екологічних загроз, долучаючись 

до громадських акцій на захист природи. 

Навчальні ресурси: матеріали про розвиток природничих 

наук у різні історичні періоди. 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: використовувати цифрові технології для пошуку 

потрібної історичної та соціальної інформації, її 

нагромадження, перевірки і впорядкування; створювати 

вербальні й візуальні (графіки, діаграми, фільми) тексти, 

мультимедійні презентації та поширювати їх; виявляти 

маніпуляції інформацією соціального та історичного змісту під 

час аналізу повідомлень електронних медіа; виявляти джерела 

й авторів інформації, робити коректні посилання. 

Ставлення: дотримання визначених норм поведінки і 

моральних правил у роботі з соціальною інформацією, зокрема 

дотримання авторського права. 

Навчальні ресурси: публікації на історичну, соціально-

політичну тематику, електронні інформаційні ресурси, цифрові 

бібліотеки. 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати власні навчальні цілі в соціальній сфері й 

галузі знань про минуле; аналізувати процес власного 

навчання, відстежувати зміни у сприйнятті інформації; 

знаходити й опрацьовувати джерела соціальної та історичної 

інформації; критично аналізувати й узагальнювати здобуті 

відомості й досвід. 

Ставлення: розуміння соціальної ролі освіти в минулому і 

тепер, відкритість до сталого самонавчання, бажання ділитися 

знаннями з іншими. 

Навчальні ресурси: матеріали, в яких відображено алгоритми 

опрацювання інформації соціального та історичного змісту. 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: використовувати досвід пізнання історії для вибору 

дійових життєвих стратегій; виявляти можливості й загрози 

для майбутньої професійної та підприємницької діяльності, 
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аналізуючи світовий досвід та уроки минулого; працювати для 

загального добра громади; генерувати нові ідеї, оцінювати 

переваги і ризики, вести перемовини, працювати самостійно і в 

групі; планувати, організовувати, реалізовувати індивідуальні 

чи командні проекти (зокрема дослідницько-пошукового 

характеру), представляти їх результати. 

Ставлення: готовність використовувати досвід історії для 

самопізнання й досягнення добробуту; усвідомлення 

важливості дотримання етичних норм підприємницької 

діяльності та потреби розвитку соціально відповідального 

бізнесу; зважений підхід до ухвалення рішень, що несуть 

ризики, ґрунтований на досвіді минулого і сучасного 

соціального життя. 

Навчальні ресурси: біографії історичних постатей, відомих 

підприємців-меценатів, які розвивали українську культуру. 

8 Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння: критично аналізувати джерела масової інформації для 

протистояння деструктивним і маніпулятивним технікам 

впливу; знаходити переконливі історичні приклади вирішення 

конфліктів; працювати в групі, досягати порозуміння та 

налагоджувати співпрацю, використовуючи власний і чужий, 

зокрема взятий з історії, досвід; бути активним і 

відповідальним членом громадянського суспільства, що знає 

права людини і вміє їх захищати; ухвалювати зважені рішення, 

спрямовані на розвиток місцевої громади і суспільства, 

використовуючи знання з історії та інших соціальних 

дисциплін; ефективно співпрацювати з іншими, ініціювати та 

реалізовувати проекти екологічного, соціального характеру. 

Ставлення: ідентифікування себе як особистості й 

громадянина України; усвідомлення цінності людини (її життя, 

здоров’я, честі й гідності, недоторканності й безпеки); 

співпереживання за долю рідних і близьких, інших осіб, що 

потребують допомоги і підтримки; пошанування досвіду й 

цінностей власного й інших народів, держав, релігій і культур; 

толерантне сприйняття і ставлення до життєвої позиції іншого; 

волонтерство, підтримка громадських проектів та ініціатив. 

Навчальні ресурси: Конституція України, міжнародні правові 

акти, біографії історичних постатей, сучасна публіцистика. 

9 Обізнаність та 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: образно мислити та уявляти; інтерпретувати твори 

мистецтва; розвивати власну національно-культурну 

ідентичність у сучасному багатокультурному світі; 

окреслювати основні тенденції розвитку культури в минулому 

та сьогоденні; використовувати мистецькі артефакти для 

пізнання минулого, осмислювати твори мистецтва в 

історичному контексті; зіставляти досягнення української 

культури з іншими культурами; виявляти вплив культури на 

особу та розвиток цивілізації. 

Ставлення: свідоме збереження і розвиток власної 

національної культури, повага до культур інших народів; 

відповідальна поведінка та піклування про пам’ятки 

української і світової культури; відкритість до міжкультурного 

діалогу. 

Навчальні ресурси: твори мистецтва, творчі проекти, 
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інтерактивні заняття в музеях, галереях тощо. 

10 Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: змінювати навколишній світ засобами сучасних 

технологій без шкоди для середовища; уміння надавати 

допомогу собі й тим, хто її потребує; ухвалювати рішення, 

обмірковуючи альтернативи і прогнозуючи наслідки для 

здоров’я, добробуту і безпеки людини; регулярно 

практикувати фізичну діяльність, демонструвати рухові вміння 

й навички з фізичної культури та використовувати їх у різних 

життєвих ситуаціях. 

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, відповідальність за власну діяльність у 

природі; усвідомлення значення здоров’я для самовираження 

та соціальної взаємодії. 

Навчальні ресурси: соціальні / екологічні 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; інформація про історію спортивного руху в 

Україні. 

 

 

 

 

Інтегровані змістові лінії 
 

Інтегровані змістові лінії відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, 

що послідовно розкриваються у процесі навчання і виховання учнів; змістові лінії 

співвідносяться з ключовими компетентностями, опанування яких забезпечує формування 

ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих 

ситуаціях. Навчання по змістових лініях реалізується через актуалізацію відповідних 

знаннєвих, діяльнісних і оцінно-ціннісних компонентів, творчу роботу при міжпредметній та 

внутрішньопредметній інтеграції, позакласну роботу і роботу гуртків за інтересами, участь у 

загальнонаціональних учнівських конкурсах. 

Змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток» передбачає 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. Учнів 5–6 класів орієнтують на 

сприйняття природи як цілості, взаємозв’язку людини і природного середовища, залежність 

людини від природних ресурсів, бережливе ставлення до природного середовища. Учнів 7–

9 класів орієнтують на розуміння взаємозв’язку між культурним, соціальним, економічним і 

технологічним розвитком людства; важливості біологічної й культурної багатоманітності та 

екологічної стабільності; відповідальність людини за збереження природи; навчають 

замислюватися над проблемами навколишнього середовища та шляхами їх розв’язання. 

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» сприятиме формуванню 

діяльного члена громади і суспільства, який розуміє принципи і механізми функціонування 

суспільства, є вільною особистістю, яка визнає загальнолюдські й національні цінності та 

керується морально-етичними критеріями і почуттям громадянської відповідальності у 
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власній поведінці. Учнів 5–6 класів орієнтують цінувати демократичний устрій, спільну 

діяльність, громадянську ініціативу й роботу, засновану на добровільності; бути 

ініціативним, формувати власну думку й уміти її висловлювати. Учнів 7–9 класів орієнтують 

пізнавати і захищати свої права і права інших людей, розуміти зв’язок між громадянською 

позицією й розвитком суспільства; навчають усвідомлювати свою роль у суспільстві та 

відповідальність за його стан. 

Вивчення питань, що належать до змістової лінії «Здоров’я і безпека», має на меті 

сформувати учня як духовно, емоційно, соціально й фізично повноцінного члена суспільства, 

здатного дотримуватися здорового способу життя і формувати безпечне життєве 

середовище. Учнів 5–6 класів навчають прагнути до усвідомлено-здорового розвитку, 

цінувати здоров’я і безпечну поведінку, знати джерела небезпеки й уникати небезпечних 

ситуацій, правильно поводитися в критичних і небезпечних ситуаціях. Учнів 7–9 класів 

навчають осмислювати свої рішення і поведінку з огляду збереження здоров’я і безпеки, 

знати й цінувати права, обов’язки і відповідальність щодо безпеки власної й оточуючих 

людей, розуміти залежність між здоров’ям громадян і розвитком суспільства. 

Змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» спрямована 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). Учнів 5–6 класів орієнтують на ініціативність і важливість 

роботи в цільових групах; навчають планувати діяльність, брати участь у спільних заходах, 

розуміти важливість економічного розвитку на засадах вільного підприємництва. Учнів 7–

9 класів орієнтують на розуміння зв’язку громадського і підприємницького секторів, 

навчають формувати власні (пов’язані з підприємницькою діяльністю) задуми і проекти, 

розуміти соціальну відповідальність підприємця. 

Міжпредметні та предметні змістові лінії 
Змістова лінія «Культурна самосвідомість» спрямована на розвиток школяра як 

особистості, яка розуміє роль культури у формуванні мислення, усвідомлює зміни різних 

культур упродовж історії, має уявлення про різноманіття культур та їх особливості, цінує 

свою культуру і культурну багатоманітність світу. Учнів 5–6 класів орієнтують 

усвідомлювати і вивчати культурне різноманіття минулого і сучасного світу, здобувати 

знання про історію культур (зокрема української) та культурну взаємодію, бути 

толерантними. Учнів 7–9 класів орієнтують усвідомлювати себе носіями і продовжувачами 

певної культури, розуміти важливість міжкультурного спілкування і співробітництва, з 

повагою ставитися до представників інших культур; розуміти значення культурної традиції 

для розвитку суспільства.  

Під час вивчення питань, що належать до змістової лінії «Інформаційне 

середовище», головною метою є зростання учня як людини, яка сприймає і розуміє 

навколишнє інформаційне середовище, здатна його критично аналізувати, а також діяти в 

ньому відповідно до своїх цілей і усталеної в суспільстві комунікативної етики. Учнів 5–

6 класів орієнтують на сталий пізнавальний пошук, на розуміння важливості різних джерел 

інформації; навчають вибирати (залежно від пізнавального інтересу, потреб чи життєвої 

ситуації) джерела інформації. Учнів 7–9 класів навчають визначати свої інформаційні 

потреби й уміти знаходити потрібну інформацію, вміти критично аналізувати інформацію, 

відрізняти істотне від неістотного й висловлювати зважені судження. 

Змістова лінія «Цінності й моральність» спрямована на формування учня як 

морально повноцінної людини, яка знає загальновизнані правила поведінки, дотримується їх 

у школі і поза школою, не байдужа до нехтування ними і за потреби реагує на це відповідно 

до можливостей. Учнів 5–6 класів орієнтують на самопізнання, на повагу до цінностей, 

моральних норм і правил ввічливості, на дотримання в поведінці цих правил, на формування 

шкільного колективу, в якому поважають справедливість, чесність, турботу, людську 

гідність, дотримання слова, демократичність і рівність у стосунках. Учнів 7–9 класів 
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орієнтують на участь у розробці етичного кодексу і правил поведінки колективу (класу, 

школи, гуртка за інтересами та ін.) і на їх дотримання; на розмірковування над принципами 

власної поведінки і поведінки інших людей; навчають робити відповідальний вибір. 

Предметні компетентності 
Комплексним показником рівня історичної освіти є історична компетентність учнів, 

тобто здатність пізнавати минуле, заснована на знаннях, ціннісних орієнтирах і досвіді, 

набутих під час навчання. До елементів історичної компетентності належать: 

Хронологічна компетентність, тобто уміння орієнтуватися в історичному часі, 

встановлювати близькі та далекі причино-наслідкові зв’язки, розглядати суспільні явища в 

конкретно-історичних умовах, виявляти зміни і тяглість життя суспільства; 

Просторова компетентність – уміння орієнтуватися в історичному просторі та 

знаходити взаємозалежності в розвитку суспільства, господарства, культури і природного 

довкілля; 

Інформаційна компетентність – уміння працювати з джерелами історичної 

інформації, інтерпретувати зміст джерел, визначати їх надійність, виявляти і критично 

аналізувати розбіжності в позиціях авторів джерел; 

Логічна компетентність – уміння визначати і застосовувати теоретичні поняття для 

аналізу й пояснення історичних подій та явищ, ставити запитання та шукати відповіді, 

розуміти множинність трактувань минулого та зіставляти різні його інтерпретації; 

Аксіологічна компетентність – уміння формулювати оцінку історичних подій та 

історичних постатей, суголосну до цінностей та уявлень відповідного часу чи відповідної 

групи людей, осмислювати зв’язки між історією і сучасним життям. 

Структура програми та організація навчання учнів 
Програма складається з пояснювальної записки, структурованих за розділами 

очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць і змісту 

навчального матеріалу як основи для досягнення цих результатів. Очікувані результати 

навчально-пізнавальної діяльності зорієнтовані на формування відповідних компетентностей 

і викладені через знання, розуміння й уміння, які відповідають знаннєвому, смисловому й 

діяльнісному компонентам. Ціннісний компонент (зважаючи на особливості історичного 

матеріалу) окремо за розділами не описується, позаяк відображений у компонентах 

ключових компетентностей і актуалізується через знання, розуміння й уміння наскрізно в 

межах усіх розділів.  

Зміст кожного розділу програми містить перелік історичних сюжетів, не розділених 

на окремі заняття. Вчителі, орієнтуючись на вимоги щодо підготовки учнів/учениць, мають 

можливість самостійно визначати назву теми, кількість і перелік питань до кожного уроку 

залежно від умов організації навчального процесу, пізнавальних можливостей 

школярів/школярок, класу та індивідуального підходу вчителя/учительки до викладання. До 

кожної теми подано орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт, у деяких випадках – 

рекомендований (але не вичерпний) перелік історичних подій, об’єктів і джерел для 

організації навчальної роботи. Це не виключає залучення учителем/учителькою інших 

джерел та пізнавальних завдань, зберігаючи загальну спрямованість роботи відповідно до 

компетентнісного підходу. 

У програмі немає розподілу навчальних годин за розділами. У межах загальної річної 

кількості годин учитель 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. Тематика практичних і творчих робіт укладена таким 

чином, аби дати змогу вчителеві диференціювати завдання в класі за рівнем складності. Для 

підвищення ефективності навчання, зокрема розподілу навчального часу, програма пропонує 

синхронізувати вивчення історії України та всесвітньої історії в 7–9 класах. Рекомендовану 

послідовність роботи над проблематикою історії України та всесвітньої історії за розділами 

наведено в таблиці наприкінці пояснювальної записки, а також у записках перед програмою 

для кожного конкретного класу. Організацію навчально-пізнавальної діяльності 
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учнів/учениць за цією програмою учитель/учителька відображає у власному календарно-

тематичному плані або в робочій програмі, яку затверджує керівник навчального закладу. 

Робочу програму вчитель/учителька укладає тоді, коли хоче вибудувати в межах навчальної 

програми власний алгоритм роботи з учнями/ученицями, зокрема акцентувати на певних 

навчальних цілях, змістових елементах, змінити послідовність вивчення матеріалу, додати 

матеріал з історії рідного краю, доповнити тематику практичних і творчих робіт тощо. 

Практичні роботи є обов’язковими для кожного розділу програми. Вони можуть 

відбуватися в різних формах: як на окремій ланці уроку (для вивчення нового матеріалу, 

узагальнення, закріплення тощо), так і протягом усього уроку (лабораторно-практичне 

заняття). Така робота може виконуватися за вибором як учителя/учительки, так і учнів, як у 

класі, так і вдома, але з обов’язковою презентацією її результатів на занятті. Організація 

лабораторно-практичних занять передбачає певну динаміку, яка полягає у збільшенні в 

кожному наступному класі лабораторної (обсяг, складність, характер і види джерел) і 

практичної (урізноманітнення способів діяльності) складової, ступеня самостійності 

учнів/учениць (від виконання роботи за допомогою вчителя/учительки за докладною 

інструкцією до самостійного виконання за загальним завданням). За основними видами 

діяльності практичні роботи поступово змінюють свій характер від описових і частково-

аналітичних до переважно аналітичних. 

У визначенні результатів навчально-пізнавальної діяльності програма робить наголос 

на діяльнісному компоненті. На думку укладачів, ефективність навчання залежить передусім 

від залучення учнів/учениць до різноманітних видів діяльності, що дає змогу їм успішніше 

оволодівати суспільним досвідом і, як наслідок, забезпечує соціальну активність особистості, 

її спрямованість на творчу діяльність. Тому серед орієнтовних практичних завдань до 

кожного розділу вчитель/учителька знайде й завдання творчого характеру, а також – у 

багатьох випадках – пропозиції щодо можливості використання міжпредметних зв’язків. 

Головним критерієм успішності роботи вчителя/учительки за цією програмою є не так 

змістова повнота, як уміння налагодити творчу роботу школярів/школярок з орієнтацією на 

формування ключових і предметних компетентностей. 

Пропедевтичний курс «Вступ до історії» 5 клас 
Курс історії в 5 класі має пропедевтичний (вступний) характер. Головними 

завданнями курсу є: а) формування уявлень і початкових знань учнів про історію як галузь 

людських знань, як науку, що має свій предмет вивчення і свої методи дослідження; 

б) розвиток у школярів/школярок інтересу до предмета та мотивації до його вивчення як 

передумови до формування низки загальних (уміння вчитися впродовж життя, обізнаність і 

самовираження у сфері культури тощо) і предметних (хронологічна, просторова, 

інформаційна тощо) компетентностей; в) формування первинних уявлень про структуру і 

зміст історії України як передумови до реалізації засобами навчання наскрізних, 

міжпредметних і предметних змістових ліній (громадянська відповідальність, культурна 

свідомість тощо). Програма надає вчителеві широкі можливості для самостійного 

наповнення навчальної роботи змістом відповідно до національного та локального вимірів, 

залишає простір для самостійних дій щодо форм і методів навчальної роботи. За потреби 

вчитель /учителька може змінити порядок розділів програми, використовувати як пряму, так 

і зворотну хронологію, планувати вивчення інших (не тільки визначених у програмі) 

історичних осіб, подій, пам’яток з акцентом на історії України. 

Вступ. ЩО ТАКЕ ІСТОРІЯ 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Розумію: 

– значення термінів «історія» й 

«історик»; 

– мотиви інтересу (звернення) людини 

до минулого; 

Що таке минуле, сучасне і майбутнє. 

Багатоманітність історії. Історія як 

наука та навчальний предмет. Історія 

України – складова європейської історії. 

Підручник з історії. 
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– взаємопов’язаність минулого, 

теперішнього і майбутнього; 

– завдання історії як шкільного 

предмета. 

Умію: 

– використовувати термін «історія» в 

різних значеннях (як оповідь, як досвід, як 

живу пам’ять про життя людей у минулому, 

як науку); 

– вправно користуватися підручником. 

 

Тема 1. ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю:  

– назви і хронологічні межі періодів 

європейської історії за культурними епохами: 

Первісне суспільство, Античність, Середні 

віки, Новий час. 

Розумію: 

– відмінність між календарним та 

історичним часом; 

– умовний характер прийнятих для 

вимірювання часу одиниць; 

– поняття «історична хронологія», 

«ера», «період (епоха)», «тисячоліття», 

«століття», «хронологічна таблиця»; 

– необхідність встановлення 

хронологічної послідовності подій; 

Умію: 

– співвіднести рік – століття – 

тисячоліття; 

– визначити тривалість історичної події; 

– побудувати шкалу історичного часу і 

встановити за її допомогою хронологічну 

послідовність подій; 

– створити і заповнити хронологічну 

таблицю. 

Календарний та історичний час. 

Підрахунок історичного часу. Робота зі 

шкалою часу. Культурні епохи 

європейської історії (Первісне 

суспільство, Античність, Середні віки, 

Новий час). Історія України на шкалі 

часу.  

 

Орієнтовний перелік важливих фактів (явищ) історії України для роботи зі 

шкалою часу: 
Київська держава (княжа Русь-Україна. ІХ–ХІІІ ст.); Королівство Руське (Галицько-

Волинська держава. ХІІІ – середина ХІV ст.); Козацька республіка / Військо 

Запорозьке / Гетьманщина (середина ХVІ – ХVІІІ ст.); творення нової України, 

держава Україна (ХІХ–ХХ ст.). 

Події історії рідного краю (на вибір учителя /учительки). 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– співвіднести рік – століття – тисячоліття; 

– встановити тривалість історичної події; 

– розмістити події на шкалі часу, у хронологічній таблиці; 

– встановити хронологічну послідовність подій (за допомогою шкали часу, 

хронологічної таблиці); 

– розв’язати історичну задачу на обчислення часу. 
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Тема 2. ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– як описати і показати на карті: а) кордони та 

столиці: Київської держави, Королівства 

Руського (Галицько-Волинської держави), 

Козацької республіки / Війська 

Запорозького / Гетьманщини, сучасної 

України; б) територіальні межі окремих 

історико-географічних регіонів України; 

в) територіальне розташування рідного 

міста/селища/села. 

Розумію: 

– територію як місце, де відбувалися 

(розгорталися в часі) історичні події; 

– поняття «історична карта», «контурна карта»; 

«історико-географічний регіон», «державний 

кордон»; 

– відмінність між географічною (фізичною) та 

історичною картами; 

– як природні умови можуть впливати на життя 

людей (на прикладі окремих історико-

географічних регіонів України); 

– як історики визначають: а) територіальні 

межі (кордони) Київської держави, 

Королівства Руського (Галицько-Волинської 

держави), Козацької республіки / Війська 

Запорозького / Гетьманщини; б) історико-

географічних регіонів України; в) межі 

населених пунктів (міст, селищ і сіл); 

– як читати історичну карту за її легендою. 

Умію: 

– скласти розповідь за історичною картою; 

– визначити географічне розташування й 

природні умови названих учителем історико-

географічних регіонів; 

– позначити і надписати на контурній карті 

названі вчителем історико-географічні 

регіони, територію рідного краю, рідне 

місто/селище/село. 

Географічний та історичний простір. 

Робота з історичною картою. Україна на 

картах (мапах) упродовж історії. 

Територіальні межі (кордони) Київської 

держави, Королівства Руського 

(Галицько-Волинської держави), 

Козацької республіки / Війська 

Запорозького / Гетьманщини та їх 

зміни. Терени творення нової України. 

Держава Україна та її сусіди. Історико-

географічні регіони України та їх 

особливості (на вибір учителя 

/учительки, оглядово). Територіальне 

розташування та історичне походження 

рідного міста/села. 

 

 

Історико-географічні регіони України для роботи з картою: 
Середнє Подніпров’я, Чернігово-Сіверщина, Галичина, Волинь, Поділля, Буковина, 

Закарпаття, Донщина, Слобожанщина, Північне Причорномор’я, інші. 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– визначити просторове (територіальне) розташування історико-географічного регіону; 

– охарактеризувати (за картою) природні умови для вказаних учителем історико-

географічних регіонів; 

– позначити і надписати на контурній карті вказані учителем історико-географічні 

регіони, територію рідного краю, рідне місто/селище/село. 

Міжпредметні зв’язки: 5 клас. Природознавство. Розділ: Земля – планета Сонячної 
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системи. Тема: Людина на планеті Земля (Учень /учениця  розуміє людину як частину 

природи. Зв’язок людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок 

природних чинників і діяльності людини). 

 

Тема 3. ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– різновиди історичних джерел (наводжу 

приклади); 

Розумію: 

– історичне джерело як усе те, що було 

створене в минулому людьми і збереглося; 

– як історики довідуються про минулі часи на 

основі археологічних розкопок, писемних, 

речових і усних джерел та як працюють із 

джерелами; 

– які способи для виявлення, дослідження і 

збереження історичних джерел 

використовують сучасні історики; 

– відмінність між минулою дійсністю та 

джерельними відомостями про неї: як 

обставини життя, погляди і бажання людей 

можуть впливати на зміст історичних джерел; 

– як і де зберігають історичні джерела (музей, 

архів, бібліотека, історико-архітектурний 

заповідник); 

– поняття: а) «речове джерело», «археологія», 

«експонат»; б) «писемне джерело», 

«піктографічне (малюнкове) письмо», 

«ієрогліфічне письмо», «абеткове письмо», 

«літопис»; в) «усне джерело», «міф», 

«легенда», «прислів’я»; в) «музей», «архів». 

Умію: 

– розрізнити історичні джерела за видами; 

– поставити запитання до змісту історичних 

джерел; 

– визначити час і місцевість, де були створені 

вказані учителем джерела з історії України; 

– розпізнати відомості про осіб і події та 

судження про них. 

Історичні джерела та їх різновиди. 

Виявлення та збереження історичних 

джерел. Потреба залучення різних 

джерел для відображення повноти 

історії. Робота з історичними 

джерелами. Залучення різних джерел 

для достовірного відображення 

минулого. Критичне ставлення до 

джерельних відомостей. Місця, де 

зберігають історичні джерела. 

 

 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– згрупувати надані учителем історичні джерела за різновидами, часом і територією 

створення; 

– добрати інформацію про минуле з візуальних джерел (сімейного фотоальбому, 

зображень пам’яток історії тощо, на розсуд учителя /учительки); 

– висловити враження (усно або письмово) від екскурсії до місцевого історичного 

(краєзнавчого) музею або архіву. 

Міжпредметні зв’язки: 5 клас. Українська література. Розділ: Світ фантазії та 

мудрості. Тема: Міфи і легенди давніх українців. Народні перекази (Учень /учениця  

розуміє роль і місце реального та фантастичного в житті, міфи як первісні уявлення про 

всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки); 5 клас. 
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Українська мова. Розділ: Відомості із синтаксису та пунктуації. Тема: Речення, його 

граматична основа (Учень /учениця  складає твір-роздум за колективно складеним 

планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому необхідно знати історію свого 

народу», «Чого не можна купити за гроші»). 

 

Тема 4. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ПАМ’ЯТКАХ  

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– 988 р. – хрещення Русі; 

– 1253 р. – коронація Данила Галицького; 

– 1648 р. – початок визвольної війни 

українського народу під проводом Богдана 

Хмельницького. Утворення Української 

козацької держави; 

– 1917–1921 рр. – Українська революція. 

Формування національної державності;  

– 1932–1933 рр. – Голодомор як геноцид 

українського народу; 

– 1939–1945 рр. – трагедії й звитяги 

українського народу в роки Другої світової 

війни; 

– 24 серпня 1991 р. – Акт проголошення 

незалежності України; 

– 28 серпня 1996 р. – ухвалення Конституції 

України; 

– 2013–2014 рр. – Революція Гідності. 

Розумію: 

– пам’ятку історії як скарб, гордість і надбання 

народу; 

– поняття «історична пам’ять», «пам’ятка 

історії», «пам’ятник», «права людини і 

громадянина», «конституція»; 

– як і навіщо турбуватися про пам’ятки історії 

рідного краю. 

Умію: 

– розпізнати історичні пам’ятки і пам’ятники; 

– описати пам’ятку історії; 

– показати на карті місцевість, де розташовані 

вказані вчителем пам’ятки історії України; 

визначити епоху, в яку вони виникли; 

– відшукати (у бібліотеці, за допомогою 

електронних ресурсів) і впорядкувати 

(поставити запитання, скласти план) 

інформацію про пам’ятки і пам’ятники, що 

встановлені в Україні, у рідному краї; 

– розповісти про події, життєвий шлях осіб, 

яким зведено пам’ятники; 

– наводити приклади порушення прав людини 

у минулому; 

– розпізнати символічний зміст пам’ятників. 

Пам’ятки історії як джерело історико-

культурної інформації. Пам’ятник як 

витвір мистецтва для увічнення пам’яті 

про подію або особу. Робота з 

візуальними і писемними джерелами, 

які зберігають пам’ять про історію 

України: а) княжа Русь-Україна: 

Володимир і Данило Галицький; 

б) козацька Україна: Богдан 

Хмельницький; в) новітня Україна: на 

шляху до державної незалежності 

(Українська революція, Голодомор, 

Друга світова війна, проголошення 

незалежності України, ухвалення 

Конституції України, Революція 

Гідності). 

 

 

 

 

Орієнтовний перелік пам’яток і пам’ятників України для навчальної роботи:  
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пам’ятники Володимиру Великому і княгині Ользі (м. Київ), Софійський собор (м. Київ), 

пам’ятник королеві Данилу (м. Львів), резиденція Богдана Хмельницького (м. Чигирин), 

пам’ятник Богдану Хмельницькому (м. Київ), ханський палац (м. Бахчисарай), 

пам’ятник Михайлові Грушевському (м. Київ), пам’ятник Героям Крут (Чернігівська 

обл.), Меморіал воїнам УГА (Личаківський цвинтар у Львові), Національний музей 

«Меморіал пам’яті жертв Голодомору в Україні» (м. Київ), меморіальний простір у 

Бабиному Яру (м. Київ), монумент «Батьківщина-мати» і Національний музей історії 

України у Другій світовій війні (м. Київ), монумент Незалежності (м. Київ), Меморіал 

Героям Небесної Сотні (м. Київ).  

Пам’ятки історії й пам’ятники рідного краю (на вибір учителя /учительки). Це можуть 

бути замки і палаци, фортеці, храми і монастирі, вулиці й площі, парки і сади, 

заповідники тощо.  

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– згрупувати пам’ятки історії за періодами та історико-географічними регіонами; 

– прочитати символіку пам’ятників історичним подіям і особам (на вибір учителя); 

– розповісти (усно або письмово) про відвідану пам’ятку історії або пам’ятник, 

установлений у рідному краї (на вибір учителя /учительки або учнів /учениць); 

– проаналізувати витяги з правових пам’яток України (зокрема Конституції України) та 

поміркувати про їхню роль у захисті прав людини і громадянина. 

Міжпредметні зв’язки: 5 клас. Образотворче мистецтво. Розділ: Види образотворчого 

мистецтва. Тема: Декоративно-прикладне мистецтво (Учень /учениця  висловлює 

судження про твори декоративно-прикладного мистецтва та скульптури, усвідомлює їх 

значення у формуванні та збереженні національної спадщини України та світу, 

усвідомлює роль і значення скульптури, декоративно-прикладного мистецтва в житті 

людей); 5 клас. Образотворче мистецтво. Розділ: Скульптура. Тема: Декоративно-

прикладне мистецтво (Учень /учениця  усвідомлює значення збереження національної 

спадщини України та світу, усвідомлює роль і значення скульптури, декоративно-

прикладного мистецтва в житті людей); 5 клас. Музичне мистецтво. Розділ: Види 

музичного мистецтва. Тема: Музика як вид мистецтва. Народна музика (Учень /учениця  

наводить приклади значення музики в житті, зокрема в побуті, медіа-просторі; 

усвідомлює українську культурну ідентичність, виявляє шану до мистецького надбання 

українського народу і гордість за нього); 5 клас. Мистецтво. Розділ: Види мистецтва. 

Тема: Народне і професійне мистецтво (Учень /учениця  виявляє емоційно-ціннісне 

ставлення до народного і професійного мистецтв, висловлює судження про 

загальнолюдські, естетичні та художні цінності, транслятором яких є мистецтво, 

пропагує національну культуру через власну та художньо-творчу діяльність). 

 

Тема 5. ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– імена руських і козацьких літописців, назви 

їхніх праць; 

– імена українських істориків та назви 

головних їхніх досліджень. 

Розумію: 

– значення для людини пам’яті про власне 

минуле, минуле родини, народу; 

– взаємопов’язаність історичних подій; 

– правила, якими керуються історики в 

дослідницькій роботі; 

– поняття «історичний факт», «історична 

Головні цілі пізнання минулого. Фах 

історика. Що таке історичний факт, 

історична особа, історичне дослідження. 

Історичні праці про Україну та їхні 

автори: а) руські літописи. «Повість 

минулих літ» літописця Нестора; 

б) козацькі літописи. Літопис Самійла 

Величка; в) історичні праці ХІХ – 

початку ХХ ст. «Історія України-Руси» 

Михайла Грушевського.  

Дослідження з історії рідного краю (на 

вибір учителя /учительки). Наукове і 
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особа», «історичний образ», «історичне 

дослідження». 

Умію: 

– відрізнити науково-популярний історичний 

текст від художнього; 

– підготувати повідомлення про історичний 

факт, спираючись на відомості з кількох 

джерел; 

– зіставити вибрані події з історії родини, 

рідного краю та України; 

– пояснити своє ставлення до історичних 

фактів і осіб, подій власного життя. 

мистецьке осмислення минулого. 

Художні твори про минуле України (на 

вибір учителя /учительки). 

 

 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– підготувати міні-дослідження з історії своєї родини, використовуючи відомості з різних 

доступних джерел; 

– зіставити й пов’язати вибрані факти з історії України, рідного краю і своєї родини; 

– представити повідомлення з історії родини, підготувати презентацію родового дерева. 

Міжпредметні зв’язки: 5 клас. Українська література. Розділ: Історичне минуле 

нашого народу. Тема: Літописні оповіді (Учень /учениця  знає про історичну і 

літературну пам’ятку «Повість минулих літ» та значення давнього літописання для 

нащадків); 5 клас. Українська мова. Розділ: Пряма мова. Діалог. Тема: Пряма мова. 

Діалог (Учень /учениця  складає тексти, використовуючи речення з прямою мовою, 

діалогом, із висловленнями відомих людей, крилатими висловами для докладної, точної 

й виразної передачі почутого й прочитаного). 

 

Тема 6. УСЕ МАЄ МИНУЛЕ 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– 1632 р. – утворення Києво-Могилянської 

колегії; 

– 1661 р. – заснування Львівського 

університету; 

– 1805 р. – відкриття Харківського 

університету; 

– 1834 р. – відкриття Київського університету 

(університету Святого Володимира); 

– 1896 р. – перші сучасні Олімпійські ігри; 

– 1960-і роки – початок комп’ютеризації. 

Розумію: 

– господарство (економіку) як виробництво 

необхідних для життя і розвитку суспільства 

речей і послуг, обмін ними, їх розподіл і 

використання; 

– причини підвищення ролі міст у 

господарському й культурному житті 

суспільств; 

– освіту як спосіб включення людини в 

суспільство відповідно до її здібностей і 

зусиль, а науку й мистецтво – як способи 

пізнання й відображення людиною світу й 

життя; 

Праця і господарство: колись і сьогодні. 

Традиційні заняття українців. Від 

натурального до ринкового 

господарства. Застосування досягнень 

науки й техніки у виробництві та його 

наслідки. Місто та село. Заняття та 

умови життя населення в українських 

містах і селах у минулому і тепер. Наука 

та освіта. Школи й університети на 

українських теренах. Зростання ролі 

розумової праці. Турбота про здоров’я. 

Медицина. Аптеки. Спорт. Як колись 

проводили вільний час. 
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– гру як спосіб набуття досвіду, 

рівновартісного праці й навчанню; 

– поняття «натуральне господарство», 

«ринкове господарство», «місто», «епідемія», 

«університет», «дозвілля». 

Умію: 

– розпізнати явні зміни, яких упродовж історії 

зазнало життя в місті й селі; 

– розпізнати явні зміни, які відбулися в історії 

у сфері освіти й науки; 

– встановити окремі причини зростання 

тривалості життя людей упродовж останніх 

століть; 

– висловити припущення про характер занять 

людей у майбутньому. 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– на основі інформації від батьків (бабусь і дідусів, інших родичів), а також доступних 

писемних і речових джерел: а) порівняти ігри на дозвіллі (й іграшки) батьків і власні; 

б) підготувати повідомлення (міні-проект) про одяг людини в минулому; в) підготувати 

повідомлення (міні-проект) про харчування людей у минулому; г) скласти розповідь про 

родинні традиції та свята. 

Міжпредметні зв’язки: 5 клас. Інформатика. Розділ: Мережеві технології та Інтернет. 

Тема: Пошук відомостей у мережі Інтернет. Безпечне користування Інтернетом (Учень 

/учениця  критично оцінює відомості, отримані з мережі Інтернет); 5 клас. Англійська 

мова. Теми: Я, моя родина, мої друзі. Подорож. Рідне місто/село (Учень /учениця  

висловлює судження про свої родинні зв’язки, професії батьків, друзів, основні 

історичні та культурні відомості про Україну та Велику Британію). 

 

 

                                                                Історія України  

Всесвітня історія 

7 клас 
 

 

Курс історії для 7 класу передбачає вивчення періоду Середньовіччя (V–XV ст.) і 

складається з двох окремих предметів: історії України та всесвітньої історії. Зважаючи на 

завдання формування в семикласників цілісних уявлень про події, явища, процеси періоду 

Середніх віків, взаємовплив народів і цивілізацій цієї доби, розуміння значущості внеску 

Середньовіччя, зокрема українського, у світову політичну й культурну спадщину, програма 

пропонує такий порядок синхронізації названих курсів: Всесвітня історія. Повторення. 

Вступ. — Всесвітня історія. Розділ 1. Перші середньовічні держави. — Історія України. 

Розділ 1. Виникнення та становлення Русі-України. — Всесвітня історія. Розділ 2. 

Середньовічний світ Західної Європи. — Всесвітня історія. Розділ 3. Європейське 

суспільство і держави в Х–ХV ст. — Історія України. Розділ 2. Київська держава (Русь-

Україна) наприкінці X – у першій половині XI ст. — Історія України. Розділ 3. Київська 

держава у другій половині XI – першій половині XIII ст. — Історія України. Розділ 4. 

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава). — Всесвітня історія. Розділ 5. Країни 

Центральної та Східної Європи в Х–ХV ст. — Історія України. Розділ 5. Руські удільні 

князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство. — Всесвітня історія. Розділ 4. 

Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя. — Всесвітня історія. Розділ 6. 

Середньовічний Схід. — Історія України. Узагальнення до курсу. Історія України в 

контексті епохи Середніх віків. До семикласників висуваються складніші, порівняно з 
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6 класом, вимоги щодо навчальних досягнень. Особливого значення набуває робота з 

історичними картами, укладання історичних портретів, засвоєння і використання понять і 

термінів, усвідомлення відмінності між такими елементами змісту, як подія, явище, процес; 

актуалізуються логічна та аксіологічна компетентності. 

 

Історія України. 7 клас 

Розділ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної діяльності 

Знаю: 

– час утворення Київської держави 

(Русі-України), дати перших русько-

візантійських договорів, повстання 

древлян проти князя Ігоря; 

– території розселення слов’янських 

племен на теренах України, напрямки 

походів перших київських князів. 

Розумію:  

– основні версії походження назви 

«Русь» («Русь-Україна»); 

– передумови утворення держави у 

слов’ян, які жили на теренах України; 

– роль міста Києва в утворенні Русі; 

– поняття «Русь» («Русь-Україна»), 

«князь», «дружина», «полюддя», 

«данина», «печеніги», «язичництво»; 

– історичний портрет особистості як 

опис, що включає перелік ключових рис 

зовнішності й характеру, особисту оцінку 

вдачі особи та думку про неї сучасників, 

характеристику публічної (політичної, 

наукової, громадської та ін.) діяльності 

особи, ставлення сучасників і власне 

ставлення до цієї діяльності та її 

результатів. 

Умію: 

– розмістити в хронологічній 

послідовності відомості про утворення 

Київської держави (Русі-України), 

правління перших князів (Аскольда, 

Олега, Ігоря, Ольги, Святослава), їхні 

походи/реформи; 

– показати на карті території 

розселення слов’янських племен на 

теренах України, напрямки походів 

київських князів ІХ–Х ст.; 

– охарактеризувати спосіб життя 

(господарство, побут, організацію 

суспільства і влади, світосприйняття) 

слов’ян, які жили на теренах України;  

– визначити напрямки внутрішньої й 

зовнішньої політики перших князів; 

Розселення слов’янських племен на 

території України. Господарство та 

суспільство слов’ян. Сусіди східних 

слов’ян. Утворення Русі-України. Київські 

князі (Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, 

Святослав). 
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– визначити внесок у розбудову 

Київської держави її правителів Аскольда, 

Олега, Ігоря, Ольги і Святослава; 

– укласти історичний портрет 

руського князя. 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення 

Київської держави (Русі-України), правління перших князів (Аскольда, Олега, Ігоря, 

Ольги, Святослава), їхні походи/реформи; 

– позначити на контурній карті територію розселення слов’янських племен на 

теренах України та їхніх сусідів, напрямки походів київських князів ІХ–Х ст.; 

– визначити (за доступними текстовими джерелами) особливості повсякденного 

життя та світобачення слов’ян на теренах України в ІХ–Х ст.; 

– на підставі доступних джерел укласти (за допомогою вчителя) історичний 

портрет княгині Ольги або князя Святослава. 

 

Розділ 2. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА (РУСЬ-УКРАЇНА) наприкінці X – у першій половині 

XI ст. 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю:  

– роки правління князів Володимира 

Великого та Ярослава Мудрого, дати 

впровадження християнства як державної 

релігії, розгрому печенігів під Києвом, час 

зведення Софійського собору, укладення 

«Руської правди»; 

– територію Київської держави (Русі-

України) за часів правління Володимира 

Великого та Ярослава Мудрого. 

Розумію: 

– суспільну роль різних верств 

населення Київської держави (Русі-України);  

– Русь часів Володимира Великого та 

Ярослава Мудрого як середньовічну 

централізовану монархію – імперію; 

– історичне значення впровадження 

християнства як державної релігії Київської 

держави (Русі-України), кодифікації 

звичаєвого права (укладення «Руської 

правди»); 

– місце Русі-України серед 

європейських держав після прийняття 

християнства; 

– поняття «вотчина», «бояри», «шлюбна 

дипломатія», «собор», «ікона», «графіті», 

«мозаїка», «фреска», «митрополія», 

«книжкові мініатюри». 

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про правління князів 

Володимира Великого та Ярослава Мудрого, 

Внутрішня і зовнішня політика 

Володимира Великого. Впровадження 

християнства. Київська держава (Русь-

Україна) за Ярослава Мудрого. «Руська 

правда». Суспільний устрій. Влада 

князя. Повсякденне життя. 

Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля. 

Культура. 
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хрещення Русі та розбудову Київської 

митрополії, боротьбу русичів з печенігами, 

кодифікацію руського звичаєвого права;  

– показати на карті територію Київської 

держави (Русі-України) за правління 

Володимира Святославовича та Ярослава 

Мудрого; 

– охарактеризувати господарське та 

суспільне життя населення Русі в Х–ХІ ст., 

правове становище різних верств, внутрішню 

та зовнішню політику Володимира Великого 

та Ярослава Мудрого, порівняти її (за 

напрямами) з політикою перших київських 

князів; 

– визначити причини впровадження 

християнства як державної релігії Київської 

держави (Русі-України); 

– зіставити політичний устрій і 

соціальний розвиток руського та 

західноєвропейських суспільств в ХІ ст.; 

– розпізнавати пам’ятки архітектури з 

часів Київської держави (Русі-України). 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про правління 

Володимира Великого та Ярослава Мудрого, хрещення Русі, утворення Київської 

митрополії, розгром Ярославом Мудрим печенігів під Києвом, кодифікацію руського 

звичаєвого права, інші (на розсуд учителя/учительки); 

– позначити на контурній карті територію Київської держави (Русі-України) за 

правління князів Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого; 

– зіставити (за доступними текстовими джерелами) світосприйняття, господарство 

(економіку), структуру та політичний устрій руського суспільства в період становлення 

(ІХ – перша половина Х ст.) і розквіту (кінець Х – перша половина ХІ ст.) Київської 

держави; 

– охарактеризувати – на основі витягів з відомих правових пам’яток доби («Руська 

правда» Ярослава Мудрого, «Правда Ярославичів», «Статут» Володимира Мономаха) – 

правове становище різних верств населення Русі-України;  

– визначити (за доступними джерелами) роль і вплив християнської релігії й 

церкви в житті руського (давньоукраїнського) суспільства; 

– здійснити уявну подорож Києвом часів Володимира Великого / Ярослава 

Мудрого. 

Міжпредметні зв’язки: 7 клас. Образотворче мистецтво. Розділ: Мистецтво: діалог 

традицій і новаторства. Тема: Мистецтво в нашому житті (Учень/учениця усвідомлює 

необхідність збереження пам’яток архітектури як художнього надбання людства); 

7 клас. Українська мова. Розділ: Дієслово. Тема: Дієслово: значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль (Учень/учениця складає допис, есе про значення родинних 

традицій у житті людини). 

 

 

 

 

Розділ 3. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА у другій половині XI – першій половині XIII ст. 

Результати навчально-пізнавальної Зміст навчально-пізнавальної 
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діяльності діяльності 

Знаю: 

– дату Любецького з’їзду князів, період 

правління Володимира Мономаха, дату 

першої писемної згадки назви «Україна»; 

– території князівств у період 

роздробленості Київської держави (Русі-

України) та половецьких земель. 

Розумію: 

– передумови політичної 

децентралізації (дроблення) Київської 

держави; 

– період правління наступників 

Ярослава Мудрого (Мономаховичів, 

Ігоревичів, Ростиславовичів та ін.) як час 

політичної децентралізації (дроблення) Русі, 

перетворення її у федеративну монархію;  

– існування відмінностей між елітарною 

(княжо-дружинною) культурою Русі, яка 

тяжіла до цілісності, та народною культурою, 

яка була просякнута старими, племінними 

відмінностями. 

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про політичне 

дроблення Київської держави; 

– показати на карті території князівств 

періоду роздробленості Київської держави 

(Русі-України), половецькі землі; 

– визначити особливості політичного і 

соціально-економічного життя Київського, 

Переяславського, Чернігово-Сіверського, 

Волинського та Галицького князівств у ХІІ – 

першій третині ХІІІ ст.; 

– охарактеризувати господарську та 

політичну культуру Русі в ХІІ – першій 

половині ХІІІ ст., розвиток церкви і мистецтв 

у цей період; 

– встановити історичне значення 

Любецького з’їзду князів; 

– укласти історичний портрет руського 

князя. 

Передумови політичного дроблення 

Київської держави. Любецький з’їзд 

князів. Правління Володимира 

Мономаха. Київське, Переяславське та 

Чернігівське князівства в середині XII – 

першій половині XIIІ ст. Політичне і 

соціально-економічне життя (оглядово). 

Галицьке і Волинське князівства в 

другій половині ХІІ ст. Ярослав 

Осмомисл (оглядово). Культура Русі-

України в другій половині ХІ – першій 

половині ХІІІ ст. Кочові народи степів 

України Х–ХІІІ ст. Крим у складі 

Візантійської імперії (оглядово). 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Любецький з’їзд 

князів, правління спадкоємців Ярослава Мудрого (Володимира Мономаха та ін.), першу 

писемну згадку назви «Україна», зведення Успенського собору Києво-Печерської 

лаври, інші (на розсуд учителя/учительки); 

– позначити на контурній карті й надписати території князівств часів 

роздробленості Київської держави (Русі-України) та половецькі землі; 

– визначити (за «Повчанням дітям», «Словом о полку Ігоревім» та іншими 

доступними джерелами) характерні для Володимира Мономаха, Ярослава Осмомисла, 

Ігоря Святославовича (на вибір учня/учениці) вчинки і риси характеру, а також 
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ставлення до цього князя його сучасників; висловити та обґрунтувати власну думку про 

цього князя. 

Міжпредметні зв’язки: 7 клас. Зарубіжна література. Розділ: Билини і балади. Тема: 

Билина як жанр. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах 

(Учень/учениця поважає загальнолюдські чесноти, родинні цінності, героїзм і 

відданість вітчизні). 

 

Всесвітня історія. 7 клас 

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– хронологічні межі та періодизацію 

Середньовіччя, час Великого переселення 

народів; 

– види джерел з історії Середньовіччя; 

– напрямки Великого переселення 

народів і розселення слов’ян. 

Розумію: 

– Середні віки (доба Середньовіччя) як 

період між історією Стародавнього світу та 

Новою історією; 

– Середні віки в Україні як княжу добу, 

періоди якої збігаються з відповідними 

періодами європейської історії, а саме: 

а) період становлення племiнних князiвств i 

союзiв (V–IX ст.) – з добою раннього 

Середньовiччя (середина V ст. – кiнець 

IХ ст.); б) період iснування Русi (IX–XIII ст.) 

– з добою зрілого Середньовiччя (Х–ХІІІ ст.); 

в) період удiльних князiвств (XIII–XV/XVI 

ст.) – з добою пiзнього Середньовiччя (XІV–

XV ст.); 

– як користуватися підручниками з 

історії України та всесвітньої історії для 

7 класу на уроці й удома. 

Умію: 

– охарактеризувати первісні часи та 

історію Стародавнього світу; 

– перелічити цивілізаційні здобутки 

населення України стародавніх часів;  

– назвати хронологічні межі та 

періодизацію Середніх віків; 

– укласти синхронізовану хронологічну 

таблицю «Європа в добу Середньовіччя». 

Повторення: Велике переселення 

народів та його наслідки. Розселення 

слов’ян. Вступ: Середньовіччя як період 

розвитку людства. Періодизація. 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– розпочати роботу над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці 

«Європа в добу Середньовіччя» (за зразком): 

Період, дата 
(століття або рік) 

Події на теренах 

України 

Події поза 

Україною 
Примітки 

Раннє Середньовіччя 
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Зріле (Високе) 

Середньовіччя 

 

Пізнє Середньовіччя 

 

 

 

Розділ 1. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– хронологічні межі існування 

Франкського королівства, час утворення 

Франкської та Візантійської імперій, 

виникнення ісламу; 

– територію «варварських королівств», 

імперії Карла Великого, напрямки 

завойовницьких походів арабів. 

Розумію: 

– поняття «варварське королівство», 

«халіфат», «іслам», «Коран», «експансія». 

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про Велике 

переселення народів, Франкську та 

Візантійську імперії, перші Арабські 

халіфати (Омейядів і Аббасидів);  

– показати на карті «варварські» 

королівства, імперію Карла Великого, 

Візантію, напрямки завойовницьких походів 

арабів, Арабський халіфат; 

– охарактеризувати організацію влади у 

«варварських королівствах», Франкській та 

Візантійській імперіях, перших Арабських 

халіфатах;  

– визначити наслідки Великого 

переселення народів, розпаду імперії Карла 

Великого, виникнення ісламу й арабської 

експансії. 

Утворення «варварських королівств». 

Франкська держава. Хлодвіг. 

Завоювання Карла Великого. Імперія 

франків. Розподіл імперії. Візантійська 

імперія доби Юстиніана. Розквіт 

Візантії за Македонської династії та 

династії Комнінів. Культура Візантії. 

Природно-географічні умови Аравії. 

Виникнення ісламу. Мухаммад. 

Арабські завоювання та халіфати. 

Розвиток арабо-мусульманської 

культури. 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Велике 

переселення народів, Франкське королівство, Франкську та Візантійську імперії, перші 

Арабські халіфати (Омейядів і Аббасидів), об’єднання арабів під владою Мухаммада, 

виникнення ісламу та ісламського літочислення; 

– позначити на контурній карті «варварські» королівства, імперію Карла Великого, 

Візантію, напрямки завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат; 

– зіставити організацію влади у «варварських королівствах», Франкській імперії, 

Візантійській імперії, перших Арабських халіфатах. 

 

 

Розділ 2. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Результати навчально-пізнавальної Зміст навчально-пізнавальної 
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діяльності діяльності 

Знаю: 

– основні стани середньовічного 

суспільства; 

– найбільші міста Європи, основні 

торговельні шляхи Середньовіччя, територію 

поширення християнства. 

Розумію: 

– станове суспільство як суспільство з 

ієрархічно вибудуваною соціальною 

структурою, кожна з великих соціальних 

груп (станів) якого – відносно замкнена та 

умовно об’єднана своїми правовим і 

економічним становищем у суспільстві;  

– причини і наслідки внутрішньої і 

зовнішньої колонізації середньовічної 

Європи; 

– роль християнської церкви в 

Середньовіччі; 

– поняття «суспільний стан», «феод», 

«феодалізм», «васалітет», «феодальна 

драбина», «церковна ієрархія», «єпархія», 

«цех», «майстер», «підмайстер», «учень», 

«гільдія», «Ганза», «лихварство», «міська 

комуна», «внутрішня колонізація», 

«зовнішня колонізація». 

Умію: 

– показати на карті найбільші міста 

Європи, основні торговельні шляхи 

Середньовіччя, територію поширення 

християнства; 

– описати повсякденне життя у 

феодальному замку, міському будинку 

(майстерня, крамниця), селянській господі; 

– охарактеризувати соціальне 

становище і роль кожного з основних станів 

середньовічного суспільства. 

Зв’язок людини і природи. Рух 

населення. Внутрішня і воєнна 

колонізація. 

Три стани середньовічного суспільства. 

Феодалізм. Організація християнської 

церкви в Середньовіччі. 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– підготувати (з використанням кількох видів джерел) і представити усне 

повідомлення (п’єску, живу картинку) на теми «У феодальному замку», «У міському 

будинку (майстерні, крамниці)», «У селянській господі» (на вибір учителя/учениця або 

учнів/учениць); 

– зіставити (на основі витягів з доступних джерел) правове становище різних груп 

середньовічного населення Західної Європи. 

 

Розділ 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ в Х–ХV ст. 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– час походів вікінгів, нормандського 

завоювання Англії, Хрестових походів, 

Реконкісти, Столітньої війни, Війни троянд; 

Скандинавія в добу середньовіччя. 

Походи вікінгів та їхні завоювання. 

Хрестові походи. Держави 

хрестоносців. Духовно-рицарські 
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– дати утворення Священної Римської 

імперії, початку скликання англійського 

парламенту та Генеральних штатів у Франції, 

ухвалення Великої хартії вольностей; 

– території походів вікінгів, Хрестових 

походів. 

Розумію: 

– причини політичного роздроблення 

держав Західної Європи та мотиви Хрестових 

походів; 

– суспільне значення самопожертви 

Жанни д’Арк;  

– значення формулювання принципу 

недоторканності особи для становлення 

правової культури європейської цивілізації; 

– феодально-теократичний характер 

Священної Римської імперії; 

– поняття «вікінги», «феодальна 

роздробленість», «Хрестові походи», 

«духовно-рицарські ордени», «теократія», 

«станово-представницька монархія», 

«парламент» («кортеси», «Генеральні 

штати», «сейм»), «Реконкіста», «династична 

унія». 

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про походи вікінгів, 

формування середньовічних держав (від 

роздробленості до станово-представницьких 

монархій або республік), Хрестові походи і 

держави хрестоносців; 

– показати на карті території 

Королівства Іспанія, Королівства Франція, 

Королівства Англія, Священної Римської 

імперії, італійських торговельних республік, 

напрямки походів вікінгів, Хрестових 

походів, торговельні шляхи, якими 

користувались італійські міста-держави; 

– розкрити сутність та історичне 

значення діяльності Жанни д’Арк; 

– описати і порівняти формування 

станово-представницької монархії у Франції 

та в інших державах Західної Європи; 

– охарактеризувати організацію влади в 

торговельних містах-державах (Генуї, 

Венеції та ін.); 

– охарактеризувати напрямки 

внутрішньої й зовнішньої політики 

європейських правителів (Ізабелль I і 

Фернандо II, Луї ХІ, Генрі ІІ Плантагенета, 

інших); 

– визначити наслідки Хрестових 

ордени. Середньовічні держави: від 

роздробленості до станово-

представницьких монархій. Реконкіста. 

Династична унія Ізабелль I і 

Фернандо II та утворення Королівства 

Іспанія. 

Франція у ХІ–ХV ст. Столітня війна. 

Жанна д’Арк. Консолідація влади в 

руках французьких королів. Луї ХІ. 

Англія в ХІ–ХV ст. Генрі ІІ 

Плантагенет. «Велика хартія 

вольностей». Війна троянд. Священна 

Римська імперія: устрій та боротьба за 

політичний провід між світськими і 

духовними володарями. Італійські 

торговельні республіки (Генуя, 

Венеція). 
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походів, Реконкісти, Столітньої війни, Війни 

троянд. 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про походи вікінгів, 

нормандське завоювання Англії, Хрестові походи, Реконкісту, утворення королівства 

Іспанія, Столітню війну, утворення Священної Римської імперії, перше скликання 

англійського парламенту і Генеральних штатів у Франції, інші (на розсуд 

учителя/учительки); 

– позначити на контурній карті територію поширення християнства, кордони 

Королівства Іспанія, Королівства Франція, Королівства Англія, Священної Римської 

імперії, італійських торговельних республік, найбільші міста Європи, основні 

торговельні шляхи Середньовіччя, напрямки походів вікінгів, Хрестових походів; 

– зіставити устрій станово-представницької монархії у Франції та в інших 

державах Західної Європи (монархіях, середньовічних республіках); тезово (усно або 

письмово) представити результати зіставлення (висновки); 

– встановити (на основі витягів з тексту документа) цінність «Великої хартії 

вольностей» для сучасних європейців, її значення для становлення європейської 

правової культури. 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                        Історія України. 8 клас 

Розділ 1. РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ 

ХАНСТВО 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– час входження українських земель до 

складу різних держав, утворення Кримського 

ханства і його підпорядкування Османській 

імперії, дату Кревської унії; 

– територію русько-українських земель 

у складі різних держав. 

Розумію: 

– інкорпорацію (включення) руських 

князівств до складу сусідніх держав як 

обмеження владних повноважень місцевих 

правителів; 

– наслідки ліквідації удільних князівств 

для українського суспільства; 

– причини утворення незалежного 

Кримського ханства і встановлення над ним 

протекторату Османської імперії; 

– роль у житті давньоукраїнського 

суспільства різних соціальних верств і 

Інкорпорація руських удільних 

князівств до складу Великого князівства 

Литовського, Руського і 

Жемайтійського, інших держав. 

Кревська унія 1385 р. і українські 

території. Опір руських князів політиці 

централізації та його наслідки. Держава 

Феодоро в Криму (оглядово). Утворення 

Кримського ханства. Гіреї. Суспільний 

устрій та культура ханства. Суспільне і 

церковне життя на теренах України в 

XІV–XV ст. Сільське господарство. 

Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке 

право. Пам’ятки середньовічної 

культури XІV–XV ст. Костянтин 

Острозький. Юрій Дрогобич. 
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етнічних груп;  

– європейський характер культури 

русько-українського суспільства княжої 

доби; 

– поняття «унія», «шляхта», «магнат», 

«султан», «магдебурзьке право». 

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про входження 

руських князівств до складу сусідніх держав, 

опір руських князів політиці централізації, 

утворення Кримського ханства і його 

підпорядкування Османській імперії;  

– показати на карті територію 

українських удільних князівств у складі 

сусідніх держав; територію Кримського 

ханства; місця подій, що визначали процес 

інкорпорації князівств південно-західної Русі 

в XІV–XV ст. до складу сусідніх держав; 

– визначити особливості господарського 

і культурного розвитку, зокрема розвитку 

міст на магдебурзькому праві; організації 

суспільства та влади в українських 

князівствах, що входили до складу 

Литовсько-Руської держави / Королівства 

Польського; 

– охарактеризувати господарство, 

політичний устрій та культуру Кримського 

ханства, повсякденне життя його населення 

(знаті й простолюдинів / кочовиків і осілого 

люду); 

– визначити причини та наслідки 

Кревської унії для української спільноти;  

– укласти історичний портрет русько-

українського діяча XIV–XV ст. 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про входження 

руських князівств до складу сусідніх держав, Кревську унію, існування князівства 

Феодоро, утворення Кримського ханства і його підпорядкування Османській імперії, 

інші (на розсуд учителя/учительки); 

– позначити на контурній карті територію українських удільних князівств у складі 

сусідніх держав, територію Кримського ханства, місця подій, що визначили 

інкорпорацію князівств південно-західної Русі в XІV–XV ст. до складу сусідніх держав; 

– зіставити організацію суспільства (соціальну стратифікацію) і влади (державний 

устрій) у руських удільних князівствах, Кримському ханстві, Великому князівстві 

Литовському та Королівстві Польському в XV ст.; 

– порівняти (за відомостями з наданих учителем джерел) правовий статус і 

повсякденне життя на теренах України в XІV–XV ст. представників різних станів, 

верств і етносів; 

– укласти історичний портрет Костянтина Острозького.  
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Узагальнення до курсу. ІСТОРІЯ РУСІ-УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ СЕРЕДНІХ 

ВІКІВ 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Розумію: 

– взаємопов’язаність і взаємозалежність 

процесів господарського, соціального, 

політичного і культурного життя русько-

українського, візантійського і європейських 

суспільств. 

Умію: 

– встановити цивілізаційні здобутки 

русько-українського суспільства в період 

Середньовіччя; 

– визначити внесок русько-українського 

суспільства ІХ–ХV ст. в загальноєвропейську 

культурну спадщину; 

– порівняти типові процеси і явища 

європейської та української історії доби 

Середньовіччя; 

– розкрити особливості українського 

середньовіччя (порівняно з історією 

тогочасної Візантії та Західної Європи). 

Здобутки середньовічного русько-

українського суспільства. Особливості 

суспільного життя Русі-України. Внесок 

Русі-України у формування 

європейської цивілізації. 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– на підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної 

таблиці «Європа в добу Середньовіччя» сформулювати висновок про місце Русі-

України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах. 

Розділ 4. КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА) 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю:  

– дати утворення Галицько-Волинської 

держави, битви на річці Калці, час 

монгольської навали на Русь, дату 

коронування Данила Романовича; 

– території Галицько-Волинської 

держави та сусідніх держав, напрямки 

походів монголів на Русь. 

Розумію: 

– особливості підпорядкування окремих 

руських князівств Монгольській імперії 

(Золотій Орді);  

– передумови посилення 

західноєвропейських культурних впливів на 

теренах Королівства Руського; 

– поняття «ярлик», «баскак», «берестяна 

грамота»; 

– особливості політичного устрою, 

господарського розвитку і культури русько-

українського суспільства як визначальні 

умови збереження його самобутності під час 

монгольського завоювання. 

Утворення Галицько-Волинської 

держави.  

Походи монголів на Русь. 

Підпорядкування руських князівств 

Монгольській імперії (Золотій Орді). 

Король Данило – будівничий Галицько-

Волинської держави. Галицько-

Волинська держава за наступників 

Данила Романовича та її розпад. 

Культура Галицько-Волинської держави 

ХІІІ – першої половини XІV ст. 
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Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про об’єднання 

Волинського і Галицького князівства в єдину 

державу; походи монголів на землі Русі, 

розбудову Галицько-Волинської держави; 

– показати на карті територію 

Королівства Руського, території держав – 

сусідів Королівства Руського, напрямки 

монгольських походів на Русь у 1239–

1242 рр.; 

– охарактеризувати внутрішню та 

зовнішню політику короля Данила;  

– встановити історичне значення 

коронації Данила Галицького, причини 

розпаду Галицько-Волинської держави;  

– укласти і представити історичний 

портрет одного з правителів Галицько-

Волинської держави. 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про об’єднання 

Волинського і Галицького князівства в єдину державу, битву на р. Калці, вторгнення 

монголів на Русь, оборону Києва від монголів, коронування Данила Романовича, інші 

(на розсуд учителя /учительки); 

– позначити на контурній карті територію Королівства Руського, території держав 

– сусідів Королівства Руського, напрямки монгольських походів на Русь у 1239–1242 

рр.; 

– виявити (за доступними візуальними і текстовими джерелами) свідчення впливу 

західноєвропейських культур на повсякденне життя і розвиток мистецтв у Королівстві 

Руському; 

– підготувати та представити історичний портрет короля Данила / іншого князя з 

династії Романовичів (на вибір учня /учениці). 

 

                                                 

 

Всесвітня історія. 8 клас 

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– хронологічні межі Нового часу та 

Раннього Нового часу. 

Розумію: 

– Новий час (Модерну добу) як період 

історії сучасного європейського суспільства; 

– Ранній Новий час в Україні як 

Козацьку добу, початок якої припадає на 

виникнення нового, елітарного стану – 

козацтва (кінець ХV – початок ХVІ ст.), а 

завершення – на остаточну втрату ним 

політичної влади (друга половина ХVІІІ ст.); 

– судження – як думку, що її потрібно 

Повторення. Середні віки в історії 

Європи та України.  

Вступ. Поняття і періодизація Нового 

часу (Модерної доби). Ранній Новий час 

(Ранньомодерна доба): початок 

культурної та політичної переваги 

християнського Заходу. Особливості 

Ранньомодерної доби в історії України. 
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обґрунтувати (підтвердити істинність 

фактами);  

– як користуватися підручниками з 

історії України та всесвітньої історії в класі й 

удома. 

Умію: 

– визначити характерні ознаки 

Середньовіччя; 

– перелічити основні здобутки 

населення України Княжої доби;  

– назвати хронологічні межі та періоди 

Модерної доби; 

– виділити характерні ознаки Раннього 

Нового часу (Ранньомодерної доби); 

– укласти синхронізовану хронологічну 

таблицю «Європа в Ранньомодерну добу». 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– розпочати роботу над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці 

«Європа в Ранньомодерну добу» (за зразком): 

Період, дата 
(століття, десятиліття або 

рік) 

Події на теренах 

України 

Події за межами 

України 

Примітки 

Ранньомодерний час 

(XVІ–XVIІІ ст.) 

   

 

 

Розділ 1. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ 

КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– час Великих географічних відкриттів і 

Конкісти; 

– дату першої подорожі Христофора 

Колумба; 

– напрямки подорожей Христофора 

Колумба, Васко да Гами, Фернана 

Магеллана, центри світової торгівлі. 

Розумію: 
– Великі географічні відкриття як 

просторове розширення впливу європейської 

цивілізації на світ; 

– причини історичних явищ і процесів 

(як факти, що зумовили їх появу) та їхні 

наслідки (як факти, породжені цим явищем, 

процесом); 

– вплив Великих географічних 

відкриттів на світобачення, господарське та 

суспільне життя населення Європи та Нового 

світу; 

– поняття «конкіста», «колоніальна 

імперія», «зустріч цивілізацій», «революція 

Причини й передумови Великих 

географічних відкриттів XV– XVI ст. 

Подорожі Христофора Колумба, Васко 

да Гами, Фернана Магеллана. 

Цивілізації доколумбової Америки 

(оглядово). Конкіста – завоювання 

Нового світу. Створення колоніальних 

імперій. Зміна поглядів на світ. 

Торговельний капітал. Мануфактурне 

виробництво і наймана праця. 

Становлення капіталістичних відносин. 

Повсякденне життя населення Західної 

Європи. 
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цін», «мануфактура», «капіталізм», 

«буржуазія», «найманий працівник». 

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про розширення 

впливу європейської цивілізації на світ; 

– простежити на основі карти, як 

змінювався простір впливу європейської 

цивілізації на світ; 

– визначати причини і наслідки Великих 

географічних відкриттів; 

– характеризувати зміни в житті людей, 

пов’язані з Великими географічними 

відкриттями, створенням перших 

колоніальних імперій, поширенням 

мануфактур і найманої праці;  

– встановити причини масових міграцій 

європейців у ХVІ–ХVІІ ст. 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Великі географічні 

відкриття, подорожі Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана; 

– позначити на контурній карті об’єкти, що відображають просторове розширення 

впливу європейської цивілізації на світ (колонізовані європейцями землі, напрямки 

нових торговельних шляхів і центри світової торгівлі ХVІ–ХVІІ ст.); 

– підготувати і представити групове повідомлення (презентацію) на тему 

«Цивілізації доколумбової Америки (ацтеки, майя, інки)»; 

– описати (на основі джерел) становище жінок і дітей у країнах Західної Європи в 

ХVІ–ХVІІІ ст. 

 

 

Розділ 2. ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ  

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– час бароко і релігійних воєн у 

Німеччині та Франції; 

– дати початку Реформації в Німеччині, 

укладення Аугзбургського релігійного миру; 

– територію поширення Реформації, 

культурні центри Європи Раннього Нового 

часу. 

Розумію:  

– Ранній Новий час (Ранньомодерну 

добу) як період звільнення суспільного життя 

від церковного догматизму; 

– світський, нецерковний характер 

культури Відродження; 

– гуманізм епохи Відродження як 

європейський інтелектуальний рух за 

вдосконалення людської природи через 

пізнання культурної спадщини Античності; 

– бароко як усвідомлення людиною 

Гуманізм як інтелектуальний рух доби 

Відродження. Високе Відродження. 

Католицька церква напередодні 

Реформації. Мартін Лютер і народження 

протестантизму. Поширення 

Реформації. Жан Кальвін. 

Контрреформація в Європі. 

Ігнатія Лойола. Єзуїти. Тридентський 

собор. Релігійні війни в Німеччині та 

Франції. Аугсбурзький релігійний мир 

1555 р. Культура бароко. Народження 

нової європейської науки. 
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Ранньомодерної доби складності, 

багатоманітності та мінливості світу;  

– поняття «секуляризація», 

«Реформація», «протестантизм», 

«лютеранство», «кальвінізм», 

«Контрреформація», «релігійні війни», 

«орден єзуїтів», «Високе Відродження», 

«бароко». 

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про Реформацію, 

Відродження (Ренесанс) і Бароко;  

– показати на карті регіони поширення 

Реформації; культурні центри Європи 

Раннього Нового часу;  

– розповісти про наукові й технічні 

досягнення Раннього Нового часу; 

представників культури Відродження й 

Бароко, їхні твори; видатні пам’ятки 

культури епохи Ренесансу й Бароко;  

– визначити причини і наслідки 

Реформації та Контрреформації;  

– сформулювати основні ідеї вчень 

Мартіна Лютера і Жана Кальвіна; 

– розпізнати пам’ятки культури епохи 

Відродження і Бароко.  

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:  

– вирізнити гуманістичні ідеї у витягах з літературних творів епохи Відродження 

(Францеско Петрарки, Мігеля де Сервантеса, Еразма Роттердамського, Нікколо 

Макіавелі, інших) і мистецьких шедеврах Високого Відродження (Леонардо да Вінчі, 

Рафаеля, Мікеланджело, Пітера Брейгеля, Альбрехта Дюрера, інших), вибір 

обґрунтувати; 

– представити світ природи та людей очима католика, православного, протестанта; 

– здійснити уявну подорож до пам’яток епохи Відродження в Італії, Франції, 

Німеччині, інших країнах; встановити цінності та норми життя, що їх утверджували 

автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).  

Міжпредметні зв’язки: 8 клас. Мистецтво. Розділ: Мистецтво в культурі минулого. 

Тема: Стилі та напрями мистецтва (Учень/учениця усвідомлює необхідність збереження 

мистецької спадщини рідного краю та світу, оцінює та висловлює власне судження 

щодо творів мистецтва); 8 клас. Зарубіжна література. Розділ: Відродження. Тема: 

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси 

ренесансної культури і літератури (Учень/учениця розуміє особливості світоглядного 

перевороту того часу, історичний і культурний контекст, роль античності в розвитку 

літератури; визначає риси гуманізму в літературних творах доби Відродження). 

 

 

Розділ 3. ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІ–ХVІІ ст. 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– хронологічні межі національно-

визвольної війни в Нідерландах, революції в 

Становлення абсолютної монархії у 

Франції. Кардинал Арман-Жан дю 

Плессі деРішельє. Абсолютизм за Луї 
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Англії, Тридцятилітньої війни; 

– дати укладення Люблінської й 

Утрехтської уній, Нантського едикту, 

Вестфальського миру. 

Розумію: 

– передумови утвердження 

абсолютизму в європейських державах; 

– абсолютну монархію як перехідну 

форму від станово-представницької до 

сучасної (національної) держави; 

– роль міського патриціату та 

дворянства в управлінні містами-

республіками; 

– роль дворянської аристократії 

(магнатів) в управлінні Річчю Посполитою;  

– історичне значення національно-

визвольної війни в Нідерландах та 

Англійської революції; 

– Вестфальський мир як подію, що 

заклала основи сучасного світового порядку 

– поділу світу на національні держави й 

утвердження в міжнародних відносинах 

принципу державного суверенітету;  

– поняття «абсолютизм», «абсолютна 

монархія», «олігархічна (бюргерська) 

республіка», «аристократична (шляхетська) 

республіка», «парламентська монархія», 

«протекціонізм», «меркантилізм», 

«революція», «національно-визвольна війна», 

«протекторат». 

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про процеси 

централізації влади і формування 

національних держав у Західній Європі в 

XVІ–XVІІ ст.; 

– простежити (на основі карти) 

утворення в Західній Європі національних 

держав;  

– охарактеризувати політичний устрій 

західноєвропейських країн; 

– обґрунтувати власні судження про 

володарів і державних діячів європейських 

країн XVІ–XVІІІ ст.; 

– визначити причини і наслідки: 

Люблінської унії, релігійних війн у Франції, 

національно-визвольної війни в Нідерландах, 

Англійської революції. 

XIV. Жан-Батист Кольбер. Володіння 

Габсбургів. Карл V. Національно-

визвольна війна в Нідерландах. 

Утрехтська унія. Вільгельм І 

Оранський. Королівська реформація в 

Англії. Єлизавета І. «Криваве 

законодавство». Англійська революція. 

Олівер Кромвель. Утвердження 

парламентаризму. «Білль про права». 

Річ Посполита: шляхетська демократія. 

Тридцятилітня війна. Вестфальська 

система міжнародних відносин. 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Реформацію, 

утворення Речі Посполитої, Тридцятилітню війну, національно-визвольну війну в 

Нідерландах, Англійську революцію, інше; 



  

127 
 

– позначити на контурній карті регіони поширення католицизму, протестантизму і 

православ’я; території абсолютних монархій і республік, що існували в XVІ–XVІІІ ст.; 

– укласти і представити історичний портрет одного з монархів XVІ–XVІІІ ст. (на 

вибір учителя/учительки або учнів/ учениць). 

 

Розділ 4. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. ДЕРЖАВИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІІ–ХVІІІ ст. 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– дати облоги Відня та проголошення 

Московського царства Російською імперією, 

хронологічні межі Північної війни. 

Розумію: 

– період XVI–XVIIІ ст. як епоху воєн за 

переділ Європи і світу; 

– причини економічного занепаду та 

затяжної політичної кризи в Речі Посполитій 

(друга половина XVII – XVIIІ ст); 

– поняття «опричнина», «Смутний час», 

«церковний розкол», «Земський собор», 

«самодержавство (абсолютизм)». 

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про османську 

експансію в Центральній та Східній Європі, 

її зупинення (облоги Чигирина 1678 р. і 

Відня 1683 р.), шведську експансію в 

Центральній Європі, російську експансію у 

Східній Європі; 

– простежити на основі карти 

територіальні зміни, яких зазнали в XVI–

XVIIІ ст. Османська імперія, Річ Посполита і 

Російська держава (Московське царство, 

Російська імперія); 

– охарактеризувати внутрішню й 

зовнішню політику Речі Посполитої в другій 

половині XVII–XVIIІ ст.; 

– обґрунтувати власні судження про 

політику Сулеймана Пишного, Івана IV 

Грозного, Олексія Михайловича, Петра I; 

– визначити причини і наслідки: 

османських завоювань в Європі, кризи в Речі 

Посполитій (друга половина XVII–XVIIІ ст.), 

російської експансії у Східній Європі, 

Північної війни, реформ Петра І. 

Експансія Османської імперії. Сулейман 

Пишний. Народи Південно-Східної 

Європи під владою турків-османів. 

Кримське ханство. Внутрішня і 

зовнішня політика. Московське царство. 

Іван IV Грозний. Смутний час. 

Правління династії Романових. 

Внутрішня та зовнішня політика Петра 

І. Економічний занепад та політична 

криза в Речі Посполитій (друга 

половина XVII – XVIIІ ст.). 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про османську 

експансію в Центральній та Східній Європі, її зупинення (облоги Чигирина 1678 р. і 

Відня 1683 р.), шведську експансію в Центральній Європі, російську експансію у 

Східній Європі, проголошення Росії імперією, інше; 

– позначити на контурній карті територіальні надбання і втрати Османської 

імперії, Речі Посполитої і Російської держави (Московського царства, Російської 
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імперії) в XVI–XVIIІ ст.; 

– обґрунтувати (або спростувати) судження про суперечливий характер реформ 

Петра І. 

 

Розділ 5. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА  

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– час епохи Просвітництва, початку 

індустріальної (промислової) революції, 

війни за незалежність США; 

– дати ухвалення Декларації 

незалежності США та Конституції Речі 

Посполитої. 

Розумію: 

– визначальний вплив індустріальної 

революції на зміни в структурі економіки 

(формування промисловості) і соціальній 

структурі суспільства (зростання чисельності 

та ролі найманих працівників), на рівень 

життя людей праці та інші аспекти 

повсякденного життя; 

– Просвітництво як Добу Розуму, коли 

утверджувалася віра в силу знань і 

можливість розумного облаштування 

суспільного життя; 

– освічений абсолютизм як політику, 

спрямовану на знищення або реформування 

найбільш застарілих феодальних порядків; 

– поняття «індустріальна (промислова) 

революція», «освічений абсолютизм», 

«масонство», «Просвітництво», 

«енциклопедисти», «класицизм». 

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про індустріальну 

революцію, добу Просвітництва, Війну за 

незалежність США; 

– простежити зміни на політичній карті 

світу впродовж ХVІІІ ст.; 

– визначити зміни в повсякденному 

житті європейців протягом ХVІІІ ст., які 

стали наслідком індустріальної революції, 

поширення ідей Просвітництва;  

– встановити причини і наслідки 

реформ: Марії-Терезії та Йосифа ІІ 

(Австрійська монархія), зокрема для 

українських теренів, Фрідріха ІІ (Пруссія), 

Катерини ІІ (Російська імперія); 

– встановити причини розгортання 

війни за незалежність і утворення США. 

Початок індустріальної (промислової) 

революції, її вплив на життя різних 

верств населення. Просвітництво. 

Енциклопедисти. Масони. Класицизм. 

Освічений абсолютизм. Володіння 

австрійських Габсбургів. Марія-Терезія. 

Йосип ІІ. Королівство Пруссія. Фрідріх 

ІІ. Російська імперія. Єлизавета І. 

Катерина ІІ. Міжнародні відносини. 

Війна за іспанську спадщину, війна за 

австрійську спадщину, Семилітня війна. 

Поділи Речі Посполитої. Початок 

боротьби за спадщину Османської 

імперії. Колонії Великої Британії в 

Північній Америці. Декларація 

незалежності. Війна за незалежність. 

Утворення США. Конституція США. 

 

 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:  
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– внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про початок 

промислової революції, хронологічні межі доби Просвітництва та війни за незалежність 

США, ухвалення Декларації незалежності та Конституції США, інше; 

– позначити на контурній карті нові держави (зокрема США) й територіальні 

надбання/втрати Великої Британії, Пруссії, Австрійської монархії, Російської імперії в 

другій половині ХVІІІ ст.; 

– проаналізувати повсякденне життя в країнах Західної Європи у ХVІІІ ст., 

виявити зміни, які стали наслідком промислової революції / поширення ідей 

Просвітництва; 

– проаналізувати Декларацію незалежності Сполучених Штатів і встановити, які 

ідеї епохи Просвітництва в ній відображено. 

 

 

Розділ 6. СХІДНИЙ СВІТ У ХVІ–ХVІІІ ст. (оглядово) 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– час існування Держави Великих 

Моголів, панування у Китаї династії Цин і 

період сьогунату Токугави. 

Розумію: 

– традиційний характер чотирьох 

найбільших цивілізацій Сходу, що 

розвивалися в Ранній Новий час: індійської, 

ісламської, китайської та японської; 

– поняття «самураї», «політика 

самоізоляції», «сьогунат». 

Умію: 

– розмістити в хронологічній 

послідовності відомості про встановлення 

влади Великих Моголів, Сефевидів, династії 

Цин, Токугави;  

– показати на карті території Індії, 

Персії, Китаю, Японії; 

– визначити особливості культур 

народів Сходу;  

– розкрити особливості взаємин країн 

Сходу та Європи. 

Індія. Держава Великих Моголів. Бабур, 

Акбар. Перське царство Сефевидів. 

Аббас І. Культура Індії та Персії. Китай. 

Маньчжурське завоювання. Династія 

Цин. Культура Китаю. Японія. Сьогунат 

Токугави. Політика самоізоляції. 

Культура Японії. 

 

 

 

 

Історія України. 9 клас 

Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (XVI – перша половина 

XVII ст.) 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– дати укладення Пересопницького 

Євангелія, Литовських статутів, 

Берестейської церковної унії, утворення 

Київської (Києво-Могилянської) колегії, 

відновлення православної ієрархії, 

підписання «Пунктів для заспокоєння 

Статус українських земель у складі 

Королівства Польського, Великого 

князівства Литовського, Руського і 

Жемайтійського, Священної Римської 

та Османської імперій, Московського 

царства в першій половині XVІ ст. 

Люблінська унія 1569 р. та її вплив на 
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руського народу»; 

– адміністративно-територіальний 

устрій українських земель у складі Речі 

Посполитої. 

Розумію: 

– наслідки укладення Люблінської унії 

для українського суспільства; 

– роль фільваркового господарства в 

соціально-економічному житті Європи й 

України; 

– вплив Реформації і Контрреформації 

на суспільне життя українців у Речі 

Посполитій; 

– історичне значення розвитку 

книговидання та шкільництва на теренах 

України; 

– поняття «фільварок», «оренда», 

«рента», «панщина», «унійна (греко-

католицька) церква», «полемічна 

література», «церковні братства», «слов’яно-

греко-латинська школа», «колегія», 

«академія», «вертеп», «гравюра». 

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про характерні для 

XVІ і першої половини XVІІ ст. процеси 

соціально-економічного, політичного та 

культурного життя на теренах України; 

– показати на карті територіальний 

розподіл України на початок XVІ ст. і зміни, 

що відбулися внаслідок Люблінської унії;  

– обґрунтувати власні судження про 

діячів церкви і культури XVІ – першої 

половини XVІІ ст.;  

– охарактеризувати господарське, 

політичне та релігійне життя на українських 

землях у XVІ – першій половини XVІІ ст.;  

– розкрити цілі та напрямки діяльності 

православних братств; 

– визначити причини і наслідки 

поширення на теренах України 

фільваркового господарства, розгортання 

діяльності православних братств, укладення 

Берестейської унії, утворення Острозької та 

Київської колегій (академій); 

– розпізнавати пам’ятки архітектури, 

зведені на теренах України в стилі ренесанс. 

українське суспільство. Соціальна 

структура суспільства в Україні XVІ ст. 

(магнати, шляхта, духовенство, містяни, 

селяни). Литовські статути. Економічне 

життя села і міста: фільварки, цехи. 

Торгівля. Сільське та міське 

самоврядування. Криза православної 

церкви в XVІ ст. Реформаційний та 

контрреформаційний рухи в Україні. 

Пересопницьке Євангеліє. 

Книговидання. Полемічна література. 

Православні братства. Василь-

Костянтин Острозький. Церковні 

собори в Бересті 1596 р. Розкол 

православної церкви. Утворення унійної 

(греко-католицької) церкви. Боротьба за 

відновлення православної ієрархії. 

Реформи митрополита Петра Могили. 

Культурно-освітнє життя. Єзуїтські 

колегії, Острозька академія, братські 

школи. Київська (Києво-Могилянська) 

колегія. Містобудування, архітектура, 

образотворче мистецтво XVІ – першої 

половини XVІІ ст. 

Рекомендований перелік історичних осіб, про діяльність яких учні/учениці можуть 

самостійно формувати судження на основі навчальних матеріалів і адаптованих 

джерел (на вибір учителя/учительки): Василь-Костянтин Острозький, Іван Федорович, 

Іпатій Потій, Йосип-Веніамін Рутський, Герасим і Мелетій Смотрицькі, Іван 

Вишенський, Йов Борецький, Петро Могила та ін. 
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Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Литовські статути, 

Люблінську унію, Пересопницьке Євангеліє, вихід друком перших книжок, заснування 

Острозької академії, Львівської братської школи, Київської (Києво-Могилянської) 

колегії, інше; 

– позначити на контурній карті адміністративно-територіальний устрій 

українських земель у складі Речі Посполитої; 

– виокремити у витягах з Литовських статутів норми, в яких втілено ідеї рівності 

вільних людей перед законом, особистої недоторканності, юридичного захисту прав 

вільної («шляхетної») особи, особистої відповідальності перед законом;  

– описати (усно або письмово) повсякденне життя представників основних верств 

українського суспільства XVІ – першої половини XVІІ ст.; 

– здійснити уявну подорож-екскурсію до історико-культурних пам’яток XVІ – 

першої половини XVІІ ст., визначити цінності та норми життя, що їх утверджували 

автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).  

 

Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– дати заснування першої Запорозької 

Січі, час виникнення реєстрового козацького 

війська та чинності «Ординації Війська 

Запорозького»; 

– напрямки походів козаків першої 

чверті ХVІІ ст. 

Розумію: 

– передумови і розвиток козацтва до 

окремого соціального стану; 

– затвердження урядом Речі Посполитої 

реєстрового війська в 70-х роках XVI ст. як 

початок визнання козацтва новим соціальним 

станом; 

– місце козацтва в захисті національних 

інтересів українського суспільства 

наприкінці XVI – у першій половині XVII 

ст.; 

– причини козацьких воєн (повстань); 

– поняття «козак», «зимівник», 

«Запорозька Січ», «кіш», «кошовий отаман», 

«козацька рада», «козацькі клейноди», 

«реєстрове козацтво», «низове козацтво», 

«курінь», «покозачення». 

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про формування 

козацтва як окремого соціального стану; 

– показати на карті об’єкти, наявність 

яких свідчить про формування козацького 

стану; 

– охарактеризувати військово-політичну 

організацію козацтва; 

Походження українського козацтва. 

Козацькі зимівники та поселення. Перші 

Січі. Дмитро Вишневецький. 

Запорозька Січ – козацька республіка. 

Реєстрове козацтво. Становлення 

козацького стану. Козацькі повстання 

кінця ХVІ ст. Походи козаків першої 

чверті ХVІІ ст. Петро Конашевич-

Сагайдачний. Військо Запорозьке і 

Хотинська війна. Козацько-селянські 

повстання 20–30-х років ХVІІ ст. 

«Ординація Війська Запорозького». 
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– описати традиції, звичаї й побут 

козаків, історико-культурні пам’ятки доби;  

– визначити причини та наслідки: 

виникнення козацтва і Січей, активності 

козацтва в морських і суходільних походах у 

Кримське ханство, Османську імперію, 

Московське царство; козацько-селянських 

повстань  

1590-х і 1620–1630-х років; 

– обґрунтувати власні судження про 

Дмитра Вишневецького, Северина (Семерія) 

Наливайка, Петра Конашевича-

Сагайдачного. 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про формування 

козацького стану: утворення козацьких Січей, укладання козацького реєстру, походи 

козаків у Кримське ханство, Османську імперію, Московське царство, Хотинську війну, 

козацько-селянські повстання, видання «Ординації Війська Запорозького», інше; 

– позначити на контурній карті об’єкти, наявність яких свідчить про формування 

козацького стану (перші Січі, міста – осередки козацтва (Черкаси, Трахтемирів, 

Чигирин), райони козацьких повстань 1590-х і 1620–1630-х років); 

– описати (на основі джерел) повсякденне життя представників різних станів 

українського суспільства, військове мистецтво, традиції й побут козацтва, 

облаштування Січі. 

Міжпредметні зв’язки: 8 клас. Українська література. Розділ: Українські народні 

думи. Тема: Українські народні думи. «Маруся Богуславка» (Учень/учениця 

усвідомлює, що любов до вітчизни – одна з найбільших людських чеснот. Прагнення до 

гармонії вчинків із загальнолюдськими цінностями); 8 клас. Українська мова. Розділ: 

Словосполучення й речення. Тема: Речення прості й складні (повторення), двоскладні й 

односкладні. Граматична помилка та її умовне позначення (практично) (Учень/учениця 

складає статті до вікіпедії «Українські козаки: історія й сучасність» з 

використанням  простих і складних, двоскладних і односкладних речень). 

 

Розділ 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини 

XVII ст. 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– хронологічні межі національно-

визвольної війни під проводом Богдана 

Хмельницького; 

– дати укладення Зборівської угоди та 

«Березневих статей»; 

– устрій Війська Запорозького – 

української козацької держави. 

Розумію: 

– Хмельниччину як національно-

визвольну, соціальну та релігійну війну; 

– Військо Запорозьке як незалежну 

станову (козацько-гетьманську) військову 

державу (що не мала міжнародного 

юридичного визнання); 

Передумови Національно-визвольної 

війни. Богдан Хмельницький. Козацько-

кримський союз. Події 1648–1649 рр. 

Зборівський договір. Події 1650–

1651 рр. Битва під Берестечком і 

Білоцерківський договір. Іван Богун. 

Битва під Батогом. Молдавські походи. 

Облога Жванця. Українська козацька 

держава – Військо Запорозьке. 

Адміністративно-територіальний 

устрій. Соціально-економічні реформи. 

Зовнішня політика: у пошуку 

союзників. Українсько-московський 

договір 1654 р. Воєнно-політичні події 

1654–1655 рр. Віленське перемир’я. 
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– особливості здійснення владних 

повноважень Богданом Хмельницьким;  

– поняття «Гетьманщина», «Генеральна 

рада», «гетьман», «генеральна старшина», 

«універсал», «полк», «сотня». 

Умію: 

– розмістити в хронологічній 

послідовності битви і походи Національно-

визвольної війни, рішення про політичні 

союзи та угоди Війська Запорозького з 

іншими державами; 

– показати на карті кордони Української 

козацької держави, основні напрямки походів 

і місця битв Національно-визвольної війни; 

– розповісти про перебіг Національно-

визвольної війни; 

– зіставити умови Зборівського і 

Білоцерківського договорів, «Березневих 

статей»; 

– визначити причини та наслідки: 

Національно-визвольної війни українського 

народу, укладення українсько-московського 

договору 1654 р., утворення українсько-

шведсько-трансильванського союзу; 

– охарактеризувати устрій Війська 

Запорозького – української козацької 

держави; 

– проаналізувати відносини Війська 

Запорозького з державами-сусідами; 

– обґрунтувати власні судження про 

державотворчу та військово-політичну 

діяльність Богдана Хмельницького, його 

сподвижників. 

Українсько-шведсько-трансильванський 

союз. 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про битви і походи 

Національно-визвольної війни, рішення про політичні союзи та угоди Війська 

Запорозького з іншими державами, інше; 

– відобразити на контурній карті перебіг Національно-визвольної війни, зміни 

територіальних меж Української козацької держави – Війська Запорозького; 

– розробити порівняльну характеристику особистісних якостей, політичних 

позицій, військово-політичної діяльності Богдана Хмельницького, Івана Богуна, Яреми 

Вишневецького, Адама Кисіля та ін. (на вибір учня/учениці, вибір обґрунтувати). 

Міжпредметні зв’язки: 8 клас. Українська література. Розділ: Усна народна творчість. 

Тема: Українські історичні пісні. «Чи не той то Хміль», «Ой Морозе, Морозенку» 

(Учень/учениця усвідомлює роль лицарів-оборонців рідної землі від іноземних 

поневолювачів). 

 

Розділ 4. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– дати укладення Гадяцької угоди, 

Іван Виговський. Гадяцька угода. 

Україно-московська війна. Конотопська 
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Корсунського договору і «Вічного миру», 

Карловицького мирного договору, 

проведення «Чорної ради» під Ніжином, 

укладення угоди між Іваном Мазепою і 

Карлом ХІІ, Конституції Пилипа Орлика; 

– етапи заселення українцями й 

адміністративний устрій Слобідської 

України. 

Розумію: 

– Гетьманщину другої половини ХVII – 

початку ХVIIІ ст. як місце змагань за 

зміцнення інститутів держави і збереження 

державного суверенітету; 

– поняття «Руїна», «Чорна рада», 

«козацьке бароко». 

Умію:  

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про змагання 

українців за зміцнення інститутів держави і 

збереження державного суверенітету в перід 

«Руїни» і гетьманування Івана Мазепи, а 

також про міждержавні угоди, що 

стосуються України; 

– простежити на основі карти хід 

боротьби за утвердження козацького устрою 

та державного суверенітету на теренах 

України; 

– охарактеризувати адміністративно-

територіальний устрій, господарське та 

повсякденне життя Гетьманщини, 

Слобожанщини і Запорожжя (Війська 

Запорозького Низового);  

– проаналізувати зміст і визначити 

сутність Гадяцької угоди, політики 

Російської держави («Договірних статей») 

щодо українських земель, Конституції 

Пилипа Орлика; 

– визначити причини і наслідки періоду 

«Руїни», військово-політичного виступу 

Івана Мазепи; 

– обґрунтувати власні судження про 

діяльність козацьких гетьманів, кошових 

отаманів, діячів церкви та культури; 

– розпізнати пам’ятки українського 

мистецтва в стилі бароко. 

битва. Початок Руїни. Юрій 

Хмельницький. Розкол Гетьманської 

держави. Павло Тетеря та Іван 

Брюховецький. Андрусівське 

перемир’я. Петро Дорошенко. Спроби 

об’єднання Лівобережної та 

Правобережної Гетьманщини. Дем’ян 

Многогрішний. Іван Самойлович. 

Чигиринські походи. Бахчисарайський 

мир. «Вічний мир». Правобережне 

козацтво в останній чверті ХVІІ ст. 

Заселення і розвиток Слобідської 

України. Слобідські козацькі полки. 

Запорозьке козацтво. Іван Сірко. 

Гетьманщина в часи Івана Мазепи. 

Пилип Орлик і його Конституція. 

Ліквідація козацтва на Правобережній 

Україні. Церковне життя. Освіта. 

Архітектура. Образотворче мистецтво. 

  

Рекомендований перелік історичних осіб, про діяльність яких учні можуть 

формувати самостійні судження на основі навчальних матеріалів і адаптованих 

джерел:  
гетьмани Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Павло Тетеря, Іван Брюховецький, 

Петро Дорошенко, Дем’ян Многогрішний, Іван Самойлович, Іван Мазепа, Пилип Орлик, 

кошові отамани Іван Сірко, Кость Гордієнко, полковник Семен Палій, діячі церкви та 

культури Йосиф Тукальський-Нелюбович, Феофан Прокопович, Стефан Яворський, 
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інші (на розсуд учителя/учительки). 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про період Руїни, 

Гадяцьку угоду, Андрусівський договір, Бахчисарайський договір, «Вічний мир», 

повстання під проводом Семена Палія, зруйнування Батурина і Чортомлицької Січі, 

Полтавську битву, ухвалення Конституції Пилипа Орлика, інше (на розсуд 

учителя/учительки); 

– позначити на контурній карті об’єкти, що відображають боротьбу за 

утвердження козацького устрою і державного суверенітету на теренах України в другій 

половині ХVII – на початку ХVIIІ ст.; 

– проаналізувати зміст «гетьманських (договірних) статей» (на вибір 

учителя/учительки), Гадяцької угоди, Конституції Пилипа Орлика; визначити на цій 

основі устрій української гетьманської держави, порядок її взаємин з Московською 

державою (Річчю Посполитою / Шведською імперією) та поміркувати, якою мірою 

кожен з цих документів гарантував права і вольності правлячого стану, суверенітет 

Козацької держави. 

Міжпредметні зв’язки: 8 клас. Українська література. Розділ: Українські історичні 

пісні. Тема: Українські історичні пісні. «Та, ой, як крикнув же козак Сірко» 

(Учень/учениця усвідомлює лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших 

героїчних предків. Розуміння того, що добра слава про обдаровану людину живе у 

віках); 8 клас. Українська мова. Розділ: Просте речення. Двоскладне речення. Тема: 

Головні і другорядні члени речення (Учень/учениця оформлює рубрики, готує стислі 

описи до проекту «Українське козацьке бароко в пам’ятках історії та культури»). 

 

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 20–90-х роках ХVІІІ ст. 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– хронологічні межі існування Нової 

Січі;  

– період розгортання гайдамацького й 

опришківського рухів; 

– дати остаточної ліквідації 

гетьманства, козацького устрою і 

відновлення кріпосництва в Слобідській та 

Лівобережній Україні, включення Галичини 

до складу Австрійської монархії та 

Правобережжя і Волині до складу Російської 

імперії. 

Розумію: 

– причини втрати українцями 

державності; 

– внесок Києво-Могилянської академії в 

розвиток освіти; 

– поняття «паланка», «гайдамаки», 

«Коліївщина», «опришки», «козацькі 

літописи».  

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності події, що засвідчують наступ 

на українську державність з боку Російської 

імперії; 

Імперський наступ на автономію 

Гетьманщини. Павло Полуботок. 

Данило Апостол. Нова Січ. Кирило 

Розумовський. Ліквідація гетьманства і 

козацького устрою в Україні. 

Підкорення Кримського ханства. 

Колонізація Півдня України. 

Правобережна Україна. Гайдамаки. 

Коліївщина. Буковина, Східна 

Галичина, Закарпаття. Рух опришків. 

Поділи Речі Посполитої: зміни у 

становищі Правобережної України та 

західноукраїнських земель. Освіта і 

наука. Києво-Могилянська академія. 

Григорій Сковорода. Архітектура. 

Образотворче мистецтво. Музика. 
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– показати на карті території утворень, 

що зберігали ознаки української державності 

(Гетьманщини, Нової Січі, Слобідської 

України), українські землі, які потрапили до 

складу Російської імперії та Австрійської 

монархії внаслідок російсько-турецьких 

воєн, поділів Речі Посполитої, ліквідації 

Кримського ханства; райони розгортання 

гайдамацького та опришківського рухів; 

– охарактеризувати політику Російської 

й Австрійської імперій щодо українських 

земель;  

– встановити причини і наслідки 

скасування гетьманства, ліквідації 

Запорозької Січі, приєднання Правобережжя, 

Поділля, Волині та Кримського ханства до 

Росії, гайдамацького руху на Правобережжі, 

опришківського руху на Підкарпатті; 

– обґрунтувати власні судження про 

діяльність козацьких гетьманів і кошових 

отаманів, ватажків селянських виступів, 

діячів культури ХVІІІ ст.; 

– визначити особливості розвитку 

культури періоду козацького бароко. 

Рекомендований перелік історичних осіб, про діяльність яких учні/учениці можуть 

формувати самостійні судження на основі навчальних матеріалів і адаптованих 

джерел:  
гетьмани Іван Скоропадський, Павло Полуботок, Данило Апостол, Кирило 

Розумовський, кошовий отаман Петро Калнишевський, керівники селянських виступів 

Олекса Довбуш, Максим Залізняк, Іван Гонта, діячі культури Григорій Сковорода, 

Паїсій Величковський та інші (на розсуд учителя/учительки). 

Завдання для практичних робіт: 

– внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про остаточну 

ліквідацію гетьманства й Запорозької Січі, Кримського ханства, поділи Речі 

Посполитої, закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України, Коліївщину, рух 

опришків, відновлення діяльності Львівського університету, інше (на розсуд 

учителя/учительки); 

– позначити на контурній карті регіони, що в ХVІІІ ст. зберігали ознаки 

української державності (територію Гетьманщини, Нової Січі, Слобідської України), 

землі України, які потрапили до складу Російської імперії та Австрійської монархії 

внаслідок російсько-турецьких воєн, поділів Речі Посполитої, ліквідації Кримського 

ханства; 

– визначити (використовуючи витяги з козацьких літописів ХVІІ–ХVІІІ ст.) 

способи та засоби, до яких вдавалися гетьмани, козацька старшина, аби відстояти 

суверенітет Козацької держави; 

– здійснити уявну мандрівку до історико-культурних пам’яток України / рідного 

краю доби бароко, встановити цінності й норми життя, що їх утверджували автори цих 

витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва). 

Міжпредметні зв’язки: 8 клас. Українська література. Розділ: Українські історичні 

пісні. Тема: Українські історичні пісні. «Максим козак Залізняк» (Учень/учениця 

усвідомлює лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших героїчних предків. 

Розуміння того, що добра слава про обдаровану людину живе у віках); 8 клас. 
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Українська мова. Розділ: Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. 

Тема: Однорідні члени речення (Учень/учениця створює відгук про віртуальну 

екскурсію до музею або історичної місцевості). 

 

Узагальнення до курсу. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ РАННЬОГО 

НОВОГО ЧАСУ 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Розумію: 

– взаємопов’язаність і взаємозалежність 

процесів господарського, соціального, 

політичного і культурного життя козацької 

України та європейських суспільств. 

Умію: 

– встановити цивілізаційні здобутки 

українського суспільства Ранньомодерної 

доби;  

– визначити внесок українського 

суспільства ХVІ–ХVІІІ ст. в 

загальноєвропейську культурну спадщину; 

– зіставити типові процеси і явища 

європейської та української історії Раннього 

Нового часу; 

– оцінити роль козацтва в історії 

України. 

Здобутки українського суспільства. 

Особливості суспільного життя України 

ХVІ–ХVІІІ ст. Внесок України у 

формування європейської цивілізації. 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– на підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної 

таблиці «Європа в Ранньомодерну добу» сформулювати висновок про місце тогочасної 

України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах. 

 

Всесвітня історія. 9 клас 

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– хронологічні межі Нового часу та 

Раннього Нового часу. 

Розумію: 

– Новий час (Модерну добу) як період 

історії сучасного європейського суспільства; 

– Ранній Новий час в Україні як 

Козацьку добу, початок якої припадає на 

виникнення нового, елітарного стану – 

козацтва (кінець ХV – початок ХVІ ст.), а 

завершення – на остаточну втрату ним 

політичної влади (друга половина ХVІІІ ст.); 

– судження – як думку, що її потрібно 

обґрунтувати (підтвердити істинність 

фактами);  

– як користуватися підручниками з 

історії України та всесвітньої історії в класі й 

удома. 

Повторення. Середні віки в історії 

Європи та України.  

Вступ. Поняття і періодизація Нового 

часу (Модерної доби). Ранній Новий час 

(Ранньомодерна доба): початок 

культурної та політичної переваги 

християнського Заходу. Особливості 

Ранньомодерної доби в історії України. 
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Умію: 

– визначити характерні ознаки 

Середньовіччя; 

– перелічити основні здобутки 

населення України Княжої доби;  

– назвати хронологічні межі та періоди 

Модерної доби; 

– виділити характерні ознаки Раннього 

Нового часу (Ранньомодерної доби); 

– укласти синхронізовану хронологічну 

таблицю «Європа в Ранньомодерну добу». 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– розпочати роботу над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці 

«Європа в Ранньомодерну добу» (за зразком): 

Період, дата 
(століття, десятиліття або 

рік) 

Події на теренах 

України 

Події за межами 

України 

Примітки 

Ранньомодерний час 

(XVІ–XVIІІ ст.) 

   

 

 

Розділ 1. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ 

КАПІТАЛІСТИЧНИХ ВІДНОСИН 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– час Великих географічних відкриттів і 

Конкісти; 

– дату першої подорожі Христофора 

Колумба; 

– напрямки подорожей Христофора 

Колумба, Васко да Гами, Фернана 

Магеллана, центри світової торгівлі. 

Розумію: 

– Великі географічні відкриття як 

просторове розширення впливу європейської 

цивілізації на світ; 

– причини історичних явищ і процесів 

(як факти, що зумовили їх появу) та їхні 

наслідки (як факти, породжені цим явищем, 

процесом); 

– вплив Великих географічних 

відкриттів на світобачення, господарське та 

суспільне життя населення Європи та Нового 

світу; 

– поняття «конкіста», «колоніальна 

імперія», «зустріч цивілізацій», «революція 

цін», «мануфактура», «капіталізм», 

«буржуазія», «найманий працівник». 

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про розширення 

Причини й передумови Великих 

географічних відкриттів XV– XVI ст. 

Подорожі Христофора Колумба, Васко 

да Гами, Фернана Магеллана. 

Цивілізації доколумбової Америки 

(оглядово). Конкіста – завоювання 

Нового світу. Створення колоніальних 

імперій. Зміна поглядів на світ. 

Торговельний капітал. Мануфактурне 

виробництво і наймана праця. 

Становлення капіталістичних відносин. 

Повсякденне життя населення Західної 

Європи. 
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впливу європейської цивілізації на світ; 

– простежити на основі карти, як 

змінювався простір впливу європейської 

цивілізації на світ; 

– визначати причини і наслідки Великих 

географічних відкриттів; 

– характеризувати зміни в житті людей, 

пов’язані з Великими географічними 

відкриттями, створенням перших 

колоніальних імперій, поширенням 

мануфактур і найманої праці;  

– встановити причини масових міграцій 

європейців у ХVІ–ХVІІ ст. 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Великі географічні 

відкриття, подорожі Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана; 

– позначити на контурній карті об’єкти, що відображають просторове розширення 

впливу європейської цивілізації на світ (колонізовані європейцями землі, напрямки 

нових торговельних шляхів і центри світової торгівлі ХVІ–ХVІІ ст.); 

– підготувати і представити групове повідомлення (презентацію) на тему 

«Цивілізації доколумбової Америки (ацтеки, майя, інки)»; 

– описати (на основі джерел) становище жінок і дітей у країнах Західної Європи в 

ХVІ–ХVІІІ ст. 

 

 

Розділ 2. ВИСОКЕ ВІДРОДЖЕННЯ. РЕФОРМАЦІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ  

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– час бароко і релігійних воєн у 

Німеччині та Франції; 

– дати початку Реформації в Німеччині, 

укладення Аугзбургського релігійного миру; 

– територію поширення Реформації, 

культурні центри Європи Раннього Нового 

часу. 

Розумію:  

– Ранній Новий час (Ранньомодерну 

добу) як період звільнення суспільного життя 

від церковного догматизму; 

– світський, нецерковний характер 

культури Відродження; 

– гуманізм епохи Відродження як 

європейський інтелектуальний рух за 

вдосконалення людської природи через 

пізнання культурної спадщини Античності; 

– бароко як усвідомлення людиною 

Ранньомодерної доби складності, 

багатоманітності та мінливості світу;  

– поняття «секуляризація», 

«Реформація», «протестантизм», 

«лютеранство», «кальвінізм», 

Гуманізм як інтелектуальний рух доби 

Відродження. Високе Відродження. 

Католицька церква напередодні 

Реформації. Мартін Лютер і народження 

протестантизму. Поширення 

Реформації. Жан Кальвін. 

Контрреформація в Європі. 

Ігнатія Лойола. Єзуїти. Тридентський 

собор. Релігійні війни в Німеччині та 

Франції. Аугсбурзький релігійний мир 

1555 р. Культура бароко. Народження 

нової європейської науки. 
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«Контрреформація», «релігійні війни», 

«орден єзуїтів», «Високе Відродження», 

«бароко». 

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про Реформацію, 

Відродження (Ренесанс) і Бароко;  

– показати на карті регіони поширення 

Реформації; культурні центри Європи 

Раннього Нового часу;  

– розповісти про наукові й технічні 

досягнення Раннього Нового часу; 

представників культури Відродження й 

Бароко, їхні твори; видатні пам’ятки 

культури епохи Ренесансу й Бароко;  

– визначити причини і наслідки 

Реформації та Контрреформації;  

– сформулювати основні ідеї вчень 

Мартіна Лютера і Жана Кальвіна; 

– розпізнати пам’ятки культури епохи 

Відродження і Бароко.  

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:  

– вирізнити гуманістичні ідеї у витягах з літературних творів епохи Відродження 

(Францеско Петрарки, Мігеля де Сервантеса, Еразма Роттердамського, Нікколо 

Макіавелі, інших) і мистецьких шедеврах Високого Відродження (Леонардо да Вінчі, 

Рафаеля, Мікеланджело, Пітера Брейгеля, Альбрехта Дюрера, інших), вибір 

обґрунтувати; 

– представити світ природи та людей очима католика, православного, протестанта; 

– здійснити уявну подорож до пам’яток епохи Відродження в Італії, Франції, 

Німеччині, інших країнах; встановити цінності та норми життя, що їх утверджували 

автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).  

Міжпредметні зв’язки: 8 клас. Мистецтво. Розділ: Мистецтво в культурі минулого. 

Тема: Стилі та напрями мистецтва (Учень/учениця усвідомлює необхідність збереження 

мистецької спадщини рідного краю та світу, оцінює та висловлює власне судження 

щодо творів мистецтва); 8 клас. Зарубіжна література. Розділ: Відродження. Тема: 

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси 

ренесансної культури і літератури (Учень/учениця розуміє особливості світоглядного 

перевороту того часу, історичний і культурний контекст, роль античності в розвитку 

літератури; визначає риси гуманізму в літературних творах доби Відродження). 

 

 

Розділ 3. ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІ–ХVІІ ст. 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– хронологічні межі національно-

визвольної війни в Нідерландах, революції в 

Англії, Тридцятилітньої війни; 

– дати укладення Люблінської й 

Утрехтської уній, Нантського едикту, 

Вестфальського миру. 

Розумію: 

Становлення абсолютної монархії у 

Франції. Кардинал Арман-Жан дю 

Плессі деРішельє. Абсолютизм за Луї 

XIV. Жан-Батист Кольбер. Володіння 

Габсбургів. Карл V. Національно-

визвольна війна в Нідерландах. 

Утрехтська унія. Вільгельм І 

Оранський. Королівська реформація в 
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– передумови утвердження 

абсолютизму в європейських державах; 

– абсолютну монархію як перехідну 

форму від станово-представницької до 

сучасної (національної) держави; 

– роль міського патриціату та 

дворянства в управлінні містами-

республіками; 

– роль дворянської аристократії 

(магнатів) в управлінні Річчю Посполитою;  

– історичне значення національно-

визвольної війни в Нідерландах та 

Англійської революції; 

– Вестфальський мир як подію, що 

заклала основи сучасного світового порядку 

– поділу світу на національні держави й 

утвердження в міжнародних відносинах 

принципу державного суверенітету;  

– поняття «абсолютизм», «абсолютна 

монархія», «олігархічна (бюргерська) 

республіка», «аристократична (шляхетська) 

республіка», «парламентська монархія», 

«протекціонізм», «меркантилізм», 

«революція», «національно-визвольна війна», 

«протекторат». 

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про процеси 

централізації влади і формування 

національних держав у Західній Європі в 

XVІ–XVІІ ст.; 

– простежити (на основі карти) 

утворення в Західній Європі національних 

держав;  

– охарактеризувати політичний устрій 

західноєвропейських країн; 

– обґрунтувати власні судження про 

володарів і державних діячів європейських 

країн XVІ–XVІІІ ст.; 

– визначити причини і наслідки: 

Люблінської унії, релігійних війн у Франції, 

національно-визвольної війни в Нідерландах, 

Англійської революції. 

Англії. Єлизавета І. «Криваве 

законодавство». Англійська революція. 

Олівер Кромвель. Утвердження 

парламентаризму. «Білль про права». 

Річ Посполита: шляхетська демократія. 

Тридцятилітня війна. Вестфальська 

система міжнародних відносин. 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 
– внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Реформацію, 

утворення Речі Посполитої, Тридцятилітню війну, національно-визвольну війну в 

Нідерландах, Англійську революцію, інше; 

– позначити на контурній карті регіони поширення католицизму, протестантизму і 

православ’я; території абсолютних монархій і республік, що існували в XVІ–XVІІІ ст.; 

– укласти і представити історичний портрет одного з монархів XVІ–XVІІІ ст. (на 

вибір учителя/учительки або учнів/ учениць). 
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Розділ 4. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. ДЕРЖАВИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІІ–ХVІІІ ст. 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– дати облоги Відня та проголошення 

Московського царства Російською імперією, 

хронологічні межі Північної війни. 

Розумію: 

– період XVI–XVIIІ ст. як епоху воєн за 

переділ Європи і світу; 

– причини економічного занепаду та 

затяжної політичної кризи в Речі Посполитій 

(друга половина XVII – XVIIІ ст); 

– поняття «опричнина», «Смутний час», 

«церковний розкол», «Земський собор», 

«самодержавство (абсолютизм)». 

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про османську 

експансію в Центральній та Східній Європі, 

її зупинення (облоги Чигирина 1678 р. і 

Відня 1683 р.), шведську експансію в 

Центральній Європі, російську експансію у 

Східній Європі; 

– простежити на основі карти 

територіальні зміни, яких зазнали в XVI–

XVIIІ ст. Османська імперія, Річ Посполита і 

Російська держава (Московське царство, 

Російська імперія); 

– охарактеризувати внутрішню й 

зовнішню політику Речі Посполитої в другій 

половині XVII–XVIIІ ст.; 

– обґрунтувати власні судження про 

політику Сулеймана Пишного, Івана IV 

Грозного, Олексія Михайловича, Петра I; 

– визначити причини і наслідки: 

османських завоювань в Європі, кризи в Речі 

Посполитій (друга половина XVII–XVIIІ ст.), 

російської експансії у Східній Європі, 

Північної війни, реформ Петра І. 

Експансія Османської імперії. Сулейман 

Пишний. Народи Південно-Східної 

Європи під владою турків-османів. 

Кримське ханство. Внутрішня і 

зовнішня політика. Московське царство. 

Іван IV Грозний. Смутний час. 

Правління династії Романових. 

Внутрішня та зовнішня політика Петра 

І. Економічний занепад та політична 

криза в Речі Посполитій (друга 

половина XVII – XVIIІ ст.). 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт: 

– внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про османську 

експансію в Центральній та Східній Європі, її зупинення (облоги Чигирина 1678 р. і 

Відня 1683 р.), шведську експансію в Центральній Європі, російську експансію у 

Східній Європі, проголошення Росії імперією, інше; 

– позначити на контурній карті територіальні надбання і втрати Османської 

імперії, Речі Посполитої і Російської держави (Московського царства, Російської 

імперії) в XVI–XVIIІ ст.; 

– обґрунтувати (або спростувати) судження про суперечливий характер реформ 

Петра І. 

 

Розділ 5. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА  
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Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– час епохи Просвітництва, початку 

індустріальної (промислової) революції, 

війни за незалежність США; 

– дати ухвалення Декларації 

незалежності США та Конституції Речі 

Посполитої. 

Розумію: 

– визначальний вплив індустріальної 

революції на зміни в структурі економіки 

(формування промисловості) і соціальній 

структурі суспільства (зростання чисельності 

та ролі найманих працівників), на рівень 

життя людей праці та інші аспекти 

повсякденного життя; 

– Просвітництво як Добу Розуму, коли 

утверджувалася віра в силу знань і 

можливість розумного облаштування 

суспільного життя; 

– освічений абсолютизм як політику, 

спрямовану на знищення або реформування 

найбільш застарілих феодальних порядків; 

– поняття «індустріальна (промислова) 

революція», «освічений абсолютизм», 

«масонство», «Просвітництво», 

«енциклопедисти», «класицизм». 

Умію: 

– розташувати в хронологічній 

послідовності відомості про індустріальну 

революцію, добу Просвітництва, Війну за 

незалежність США; 

– простежити зміни на політичній карті 

світу впродовж ХVІІІ ст.; 

– визначити зміни в повсякденному 

житті європейців протягом ХVІІІ ст., які 

стали наслідком індустріальної революції, 

поширення ідей Просвітництва;  

– встановити причини і наслідки 

реформ: Марії-Терезії та Йосифа ІІ 

(Австрійська монархія), зокрема для 

українських теренів, Фрідріха ІІ (Пруссія), 

Катерини ІІ (Російська імперія); 

– встановити причини розгортання 

війни за незалежність і утворення США. 

Початок індустріальної (промислової) 

революції, її вплив на життя різних 

верств населення. Просвітництво. 

Енциклопедисти. Масони. Класицизм. 

Освічений абсолютизм. Володіння 

австрійських Габсбургів. Марія-Терезія. 

Йосип ІІ. Королівство Пруссія. Фрідріх 

ІІ. Російська імперія. Єлизавета І. 

Катерина ІІ. Міжнародні відносини. 

Війна за іспанську спадщину, війна за 

австрійську спадщину, Семилітня війна. 

Поділи Речі Посполитої. Початок 

боротьби за спадщину Османської 

імперії. Колонії Великої Британії в 

Північній Америці. Декларація 

незалежності. Війна за незалежність. 

Утворення США. Конституція США. 

 

 

Орієнтовні завдання для практичних і творчих робіт:  

– внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про початок 

промислової революції, хронологічні межі доби Просвітництва та війни за незалежність 

США, ухвалення Декларації незалежності та Конституції США, інше; 

– позначити на контурній карті нові держави (зокрема США) й територіальні 

надбання/втрати Великої Британії, Пруссії, Австрійської монархії, Російської імперії в 
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другій половині ХVІІІ ст.; 

– проаналізувати повсякденне життя в країнах Західної Європи у ХVІІІ ст., 

виявити зміни, які стали наслідком промислової революції / поширення ідей 

Просвітництва; 

– проаналізувати Декларацію незалежності Сполучених Штатів і встановити, які 

ідеї епохи Просвітництва в ній відображено. 

 

 

Розділ 6. СХІДНИЙ СВІТ У ХVІ–ХVІІІ ст. (оглядово) 

Результати навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

Знаю: 

– час існування Держави Великих 

Моголів, панування у Китаї династії Цин і 

період сьогунату Токугави. 

Розумію: 

– традиційний характер чотирьох 

найбільших цивілізацій Сходу, що 

розвивалися в Ранній Новий час: індійської, 

ісламської, китайської та японської; 

– поняття «самураї», «політика 

самоізоляції», «сьогунат». 

Умію: 

– розмістити в хронологічній 

послідовності відомості про встановлення 

влади Великих Моголів, Сефевидів, династії 

Цин, Токугави;  

– показати на карті території Індії, 

Персії, Китаю, Японії; 

– визначити особливості культур 

народів Сходу;  

– розкрити особливості взаємин країн 

Сходу та Європи. 

Індія. Держава Великих Моголів. Бабур, 

Акбар. Перське царство Сефевидів. 

Аббас І. Культура Індії та Персії. Китай. 

Маньчжурське завоювання. Династія 

Цин. Культура Китаю. Японія. Сьогунат 

Токугави. Політика самоізоляції. 

Культура Японії. 

 

 

 

 

 

 

Фізика 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу 

природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи й надає 

загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Сучасна фізика, крім наукового, 

має важливе соціокультурне значення. Вона стала невід’ємною складовою загальної 

культури високотехнологічного інформаційного суспільства.Навчання фізики в основній 

школі спрямовується на досягнення загальної мети базової загальної середньої освіти, яка 

полягає в  розвитку та соціалізації особистості учнів,  формуванні їхньої національної 

самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і 

поведінки,  творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, 

здатності до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.  

Випускник основної школи — це патріот України, який знає її історію; носій 

української культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що 
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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 та 

ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й 

доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя.  

Процес навчання фізики в основній школі спрямовується на розвиток особистості 

учня, становлення його наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формування 

предметної, науково-природничої (як галузевої) та ключових компетентностей. 

Фізика разом з іншими предметами робить свій внесок у формування ключових 

компетентностей. Цей внесок розкрито в таблиці «Компетентнісний потенціал навчального 

предмета». 

 

 Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 

державною (і 

рідною — у разі 

відмінності) 

мовами 

Уміння: 

- сприймати пояснення вчителя, розуміти інформацію з 

підручників, посібників й інших текстових та медійних джерел 

державною/рідною мовою; 

- усно й письмово тлумачити фізичні поняття, факти, явища, 

закони, теорії; 

- представляти текстову інформацію в іншому вигляді; 

- описувати (усно чи письмово) етапи проведення фізичного 

експерименту, використовуючи арсенал мовних засобів (терміни, 

поняття тощо); 

- складати план виступу, будувати відповідь, готувати 

реферат, повідомлення; 

- обговорювати проблеми природничого змісту, брати участь 

у дискусії. 

Ставлення: 

- усвідомлення  потреби вільного володіння державною мовою 

для грамотного висловлювання власної думки, особистісного 

розвитку, здійснення навчальної та професійної діяльності; 

- розуміння значущості внеску учених-фізиків, зокрема 

українських, у розвиток світової науки; 

- прагнення до самовдосконалення, збагачення, поповнення та 

систематичного вживання української природничо-наукової 

термінологічної лексики. 

Навчальні ресурси: 
навчальні, науково-популярні, художні тексти та медійні 

матеріали, твори мистецтва, що містять описи фізичних явищ; 

дослідницькі проекти міжпредметного змісту 

2 Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: 

- використовувати іншомовні навчальні та науково-популярні 

джерела для отримання інформації фізичного й технічного змісту, 

самоосвіти та саморозвитку; 

- розуміти фізичні поняття та найуживаніші терміни іноземною 

мовою, використовувати їх в усних чи письмових текстах; 

- описувати природничі проблеми іноземною мовою; 

- спілкуватися на тематичних міжнародних форумах та у 

соціальних мережах із співрозмовниками з інших країн. 

Ставлення: 

- зацікавленість інформацією фізичного й технічного змісту 
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іноземною мовою; 

- розуміння глобальності екологічних проблем і прагнення 

долучитися до їх вирішення, зокрема й за посередництвом 

іноземної мови 

Навчальні ресурси: 
довідкова література, онлайнові перекладачі, іншомовні сайти, 

статті з Вікіпедії іноземними мовами, іноземні підручники і 

посібники 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: 

- застосовувати математичні методи для опису, дослідження 

фізичних явищ і процесів, розв’язування фізичних задач, 

опрацювання та оцінювання результатів експерименту; 

- розуміти й використовувати математичні методи для аналізу та 

опису фізичних моделей реальних явищ і процесів. 

Ставлення: 

- усвідомлення важливості математичного апарату для опису та 

розв’язання фізичних проблем і задач. 

Навчальні ресурси: 
завдання на виконання розрахунків, алгебраїчних перетворень, 

побудову графіків, малюнків, аналіз і представлення результатів 

експериментів та лабораторних робіт, обробка статистичної 

інформації, інформації наведеної в графічній, табличній й 

аналітичній формах 

4 Основні 

компетентності у 

природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: 

- пояснювати природні явища і технологічні процеси; 

- використовувати знання з фізики для вирішення завдань, 

пов’язаних із реальними об’єктами природи і техніки; 

- за допомогою фізичних методів самостійно чи в групі 

досліджувати природу. 

Ставлення: 

- відповідальність за ощадне використання природних ресурсів; 

- готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом 

довкілля; 

- оцінка значення фізики та технологій для формування цілісної 

наукової картини світу, сталого розвитку. 

Навчальні ресурси: 
навчальні проекти, конструкторські завдання, фізичні задачі, 

ситуативні вправи щодо дослідження стану довкілля, ощадного 

використання природних ресурсів тощо, відвідування музеїв науки 

й техніки 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

 

 

Уміння: 

- визначати можливі джерела інформації, відбирати необхідну 

інформацію, оцінювати, аналізувати, перекодовувати інформацію; 

- використовувати сучасні пристрої для отримання, 

опрацювання, збереження, передачі та представлення інформації; 

- використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для 

вивчення фізичних явищ, для обробки результатів експериментів, 

моделювання фізичних явищ і процесів; 

- дотримуватися правил безпеки в мережах та мережевого 

етикету. 

Ставлення: 

- ціннісні орієнтири у володінні навичками роботи з 
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інформацією, сучасною цифровою технікою; 

- дотримання авторського права, етично-моральних принципів 

поводження з інформацією. 

Навчальні ресурси: 
освітні цифрові ресурси, навчальні посібники 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: 

- ставити перед собою цілі й досягати їх, вибудовувати власну 

траєкторію розвитку впродовж життя; 

- планувати, організовувати, здійснювати, аналізувати та 

коригувати власну навчально-пізнавальну діяльність; 

- застосовувати набуті знання для оволодіння новими, для їх 

систематизації та узагальнення. 

Ставлення: 

- ціннісні орієнтири у володінні навчально-пізнавальними 

навичками, допитливість і спостережливість, готовність до 

інновацій; 

- позитивне емоційне сприйняття власного розвитку, отримання 

задоволення від інтелектуальної діяльності. 

Навчальні ресурси: 
дидактичні засоби 

7 Ініціативність  

і підприємливість 

Уміння: 

- застосовувати фізичні знання для генерування ідей та ініціатив 

щодо проектної, конструкторської та винахідницької діяльності, 

для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними й 

енергетичними ресурсами; 

- прогнозувати вплив фізики на розвиток технологій, нових 

напрямів підприємництва; 

- оцінювати можливість застосування набутих знань з фізики в 

майбутній професійній діяльності, для ефективного вирішення 

повсякденних проблем; 

- оцінювати власні здібності щодо вибору майбутньої професії, 

пов’язаною з фізикою чи технікою; 

- економно й ефективно використовувати сучасну техніку, 

матеріальні ресурси; 

- ефективно організовувати власну діяльність. 

Ставлення: 

- ціннісне ставлення до фізичних знань, результатів власної праці 

та праці інших людей; 

- усвідомлення необхідності виваженого підходу до вибору 

професії, оцінка власних здібностей; 

- ініціативність, працьовитість, відповідальність як запорука 

результативності власної діяльності; 

- прагнення досягти певного соціального статусу, зробити внесок 

до економічного процвітання держави. 

Навчальні ресурси: 
приклади успішних бізнес-проектів у галузі новітніх технологій 

(мікроелектроніка, нанотехнології, космічна техніка, електромобілі 

тощо), навчальні екскурсії на високотехнологічні підприємства, 

зустрічі з успішними підприємцями 

8 Соціальна й 

громадянська 

компетентності 

Уміння: 

- займати активну та відповідальну громадянську позицію в 

учнівському колективі, самоврядуванні школи, серед мешканців 
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селища, мікрорайону тощо;  

- активно працювати в групах, розподіляти ролі, оцінювати вклад 

власний та інших, приймати виважені рішення, які сприятимуть 

розв’язанню досліджуваної проблеми чи завдання, важливих для 

даного освітнього середовища,  учнівського колективу; 

- ефективно співпрацювати в команді над реалізацією 

навчальних дослідницьких проектів у галузі «Природознавство», 

залучаючи родину та іншу спільноту; 

- визначати особистісні якості відомих учених-фізиків, що 

свідчать про їхню громадянську позицію, моральні якості. 

Ставлення: 

- усвідомлення себе громадянином України; 

- громадянська відповідальність за стан розвитку місцевої 

громади, країни; 

- толерантне ставлення до точки зору іншої особи; 

- оцінювання внеску українських та іноземних учених-фізиків і 

винахідників у суспільний розвиток; 

- розуміння відповідальності за використання досягнень фізики 

для безпеки суспільства. 

Навчальні ресурси: 
робота в групах, проекти та інші види навчальної діяльності  

9 Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: 

- використовувати знання з фізики під час реалізації власних 

творчих ідей; 

- виявляти фізичні явища та процеси у творах мистецтва. 

Ставлення: 

- усвідомлення причетності до національної й світової культури 

через вивчення природничих наук і мистецтва; 

- розуміння гармонійної взаємодії людини і природи. 

Навчальні ресурси: 
твори мистецтва 

10 Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: 

- застосовувати набуті знання та навички для збереження 

власного здоров’я та здоров’я інших; 

- дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час 

виконання навчальних експериментів, у надзвичайних ситуаціях 

природного чи техногенного характеру; 

- визначати причинно-наслідкові зв’язки впливу сучасного 

виробництва, життєдіяльності людини на  довкілля; 

- аналізувати проблеми довкілля, визначати способи їх 

вирішення, брати участь у практичній реалізації цих проектів; 

- оцінювати позитивний потенціал та ризики використання 

надбань фізики, техніки і технологій для добробуту людини й 

безпеки довкілля. 

Ставлення: 

- готовність брати участь у природоохоронних заходах; 

- самооцінка та оцінка поведінки інших стосовно можливих 

ризиків для здоров’я; 

- ціннісне ставлення до власного здоров’я та здоров’я  інших 

людей, до навколишнього середовища як до потенційного джерела 

здоров’я, добробуту та безпеки; 

- усвідомлення важливості ощадного природокористування, 
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потенціалу фізичної науки щодо збереження довкілля. 

Навчальні ресурси: 
навчальні проекти здоров’язбережувального та екологічного 

спрямування 

 

Такі ключові компетентності, як вміння вчитися, ініціативність і підприємливість, 

екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та громадянська компетентності, можуть 

формуватися відразу засобами всіх навчальних предметів і є метапредметними. 

У навчальних програмах з усіх предметів виокремлено такі наскрізні змістові лінії: 

«Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я 

і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність». 

Наскрізні змістові лінії відбивають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що 

послідовно розкриваються у процесі навчання і виховання учнів. 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. 

Реалізація наскрізних змістових ліній полягає у відповідному трактуванні навчального 

змісту тем і не передбачає будь-якого його розширення чи поглиблення. У рубриці програми 

«Зміст навчального матеріалу» виокремлено питання, що вивчаються у фізиці й належать 

до наскрізних змістових ліній. 

Змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток» націлена на формування в 

учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати 

участь у збереженні довкілля й розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого 

розвитку для майбутніх поколінь. 

Ця змістова лінія реалізується тим, що під час навчання фізики учні можуть: 

- використовувати знання, отриманні на уроках фізики, для вирішення проблем довкілля; 

- визначати причинно-наслідкові зв’язки впливу сучасного виробництва, життєдіяльності 

людини на довкілля; 

- критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі, 

усвідомлювати важливість ощадного природокористування; 

- прогнозувати екологічні та соціальні наслідки використання надбань фізики та сучасних 

технологій у природному й соціальному середовищі, оцінювати їхнє значення для сталого 

розвитку; 

- бути готовим брати участь у природоохоронних заходах, грамотній утилізації побутових 

відходів; 

- ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією екологічних проектів, розв’язувати 

проблеми довкілля, залучаючи членів родини та ширшу спільноту до природоохоронних 

заходів. 

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» сприятиме формуванню 

діяльного члена громади й суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування 

суспільства, є вільною особистістю, яка визнає загальнолюдські й національні цінності та 

керується морально-етичними критеріями й почуттям громадянської відповідальності у 

власній поведінці. 

Ця змістова лінія реалізується тим, що під час навчання фізики учні можуть: 

- працювати в команді, приймати виважені рішення, що сприятимуть вирішенню науково-

технологічних, економічних, соціальних чи інших проблем сучасного суспільства; 

- ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією різноманітних проектів, залучаючи 

родину, місцеву громаду та ширшу спільноту; 

- визначати особистісні якості відомих учених-фізиків, що свідчать про їхню громадянську 

позицію, моральні якості; 

- розуміти, що стан надходження інвестицій в Україну, а отже й рівень добробуту в 

громадах, суспільстві в цілому залежить від рівня фізико-математичної й технологічної 
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освіти, розвитку високотехнологічного виробництва; 

- аналізувати й критично оцінювати події в державі на основі статистичних даних 

соціально-економічних, демографічних, екологічних та інших явищ і процесів в Україні та 

світі, протистояти маніпулюванню свідомістю, що застосовується в інформаційному 

просторі; 

- діяти як активний та відповідальний член громадянського суспільства. 

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

сформувати учня як духовно, емоційно, соціально й фізично повноцінного члена суспільства, 

який здатний дотримуватися здорового способу життя й формувати безпечне життєве 

середовище. 

Ця змістова лінія реалізується тим, що під час навчання фізики учні можуть: 

- застосовувати набуті знання та навички для збереження власного здоров’я та здоров’я 

інших; 

- дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час виконання навчальних 

експериментів, у надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру; 

- оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань фізики, техніки і 

технологій для добробуту людини і безпеки суспільства та довкілля; 

- виявляти ціннісне ставлення до власного здоров’я і здоров’я інших людей, до 

навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки. 

Змістова лінія «Підприємливість і 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). 

Ця змістова лінія реалізується тим, що під час навчання фізики учні можуть: 

- застосовувати фізичні знання для генерування ідей та ініціатив щодо проектної, 

конструкторської й винахідницької діяльності, для вирішення життєвих проблем, пов’язаних 

із матеріальними та енергетичними ресурсами; 

- прогнозувати вплив фізики на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва; 

- оцінювати можливості застосування набутих знань з фізики в майбутній професійній 

діяльності, для ефективного вирішення повсякденних проблем; 

- оцінювати власні здібності щодо вибору майбутньої професії, пов’язаної з фізикою чи 

технікою; 

- розвивати ініціативність, працьовитість, відповідальність як запоруку результативності 

власної діяльності; 

- прагнути досягти певного соціального статусу в суспільстві, зробити внесок до 

економічного процвітання держави; 

- презентувати власні ідеї та ініціативи; 

- аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; 

- орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити 

споживчий вибір, протистояти маніпуляціям, що використовуються в рекламному та 

інформаційному просторі. 

Шкільний курс фізики побудовано за двома логічно завершеними концентрами, зміст 

яких узгоджується зі структурою середньої загальноосвітньої школи: 

1) в основній школі (7–10 класи) вивчається логічно завершений базовий курс фізики, який 

закладає основи фізичного знання; 

2) у старшій школі вивчення фізики відбувається залежно від обраного профілю навчання. 

В основній школі вивчення фізики спрямоване на формування предметної 

компетентності — необхідних знань, умінь, цінностей та здатності застосовувати їх у 

процесі пізнання й у практичній діяльності. 

Базовий курс фізики (7 – 10 класи) закладає основи фізичного знання на явищному 

(феноменологічному) рівні, він ґрунтується на тих знаннях з основ фізики, які учні отримали 
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на попередніх етапах навчання, зокрема на уроках природознавства в початковій школі й у 5 

класі, а також із повсякденного досвіду пізнання навколишнього світу. 

Вивчення фізики, як і будь-чого іншого, потребує мотивації. Тобто учень (та й 

учитель) мають розуміти, відчувати, навіщо вони вивчають і викладають фізику. Тому 

навчання фізики в основній школі має бути максимально наближеним до вікових 

пізнавальних можливостей учнів, постійно стимулювати їхній інтерес до навчання і 

самоосвіти. Використання математичного апарату та знань з інших предметів має сприяти 

міцному й більш сприятливому вивченню питань фізики, а не обтяжувати й ускладнювати їх. 

По завершенню базового курсу фізики учні: 

− мають базові знання про механічні, теплові, електричні, магнітні, світлові, ядерні 

явища і процеси, їх прояв у природі та застосування у практичній діяльності людей; 

− уміють використовувати понятійний апарат фізики для пояснення перебігу природних 

явищ, технологічних процесів, усвідомлюють межі застосування фізичних моделей, законів і 

теорій; 

− уміють розв’язувати фізичні задачі та практичні життєві проблеми; 

− мають експериментальні вміння й дослідницькі навички; 

− критично мислять, застосовують набуті знання в практичній діяльності; 

− виявляють ставлення до ролі фізики в розвитку інших природничих наук, техніки і 

технологій, застосування досягнень фізики для раціонального природокористування й 

запобігання їхнього шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і організм 

людини; 

− уявлення про фізичну картину світу, прояви моральності щодо використання наукового 

знання в життєдіяльності людини й природокористуванні. 

Детальний перелік знаннєвого, діяльнісного і ціннісного компонентів предметної 

компетентності з фізики розкрито в рубриці програми «Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів»..  

Розпочинається базовий курс фізики в 7 класі з розділу «Фізика як природнича наука. 

Пізнання природи», який призначено в першу чергу для введення базових фізичних понять, 

ознайомлення з фізичними методами пізнання природи, початковими відомостями про 

речовину, що будуть закріплюватись упродовж вивчення курсу. Необхідність проводити 

тематичне оцінювання у цьому розділі визначає вчитель. 

У розділі «Механічний рух» учні ознайомлюються із основними характеристиками 

механічного руху, способами його опису (графічним, аналітичним). Рівень навчальних 

завдань, зокрема задач на побудову графіків руху, учитель обирає залежно від математичної 

підготовки учнів (ураховуючи, що механічний рух більш ґрунтовно буде вивчатися у 9 

класі). 

У розділах «Взаємодія тіл. Сила», «Механічна робота та енергія»  

(7 клас), «Теплові явища», «Електричні явища. Електричний струм» (8 клас), «Магнітні 

явища», «Світлові явища», «Механічні та електромагнітні хвилі», «Фізика атома та атомного 

ядра. Фізичні основи атомної енергетики» (9 клас) учні знайомляться з відповідними 

фізичними явищами та закономірностями їх перебігу, проявами цих явищ у природі, 

застосуванням у практичній діяльності. 

Оскільки в старшій школі вивчення фізики буде здійснюватися залежно від обраного 

профілю навчання, завданням основного курсу є сформованість цілісних уявлень про фізичні 

явища і пропедевтика фізики як науки. Цим обумовлено вивчення в кінці базового курсу 

фізики (9 клас) розділу «Рух і взаємодія. Закони збереження», у якому акцентується увага на 

універсальному характері та фундаментальності законів збереження в природі та цілісності 

фізичної картини світу. На прикладі класичної механіки формується уміння оцінювати межі 

застосування фізичних законів і теорій. 

Важливим є розкриття впливу фізики на суспільний розвиток і науково-технічний 

прогрес, застосування досягнень фізики для раціонального природокористування та 

запобігання їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище й організм людини. 
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Навчальний фізичний експеримент як органічна складова методичної системи 

навчання фізики забезпечує формування в учнів необхідних практичних умінь, 

дослідницьких навичок та особистісного досвіду експериментальної діяльності. Завдяки 

цьому учні зможуть у межах набутих знань розв’язувати пізнавальні завдання засобами 

фізичного експерименту. У шкільному навчанні ця форма роботи реалізується завдяки 

демонстраційним і фронтальним експериментам, лабораторним роботам і короткотривалим 

дослідам, фізичному практикуму, навчальним проектам, позаурочним дослідам і 

спостереженням тощо. 

Узагальнене експериментальне вміння має складну структуру, елементами якої є: 

a) уміння планувати експеримент, тобто формулювати мету й гіпотезу дослідження, 

визначати експериментальний метод і давати йому обґрунтування, складати план досліду й 

визначати найкращі умови для його проведення, обирати оптимальні значення вимірюваних 

величин та умови спостережень, ураховуючи 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, користуючись різними вимірювальними 

приладами, у тому числі й цифровими пристроями та комплексами, визначати ціну поділки 

шкали приладу, знімати покази приладу, у тому числі зчитувати покази цифрових приладів; 

ґ) уміння обробляти результати експерименту, обчислювати значення величин (за 

необхідності абсолютну та відносну похибки вимірювань), складати таблиці одержаних 

даних, використовувати для цього комп’ютерне програмне забезпечення, 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, фіксувати результати спостережень й 

експериментів у різних формах, оцінювати їх вірогідність, встановлювати функціональні 

залежності, будувати графіки, робити висновки на підставі попередньо сформульованих 

гіпотез. 

Формування такого узагальненого експериментального вміння — процес 

довготривалий, який вимагає планомірної роботи вчителя й учнів упродовж усього навчання 

фізики в школі. 

Перелічені в програмі демонстраційні досліди й лабораторні роботи є необхідними й 

достатніми щодо вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

Проте залежно від умов і наявної матеріальної бази фізичного кабінету вчитель може 

замінювати окремі роботи або демонстраційні досліди рівноцінними, використовувати різні 

їхні можливі варіанти. Учитель може доповнювати цей перелік додатковими дослідами, 

короткочасними експериментальними завданнями, об’єднувати кілька робіт в одну залежно 

від обраного плану уроку. 

Окремі лабораторні роботи можна виконувати вдома або як учнівські навчальні 

проекти, а також за умови відсутності обладнання за допомогою комп’ютерних віртуальних 

лабораторій. Разом з тим, модельний віртуальний експеримент має поєднуватися з 

реальними фізичними дослідами й не заміщувати їх. 

Самостійне експериментування учнів, особливо в основній школі, необхідно 

розширювати позаурочними експериментами та спостереженнями, використовуючи 

найпростіше устаткування, інколи навіть саморобні або побутові прилади, дотримуючись 

правил безпеки життєдіяльності. 

Залежно від виду, призначення та рівня складності лабораторної роботи окремі з них 

учитель може не оцінювати. 
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Оцінювання рівня оволодіння учнем узагальненими експериментальними уміннями та 

навичками здійснюється не лише за результатами виконання фронтальних лабораторних 

робіт, а й за іншими видами експериментальної діяльності (експериментальні завдання, 

домашні досліди й спостереження, навчальні проекти, конструювання, моделювання тощо), 

що дають змогу їх виявити. Тому якщо учень був відсутній на уроці, на якому виконувалась 

фронтальна лабораторна робота, відпрацьовувати її в позаурочний час не обов’язково. 

Головне, щоб упродовж вивчення розділу учень проявив свої експериментальні уміння й 

навички в інших видах роботи. 

Ефективним засобом формування предметної й ключових компетентностей учнів у 

процесі навчання фізики є навчальні проекти. Під час виконання навчальних проектів 

вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: 

розвиваються пізнавальні навички учнів, формується вміння самостійно орієнтуватися в 

інформаційному просторі, висловлювати власні судження, виявляти компетентність. У 

проектній діяльності важливо зацікавити учнів здобуттям знань і навичок, які знадобляться в 

житті. Для цього необхідно зважати на проблеми реального життя, для розв’язання яких 

учням потрібно застосовувати здобутті знання. 

Навчальні проекти розробляють окремі учні або групи учнів упродовж певного часу 

(наприклад, місяць або семестр) у процесі вивчення того чи іншого розділу фізики. Теми й 

види навчальних проектів, форми їх представлення учні обирають самостійно або разом із 

учителем. 

Виконання навчальних проектів передбачає інтегровану дослідницьку, творчу 

діяльність учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів за консультативної 

допомоги вчителя. Учитель здійснює управління і спонукає до пошукової діяльності учнів, 

допомагає у визначенні мети та завдань навчального проекту, орієнтовних прийомів 

дослідницької діяльності й пошуку інформації для розв’язання окремих навчально-

пізнавальних задач. 

Захист навчальних проектів, обговорення, узагальнення та оцінювання отриманих 

результатів відбувається на спеціально відведених заняттях. Оцінки за навчальні проекти 

виконують стимулюючу функцію, можуть фіксуватися в портфоліо і враховуються при 

виведенні тематичної оцінки. Кількість виконаних та оцінених проектів може бути 

довільною, але не менше одного за навчальний рік. 

Ураховуючи, що виконання деяких навчальних проектів передбачає інтеграцію знань 

і носить міжпредметний характер, то за рішенням методичного об’єднання вчителів 

природничих предметів оцінки за виконання таких робіт можуть виставлятись одночасно з 

різних предметів або залежно від змістового розподілу й розподілу виконавців проекту, 

наприклад, одним учням за біологічні знання, іншим — за фізичні. Окрім оцінювання 

продукту проектної діяльності, необхідно відстежити і його психолого-педагогічний ефект: 

формування особистісних якостей, самооцінки, уміння робити усвідомлений вибір й 

осмислювати його наслідки. 

Навчальні екскурсії та уроки серед природи є необхідними складниками навчально-

виховного процесу з фізики. Кількість екскурсій (як мінімум одна на рік) та час їх 

проведення визначаються вчителем за погодженням з адміністрацією навчального закладу. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснюється на 

розсуд учителя. 

Однією з найважливіших ділянок роботи в системі навчання фізики в школі є 

розв’язування задач. Задачі різних типів можна ефективно використовувати на всіх етапах 

засвоєння фізичних знань: для розвитку інтересу, творчих здібностей і мотивації учнів до 

навчання фізики, під час постановки проблеми, що потребує розв’язання, у процесі 

формування нових знань, вироблення практичних умінь учнів, з метою повторення, 

закріплення, систематизації та узагальнення засвоєного матеріалу, для контролю якості 

засвоєння навчального матеріалу чи діагностування навчальних досягнень учнів тощо. Слід 

підкреслити, що в умовах особистісно орієнтованого навчання важливо здійснити 
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відповідний добір фізичних задач, які враховували б пізнавальні можливості й нахили учнів, 

рівень їхньої готовності до такої діяльності, розвивали б їхні здібності відповідно до освітніх 

потреб. За вимогами компетентнісного підходу задачі мають бути наближені до реальних 

умов життєдіяльності людини, спонукати до використання фізичних знань у життєвих 

ситуаціях. 

Розв’язування фізичних задач зазвичай передбачає три етапи діяльності учнів: 

1) аналіз фізичної проблеми або опис фізичної ситуації; 

2) пошук фізичних законів і математичних методів для аналізу та опису фізичної 

моделі задачі; 

3) реалізація розв’язку й аналіз одержаних результатів. 

На першому етапі відбувається побудова фізичної моделі задачі, що подана в її 

умові: 

− аналіз умови задачі, визначення відомих параметрів і величин та пошук невідомого; 

− конкретизація фізичної моделі задачі за допомогою графічних форм (малюнки, схеми, 

графіки тощо); 

− скорочений запис умови задачі, що відтворює фізичну модель задачі в 

систематизованому вигляді. 

На другому етапі розв’язування відбувається пошук зв’язків і співвідношень між 

відомими й невідомими величинами: 

− обираються математичні методи для опису фізичної моделі задачі, робиться запис 

загальних рівнянь, що відповідають фізичній моделі задачі; 

− ураховуються конкретні умови фізичної ситуації, описаної в задачі, здійснюється 

пошук додаткових параметрів; 

− загальні рівняння приводяться до конкретних умов, відтворених в умові задачі, у 

формі рівняння або системи рівнянь записуються співвідношення між невідомими й 

відомими величинами. 

На третьому етапі здійснюються такі дії: 

− аналітичне, графічне або чисельне розв’язання рівняння чи системи рівнянь відносно 

невідомого; 

− аналіз одержаного результату щодо його вірогідності й реальності, запис відповіді. 

Після розв’язання задачі або групи однотипних задач доцільно провести узагальнення 

способів діяльності, які властиві даному типу фізичних задач, пошук інших шляхів 

розв’язання. 

У процесі навчання фізики в основу навчально-пізнавальної діяльності учнів 

покладено узагальнені плани, за якими розкривається суть того чи іншого поняття, закону, 

факту тощо. 

Так, зміст наукового факту (фундаментального досліду) визначають: 

✓ суть наукового факту чи опис досліду; 

✓ хто з учених установив даний факт чи виконав дослід; 

✓ на підставі яких суджень установлено даний факт або схематичний опис дослідної 

установки; 

✓ яке значення факт чи дослід має для становлення й розвитку фізичної теорії. 

Для пояснення фізичного явища необхідно усвідомити: 

✓ зовнішні ознаки перебігу цього явища, умови, за яких воно відбувається; 

✓ зв’язок цього явища з іншими; 

✓ які фізичні величини його характеризують; 

✓ можливості практичного використання явища, способи попередження шкідливих 

наслідків його прояву. 

Сутність поняття фізичної величини визначають: 

✓ властивість, яку характеризує ця величина; 

✓ її означення (дефініція) та формула, покладена в основу означення; 

✓ зв’язок даної величини з іншими; 
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✓ одиниці фізичної величини; 

✓ способи її вимірювання. 

Для закону це: 

✓ його формулювання, усвідомлення того, які причинно-наслідкові зв’язки й між якими 

явищами він встановлює; 

✓ його математичний вираз; 

✓ дослідні факти, що привели до встановлення закону або підтверджують його 

справедливість; 

✓ межі застосування закону. 

Для фізичної моделі необхідно: 

✓ дати її опис або навести дефініцію; 

✓ установити, які реальні об’єкти вона заміщує; 

✓ з’ясувати, які фізичні теорії покладені в основу моделі; 

✓ визначити, від чого ми абстрагуємося, чим нехтуємо, вводячи цю ідеалізацію; 

✓ з’ясувати межі та наслідки застосування цієї моделі. 

Загальна характеристика фізичної теорії має містити: 

✓ перелік наукових фактів і гіпотез, які стали підставою розроблення теорії, її 

емпіричний базис; 

✓ понятійне ядро теорії, визначення базових понять і моделей; 

✓ основні положення, ідеї і принципи, покладені в основу теорії; 

✓ рівняння й закони, що визначають математичний апарат теорії; 

✓ коло явищ і властивостей тіл, які дана теорія може пояснити або спрогнозувати 

їх перебіг; 

✓ межі застосування теорії. 

Одним з дієвих способів формування ціннісного ставлення учнів до фізичного знання 

є розкриття здобутків вітчизняної фізичної науки та висвітлення внеску українських учених 

у розвиток природничих наук, оскільки конкретні приклади досягнень українських учених, 

особливо світового рівня, мають вирішальне значення в національному вихованні учнів, 

формуванні в них почуття гордості за свою Батьківщину й український народ. 

У процесі навчання фізики в основній школі варто на прикладі життя й діяльності 

вчених-фізиків показати, що і як вони робили, аби досягнути успіху в певній науковій галузі 

знання. 

                                                                    

7 клас 

 

Орієн-

товна 

к-сть 

годин 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів  

Зміст навчального матеріалу 

 ВСТУП 

1 Учень/учениця 

Знаннєвий компонент: 

знає правила безпеки у фізичному 

кабінеті; розташування й 

призначення основних зон шкільного 

фізичного кабінету та свого робочого 

місця. 

 

Діяльнісний компонент: 

дотримується правил безпечної 

поведінки під час роботи з фізичними 

приладами та обладнанням. 

Фізика як навчальний предмет у школі.  

 

Фізичні прилади, фізичний 

експеримент і фізичні досліди. Правила 

безпеки під час роботи з  фізичним 

обладнанням та у фізичному кабінеті 

 



  

156 
 

 

Ціннісний компонент: 

усвідомлює роль шкільного кабінету 

та значення фізичних приладів у 

навчанні фізики,  відповідальність за 

поведінку у фізичному кабінеті 

Розділ 1. 

ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ 

7 Учень/учениця 

Знаннєвий компонент: 

називає характерні ознаки фізичних 

явищ, їх відмінність від 

біологічних, хімічних інших явищ; 

наводить приклади фізичних явищ, 

фізичних тіл та фізичних величин; 

знає символи та одиниці основних 

фізичних величин. 

розуміє основні положення атомно-

молекулярного вчення; розуміє 

відмінності між речовиною і полем. 

 

Діяльнісний компонент: 

записує значення фізичної 

величини, використовує префікси 

для утворення кратних і частинних 

одиниць; 

користується найпростішими 

засобами вимірювання, визначає 

ціну поділки шкали; 

порівнює значення фізичних 

величин; 

вимірює лінійні розміри тіл, об’єми 

твердих тіл, рідин і сипких 

матеріалів; 

проводить досліди (індивідуально 

та в групі) за власним планом або за 

інструкцією з допомогою вчителя, 

аналізує результати, робить 

висновки. 

 

Ціннісний компонент: 

усвідомлює як нові знання 

співвідносяться із наявними; 

висловлює судження про роль 

спостереження і досліду в пізнанні 

довкілля 

Фізика як фундаментальна наука про 

природу. 

 

Речовина і поле. Основні положення 

атомно-молекулярного вчення. Початкові 

відомості про будову атома. 

 

Фізичні тіла й фізичні явища. 

 

Фізичні величини та їх вимірювання. 

Міжнародна система одиниць фізичних 

величин. 

 

 

Лабораторні роботи 

№ 1. Ознайомлення з вимірювальними 

приладами. Визначення ціни поділки 

шкали приладу. 

№ 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, 

рідин i сипких матеріалів. 

№ 3. Вимірювання розмірів малих тіл 

різними способами. 

 

Демонстрації 

1. Приклади фізичних явищ: механічних, 

теплових, електричних, світлових тощо. 

2. Моделі молекул. 

3. Приклади застосування фізичних явищ у 

техніці. 

4. Засоби вимірювання 

1 Захист навчальних проектів 

 Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи щодо 

прояву й впливу фізичних явищ на здоров’я й безпеку життєдіяльності, 

вирішення проблем довкілля, ощадного використання природних ресурсів тощо 
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Розділ 2. 

МЕХАНІЧНИЙ РУХ 

17 Учень/учениця 

Знаннєвий компонент: 

називає види механічного руху; 

володіє поняттям, формулює 

визначення фізичної величини 

(швидкість, період обертання, 

переміщення, амплітуда коливань, 

період та частота коливань) і вміє 

обрати її одиницю; 

називає вживані одиниці часу, 

шляху, швидкості, періоду 

обертання, періоду та частоти 

коливань; 

описує фізичну величину відповідно 

до узагальнених планів; 

розуміє відносність руху. 

 

Діяльнісний компонент: 

уміє застосовувати поняття 

«матеріальна точка» та визначати 

межі застосування цієї фізичної 

моделі; 

розрізняє види механічного руху за 

формою траєкторії та характером 

руху тіла;  

уміє описати механічний рух 

графічно й аналітично і провести 

його аналіз; 

розраховує пройдений тілом шлях, 

визначає швидкість руху, період 

обертання, частоту коливань 

нитяного маятника під час 

розв’язання фізичних задач різного 

типу; 

представляє результати 

вимірювань у вигляді таблиць і 

графіків; 

використовує набуті знання для 

безпечної життєдіяльності. 

 

Ціннісний компонент: 

усвідомлює цінність знань про 

механічний рух для власного 

розвитку й безпеки 

Механічний рух. Відносність руху. Тіло 

відліку. Система відліку. Матеріальна 

точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення. 

 

Прямолінійний рівномірний рух. 

Швидкість руху. Графіки руху. 

 

Прямолінійний нерівномірний рух. 

Середня швидкість нерівномірного руху. 

 

Рівномірний рух матеріальної точки по 

колу. Період обертання. 

 

Коливальний рух. Амплітуда коливань. 

Період і частота коливань. Маятники. 

 

Лабораторні роботи 

№ 4. Визначення періоду обертання тіла. 

№ 5. Дослідження коливань нитяного 

маятника. 

 

Демонстрації 

1. Різні види механічного руху. 

2. Відносність руху, форми  траєкторії,  

швидкості 

1 Захист навчальних проектів 

 Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи на аналіз 

механічного руху учасників дорожнього руху та його наслідки для власної 

безпеки; задачі з прикладами логістики пасажирських і вантажних перевезень в 

Україні й світі; уміння вибрати оптимальну траєкторію руху в конкретних 
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життєвих ситуаціях 

Розділ 3. 

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА 

26  Учень/учениця 

Знаннєвий компонент: 

знає і описує фізичні явища і 

процеси (інерція, деформація, 

тяжіння, тертя, тиск); 

володіє поняттям, формулює 

визначення фізичної величини 

(маса, густина речовини, сила,  

коефіцієнт тертя, тиск, сила тиску) 

та вміє обрати її одиницю; 

формулює закони Гука, Паскаля, 

Архімеда; 

знає умову  плавання тіл; 

пояснює причини виникнення 

атмосферного тиску та його 

залежність від висоти, 

залежність сили пружності від 

деформації; 

залежність тиску на дно і стінки 

посудини від висоти стовпчика й 

густини рідини; 

знає і розуміє будову та принцип дії 

динамометра, манометра, 

барометра, терезів. 

 

Діяльнісний компонент: 

застосовує закони Гука, Паскаля, 

Архімеда, умови плавання тіл, 

формули сили тяжіння, ваги тіла, 

сили тертя ковзання, сили тиску, 

виштовхувальної сили під час 

розв’язування різних видів чи типів 

задач і виконання лабораторних 

робіт; 

здатен (здатна) запропонувати 

способи зменшення/збільшення 

сили тертя, сили пружності, тиску в 

практичних ситуаціях; 

графічно зображує сили; 

користується динамометром, 

терезами; читає покази шкали 

манометра, барометра;  

використовує набуті знання у 

навчальній і практичній діяльності. 

 

Ціннісний компонент: висловлює 

судження про роль внеску вчених-

фізиків у розвиток і становлення 

механіки та техніки; 

Явище інерції. Інертність тіла. Маса 

тіла. Густина речовини. 

 

Взаємодія тіл. Сила. Деформація. 

Сила пружності. Закон Гука. Динамометр. 

 

Додавання сил. Рівнодійна. Графічне 

зображення сил. 

 

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість. 

 

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя 

ковзання. Тертя в природі й техніці. 

 

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила 

тиску. 

 

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. 

Сполучені посудини. Манометри. 

 

Атмосферний тиск. Вимірювання 

атмосферного тиску. Барометри. 

 

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. 

Закон Архімеда. 

 

 

 

Лабораторні роботи 

№ 6. Вимірювання маси тіл. 

№ 7. Визначення густини речовини 

(твердих тіл і рідин). 

№ 8. Дослідження пружних властивостей 

тіл. 

№ 9. Визначення коефіцієнта тертя 

ковзання. 

№ 10. З’ясування умов плавання тіла. 

 

Демонстрації 

1. Досліди, що ілюструють явища інерції 

та взаємодії тіл. 

2. Деформація тіл. 

3. Додавання сил, спрямованих уздовж 

однієї прямої. 

4. Прояви та вимірювання сил тертя 

ковзання, кочення, спокою. 

5. Способи зменшення й збільшення сили 

тертя. 

6. Залежність тиску від значення сили та 
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оцінює практичне значення 

застосування законів і 

закономірностей у природі та 

техніці 

площі. 

7. Передавання тиску рідинами й газами. 

8. Тиск рідини на дно і стінки посудини. 

9. Зміна тиску в рідині з глибиною. 

10. Сполучені посудини. 

11. Вимірювання атмосферного тиску. 

13. Будова і дія манометра. 

14. Дія архімедової сили в рідинах і газах. 

15. Рівність архімедової сили вазі 

витісненої рідини в об’ємі зануреної 

частини тіла. 

16. Плавання тіл 

1 Захист навчальних проектів 

 Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на 

аналіз явища інерції, сил тертя і пружності, їх наслідки для власної безпеки; 

матеріали з досягнення українських конструкторів у суднобудуванні, 

повітроплаванні тощо 

Розділ 4. 

МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ 

11 

 
Учень/учениця 

Знаннєвий компонент: 

володіє поняттям, формулює 

визначення фізичної величини 

(механічна робота, потужність, 

кінетична і потенціальна енергія, 

момент сили, коефіцієнт корисної 

дії) і вміє обрати її одиницю; 

розуміє сутність закону збереження 

механічної енергії, умову рівноваги 

важеля, принцип дії простих 

механізмів; знає різновиди важеля. 

 

Діяльнісний компонент: 

застосовує закон збереження 

енергії та формули роботи, 

потужності, ККД простого 

механізму, кінетичної енергії тіла, 

потенціальної енергії тіла, 

піднятого над поверхнею Землі, 

деформованого тіла, моменту сили 

під час розв’язування задач різних 

типів і виконання лабораторних 

робіт, у практичній діяльності; 

користується простими 

механізмами (важіль, нерухомий та 

рухомий блоки, похила площина); 

використовує набуті знання для 

безпечної життєдіяльності. 

 

Ціннісний компонент: 

оцінює прояви закону збереження 

механічної енергії в природі, 

Механічна робота. Потужність. 

Механічна енергія та її види. 

 

Закон збереження енергії в механічних 

процесах та його практичне застосування. 

 

Прості механізми. Момент сили. Важіль. 

Умова  рівноваги важеля. 

 

Коефіцієнт корисної дії простих 

механізмів. 

 

Лабораторні роботи 

№ 11. Вивчення умови рівноваги важеля. 

№ 12. Визначення ККД простого 

механізму. 

 

 

Демонстрації 

1. Перетворення механічної енергії. 

2. Умови рівноваги тіл. 

3. Важіль. 

4. Рухомий і нерухомий блоки. 

5. Похила площина. 

6. Використання простих механізмів 
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техніці, побуті; оцінює 

ефективність використання простих 

механізмів; 

оцінює роль видатних учених у 

розвитку знань про перетворення 

енергії 

1 Захист навчальних проектів 

 Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи й задачі на 

застосування закону збереження енергії, розрахунок параметрів простих 

механізмів, умов їх безпечного використання; інформаційні матеріали про 

досягнення українських конструкторів у машинобудуванні й будівництві 

 

 

8 клас 

 

Розділ 1. 

ТЕПЛОВІ ЯВИЩА 

30 Учень/учениця 

Знаннєвий компонент: 

розуміє властивості теплового 

руху; особливості руху атомів i 

молекул речовини в різних 

агрегатних станах речовини; 

фізичні властивості твердих тіл, 

рідин і газів; 

володіє поняттям, формулює 

визначення фізичної величини 

(температура, внутрішня енергія, 

кількість теплоти, питома 

теплоємність, питома теплота 

плавлення, пароутворення, 

згорання палива) та їхні одиниці; 

знає способи вимірювання 

температури; принципи побудови 

температурної шкали Цельсія; два 

способи зміни внутрішньої енергії 

тіла; види теплообміну; види 

теплових машин; 

пояснює графіки теплових 

процесів (нагрівання/ 

охолодження, плавлення/ 

тверднення, пароутворення/ 

конденсація); залежність розмірів 

фізичних тіл від температури. 

Діяльнісний компонент: 

застосовує набуті знання в процесі 

розв’язування задач різних типів 

та виконання лабораторних робіт; 

застосовує рівняння теплового 

балансу; 

аналізує графіки теплових 

процесів; 

Рух молекул і тепловий стан тіла. 

Температура. Термометри. Температурна 

шкала. Теплова рівновага. 

 

Залежність розмірів фізичних тіл від 

температури. 

 

Агрегатні стани речовини. Фізичні 

властивості твердих тіл, рідин і газів. 

 

Внутрішня енергія. Способи зміни 

внутрішньої енергії тіла. Види теплообміну. 

Кількість теплоти. Розрахунок кількості 

теплоти при нагріванні/охолодженні тіла. 

 

Кристалічні та аморфні тіла. Температура 

плавлення. Розрахунок кількості теплоти при 

плавленні/твердненні тіл. 

 

Пароутворення і конденсація. Розрахунок 

кількості теплоти при 

пароутворенні/конденсації. 

 

Кипіння. Температура кипіння. 

 

Рівняння теплового балансу. 

 

Згорання палива. Розрахунок кількості 

теплоти внаслідок згорання палива. 

 

 

 

Теплові двигуни. Принцип дії теплових 

двигунів. ККД теплового двигуна. 
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пояснює принцип дії теплових 

двигунів; 

користується термометром, 

калориметром; 

дотримується правил безпеки під 

час проведення експериментів. 

Ціннісний компонент: 

визначає переваги і недоліки 

впливу теплових машин та інших 

засобів теплотехніки на довкілля; 

усвідомлює необхідність 

використання 

енергозбережувальних технологій; 

оцінює роль видатних учених у 

розвитку знань про теплоту 

Лабораторні роботи 

№ 1. Вивчення теплового балансу за умов 

змішування води різної температури. 

№ 2. Визначення питомої теплоємності 

речовини. 

 

 

Демонстрації 

1. Дифузія газів, рідин. 

2. Розширення тіл під час нагрівання. 

3. Модель броунівського руху. 

4. Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок 

виконання роботи. 

5. Принцип дії теплового двигуна. 

6. Моделі теплових двигунів 

 

3 Захист навчальних проектів 

 Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на 

аналіз перебігу теплових процесів; усвідомлення важливості 

енергозбережувальних заходів у масштабах родини, громади, країни; вплив 

теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля 

Розділ 2. 

ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 

30 Учень/учениця 

Знаннєвий компонент: 

знає поняття електричного заряду, 

механізми електризації, характер 

взаємодії заряджених тіл; 

розуміє природу електричного 

струму в різних середовищах; 

формулює визначення фізичної 

величини (сила струму, напруга, 

опір провідника, робота і 

потужність електричного струму, 

електрохімічний еквівалент) і їхні 

одиниці; 

формулює закони Кулона, 

збереження електричного заряду, 

Ома для ділянки кола, Джоуля–

Ленца, Фарадея для електролізу; 

знає умови виникнення 

електричного струму; 

розрізняє види електричного 

розряду в газах. 

 

Діяльнісний компонент: 

застосовує закони Кулона, 

збереження електричного заряду, 

Ома для ділянки кола, Джоуля–

Ленца, Фарадея для електролізу, 

формули сили струму, напруги, 

опору для послідовного й 

Електричні явища. Електризація тіл. 

Електричний заряд. Два роди електричних 

зарядів. Взаємодія заряджених тіл. Закон 

Кулона. Закон збереження електричного 

заряду. 

 

Електричне поле. Електричний струм. Дії 

електричного струму. Провідники, 

напівпровідники, діелектрики. Струм у 

металах. 

Джерела електричного струму. Електричне 

коло та його основні елементи. 

 

Сила струму. Амперметр. 

 

Електрична напруга. Вольтметр. 

 

Електричний опір. Залежність опору 

провідника від його довжини, площі перерізу 

та матеріалу. 

 

Реостати. 

 

Закон Ома для ділянки кола. Послідовне й 

паралельне з’єднання провідників. 

 

Робота й потужність електричного струму. 

Закон Джоуля–Ленца. Електронагрівальні 

прилади. 
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паралельного з’єднання 

провідників, залежності опору 

провідника від його довжини, 

площі перерізу та питомого опору 

матеріалу, роботи і потужності 

електричного струму в процесі 

розв’язування фізичних задач 

різних типів і під час виконання 

лабораторних робіт; 

графічно зображає електричне 

поле; 

креслить схеми простих 

електричних кіл; 

складає прості електричні кола; 

користується вимірювальними 

приладами для визначення сили 

струму, напруги, опору; 

розраховує спожиту електричну 

енергію за допомогою побутового 

лічильника електроенергії; 

дотримується правил безпеки під 

час роботи з електричними 

приладами й пристроями. 

 

Ціннісний компонент: 

оцінює параметри струму, 

безпечні для людського організму, 

можливості захисту людини від 

ураження електричним струмом; 

оцінює роль видатних учених у 

розвитку знань про електрику; 

значення енергії електричного 

струму в побуті й техніці 

 

Природа електричного струму в розчинах і 

розплавах електролітів. Закон Фарадея для 

електролізу. 

 

Електричний струм у газах. 

 

Безпека людини під час роботи з 

електричними приладами й пристроями. 

 

Лабораторні роботи 

№ 3. Вимірювання опору провідника за 

допомогою амперметра й вольтметра. 

№ 4. Дослідження електричного кола з 

послідовним з’єднанням провідників. 

№ 5. Дослідження електричного кола з 

паралельним з’єднанням провідників. 

Демонстрації 

1. Електризація різних тіл. 

2. Взаємодія наелектризованих тіл. 

3. Два роди електричних зарядів. 

4. Подільність електричного заряду. 

5. Будова й принцип дії електроскопа. 

6. Електричний струм і його дії. 

7. Провідники і діелектрики. 

8. Джерела струму: гальванічні елементи, 

акумулятори, блоки живлення. 

9. Вимірювання сили струму амперметром. 

10. Вимірювання напруги вольтметром. 

11. Залежність сили струму від напруги на 

ділянці кола й від опору цієї ділянки. 

12. Вимірювання опору. 

13. Залежність опору провідників від 

довжини, площі поперечного перерізу й 

матеріалу. 

14. Будова й принцип дії реостатів. 

15. Послідовне й паралельне з’єднання 

провідників. 

16. Електроліз. 

17. Струм у газах 

3 Захист навчальних проектів 

 Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на 

усвідомлення важливості заощадливого використання електроенергії з метою 

зменшення витрат сімейного бюджету; формування свідомості дотримання правил 

безпеки під час роботи з електричними приладами й пристроями 

 

9 клас 

Розділ 1. 

МАГНІТНІ ЯВИЩА 

17/ 

14 
Учень/учениця 

Знаннєвий компонент: 

розуміє механізми магнітної 

Магнітні явища. Дослід Ерстеда.  

 

Магнітне поле. 
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взаємодії, електромагнітної 

індукції, магнітної левітації; 

матеріальність магнітного поля, 

гіпотезу Ампера; 

володіє поняттям, формулює 

визначення фізичної величини 

(індукція магнітного поля) та її 

одиниці; 

пояснює досліди Ерстеда, Фарадея, 

принцип дії електромагніту, 

електродвигуна, 

електровимірювальних приладів; 

знає прояви магнітного поля Землі. 

 

 

Діяльнісний компонент: 

застосовує формулу сили Ампера 

під час розв’язування задач різних 

типів; 

графічно зображає магнітне поле; 

визначає напрямки індукції 

магнітного поля, сили Ампера, 

індукційного струму; 

складає електромагніт. 

 

Ціннісний компонент:  

оцінює значення магнітного поля 

Землі для життєдіяльності 

організмів; 

оцінює важливість, переваги та 

недоліки розвитку різних напрямків 

електроенергетики; роль видатних 

учених у розвитку знань про 

електромагнетизм 

 

Магнітне поле провідника зі струмом. Дія 

магнітного поля на провідник зі струмом. 

 

Індукція магнітного поля. Сила Ампера. 

 

Магнітні властивості речовин та їх 

застосування. Гіпотеза Ампера. 

 

Постійні магніти, взаємодія магнітів. 

Магнітне поле Землі. 

 

Електромагніти. Магнітна левітація. 

 

Електродвигуни, гучномовці. 

 

Електровимірювальні прилади. 

 

 

 

Явище електромагнітної індукції. Досліди 

Фарадея. Індукційний електричний струм. 

 

Генератори індукційного струму. 

Промислові джерела електричної енергії. 

 

Лабораторні роботи 

№ 1. Складання та випробування 

електромагніту. 

№ 2. Спостереження явища 

електромагнітної індукції. 

 

Демонстрації 

1. Постійні магніти. 

2. Конфігурації магнітних полів. 

3. Магнітне поле Землі. 

4. Дослід Ерстеда. 

5. Електромагніт. 

6. Дія магнітного поля на струм. 

7. Електродвигун. 

8. Явище електромагнітної індукції. 

9. Генератори індукційного струму 

1 Захист навчальних проектів 

 Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на 

вплив магнітних полів; правила безпеки при експлуатації побутових приладів, 

електродвигунів тощо 

Розділ 2. 

СВІТЛОВІ ЯВИЩА 

18/ 

13 
Учень/учениця 

Знаннєвий компонент: 

розуміє поняття світлового 

променю, точкового джерела світла, 

Світлові явища. 

 

Швидкість поширення світла. 
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тонкої лінзи;  

формулює визначення фізичної 

величини (фокусна відстань, 

оптична сила лінзи, показник 

заломлення світла); закони 

прямолінійного поширення, 

відбивання й заломлення світла; 

принцип дії найпростіших 

оптичних приладів; 

вади зору, способи їхньої корекції, 

методи профілактики захворювань 

органів зору; 

одиниці оптичної сили та фокусної 

відстані лінзи, спектральний склад 

білого світла, причини різнобарв’я. 

 

Діяльнісний компонент: 

застосовує закони прямолінійного 

поширення, відбивання й 

заломлення світла, формулу тонкої 

лінзи під час розв’язування задач 

різних типів і під час виконання 

лабораторних робіт; 

пояснює причини сонячних i 

місячних затемнень; 

указує хід променів під час 

побудови зображень, отриманих за 

допомогою плоского дзеркала і 

тонкої лінзи; 

вимірює фокусну відстань та 

визначає оптичну силу лінзи. 

 

Ціннісний компонент: 

усвідомлює значення світла для 

життя на Землі та в побуті; 

усвідомлює значення гігієни зору та 

профілактики його вад 

Світловий промінь. 

 

Закон прямолінійного поширення світла. 

Сонячне та місячне затемнення. 

 

Відбивання світла. Закон відбивання 

світла. Плоске дзеркало. 

 

Заломлення світла на межі поділу двох 

середовищ. Закон заломлення світла. 

 

Розкладання білого світла на кольори. 

Утворення кольорів. 

 

Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань 

лінзи. Формула тонкої лінзи. Отримання 

зображень за допомогою лінзи. 

 

Найпростіші оптичні прилади. Окуляри. 

 

Око як оптичний прилад. Зір і бачення. 

Вади зору та їх корекція. 

 

Лабораторні роботи 

№ 3. Дослідження відбивання світла за 

допомогою плоского дзеркала. 

№ 4. Дослідження заломлення світла. 

№ 5. Визначення фокусної відстані та 

оптичної сили тонкої лінзи. 

 

Демонстрації 

1. Прямолінійне поширення світла. 

2. Відбивання світла. 

3. Зображення в плоскому дзеркалі. 

4. Заломлення світла. 

5. Хід променів у лінзах. 

6. Утворення зображень за допомогою 

лінзи. 

8. Будова та дія оптичних приладів 

(фотоапарата, проекційного апарата тощо). 

9. Модель ока. 

10. Інерція зору. 

11. Розкладання білого світла за допомогою 

призми 

1 Захист навчальних проектів 

 Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на 

профілактику захворювань органів зору, значення зору в житті людини та 

толерантне поводження і допомога людям з вадами зору тощо 

Розділ 3. 

МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ 

8/8  Учень/учениця 

Знаннєвий компонент: 

Виникнення і поширення механічних 

хвиль. Звукові хвилі. Швидкість поширення 
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розуміє поняття хвильового 

процесу, умови утворення 

механічних та електромагнітних 

хвиль; 

формулює визначення фізичної 

величини (довжини і частоти хвилі, 

гучності звуку та висоти тону);   

знає фізичні основи сучасних 

бездротових засобів зв’язку та 

комунікацій, залежність 

властивостей електромагнітних 

хвиль від частоти. 

 

Діяльнісний компонент: 

використовує формули 

взаємозв’язку довжини, частоти й 

швидкості поширення хвилі, 

швидкості поширення хвилі для 

розв’язування задач різних типів; 

порівнює властивості звукових та 

електромагнітних хвиль різних 

частот. 

 

 

Ціннісний компонент: 

оцінює вплив вібрацій і шумів на 

живі організми; 

пояснює значення сучасних засобів 

зв’язку та комунікацій 

звуку, довжина і частота звукової хвилі. 

Гучність звуку та висота тону. 

 

Інфра- та ультразвуки. 

 

Електромагнітне поле і електромагнітні 

хвилі. Швидкість поширення, довжина і 

частота електромагнітної хвилі. 

 

Залежність властивостей 

електромагнітних хвиль від частоти. Шкала 

електромагнітних хвиль. 

 

Фізичні основи сучасних бездротових 

засобів зв’язку та комунікацій. 

 

Лабораторні роботи 

№ 6. Дослідження звукових коливань 

різноманітних джерел звуку за допомогою 

сучасних цифрових засобів 

 

 

 

 

Демонстрації 

1. Поширення механічних коливань у 

пружному середовищі. 

2. Залежність гучності звуку від амплітуди 

коливань. 

3.  Залежність висоти тону від частоти 

коливань. 

4. Випромінювання і поглинання 

електромагнітних хвиль. 

5. Шкала електромагнітних хвиль 

1 Захист навчальних проектів 

 Навчальні ресурси для наскрізних змістових ліній: ситуативні вправи і задачі на 

дотримання безпеки життєдіяльності і гігієни слуху; значення звуків у житті 

людини та толерантне поводження і допомога людям з вадами слуху; вплив, 

захист та значення для розвитку суспільства сучасних засобів зв’язку тощо 

 

 

Хімія 

8 клас 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності 
Зміст навчального 

матеріалу 

Практична частина 

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу  

Учень/учениця 

Знаннєвий компонент 

називає хімічні елементи (не менше 20-

ти) за сучасною науковою українською 

номенклатурою, записує їхні символи; 

Найважливіші хімічні 

поняття. 

Прості й складні речовини 

(кисень, вода). Реакції 

розкладу, сполучення. 
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наводить приклади формул і назв 

простих (метали і неметали) і складних 

(оксидів, основ, кислот) речовин; 

рівнянь реакцій: добування кисню з 

гідроген пероксиду і води;  кисню з 

воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, 

залізом, міддю, метаном, гідроген 

сульфідом, води з кальцій оксидом, 

натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, 

карбон(ІV) оксидом; реакцій розкладу і 

сполучення. 

Діяльнісний компонент 

обчислює відносну молекулярну масу 

речовини за її формулою, масову 

частку елемента в складній речовині. 

Ціннісний компонент 

критично ставиться до власних 

знань і умінь із хімії. 

Відносна молекулярна маса, 

її обчислення за хімічною 

формулою. 

Масова частка елемента в 

складній речовині. 

 

Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів 

Учень/учениця 

Знаннєвий компонент 

формулює періодичний закон; 

записує: електронні та графічні 

електронні формули атомів 20 хімічних 

елементів; 

пояснює періодичність зміни 

властивостей хімічних елементів (№ 1–

20); залежність характеру елементів та 

властивостей їхніх сполук від 

електронної будови атомів; 

наводить приклади лужних, інертних 

елементів, галогенів. 

Діяльнісний компонент 

розрізняє атомне ядро, електрони, 

протони, нейтрони; періоди (великі й 

малі), головні (А) та побічні (Б) 

підгрупи періодичної системи; 

металічні та неметалічні елементи; 

характеризує склад атомних ядер 

(кількість протонів і нейтронів), 

розподіл електронів (за енергетичними 

рівнями та підрівнями) в атомах 

перших 20 хімічних елементів; 

хімічний елемент (№ 1–20) за його 

положенням у періодичній системі, 

зміни радіусів атомів у періодах і 

підгрупах, металічних і неметалічних 

властивостей елементів; структуру 

періодичної системи (періоди: великі й 

малі, групи й підгрупи (А і Б); 

аналізує інформацію, закладену в 

періодичній системі, та використовує її 

для характеристики хімічного 

елемента; 

використовує інформацію, закладену в 

періодичній системі, для класифікації 

елементів (металічний або 

Короткі історичні відомості 

про спроби класифікації 

хімічних елементів. Поняття 

про лужні, інертні елементи, 

галогени.  

Будова атома. Склад атомних 

ядер (протони і нейтрони). 

Протонне число. Нуклонне 

число. Будова електронних 

оболонок атомів хімічних 

елементів № 1-20. Стан 

електронів у атомі. Електронні 

орбіталі. Енергетичні рівні та 

підрівні; їх заповнення 

електронами в атомах хімічних 

елементів № 1-20. Електронні 

та графічні електронні формули 

атомів хімічних елементів № 1-

20. Поняття про радіус атома. 

Періодичний закон Д. І. 

Менделєєва (сучасне 

формулювання). Періодична 

система хімічних елементів, її 

структура.  

Характеристика хімічних 

елементів № 1-20 за їхнім 

місцем у періодичній системі та 

будовою атома. 

Значення періодичного 

закону 

Демонстрації 

1. Періодична система 

хімічних елементів (довга і 

коротка форми). 

2. Моделі атомів (віртуальні 

3D).  

3. Форми електронних 

орбіталей (віртуальні 3D). 

Навчальні проекти 

1. Із історії відкриття 

періодичної системи 

хімічних елементів. 

2. Форми Періодичної 

системи хімічних елементів. 

3. Хімічні елементи в 

літературних творах. 

4. Цікаві історичні факти з 

відкриття і походження назв 

хімічних елементів. 
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неметалічний), та визначення їхньої 

валентності, класифікації простих 

речовин (метал або неметал). 

Ціннісний компонент 

усвідомлює значення прийому 

класифікації в науці; 

обґрунтовує фізичну сутність 

періодичного закону; 
оцінює значення періодичного закону як 

одного із фундаментальних законів 

природи. 
Наскрізні змістові лінії 

Підприємливість і фінансова грамотність 

Значення періодичного закону 

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини 

Учень/учениця 

Знаннєвий компонент 

називає види хімічного зв’язку, типи 

кристалічних ґраток;  

наводить приклади сполук із 

ковалентним (полярним і неполярним) 

та йонним хімічними зв’язками, 

атомними, молекулярними та йонними 

кристалічними ґратками;  

пояснює утворення йонного, 

ковалентного (полярного і 

неполярного) зв'язків. 

Діяльнісний компонент 

складає електронні формули молекул; 

характеризує особливості ковалентного 

та йонного зв’язків, кристалічної 

будови речовин з різними видами 

хімічного зв'язку;  

визначає вид хімічного зв’язку в 

типових випадках, полярність 

ковалентного зв'язку;  

прогнозує фізичні властивості та 

практичне використання речовин 

залежно від виду хімічного зв'язку і 

типу кристалічних ґраток;  

використовує поняття 

електронегативності для 

характеристики хімічних зв'язків. 

Ціннісний компонент 

обґрунтовує природу хімічних зв'язків; 

фізичні властивості речовин залежно 

від типів кристалічних ґраток; 

робить висновки про тип кристалічних 

ґраток речовин на основі виду 

хімічного зв’язку в них. 

Природа хімічного зв’язку. 

Електронегативність атомів 

хімічних елементів. 

Ковалентний зв'язок, його 

утворення. Полярний і 

неполярний ковалентний 

зв’язок. Електронні формули 

молекул. Йони. Йонний зв’язок, 

його утворення. 

Кристалічні ґратки. Атомні, 

молекулярні та йонні кристали. 

Залежність фізичних 

властивостей речовин від типів 

кристалічних ґраток. 

Демонстрації 

4. Моделі кристалічних 

ґраток різних типів. 

5. Зразки речовин атомної, 

молекулярної та йонної 

будови. 

Лабораторні  досліди  
1. Ознайомлення з 

фізичними властивостями 

речовин атомної, 

молекулярної та йонної 

будови. 

Практичні роботи 

1. Дослідження фізичних 

властивостей речовин з 

різними типами 

кристалічних ґраток 

(наприклад: цукру, кухонної 

солі, графіту). 

Навчальні проекти  

5. Використання кристалів у 

техніці. 

6. Кристали: краса і користь. 

Наскрізні змістові лінії 

Підприємливість і фінансова грамотність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток 

Атомні, молекулярні та йонні кристали. 

                                                                      

9 клас 

Тема 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами 

Учень/учениця Кількість речовини. Моль – Розрахункові задачі 
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Знаннєвий компонент 

називає одиницю вимірювання 

кількості речовини, молярний об’єм 

газів за нормальних умов, сталу 

Авогадро; 

пояснює сутність фізичної величини 

кількість речовини. 

Діяльнісний компонент 

установлює взаємозв'язок між 

фізичними величинами (масою, 

молярною масою, об’ємом, молярним 

об’ємом, кількістю речовини);  

обчислює число частинок (атомів, 

молекул, йонів) у певній кількості 

речовини, масі, об’ємі; молярну масу, 

масу і кількість речовини; об’єм даної 

маси або кількості речовини газу за 

нормальних умов; відносну густину 

газу за іншим газом, обираючи і 

обґрунтовуючи спосіб розв’язання; 

Ціннісний компонент 

робить висновки щодо значущості 

математичних знань для розв’язування 

хімічних задач. 

одиниця кількості речовини. 

Стала Авогадро. 

Молярна маса. 

Закон Авогадро. Молярний 

об’єм газів. 

Відносна густина газів. 

5. Обчислення молярної 

маси речовини.  

6. Обчислення числа 

частинок (атомів, молекул, 

йонів) у певній кількості 

речовини, масі, об’ємі. 

7. Обчислення за хімічною 

формулою маси даної 

кількості речовини і 

кількості речовини за 

відомою масою. 

8. Обчислення об’єму певної 

маси або кількості речовини 

відомого газу за нормальних 

умов. 

9. Обчислення з 

використанням відносної 

густини газів. 

Демонстрації 

6. Зразки речовин кількістю 

речовини 1 моль (або 

однакової кількості 

речовини). 

 

Наскрізні змістові лінії 

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність 

Розв’язування розрахункових задач за даною темою. 

Тема 2. Основні класи неорганічних сполук  

Учень/учениця 

Знаннєвий компонент 

називає оксиди, основи, кислоти, амфотерні 

гідроксиди, середні солі за сучасною 

науковою українською номенклатурою;  

наводить приклади оснόвних, кислотних і 

амфотерних оксидів, оксигеновмісних і 

безоксигенових, одно-, дво-, триосновних 

кислот, розчинних і нерозчинних основ, 

амфотерних гідроксидів, середніх солей. 

Діяльнісний компонент 

розрізняє несолетворні й солетворні 

(кислотні, основні, амфотерні) оксиди, 

розчинні й нерозчинні основи, кислоти за 

складом (оксигеновмісні, безоксигенові) та 

основністю (одно-, дво-, триосновні), середні 

солі; реакції заміщення, обміну, 

нейтралізації; 

описує поширеність представників основних 

класів неорганічних сполук у природі; 

складає хімічні формули оксидів, основ, 

амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку), 

кислот, середніх солей; рівняння реакцій, які 

характеризують хімічні властивості 

оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів; 

кислот, лугів, нерозчинних основ, 

амфотерних гідроксидів,  середніх солей;  

порівнює за хімічними властивостями 

основні, кислотні та амфотерні оксиди, луги і 

Класифікація неорганічних 

сполук, їхні склад і 

номенклатура. 

Фізичні властивості оксидів. 

Хімічні властивості оснόвних, 

кислотних та амфотерних 

оксидів: взаємодія з водою, 

кислотами, лугами, іншими 

оксидами. 

Фізичні властивості кислот. 

Хімічні властивості кислот: дія 

на індикатори, взаємодія з 

металами, основними оксидами, 

основами, солями. Реакція 

нейтралізації. Ряд активності 

металів. Реакції заміщення й 

обміну. Заходи безпеки під час 

роботи з кислотами. 

Фізичні властивості основ. 

Хімічні властивості лугів: дія на 

індикатори, взаємодія з 

кислотами, кислотними 

оксидами, солями. Хімічні 

властивості нерозчинних основ: 

взаємодія з кислотами і 

розкладання внаслідок 

нагрівання. Заходи безпеки під 

час роботи з лугами. 

Хімічні властивості 

Розрахункові задачі 

10. Розрахунки за 

хімічними 

рівняннями маси, 

об'єму, кількості 

речовини реагентів 

та продуктів реакцій. 

Демонстрації 

7. Зразки оксидів. 

8. Взаємодія 

кислотних і основних 

оксидів з водою. 

9. Зразки кислот. 

10. Хімічні 

властивості кислот. 

11.  Зразки основ. 

12. Хімічні 

властивості лугів.  

13. Добування і 

хімічні властивості 

нерозчинних основ.  

14. Доведення 

амфотерності цинк 

гідроксиду.   

15. Таблиця 

розчинності кислот, 

основ, амфотерних 

гідроксидів і солей. 

16. Зразки солей. 
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нерозчинні основи; 

класифікує неорганічні сполуки за класами; 

характеризує поняття амфотерності, фізичні 

та хімічні властивості оксидів, основ, кислот, 

солей, амфотерних гідроксидів; 

установлює генетичні зв’язки між простими 

і складними речовинами, основними класами 

неорганічних сполук; 

обчислює за рівняннями хімічних реакцій 

масу, кількість речовини та об’єм газу (н. у.) за 

відомою масою, кількістю речовини, об’єму 

одного з реагентів чи продуктів реакції, 

обираючи і обґрунтовуючи спосіб 

розв’язання; 

використовує сучасну українську 

номенклатуру основних класів неорганічних 

сполук; таблицю розчинності кислот, основ 

та солей для складання рівнянь хімічних 

реакцій; індикатори для виявлення  

кислот і лугів;  

планує експеримент, проводить його, описує 

спостереження, робить висновки; 

прогнозує перебіг хімічних реакцій солей і 

кислот з металами, використовуючи ряд 

активності металів; 

дотримується запобіжних заходів під час 

роботи з кислотами і лугами  

розв’язує експериментальні задачі, обираючи 

і обґрунтовуючи спосіб розв’язання. 

Ціннісний компонент 

обґрунтовує залежність між складом, 

властивостями та застосуванням 

неорганічних речовин; 

оцінює значення найважливіших 

представників основних класів неорганічних 

сполук; 

висловлює судження про значення хімічного 

експерименту як способу набуття нових 

знань; вплив речовин на навколишнє 

середовище і здоров’я людини; вплив 

діяльності людини на стан довкілля й 

охорону від забруднень. 

амфотерних гідроксидів: 

взаємодія з кислотами, лугами (в 

розчині, при сплавлянні). 

Фізичні властивості середніх 

солей. Хімічні властивості 

середніх солей: взаємодія з 

металами, кислотами, лугами, 

іншими солями. 

Генетичні зв’язки між 

основними класами неорганічних 

сполук. 

    Поширеність у природі та 

використання оксидів, кислот, 

основ і середніх солей. Вплив на 

довкілля і здоров’я людини. 
  

17. Хімічні 

властивості солей. 

18. Взаємодія кальцій 

оксиду з водою, 

дослідження 

добутого розчину 

індикатором, 

пропускання 

вуглекислого газу в   

розчин, що 

утворився. 

Лабораторні досліди 

2. Взаємодія лугів з 

кислотами в розчині. 

3. Взаємодія 

хлоридної кислоти з 

металами. 

4. Взаєм

одія металів 

із солями у 

водному 

розчині. 

5. Взаємодія 

солей з 

лугами у 

водному 

розчині. 

6. Реакці

я обміну між 

солями в 

розчині 

7. Розв’я

зування 

експеримента

льної задачі 

на прикладі 

реакції 

обміну. 

Практичні роботи 

2. Дослідження 

властивостей 

основних класів 

неорганічних сполук. 

3. Розв’язування 

експериментальних 

задач. 

Домашній 

експеримент 

1. Дія на сік буряка 

чи червоноголової 

капусти лимонного 

соку, оцту, розчину 

харчової соди, 

мильного розчину. 

Навчальні проекти 

7. Неорганічні 

речовини – 
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представники 

основних класів у 

будівництві й побуті. 

8. Хімічний склад і 

використання 

мінералів. 

9. Вплив хімічних 

сполук на довкілля і 

здоров’я людини. 

Наскрізні змістові лінії 

Громадянська відповідальність  

Використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля. 

Здоров’я і безпека 

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями реакцій. 

Заходи безпеки під час роботи з кислотами і лугами. 

Екологічна безпека і сталий розвиток 

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями реакцій. 

Безпечне поводження з речовинами. 

Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля. 

Підприємливість і фінансова грамотність 

Розв’язування розрахункових задач за рівняннями реакцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біологія 

Пояснювальна записка 

Програма забезпечує перехід від предметоцентризму до дитиноцентризму, щоб теза 

«навчати учня, а не викладати предмет» стала дієвою, а не залишалася гаслом. На підставі 

компетентнісного підходу, знання мають бути не багажем «про всяк випадок», а ключем до 

розв’язання проблем, забезпечення успішної самореалізації в соціумі, облаштування 

особистого життя. Сьогодні неможливо навчити дитину всього, значно важливіше 

сформувати в неї потребу в неперервній освіті. Тому зміст навчального матеріалу визначено 

з огляду на корисність, потрібність його за межами школи. Кожен навчальний предмет, і 

біологію зокрема, розглядаємо як засіб розвитку особистості учня. 

 

 

Наскрізні змістові лінії 

Такі ключові компетентності, як вміння вчитися, ініціативність і підприємливість, 

екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та громадянська компетентності можуть 

формуватися відразу засобами всіх навчальних предметів і є метапредметними. 

У навчальних програмах з усіх предметів виокремлено такі наскрізні змістові лінії: 

«Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я 

і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність». 

Наскрізні змістові лінії відбивають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що 

послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання учнів. Наскрізні змістові лінії 

спільні для всіх навчальних предметів, є засобом інтеграції навчального змісту, корелюються 
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з ключовими компетентностями, опанування яких забезпечує формування ціннісних і 

світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях. 

Реалізація наскрізних змістових ліній полягає у відповідному трактуванні навчального 

змісту тем і не передбачає будь-якого його розширення чи поглиблення. У рубриці програми 

«Зміст навчального матеріалу» виокремлено питання, що вивчаються в біології й належать 

до наскрізних 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 й розвитку суспільства, усвідомлення 

важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

 

Учнів 6 класів орієнтують на: 

 формування готовності до оцінки наслідків діяльності людини щодо природного 

середовища; застосування знань у справі охорони природи; оцінку значення рослин 

для існування життя на планеті Земля; оцінку значення рослин, грибів та лишайників 

у біосфері; 

 різні форми діяльності екологічного змісту: підготовку повідомлень про рідкісні 

рослини, гриби й лишайники та природоохоронні об’єкти свого краю; інформування 

про них населення своєї місцевості (створення листівок, брошур, розміщення 

інформації на сайті навчального закладу тощо); участь у заходах з охорони довкілля, 

які проводяться у школі, населеному пункті та регіоні, країні. 

Учнів 7 класів орієнтують на: 

 формування розуміння про взаємозв’язки компонентів екосистеми; вплив людини та її 

діяльності на екосистеми; дотримання екологічної етики щодо поведінки людини в 

природі; значення охорони тваринного світу, природоохоронних територій; значення 

Червоної книги України. 

Учнів 8 класів орієнтують на: 

 формування розуміння, що людина — це частина живої природи, її існування залежить від 

природних умов середовища, яке потрібно оберігати. 

Учнів 9 класів орієнтують на: 

 формування цілісної наукової картини живої природи; формування уявлення про історичний 

розвиток та єдність органічного світу; формування умінь пояснювати зв’язки між 

організмами в екосистемі; роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття, 

рівноваги в біосфері.  

 Учнів 10 класів орієнтують на: уміння застосовувати знання під час прогнозування наслідків 

впливу людини на екосистеми, визначення правил своєї поведінки в сучасних умовах 

навколишнього середовища; уміння робити висновки про значення охорони природних 

угруповань для збереження рівноваги в біосфері. 

 

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. 

 

Учнів 6 класів орієнтують на: 

 виховання ставлення учня як громадянина до об’єктів живої природи; уміння захищати 

природу. 

Учнів 7 класів орієнтують на: 
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 вивчення тваринного світу України з позиції збереження природних багатств; 

різноманітність тварин свого краю; на формування громадянської позиції щодо збереження 

природи місцевості, у якій навчається учень, через спеціальні акції. 

Учнів 8 класів орієнтують на: 

 формування розуміння біологічної природи та соціальної сутності людини, якій для 

повноцінного розвитку потрібні два середовища: природне й соціальне; розкриття 

біологічних основ розвитку індивіда та його особистісних якостей; гордості за розвиток 

вітчизняної біологічної науки. 

Учнів 9,10 класів орієнтують на: 

 формування громадянської позиції щодо збереження заповідних територій як основного 

чинника збереження біологічного різноманіття, рівноваги в біосфері. 

 

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

сформувати учня як духовно, емоційно, соціально та фізично повноцінного члена 

суспільства, який здатний дотримуватися здорового способу життя й формувати безпечне 

життєве середовище. 

Учнів 6 класів орієнтують на: 

 застосовування знань для профілактики інфекційних та паразитарних захворювань; вміння 

розрізняти отруйні гриби (на прикладах видів своєї місцевості), негативні наслідки вживання 

в їжу продуктів, що вражені цвілевими грибами. 

Учнів 7 класів орієнтують на: 

 вивчення біологічних особливостей паразитарних безхребетних для попередження 

зараження ними. 

Учнів 8 класів орієнтують на: 

 формування розуміння, що здоров’я є найвищою цінністю для кожної людини та суспільною 

цінністю, на свідому мотивацію щодо ведення здорового способу життя, відповідальності за 

власне життя і здоров’я. 

Учнів 9, 10 класів орієнтують на: 

 формування вміння характеризувати переваги та можливі ризики використання генетично 

модифікованих організмів; застосовувати знання для оцінки можливих позитивних і 

негативних наслідків застосування сучасних біотехнологій; висловлювати судження щодо 

можливостей використання генетично модифікованих організмів. 

 

Змістова лінія «Підприємливість і 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). 

Учнів 6 класів орієнтують на: 

 формування уміння підрахувати кількість річних кілець і зробити висновки про їх наявність; 

пояснити залежність урожаю від умов середовища тощо. 

Учнів 7 класів орієнтують на: 

 формування вмінь розв’язувати елементарні екологічні проблеми; вміти розрахувати 

чисельність популяцій у місцевій екосистемі, їх взаємозв’язки з іншими популяціями. 

Учнів 8 класів орієнтують на: 

 формування вмінь розв’язувати біологічні задачі на обчислення затрат енергії під час 

виконання різних видів діяльності. 

Учнів 9, 10 класів орієнтують на: 

 формування здатності розв’язувати елементарні генетичні та екологічні задачі; 

розраховувати залежності росту однієї популяції від іншої. 
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Складниками змісту шкільного предмета «Біологія» є: реальні об’єкти і процеси живої 

природи; теоретичні знання про них; загальнонавчальні і спеціальні вміння, способи 

діяльності. 

Перелік обов’язкових для вивчення об’єктів і процесів природи зафіксований у 

навчальних темах програми. Учні мають їх спостерігати й відкривати для себе, включаючись 

у діяльність, що має на меті дослідження структури, властивостей, взаємозв’язків. У 

результаті навчання школярі здобувають емпіричні знання, які збагачуються теоретичними 

знаннями про ці об’єкти та процеси природи. 

Зміст навчального матеріалу в темах програми сформульований стисло, що дає змогу 

вчителю, враховуючи рівень розвитку учнів, творчо планувати вивчення матеріалу, 

доповнювати й поглиблювати зміст, виділяти час для осмислення учнями навчального 

матеріалу, виконання лабораторних і практичних робіт, систематизації й узагальнення знань, 

самостійної й творчої пізнавальної діяльності, самоконтролю знань і умінь. Учитель має 

можливість конструювати вступні й узагальнюючі уроки, здійснювати тематичне та 

підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Провідними змістовими елементами навчального предмета є біологічні ідеї й 

теоретичні узагальнення, що становлять важливу компоненту загальнолюдської культури: 

рівні організації живої природи, зв’язок будови і функцій організмів, історичний розвиток 

органічного світу, різноманітність організмів, екологічні закономірності, цілісність і 

саморегуляція живих систем, зв’язок живих систем і неживої природи, зв’язок людини і 

природи. Структурування навчального матеріалу навколо цих біологічних ідей утворює 

стрижень навчального предмета, що сприяє об’єднанню окремих знань у систему, забезпечує 

їх інтеграцію і тим самим полегшує розуміння учнями навчального матеріалу, знімає 

необхідність запам’ятовування великого обсягу знань, сприяє розвитку теоретичного 

мислення. 

У конструюванні змісту біологічної освіти використані системно-структурний і 

функціональний підходи. Це дає можливість більше уваги приділити вивченню процесів 

життєдіяльності організмів, скоротивши морфологічні й анатомічні відомості про них. Разом 

з тим, застосування функціонального підходу забезпечує формування уявлення про організм 

як цілісну систему, орієнтує учнів на здоровий спосіб життя. 

В основній школі вивчення біології спрямоване на формування компетентностей: 

ключових і предметної: необхідних знань, умінь, цінностей та здатності застосовувати їх у 

процесі пізнання й у практичній діяльності. 

 

 

 

№ 

з/п 
Очікувані результати 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

Зміст навчання 

                                                                       7 клас 

 оперує термінами: 

- тварини, автотрофний організм, 

гетеротрофний організм 

називає: 

- середовища існування тварин;  

- прояви життєдіяльності тварин; 

- ознаки тваринної клітини; 

- тканини тварин, органи, системи 

органів та їхні функції; 

пояснює: 

- відмінності тварин від рослин та 

грибів 

Вступ. Основні відмінності тварин від 

рослин та грибів. Особливості живлення 

тварин.  

Будова тварин: клітини, тканини, органи та 

системи органів.  

 

Демонстрування:опудал, 

вологихпрепаратів, колекцій зображень (у 

тому числі електронних) тварин 



  

174 
 

 характеризує: 

- пристосування тварин до життя у 

воді; 

- пристосування тварин до життя на 

суходолі; 

- пристосування тварин до життя у 

ґрунті; 

- пристосування тварин до польоту; 

- пристосування тварин до 

паразитичного способу життя (на 

прикладі паразитичних червів та 

членистоногих); 

установлює зв’язок  

- між будовою тварин і способом 

життя; 

вдосконалює уміння  

- роботи з натуральними об’єктами та 

лабораторним обладнанням; 

дотримується правил 
- особистої гігієни для попередження 

зараження паразитичними 

безхребетними тваринами 

наводить приклади: 

- тварин зазначених груп; 

- видів тварин, поширених в Україні 

та своїй місцевості; 

- видів тварин, що є паразитами 

людини та переносниками збудників 

хвороб 

Різноманітність тварин. 
Розглядаються особливості будови, способу 

життя, різноманітність, роль у природі та 

значення в житті людини тварин зазначених 

груп]. 

Способи класифікації тварин (за 

середовищем існування, способом 

пересування, способом життя тощо). 

Кишковопорожнинні. Кільчасті черви. 

Членистоногі: Ракоподібні,  

Павукоподібні, Комахи. Молюски. 

Паразитичні безхребетні тварини. 

Риби. Амфібії. Рептилії. Птахи. Ссавці. 

 

Демонстрування 
мікропрепаратів, вологих препаратів, 

колекцій, опудал, зображень (у тому числі 

електронних) тварин  

Лабораторні дослідження:  
зовнішньої будови та руху кільчастих червів 

(на прикладі дощового черв’яка або 

трубочника); 

будови черепашки (мушлі) черевоногих та 

двостулкових молюсків. 

Практичні роботи: 

1. Виявлення прикладів пристосувань до 

способу життя в комах.  

2. Виявлення прикладів пристосувань до 

способу життя у представників різних 

екологічних груп птахів.  

3. Визначення особливостей зовнішньої 

будови хребетних тварин у зв’язку з 

пристосуванням до різних умов існування.  

Міні-проект(тематика за вибором 

учителя) 

 

 розрізняє (на зображеннях):  

- системи органів тварин; 

- типи симетрії тіла тварин; 

- типи кровоносної системи;  

- типи розвитку тварин;  

характеризує: 
- різноманітність травних систем 

тварин; 

- транспорт речовин у тварин різних 

груп; 

- радіальну та двобічну симетрії тіла; 

- способи пересування тварин; 

- різноманітність покривів тіла 

тварин; 

- особливості нервової системи та 

органів чуття в різних груп тварин; 

Процеси життєдіяльності тварин. 
Живлення і травлення. Особливості обміну 

речовин гетеротрофного 

організму.Різноманітність травних 

систем. 

Дихання та газообмін у тварин. Органи 

дихання, їх різноманітність. Значення 

процесів дихання. 

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та 

замкнена кровоносні системи. Кров, її 

основні функції. 

Виділення, його значення для організму. 

Органи виділення тварин. 

Опора і рух. Види скелета. Значення 

опорно-рухової системи. Два типи симетрії 

як відображення способу життя. Способи 
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- форми розмноження, запліднення 

тварин; 

- прямий та непрямий розвиток;  

порівнює: 

- органи та системи органів в різних 

груп тварин; 

- прояви життєдіяльності у різних 

груп тварин (живлення, травлення, 

дихання, виділення); 

дотримується правил: 

-роботи з натуральними об’єктами та 

лабораторним обладнанням; 

вдосконалює уміння:  

- порівнювати, робити висновки 

називає: 
- процеси життєдіяльності тварин: 

живлення, дихання й газообмін, 

транспорт речовин, виділення, рух, 

подразливість, розмноження, ріст і 

розвиток; 

- органи травлення, дихання 

(газообміну), кровообігу, виділення; 

- основні функції крові та типи 

кровоносних систем; 

- види скелета; 

- типи симетрії тіла; 

- органи чуття; 

- форми розмноження; 

- статеві клітини; 

- типи розвитку; 

пояснює: 

- значення живлення, дихання, 

газообміну, транспорту речовин, 

виділення, розмноження, покривів 

тіла, нервової системи та органів 

чуття для організму 

 

 

пересування тварин. 

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та 

функції.  

Органи чуття, їх значення. 

Нервова система, її значення, розвиток у 

різних тварин.  

Розмноження та його значення. Форми 

розмноження тварин. Статеві клітини та 

запліднення.  

Розвиток тварин (з перетворенням та без 

перетворення). Періоди та тривалість 

життя тварин. 

Лабораторні дослідження: 

особливостей покривів тіла тварин; 

визначення віку тварин (на прикладі 

двостулкових молюсків і кісткових риб). 

Практичні роботи: 

 

4.Порівняння будови кровоносної системи 

хребетних тварин 

5.Порівняння будови скелетів хребетних 

тварин. 

6.Порівняння будови головного мозку 

хребетних тварин (на муляжах/моделях). 

Міні-проект(тематика за вибором 

учителя) 

 розпізнає (за описом та 

відеоматеріалами): 

- форми поведінки тварин; 

- типи угруповань тварин; 

характеризує:  

- біологічне значення вродженої та 

набутої поведінки; 

- форми поведінки; 

спостерігає та описує: 

- поведінку тварин; 

планує хід дослідження, прогнозує 

очікувані результати та фіксує їх 

називає: 

- методи вивчення поведінки тварин; 

Поведінка тварин. Поведінка тварин, 

методи її вивчення. 

Вроджена і набута поведінка. Способи 

орієнтування тварин. Хомінг. Міграції 

тварин. 

Форми поведінки тварин: дослідницька, 

харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна 

(пошук партнерів, батьківська поведінка та 

турбота про потомство), територіальна, 

соціальна. Типи угруповань тварин за К. 

Лоренцем. Ієрархія у групі. Комунікація 

тварин. Використання тваринами знарядь 

праці. Елементарна розумова діяльність. 

Еволюція поведінки тварин, її 
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- форми поведінки тварин; 

- угруповання тварин;  

наводить приклади: 

- міграцій тварин; 

- способів орієнтування тварин; 

- використання тваринами знарядь 

праці; 

пояснює: 

- зміни поведінки тварин з віком; 

- циклічні зміни поведінки 

пристосувальне значення. 

 

Лабораторні дослідження: 

спостереження за поведінкою тварин (вид 

визначається вчителем). 

Практичні роботи: 

8. Визначення форм поведінки (або типів 

угруповань) тварин (за відео-матеріалами 

або описом). 

Міні-проект(тематика за вибором 

учителя) 

8 клас 
 описує: 

- передачу енергії в екосистемі; 

характеризує: 
- взаємодію організмів між собою та 

середовищем життя; 

визначає: 

- роль організмів як компонентів 

екосистеми 

описує: 

- передачу енергії в екосистемі; 

характеризує: 
- взаємодію організмів між собою та 

середовищем життя; 

визначає: 

- роль організмів як компонентів 

екосистеми 

Організми і середовище існування. 
Поняття про екосистему та чинники 

середовища.  

Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і 

потік енергії в екосистемі. 

Співіснування організмів в угрупованнях. 

Вплив людини та її діяльності на 

екосистеми. Екологічна етика. 

Природоохоронні території. 

Червона книга України. 

 

Міні-проект(тематика за вибором 

учителя) 

 

 називає:  

- тканини, органи та фізіологічні 

системи організму людини;  

- частини рефлекторної дуги; 

характеризує: 

- клітинну будову організму людини; 

- тканини організму людини; 

- будову нейрона; 

- шлях нервового імпульсу по 

рефлекторній дузі; 

наводить приклади: 

- різновидів тканин;  

- органів, фізіологічних систем;  

пояснює: 

- відмінності між нервовою й 

гуморальної регуляцією 

фізіологічних функцій організму 

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК 

БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА. Організм 

людини як біологічна система. 

Різноманітність клітин організму людини. 

Тканини. Органи. Фізіологічні системи.  

Поняття про механізми регуляції. 

Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. 

Рефлекторна дуга. 

Гуморальна регуляція. Поняття про 

гормони.  

Імунна регуляція. 

 

Демонстрування 
муляжів органів, мікропрепаратів тканин 

людини. 

Лабораторне дослідження: 

ознайомлення з препаратами тканин 

людини 
 називає: 

- частини опорно-рухової системи; 

- відділи скелета; 

- види кісток; 

- типи з’єднання кісток;  

- особливості скелета людини, 

ОПОРА І РУХ. Значення опорно-рухової 

системи, її будова та функції. Кістки, хрящі.  

Огляд будови скелета. З’єднання кісток. 

Функції та будова скелетних м’язів. Робота 

м’язів. Втома м’язів.  

Основні групи скелетних м’язів. 
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зумовлені прямоходінням; 

- основні групи скелетних м’язів. 

характеризує: 

- функції опорно-рухової системи; 

- тканини: кісткову, хрящову, 

посмуговану м’язову; 

- ріст та вікові зміни складу кісток. 

пояснює: 

- значення фізичних вправ для 

правильного формування скелету та 

м’язів; 

- вплив способу життя на утворення і 

розвиток скелета. 

наводить приклади:  

- статичної та динамічної роботи 

Розвиток опорно-рухової системи людини з 

віком. 

Надання першої допомоги при 

ушкодженнях опорно-рухової системи. 

Профілактика порушень опорно-рухової 

системи. 

 

Демонстрування 

скелета людини та ссавців; скелета кінцівок 

людини; кісток, різних за формою; хребців; 

декальцинованої та випаленої кісток. 

Лабораторні дослідження 

- мікроскопічної будови кісткової, хрящової 

та м’язової тканин;  

- розвитку втоми при статичному та 

динамічному навантаженні; впливу ритму й 

навантаження на розвиток втоми. 

Проект(тематика за вибором учителя) 

 називає: 

- органи травної системи; 

- травні залози; 

- хвороби органів травлення;  

характеризує: 

- функції органів травлення;  

- будову та функції зубів; 

- процеси ковтання, травлення, 

всмоктування;  

- регуляцію травлення; 

наводить приклади: 

- ферментів; 
пояснює: 
- роль травних ферментів; 

- роль печінки та підшлункової 

залози в травленні; 

- значення зубів у травленні; 

- значення мікрофлори кишечнику; 

- негативний вплив на травлення 

алкогольних напоїв та 

тютюнокуріння; 

- причини виникнення захворювань 

травної системи 

ТРАВЛЕННЯ. Значення травлення. 

Система органів травлення.  

Процес травлення: ковтання, перистальтика, 

всмоктування. 

Регуляція травлення.  

Харчові розлади та їх запобігання. 

 

Демонстрування 
моделей зубів;  

муляжів органів травлення. 

Лабораторні дослідження 

зовнішньої будови зубів (за муляжами, 

моделями). 

Дослідницький практикум 

Дія ферментів слини на крохмаль 

 називає: 

- етапи дихання; 

- органи дихання;  

- хвороби органів дихання; 

характеризує: 
- процес утворення голосу та звуків 

мови; 

- процеси газообміну в легенях і 

тканинах; 

- процеси вдиху та видиху; 

- життєву ємність легень; 

ДИХАННЯ. Значення дихання. Система 

органів дихання. 

Газообмін у легенях і тканинах. 

Дихальні рухи. 

Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів. 

Профілактика захворювань дихальної 

системи. 

 

Демонстрування 
муляжів легень, моделі гортані; 

моделі, що пояснює вдих і видих; 
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- нейрогуморальну регуляцію 

дихальних рухів; 

пояснює: 

- значення дихання; 

- вплив навколишнього середовища 

на дихальну систему 

досліду з виявлення вуглекислого газу  

в повітрі, що видихається 

 

9 клас 
 називає: 

- склад внутрішнього середовища; 

- склад і функції крові, лімфи; 

- кровоносні судини; 

- фактори, які впливають на роботу 

серцево-судинноїсистеми;  

- види імунітету; 

- органи, що беруть участь у 

забезпеченні імунітету; 
характеризує: 

- плазму крові; 

- зсідання крові як захисну реакцію 

організму;  

- групи крові системи АВО, резус-

фактор; 

- імунні реакції організму; 

- особливості будови та властивості 

серцевого м’яза; 

- будову та роботу серця; 

- серцевий цикл; 

- автоматію роботи серця; 

- будову кровоносних судин; 

- велике й мале кола кровообігу; 

- рух крові по судинах; 

- артеріальний тиск крові; 

- лімфообіг; 

пояснює: 

- взаємозв’язок будови та функцій 

еритроцитів, лейкоцитів і 

тромбоцитів, кровоносних судин, 

серця; 

- значення лімфи, тканинної рідини; 

- роль внутрішнього середовища в 

життєдіяльності організму людини;  

- правила надання першої допомоги 
при кровотечах 

ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН. Внутрішнє 

середовище організму. Поняття про 

гомеостаз. Кров, її склад та функції. Лімфа. 

Зсідання крові. Групи крові та переливання 

крові. 

Імунна система. Імунітет. Специфічний і 

неспецифічний імунітет. Імунізація. 

Алергія. СНІД. 

Система кровообігу.  

Серце: будова та функції. Робота серця. 

Будова та функції кровоносних судин. Рух 

крові. 

Кровотечі.  

Серцево-судинні хвороби та їх 

профілактика. 

 

 називає: 

- органи виділення;  

- органи та функції сечовидільної 

системи; 

характеризує: 

- будову та функції нирок; 

- процес утворення сечі; 

- регуляцію сечовиділення; 

ВИДІЛЕННЯ.ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ. 
Виділення — важливий етап обміну 

речовин.  

Будова та функції сечовидільної системи. 

Захворювання нирок та їх профілактика.  

Значення і будова шкіри. Терморегуляція.  

Перша допомога при термічних 

пошкодженнях шкіри (опіки, обмороження), 
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- роль нирок у здійсненні водно-

сольового обміну; 

- чинники, що впливають на функції 

нирок; 

- негативний вплив алкогольних 

напоїв на функції нирок; 

- роль шкіри у виділенні продуктів 

життєдіяльності; 

- роль шкіри в регуляції температури 

тіла; 

пояснює: 

- біологічне значення виділення 

продуктів обміну речовин;  

- причини теплового й сонячного 

удару 

тепловому та сонячному ударі.  

Захворювання шкіри та їх профілактика. 

 

Демонстрування  

моделей будови шкіри, нирки. 

Проект 
Визначення типу шкіри на різних ділянках 

обличчя та складання правил догляду за 

власною шкірою (або тематика за вибором 

учителя)  

 називає: 

- основні сенсорні системи;  

- складові частини аналізатора 

характеризує: 

- особливості будови та функції 

зорової, слухової сенсорних систем;  

- сенсорні системи рівноваги, нюху, 

смаку, руху, дотику, температури, 

болю; 

пояснює: 

- процеси сприйняття: світла, 

кольору, простору, звуку, запаху, 

смаку, рівноваги тіла 

ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 

ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. 

НЕРВОВА СИСТЕМА. Будова 

нервової системи. Центральна і 

периферична нервова система людини. 

Спинний мозок.  

Головний мозок. 

Поняття про соматичну нервову систему. 

Вегетативна нервова система.  

Профілактика захворювань нервової 

системи.  

 

Лабораторні дослідження 
Вивчення будови спинного та головного 

мозку людини (за муляжами, моделями, 

пластинчастими препаратами). 

 називає: 

- нервові процеси (збудження, 

гальмування); 

- показники нервових процесів (сила, 

рухливість, урівноваженість); 

- види сну; 

- причини біоритмів; 

наводить приклади: 

- умовних та безумовних рефлексів 

людини; 

- біоритмів людини; 

характеризує: 

- особливості вищої нервової 

діяльності людини;  

- інстинктивну та набуту поведінку 

людини; 

- види навчання, види пам’яті; 

пояснює: 

- значення другої сигнальної 

системи; 

- роль кори головного мозку в 

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. 
Поняття про вищу нервову діяльність і її 

основні типи. 

Умовні та безумовні рефлекси. 

Інстинкти.  

Мова. Навчання та пам’ять. Мислення та 

свідомість. 

Сон. Біоритми. 

 

Лабораторне дослідження: 

визначення реакції зіниць на світло; 

дослідження різних видів пам’яті. 

Дослідницький практикум 

Визначення типу вищої нервової діяльності 

та властивостей темпераменту. 
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мисленні; 

- причини індивідуальних 
особливостей поведінки людини 

 називає: 

- залози внутрішньої та змішаної 

секреції; 

- місце розташування ендокринних 

залоз в організмі людини; 

характеризує: 

- нейрогуморальну регуляцію 

фізіологічних функцій організму; 

- вплив гормонів на процеси обміну в 

організмі; 

пояснює: 

- роль нервової системи в регуляції 

функцій ендокринних залоз; 

 - роль ендокринної системи в 

розвитку стресорних реакцій; 

- значення ендокринної системи в 

підтриманні гомеостазу й адаптації 

організму 

ЕНДОКРИННА СИСТЕМА. 
Ендокринна система. Залози внутрішньої та 

змішаної секреції. Профілактика 

захворювань ендокринної системи. 

Взаємодія регуляторних систем 

 

Проект. 

Йододефіцит в організмі людини, його 

наслідки та профілактика (або тематика за 

вибором учителя) 

 називає: 

- функції статевих залоз людини; 

- первинні та вторинні статеві ознаки 

людини;  

- періоди онтогенезу людини; 

характеризує: 

- процес запліднення; 

- розвиток зародка і плода; 

- розвиток дитини після народження;  

- функції плаценти; 

- статеве дозрівання; 

- вікові періоди індивідуального 

розвитку людини; 

- особливості підліткового віку; 

- захворювання, що передаються 

статевим шляхом; 

пояснює: 

- роль ендокринної системи в 

регуляції гаметогенезу, овуляції, 

вагітності, постембріонального 

розвитку людини; 

- вплив факторів середовища та 
способу життя батьків на розвиток 
плода 

РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК 

ЛЮДИНИ. Будова та функції 

репродуктивної системи. Статеві клітини. 

Запліднення. Менструальний цикл. 

Вагітність. Ембріональний період розвитку 

людини. Плацента, її функції. 

Постембріональний розвиток людини. 

Репродуктивне здоров’я. 

 

 

Географія 

№ 

з/п 
Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Зміст навчання 

7 клас 

 Знаннєвий компонент: знає і уявляє форму Форма і рухи Землі Куляста 
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Землі, дні рівнодення та сонцестояння; розуміє 

і наводить приклади добових і річних ритмів як 

наслідків осьового обертання та орбітального 

руху Землі. Діяльнісний компонент: знаходить 

на карті екватор, лінії тропіків і полярні кола; 

пояснює вплив форми Землі та її рухів на 

природу материків і океанів. Ціннісний 

компонент: оцінює і характеризує наслідки 

форми Землі, добового і річного рухів Землі на 

життя людини 

форма Землі та її географічні 

наслідки. Рухи Землі, їх наслідки. 

 Знаннєвий компонент: знає і розуміє основні 

етапи розвитку геологічної історії Землі, 

наслідки руху літосферних плит, найбільші 

платформи та області складчастості, основні і 

перехідні кліматичні пояси; наводить приклади 

форм рельєфу на материках і в океанах, 

платформ і областей складчастості, різних за 

властивостями повітряних і водних мас, типів 

клімату, теплих і холодних течій, природних 

зон на материках; знає і розуміє гіпотези 

дрейфу материків, загальну циркуляцію 

атмосфери та їх вплив на природні умови 

Землі. Діяльнісний компонент: знаходить і 

показує на картах різного масштабу найбільші 

літосферні плити, райони поширення пасатів, 

мусонів, західних вітрів помірних широт і 

східних полярних вітрів, кліматичні пояси, 

найбільші теплі й холодні поверхневі течії, 

природні зони; пояснює вплив повітряних мас 

на погодні умови Землі своєї місцевості; 

аналізує закономірності розміщення форм 

рельєфу на материках та океанах, причини 

виникнення океанічних течій розміщення 

природних комплексів на материках і в 

океанах, взаємодію і взаємовплив океанів і 

материків; вміє практично використовувати 

інформацію тематичних карт: тектонічної, 

кліматичної і географічних поясів природних 

зон. Ціннісний компонент: оцінює значення 

знань про географічні закономірності природи 

материків і океанів для життя людини; 

досліджує наслідки взаємодії Світового океану, 

атмосфери та суходолу. 

Материки та океани – великі 

природні комплекси географічної 

оболонки Походження материків 

та океанічних западин унаслідок 

руху літосферних плит. Геологічні 

ери та епохи горотворення. 

Тектонічні структури: платформи 

та області складчастості. 

Закономірності поширення 

основних форм рельєфу на 

материках і в океанах. 

Кліматотвірні чинники. Розподіл 

сонячної енергії на Землі. Вплив 

підстильної поверхні на клімат. 

Закономірності зміни температури 

повітря і поверхневих вод океанів. 

Повітряні маси, їх властивості та 

переміщення. Загальна циркуляція 

повітряних мас. Кліматичні пояси 

і типи клімату Землі. 

Закономірності розподілу 

атмосферних опадів. Водні маси, 

їх властивості. Океанічні течії. 

Природні комплекси материків та 

океанів. Широтна зональність і 

висотна (вертикальна) поясність. 

Практична робота 1. Аналіз 

тектонічної та фізичної карт світу: 

виявлення зв’язків між 

тектонічною будовою і формами 

рельєфу. 

   

 Знаннєвий компонент: знає дослідників 

материка, особливості тектонічної будови, 

основні форми рельєфу, географічне 

розміщення типів клімату, внутрішніх вод, 

природних зон на материку; розуміє 

особливості сучасного рівня соціально-

економічного розвитку країн. Діяльнісний 

компонент: характеризує географічне 

Африка Географічне положення. 

Дослідження та освоєння 

материка. Тектонічна будова, 

рельєф, корисні копалини. 

Загальні риси клімату. Кліматичні 

пояси і типи клімату. Води 

суходолу. Використання водних 

ресурсів. Природні зони, 
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положення материка; аналізує закономірності 

розміщення форм рельєфу, кліматичних поясів, 

вод суходолу, природні зони, зональні типи 

ґрунтів; описує природу найвідоміших 

національних парків Африки; визначає типи 

клімату за кліматичною картою та 

кліматичними діаграмами; визначає основні 

напрями господарського використання 

природних комплексів материка; знаходить і 

показує на картах різного масштабу: моря: 

Середземне, Червоне; затоки: Гвінейська, 

Аденська; протоки: Мозамбіцька, 

Гібралтарська, Баб-ель-Мандебська; острів 

Мадагаскар; півострів Сомалі; гори: Атлас, 

Драконові, Капські; вулкан Кіліманджаро; 

нагір’я Ефіопське; плоскогір’я 

Східноафриканське; річки: Ніл, Конго, Нігер, 

Замбезі, Оранжева; озера: Вікторія, Танганьїка, 

Ньяса, Чад; водоспад Вікторія; пустелі: Сахара, 

Наміб; держави та їх столиці: Єгипет, Нігерія, 

Південна Африка. Ціннісний компонент: 

висловлює судження про вплив природних 

умов і ресурсів на економіку країн; оцінює 

вплив природних чинників і діяльності людини 

на екологічний стан природних зон материка; 

робить висновок впливу клімату та природних 

зон на особливості життя і господарської 

діяльності людей; обґрунтовує вплив 

природних чинників на виникнення природних 

вогнищ захворювань і поширення епідемій. 

закономірності їх розміщення. 

Стихійні явища природи. 

Екологічні проблеми. 

Найвідоміші об’єкти, віднесені до 

Світової природної спадщини 

ЮНЕСКО. Населення. Держави. 

Зв’язки України з державами 

Африканського континенту. 

Практичні роботи 2. Визначення 

географічних координат крайніх 

точок і протяжності материка з 

півночі на південь та із заходу на 

схід. 3. Позначення на контурній 

карті назв основних географічних 

об’єктів Африки. 4. Визначення 

типів клімату Африки за 

кліматичними діаграмами. 

 Знаннєвий компонент: знає дослідників 

материка, особливості тектонічної будови, 

основні форми рельєфу, географічне 

розміщення типів клімату, внутрішніх вод, 

природних зон на материку. Діяльнісний 

компонент: характеризує населення та його 

господарську діяльність у різних країнах 

материка; аналізує особливості розміщення 

корисних копалин материка та їх вплив на 

господарську діяльність людини; знаходить і 

показує на картах різного масштабу: море 

Карибське; затоку Ла-Плата; протоки: 

Магелланова, Дрейка; острови: Вогняна Земля, 

Фолклендські, Галапагоські; рівнини: 

Амазонська, Орінокська, Ла- Платська 

низовини, Бразильське, Гвіанське плоскогір’я; 

гори Анди (г. Аконкагуа); вулкани: 

Льюльяйльяко, Котопахі; річки: Амазонка, 

Парана, Оріноко; водоспади:Анхель, Ігуасу; 

озера: Маракайбо, Тітікака; пустелю Атакама; 

держави та їх столиці: Бразилія, Аргентина, 

Чилі; порівнює, зіставляє особливості 

Південна Америка Географічне 

положення. Дослідження та 

освоєння материка. Тектонічні 

структури, рельєф, корисні 

копалини. Загальні риси клімату. 

Кліматичні пояси і типи клімату. 

Води суходолу. Природні зони. 

Вертикальна поясність Анд. Зміни 

природи материка людиною. 

Сучасні екологічні проблеми. 

Найвідоміші об’єкти Південної 

Америки, віднесені до Світової 

природної спадщини ЮНЕСКО. 

Населення. Держави. Зв’язки 

України з державами Південної 

Америки. Практичні роботи 5. 

Позначення на контурній карті 

назв географічних об`єктів 

материка. 6. Визначення типів 

клімату Південної Америки за 

кліматичними діаграмами. 

Дослідження Природні унікуми 
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природних умов Південної Америки та 

Африки; пояснює закономірності поширення 

основних форм рельєфу, особливості розподілу 

температури й опадів на материку, прояв 

широтної зональності на рівнинах і 

вертикальної поясності в Андах; визначає за 

кліматичними картами і кліматичними 

діаграмами – типи клімату. Ціннісний 

компонент оцінює наслідки втручання людини 

в природні комплекси материка; робить 

висновки про основні напрями господарського 

використання природних комплексів материка, 

поширення стихійних явищ (землетруси, 

вулканізм) та їх вплив на життя людей. 

Південної Америки. 

8 клас 

 Знаннєвий компонент: знає дослідників 

материка, особливості тектонічної будови, 

основні форми рельєфу, географічне 

розміщення типів клімату, внутрішніх вод, 

природних зон на материку. Діяльнісний 

компонент: Знаходить і показує на картах 

різного масштабу: моря: Коралове, Тасманове; 

затоки: Карпентарія, Велика Австралійська; 

острови: Тасманія, Великий Бар’єрний риф; 

півострів Кейп-Йорк; плоскогір’я Західно-

Австралійське; низовину Центральну; гори: 

Великий Вододільний хребет (г. Косцюшко); 

річки: Муррей, Дарлінг; озеро Ейр; пустелі: 

Велика Піщана, Велика пустеля Вікторія; 

державу Австралійський Союз та її столицю; 

характеризує особливості географічного 

положення, головні риси населення та його 

господарської діяльності; порівнює 

географічне положення Австралії і Африки. 

Ціннісний компонент: пояснює вплив рельєфу і 

клімату на формування вод суходолу, 

унікальність органічного світу, особливості 

заселення Австралії; оцінює наслідки 

втручання людини в природні комплекси 

материка; робить висновки про основні 

напрями господарського використання 

природних комплексів материка. 

Тема 3. Австралія. Географічне 

положення. Дослідження та 

освоєння материка. Тектонічна 

будова, рельєф, корисні копалини. 

Клімат. Води суходолу. 

Унікальність рослинності і 

тваринного світу. Природні зони. 

Зміна природи материка 

людиною. Найвідоміші об’єкти 

Австралії, віднесені до Світової 

природної спадщини ЮНЕСКО. 

Населення, його склад та 

розміщення. Австралія – країна-

материк. Україна і Австралія. 

Практичні роботи: 7. Позначення 

на контурній карті назв 

географічних об`єктів материка. 8. 

Визначення типів клімату 

Австралії за кліматичними 

діаграмами. 

 Знаннєвий компонент: знає історію 

дослідження та освоєння материка , 

першовідкривачів материка Фадея 

Беллінсгаузена, Михайла Лазарєва, Роальда 

Амундсена, Роберта Скотта, країни, що беруть 

участь у сучасних дослідженнях; наводить 

приклади про значення міжнародного 

співробітництва у вивченні Антарктиди; 

пояснює відмінності між Антарктикою й 

Арктикою. Діяльнісний компонент: 

Загальні відомості про 

Антарктиду Географічне 

положення. Антарктида й 

Антарктика. Дослідження 

материка. Українська дослідна 

станція «Академік Вернадський». 

Міжнародний статус материка. 
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характеризує особливості географічного 

положення материка; позначає і показує на 

карті Антарктичний півострів, моря Ведделла, 

Росса. Ціннісний компонент оцінює роль 

України в дослідженні Антарктиди. 

 Знаннєвий компонент: знає та пояснює 

представників рослин і тварин світу 

Антарктики, особливості їх пристосування. 

Природа материка Тектонічна 

будова, рельєф, клімат, 

рослинність і тваринний світ 

Антарктиди. Природні багатства, 

їх використання. Екологічні 

проблеми материка. 

 Знаннєвий компонент: знає дослідників 

материка, особливості тектонічної будови, 

основні форми рельєфу, географічне 

розміщення типів клімату, внутрішніх вод, 

природних зон на материку. Діяльнісний 

компонент: характеризує географічне 

положення материка; пояснює закономірності 

розміщення форм рельєфу, клімату, внутрішніх 

вод, типів ґрунтів, рослин і тварин, природних 

зон, впливу господарської діяльності людей на 

природу материка; аналізує особливості 

розміщення корисних копалин материка та їх 

вплив на господарську діяльність людини; 

знаходить і показує на картах різного 

масштабу: затоки: Гудзонова, Мексиканська, 

Каліфорнійська, Аляска; острови: Гренландія, 

Ньюфаундленд, Великі Антильські (Куба, 

Гаїті, Ямайка), Малі Антильські, Канадський 

Арктичний архіпелаг; півострови: Лабрадор, 

Флорида, Каліфорнія, Аляска, Юкатан; 

рівнини: Центральні, Великі, Лаврентійська 

височина, Примексиканська низовина; гори: 

Кордильєри, Делані (г. Мак -Кінлі), Скелясті, 

Аппалачі; річки: Міссісіпі, Маккензі, Юкон, 

Колорад о; водоспад Ніагарський; озера: 

Великі (Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо), 

Велике Солоне; держави та їх столиці: США, 

Канада, Мексика ; порівнює рельєф і клімат 

Північної і Південної Америки; визначає 

основні напрями господарського використання 

природних комплексів материка; досліджує 

об’єкти Північної Америки, віднесені до 

світової природної спадщини ЮНЕСКО . 

Ціннісний компонент : обґрунтовує вплив 

географічного положення материка на його 

природу, особливості освоєння людиною; 

оцінює вплив господарської діяльності людини 

на природні комплекси материка; висловлює 

судження про економічний розвиток країн 

материка 

Північна Америка Географічне 

положення. Історія відкриття та 

освоєння. Тектонічні структури, 

рельєф, корисні копалини. 

Загальні риси клімату. Кліматичні 

пояси і типи клімату. Води 

суходолу. Природні зони. Висотна 

поясність у горах. Зміни природи 

материка людиною. Сучасні 

екологічні проблеми. Найвідоміші 

об’єкти, віднесені до Світової 

природної спадщини ЮНЕСКО. 

Населення. Держави. Україна і 

держави Північної Америки. 

Практична робота 9. Позначення 

на контурній карті назв 

географічних об'єктів Північної 

Америки. Дослідження Розробка 

та обґрунтування маршруту, що 

проходить через об'єкти Північної 

Америки, віднесені до Світової 

природної спадщини ЮНЕСКО. 

 Знаннєвий компонент: знає дослідників Євразія Географічне положення. 
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материка, особливості тектонічної будови, 

основні форми рельєфу, географічне 

розміщення типів клімату, внутрішніх вод, 

природних зон на материку. Діяльнісний 

компонент: характеризує географічне 

положення материка; пояснює закономірності 

форм рельєфу, клімату, річок та озер, типів 

ґрунтів, типових рослин і тварин, природних 

зон материка; аналізує особливості розміщення 

корисних копалин на території материка та їх 

вплив на господарську діяльність людини; 

знаходить і показує на картах різного 

масштабу: моря: Північне, Балтійське, 

Середземне, Чорне, Азовське, Баренцове, 

Східносибірське, Жовте, Японське, Берингове, 

Південнокитайське, Аравійське; затоки: 

Біскайська, Бенгальська, Перська; протоки: 

Босфор, Ла-Манш, острови: Велика Британія, 

Ірландія, Нова Земля, Сахалін, Японські, 

Великі Зондські (Калімантан, Суматра, Ява), 

Філіппінські, Шрі Ланка, Тайвань; півострови: 

Балканський, Апеннінський, Піренейський, 

Скандинавський, Таймир, Чукотський, 

Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, 

Індостан, Аравійський, мала Азія рівнини: 

Східноєвропейська, Західносибірська, Велика 

Китайська, Прикаспійська, Середньодунайська, 

Індо -Гангська, Месопотамська низовини, 

плоскогір’я Декан, Середньосибірське, 

Казахський дрібнособковик ; гори: Піренеї, 

Альпи, Апенніни, Карпати, Скандинавські, 

Уральські, Кавказ, Тянь - Шань, Гімалаї (г. 

Джомолунгма); нагір’я: Тибет, Іранське; 

вулкани: Гекла, Везувій, Ключевська Сопка, 

Фудзіяма; пустелі: Каракуми, Гобі, Руб -ель -

Халі; річки: Рейн, Дунай, Дніпро, Волга, Об, 

Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, 

Ганг, Інд, Євфрат, Тигр; озера: Каспійське, 

Женевське, Світязь, Ладозьке, Байкал, Мертве 

море; держави та їх столиці: Україна, 

Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, 

Росія, Китай, Індія, Японія, Туреччина ; 

порівнює типи клімату в межах помірного 

поясу Євразії, висотні пояси в різних гірських 

системах; установлює причини різноманітності 

природи Євразії. Ціннісний компонент : 

висловлює судження щодо господарського 

оцінювання природних умов країни на 

прикладі України та країни за вибором 

Поділ Євразії на дві частини світу. 

Дослідження та освоєння 

материка. Тектонічна будова. 

Рельєф, роль внутрішніх і 

зовнішніх сил у його формуванні. 

Корисні копалини. Загальні риси 

клімату. Кліматичні пояси і типи 

клімату. Води суходолу. Природні 

зони. Вертикальна поясність. 

Зміни природи материка 

людиною. Найвідоміші об’єкти, 

віднесені до Світової природної 

спадщини ЮНЕСКО. Населення. 

Найбільші держави Європи та 

Азії. Зв’язки України з країнами 

Європи та Азії. Практичні роботи 

10. Позначення на контурній карті 

назв географічних об’єктів 

Євразії. 11. Визначення типів 

клімату в межах помірного 

кліматичного поясу Євразії за 

допомогою кліматичних діаграм. 

Дослідження 1. Здійснення уявної 

подорожі уздовж 50-ї паралелі: 

складання карти маршруту з 

позначенням країн, природних 

об’єктів та природних комплексів 

 Знаннєвий компонент: називає великі водні 

об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за 

походженням острови, природні багатства. 

Тихий океан Географічне 

положення. Острови в Тихому 

океані, їх походження і природні 
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Діяльнісний компонент: характеризує риси 

географічного положення Тихого океану; 

досліджує виникнення форм рельєфу, течій, 

островів; знаходить і показує на картах різного 

масштабу: течії: Північна та Південна Пасатна, 

Куросіо, Західних Вітрів, Каліфорнійська, 

Перуанська, Північнотихоокеанська, 

Східноавстралійська; острови: Нова Зеландія, 

Нова Гвінея, Гавайські, Маріанські, порівнює 

властивості водних мас різних частин Тихого 

океану. Ціннісний компонент: обґрунтовує 

зв'язок клімату океану з атмосферною 

циркуляцією та переміщенням течій, 

своєрідністьорганічного світу; оцінює вплив 

океану на життя і діяльність людей на 

прибережних територіях; робить висновок про 

механізм утворення цунамі та його вплив на 

життя людей . 

особливості. Рельєф дна. Клімат і 

води. Органічний світ і природні 

ресурси. Охорона природи океану. 

Вплив океану на життєдіяльність 

людей прилеглих материків. 

Практична робота 12. Позначення 

географічних об’єктів та течій 

океанів на контурній карті 

(виконується поетапно під час 

вивчення кожного океану). 

 Знаннєвий компонент: називає великі водні 

об’єкти – моря, затоки, протоки; різні за 

походженням острови, природні багатства . 

Діяльнісний компонент: характеризує риси 

географічного положення Атлантичного 

океану; досліджує виникнення форм рельєфу 

дна, течій, поширення представників 

органічного світу; знаходить і показує на 

картах різного масштабу: течії: Гольфстрім, 

Північноатлантична, Канарська, Лабрадорська, 

Бразильська, Бенгельська ; острів: Ісландія; 

характеризує особливості клімату океану ; 

порівнює переміщення океанічних течій у 

північній і південній частинах океану . 

Атлантичний океан Географічне 

положення. Рельєф дна. Клімат і 

води. Органічний світ і природні 

ресурси, їх використання. 

Охорона природи океану. Вплив 

океану на життєдіяльність людей 

прилеглих материків 

 Діяльнісний компонент: характеризує риси 

географічного положення океану, його 

природні ресурси; досліджує виникнення форм 

рельєфу дна океану, течій, поширення 

представників органічного світу; знаходить і 

показує на картах різного масштабу: течії: 

Мадагаскарська, Мусонна, 

Західноавстралійська, Західних вітрів ; 

порівнює особливості географічного 

положення Індійського океану з Тихим та 

Атлантичним океанами; пояснює вплив океану 

на природу материків і життєдіяльність людей. 

Ціннісний компонент оцінює наслідки впливу 

людської діяльності на природу океану 

Індійський океан Географічне 

положення. Рельєф дна. Клімат і 

води. Органічний світ і природні 

ресурси. Видигосподарської 

діяльності в океані. Охорона 

природи океану. Вплив океану на 

життєдіяльність людей на 

прилеглих материках . 

 Знаннєвий компонент: знає історію освоєння 

океану; називає великі водні об’єкти – моря, 

затоки, протоки; різні за походженням острови, 

природні багатства. Діяльнісний компонент: 

характеризує особливості географічного 

положення океану, особливості поширення 

Північний Льодовитий океан 

Географічне положення 

Північного Льодовитого океану у 

високих широтах. Історія 

географічних досліджень океану. 

Рельєф дна. Клімат і води. 
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крижаного покриву; досліджує виникнення 

форм рельєфу дна, поширення представників 

органічного світу; пояснює вплив 

географічного положення океану на клімат . 

Льодовий режим океану. 

Органічний світ і природні 

ресурси. Вплив океану на 

життєдіяльність людей прилеглих 

материків . 

 Знаннєвий компонент: Знає і розуміє види 

природних багатств материків та океанів. 

Діяльнісний компонент: пояснює зміни 

природних комплексів під впливом людської 

діяльності та виникнення антропогенних 

ландшафтів. Ціннісний компонент обґрунтовує 

зміни природних умов внаслідок інтенсивного 

природокористування; оцінює наслідки 

використання людиною природних багатств 

материків і океанів; дає господарську оцінку 

природним ресурсам. 

Використання природних багатств 

материків та океанів Природні 

багатства материків та океанів, їх 

основні види. Наслідки 

використання ресурсів людиною. 

Порушення природної рівноваги. 

Антропогенні ландшафти. 

  

  

Знаннєвий компонент: знає і розуміє джерела 

забруднення навколишнього середовища, роль 

міжнародних організацій з охорони природи. 

Діяльнісний компонент: розрізняє основні види 

забруднення довкілля: хімічне, радіаційне, 

біологічне, теплове, звукове; знаходить і 

показує на карті вже відомі природоохоронні 

території, райони екологічного лиха Ціннісний 

компонент: висловлює судження про шляхи 

розв’язування екологічних проблем материків 

та океанів; оцінює роль міжнародного 

співробітництва у розв’язуванні проблем 

взаємодії природи і суспільства. 

Екологічні проблеми материків та 

океанів Забруднення 

навколишнього середовища. Види 

забруднення, основні джерела їх 

надходження. Міжнародне 

співробітництво у розв’язанні 

екологічних проблем. Міжнародні 

організації з охорони природи. 

Дослідження Шляхи 

розв’язування екологічних 

проблем. 

9 клас 

 Знаннєвий компонент: називає джерела 

географічної інформації, елементи карти; 

пояснює відмінності між різними видами карт, 

картографічними проекціями. Діяльнісний 

компонент: розпізнає види карт за просторовим 

охопленням, масштабом, змістом і 

призначення; характеризує методи і засоби 

отримання географічної інформації з 

загальногеографічних і тематичних карт; 

визначає об’єкти, напрямки, відстані, 

географічні координати за навчальними 

картами; вміє користуватися навчальними 

картами й атласами, картографічними 

інтернет- джерелами; застосовує сучасні 

навігаційні системи на практиці. Ціннісний 

компонент: оцінює значення джерел 

географічної інформації для життєдіяльності 

людини. 

Тема 1.Географічна карта 

Зображення України в 

картографічних творах. Навчальні 

карти й атласи. Національний 

атлас України, електронні карти. 

Картографічні інтернет-джерела. 

Геоінформаційні та сучасні 

навігаційні системи. Елементи 

карти, картографічні проекції та 

види спотворень на географічних 

картах. Класифікація карт. 

Способи зображення 

географічних об`єктів та явищ на 

картах. 

 Знаннєвий компонент: називає елементи 

топографічної карти; пояснює особливості 

читання топографічної карти. Діяльнісний 

компонент: читає топографічні карти, плани 

Тема 2. Топографічні карти 

Читання та практичне 

використання топографічних карт. 

Практична робота 1. Визначення 
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міст, схеми руху транспорту; характеризує 

методи і засоби отримання інформації з 

топографічних карт; визначає об’єкти, 

напрямки, відстані, географічні, прямокутні 

координати, висоту точок за топографічною 

картою; вміє працювати в групі та команді; 

застосовує отримані знання в орієнтуванні на 

місцевості з допомогою топографічної карти, 

плану, схеми. Ціннісний компонент: оцінює 

значення топографічних карт у побуті та 

господарській діяльності. 

напрямків, відстаней, площ, 

географічних і прямокутних 

координат, висот точок за 

топографічною картою. 

Дослідження Прокладання 

маршрутів за топографічною 

картою та їх обґрунтування. 

 Знаннєвий компонент: називає істотні ознаки 

політичної карти, складники державної 

території; пояснює відмінність між поняттями 

«країна», «держава», «залежна територія». 

Діяльнісний компонент: характеризує 

географічне положення України; розрізняє 

фізико-, економіко-, політико- географічне 

положення держави; показує на карті 

суходільні і морські Тема 1. Україна на 

політичній карті Європи і світу Політична 

карта світу, її елементи. Географічне 

положення (фізико-географічне, економіко- 

географічне, політико-географічне). Державна 

територія України. Державні кордони, розміри 

території, крайні точки, географічні центри 

України та Європи. Практична робота 2. 

Позначення на контурній карті кордонів 

сусідніх держав, крайніх точок, географічних 

Здоров’я і безпека Усвідомлює вплив зміни 

годинних поясів на здоров’я людини та 

безпеку. Громадянська відповідальність 

Розуміє вплив географічного положення країни 

на її соціально – економічний розвиток. 47 

кордони: суходіл і територіальні води, крайні 

точки України, країни-сусіди України; 

географічні центри України; географічний 

центр Європи в Україні. визначає за 

допомогою карти протяжність території 

України в градусах і кілометрах. Ціннісний 

компонент: обґрунтовує вплив значення 

географічного положення України в Європі та 

світі на економічні та політичні процеси в 

середині держави; оцінює політико-

географічне положення держав та географічне 

положення України. 

Україна на політичній карті 

Європи і світу Політична карта 

світу, її елементи. Географічне 

положення (фізико-географічне, 

економіко- географічне, політико-

географічне). Державна територія 

України. Державні кордони, 

розміри території, крайні точки, 

географічні центри України та 

Європи. Практична робота 2. 

Позначення на контурній карті 

кордонів сусідніх держав, крайніх 

точок, географічних центрів 

України та Європи і зазначення 

їхніх назв; визначення координат 

точок, протяжності території 

України в градусах і кілометрах. 

Дослідження Порівняльна оцінка 

географічного розміщення 

України з країнами світу (2 – 3 на 

вибір). 

 Знаннєвий компонент: називає 

адміністративно-територіальні одиниці 

України; пояснює особливості сучасного 

адміністративно-територіального устрою 

України; навидить приклади різних 

адміністративно- територіальних одиниць за 

Адміністративно-територіальний 

устрій України Територіальні 

зміни кордонів України з ХХ ст. 

Особливості сучасного 

адміністративно- територіального 

устрою, його проблеми та шляхи 
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географічним положенням на карті України. 

Діяльнісний компонент: аналізує зміни 

територіальних кордонів України з ХХ ст.; 

прогнозує економічні та соціальні наслідки 

змін адміністративно-територіального устрою 

України; показує на карті одиниці 

адміністративно- територіального устрою 

України; зміни кордонів України в ХХ ст. 

Ціннісний компонент: оцінює значення знань 

про адміністративно- територіальний устрій 

держави 

вдосконалення на різних 

територіальних рівнях. 

 Знаннєвий компонент: називає різні види часу, 

що існують в міжнародній системі його 

відліку; наводить приклади регулювання часу в 

країнах світу; пояснює відмінність між 

поняттями «місцевий час», «поясний час». 

Діяльнісний компонент: характеризує 

особливості регулювання системи відліку часу 

в країнах світу; аналізує карту годинних поясів 

Землі; показує на карті лінію зміни дат; 

визначає місцевий і поясний час, час у країнах 

світу та в Україні. Ціннісний компонент: 

обґрунтовує вплив літнього часу на 

господарську діяльність та здоров’я людини; 

оцінює значення знань про систему відліку 

часу. 

Україна на карті годинних поясів 

Міжнародна система відліку часу. 

Годинні пояси. Місцевий час. 

Поясний час. Літній час. 

Особливості регулювання системи 

відліку часу в країнах світу. Час в 

Україні. Практична робота 3. 

Аналіз карти годинних поясів 

Землі. Розв’язування задач на 

визначення часу. Дослідження 

Планування маршруту мандрівки 

країнами світу з визначенням 

різниці в часі в них порівняно з 

київським. 

 Знаннєвий компонент: називає форми земної 

поверхні; наводить приклади корисних 

копалин щодо їх використання; формулює 

визначення понять «платформа», «щит», 

«плита», «область складчастості». Діяльнісний 

компонент: Знаходить і показує на картах 

різного масштабу: низовини: Придніпровська, 

Причорноморська, Закарпатська, Поліська; 

височини: Придніпровська, Подільська, 

Донецька, Приазовська, Хотинська (г. Берда); 

гори: Українські Карпати (г. Говерла), 

Кримські (г. Роман-Кош); тектонічні 

структури: Східноєвропейська платформа, 

Український щит, Волино- Подільська плита, 

Дніпровсько-Донецька западина, 

Причорноморська западина, Скіфська 

платформа, Донецька складчаста область, 

Карпатська і Кримська складчасті системи; 

басейни і родовища корисних копалин: 

Донецький та Львівсько-Волинський 

кам’яновугільні басейни, Дніпровський 

буровугільний басейн, Західний, Східний, 

Південний нафтогазоносні райони, 

Криворізький залізорудний басейн, 

Кременчуцький залізорудний район, 

Придніпровський марганцеворудний басейн, 

Рельєф, тектонічна та геологічна 

будова, мінеральні ресурси Форми 

земної поверхні. Простягання 

низовин, височин, гір, річкових 

долин. Карта «Фізична поверхня». 

Геологічна історія Землі. 

Геологічне літочислення. 

Геологічні ери. Карта «Тектонічна 

будова». Основні тектонічні 

структури. Зв`язок рельєфу з 

тектонічними структурами. 

Геологічна будова. Неотектонічні 

рухи. Вплив геологічної будови та 

тектоніки на діяльність людини. 

Формування рельєфу. Внутрішні 

та зовнішні рельєфотвірні 

чинники і процеси. Типи рельєфу 

за походженням. Рельєф і 

діяльність людини. Корисні 

копалини України, їх класифікація 

за використанням, закономірності 

поширення. Паливні корисні 

копалини. Діючі та перспективні 

басейни й райони видобування 

вугілля, нафти, природного газу, 

торфу. Рудні та нерудні корисні 
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Іршанське родовище титанових руд, 

Артемівське, Слов’янське родовища кам’яної 

солі, Заваллівське родовище графіту; аналізує 

поширення різних за віком гірських порід за 

геологічною картою; пояснює вплив 

неотектонічних рухів на формування рельєфу. 

Ціннісний компонент: обґрунтовує 

необхідність раціонального використання 

природних ресурсів; оцінює вплив людини на 

рельєф, наслідки видобування корисних 

копалин та необхідність охорони надр 

копалини: басейни, райони 

залягання та видобування. 

Мінеральні води та грязі. 

Проблеми раціонального 

використання мінеральних 

ресурсів. Особливості геологічної 

будови, рельєфу та мінеральних 

ресурсів своєї місцевості. 

Практична робота 4. 

Встановлення за картами 

(тектонічною, геологічною, 

фізичною) зв’язків між 

тектонічною, геологічною 

будовою, рельєфом та корисними 

копалинами. 

 Знаннєвий компонент: називає основні 

кліматотвірні чинники, кліматичні показники, 

типи клімату; наводить приклади небезпечних 

погодних явищ та їх наслідків; формулює 

поняття «погода», «клімат», «атмосферний 

фронт», «циклон», «антициклон»; пояснює дію 

кліматотвірних чинників. Діяльнісний 

компонент: характеризує особливості 

розподілу сонячної енергії, напрямки руху 

атмосферних фронтів, циклонів та 

антициклонів, річний розподіл кліматичних 

показників у межах України; визначає за 

кліматичною картою особливості розподілу 

температури, повітря та опадів; порівнює 

особливості зволоження в різних частинах 

України, кліматичні умови своєї місцевості з 

іншими регіонами та їх вплив на сільське 

господарство; аналізує погодні особливості 

різних регіонів України за допомогою 

інтернет- ресурсів. Ціннісний компонент: 

робить висновки про значення прогнозу погоди 

для життєдіяльності людей; оцінює можливість 

використання кліматичних ресурсів у різних 

сферах господарської діяльності в Україні та у 

побуті. 

Клімат і кліматичні ресурси 

Кліматотвірні чинники: сонячна 

енергія, циркуляція атмосфери, 

підстильна поверхня, їх взаємодія. 

Розподіл сонячної енергії в земній 

поверхні. Повітряні маси, що 

впливають на територію України. 

Атмосферні фронти, циклони та 

антициклони. Кліматичні 

показники: температура, вологість 

повітря, опади, коефіцієнт 

зволоження та їх розподіл на 

території Україні. Річний та 

сезонний хід кліматичних 

показників. Кліматична карта. 

Регіональні відмінності клімату. 

Кліматичні ресурси. Сезонні 

погодні умови та явища. 

Несприятливі погодно-кліматичні 

явища. Метеорологічна служба. 

Прогноз погоди за даними 

синоптичної карти, народними 

прикметами. Вплив погодно-

кліматичних умов на здоров’я і 

господарську діяльність людини. 

Охорона атмосферного повітря. 

Кліматичні особливості своєї 

місцевості. Практичні роботи 5. 

Визначення вологості повітря за 

заданими показниками. 6. 

Визначення причин відмінностей 

кліматичних показників різних 

регіонів України за аналізом 

кліматичної карти та кліматичних 

діаграм. Дослідження 

Прогнозування погоди за 

народними прикметами та 
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порівняння з прогнозом в 

інтернет-джерелах 

 Знаннєвий компонент: називає складові 

частини вод суходолу в межах України; 

формулює визначення понять «річка», «озеро», 

«болото», «підземні води», «водосховище», 

«канал», «меандри», «тераси», «водний 

режим», «річковий стік», «витрата води», 

«водні ресурси», «твердий стік», «падіння 

річки», «похил річки»; пояснює особливості 

живлення та водного режиму річок, озер. 

Діяльнісний компонент: Знаходить та показує 

на картах різного масштабу: річкові системи: 

Дніпра, Сіверського Донця, Південного Бугу, 

Дністра, Дунаю, Західного Бугу; озера: Ялпуг, 

Сасик, Шацькі, Синевир; лимани: Дніпровсько-

Бузький, Молочний, Дністровський; 

водосховища: Київське, Канівське, 

Кременчуцьке, Каховське, Дніпровське, 

Дніпродзержинське; Дністровське; Печенізьке; 

канали: Північнокримський, Дніпро – Донбас, 

Каховський; визначає падіння та похил річки; 

характеризує водні об’єкти України, шляхи 

раціонального використання водних ресурсів; 

порівнює гідрографічні особливості водних 

об’єктів; аналізує можливості використання 

водних ресурсів. 

Води суходолу і водні ресурси 

Склад вод суходолу. Поверхневі 

води. Річки. Будова річкової 

долини. Основні річкові басейни 

та системи. Вплив рельєфу на 

річки. Характер течії. Падіння, 

похил річки. Вплив клімату на 

формування річкової системи. 

Живлення і режим річок, густота 

річкової мережі. Річковий стік, 

витрати води. Озера, їх типи. 

Болота, їх типи і поширення, 

причини заболочення. 

Водосховища та канали. Підземні 

води. Основні артезіанські 

басейни. Водні ресурси України, 

шляхи їх раціонального 

використання та охорони. Води 

суходолу своєї місцевості. 

Практична робота 7. Позначення 

на контурній карті назв 

найбільших річок, озер, 

водосховищ, каналів. України. 

 Знаннєвий компонент: називає основні 

чинники ґрунтоутворення та типи ґрунтів; 

пояснює умови ґрунтоутворення, особливості 

поширення ґрунтів. Діяльнісний компонент: 

характеризує ґрунтові ресурси України; 

аналізує карту ґрунтів України. Ціннісний 

компонент: робить висновки щодо 

закономірностей поширення ґрунтів на 

рівнинній частині України та в горах; визначає 

вплив родючості ґрунтів на 

сільськогосподарську діяльність; оцінює 

заходи з підвищення родючості та охорони 

ґрунтів 

Ґрунти та ґрунтові ресурси. Умови 

ґрунтоутворення, структура 

ґрунту, ґрунтові горизонти, 

родючість. Основні типи ґрунтів, 

закономірності їх поширення. 

Карта ґрунтів. Ґрунтові ресурси 

України. Ґрунти своєї місцевості. 

Зміни ґрунтів у результаті 

господарської діяльності людини. 

Заходи з раціонального 

використання й охорони 

ґрунтових ресурсів. Практична 

робота 8. Порівняльний аналіз 

різних типів ґрунтів України. 

Дослідження Вплив людини на 

родючість ґрунтів своєї 

місцевості. 

 Знаннєвий компонент: називає видовий склад 

рослинності; наводить приклади рослинних 

угруповань, занесених до Зеленої книги 

України, ендемічних і зникаючих видів рослин. 

Діяльнісний компонент: характеризує основні 

типи рослинного покриву України; розпізнає 

рослини, що занесені до Червоної книги 

України; аналізує карту рослинності України, 

Рослинність Різноманітність 

рослинності. Закономірності 

поширення рослинного покриву в 

Україні. Рослинні угруповання. 

Червона та Зелена книги України. 

Рослинні ресурси, їх охорона і 

відтворення. Рослинність своєї 

місцевості. 
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вплив господарської діяльності людини на 

рослинний покрив 

 Знаннєвий компонент: називає складники 

природно-ресурсного потенціалу України, 

види забруднень довкілля; наводить приклади 

об’єктів природно- заповідного фонду України; 

пояснює сутність понять «екологічна 

ситуація», «моніторинг навколишнього 

середовища», «заповідник», «національний 

парк». Діяльнісний компонент: Знаходить і 

показує на картах різних масштабів: біосферні 

заповідники: Асканія-Нова, Карпатський, 

Дунайський, Чорноморський; природні 

заповідники: Карадазький, Український 

степовий, Медобори, Канівський, Поліський; 

національні природні парки: Карпатський, 

Шацький, Синевір, Подільські Товтри; 

регіональний ландшафтний парк «Меотида»; 

характеризує сучасну екологічну ситуацію в 

Україні; аналізує природно-ресурсний 

потенціал у різних регіонах України, аспекти 

раціонального природокористування, вплив 

екологічної ситуації на здоров’я населення; 

визначає об’єкти природно-заповідного фонду 

своєї місцевості; дотримується правил безпеки 

та норм поведінки в природі. 

Природокористування 

Використання природно-

ресурсного потенціалу України. 

Основні види забруднень довкілля 

в Україні. Вплив екологічної 

ситуації на життєдіяльність 

населення. Природно-заповідний 

фонд України. Національна 

екологічна мережа. Моніторинг 

навколишнього середовища. 

Основні заходи щодо 

раціонального використання 

природних ресурсів та охорони 

довкілля. Природно-заповідні 

об’єкти своєї місцевості. 

Природокористування в умовах 

сталого розвитку. 

 Знаннєвий компонент: називає кількість 

населення світу та в Україні; найбільші країни 

за кількістю населення; розуміє поняття 

«природний рух населення», «природній 

приріст населення», «демографічний вибух», 

«демографічна криза», «демографічна 

політика», «еміграція», «імміграція»; пояснює 

демографічну ситуацію, що склалася в різних 

регіонах України. Діяльнісний компонент: 

визначає показники народжуваності, 

смертності, природного й механічного руху, 

частки жінок і чоловіків, окремих вікових груп 

у структурі населення країни (регіону); показує 

на карті і називає регіони світу, країни, області 

в Україні з найбільшою і найменшою кількістю 

населення, природним приростом, країни з 

найбільш численною українською діаспорою; 

знаходить інформацію з різних джерел, що 

характеризує населення світу й окремих країн, 

України та її областей; аналізує статево-вікові 

піраміди України та країн світу (на вибір); 

характеризує демографічні показники 

населення країни за сукупністю 

картографічних і статистичних матеріалів, 

механічний рух населення в Україні. Ціннісний 

компонент: оцінює важливість знань про 

Демографічні процеси та статево- 

віковий склад населення світу та 

України Кількість населення в 

світі та Україні. Чинники, що 

впливають на кількість населення: 

природний рух, міграції. Статево-

віковий склад населення світу й 

України. Тривалість життя 

населення. Зміна кількості 

населення в світі та Україні. 

Регіональні відмінності 

демографічних процесів. 

Демографічна політика. 

Механічний рух населення: 

причини і види міграцій, основні 

напрямки міграційних потоків у 

світі та Україні. Українська 

діаспора. Міграційна політика. 

Практичні роботи 11. Аналіз 

статево-вікових пірамід України 

та окремих країн світу. 
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демографічні процеси для соціально-

економічного розвитку України та країн світу; 

усвідомлює необхідність дотримання 

здорового способу життя 

 Знаннєвий компонент: Називає середній 

показник густоти населення в Україні та 

визначає найбільш (найменш) густозаселені 

країни світу; розуміє поняття «урбанізація», 

«субурбанізація», «агломерація», 

«мегалополіс», «мегаполіс». Діяльнісний 

компонент: визначає показники 

урбанізованості території; показує на карті і 

називає регіони світу, країни, області в Україні 

з найбільшою і найменшою густотою 

населення та рівнем урбанізації, найбільші 

агломерації, світові міста, найбільші міста в 

Україні; знаходить у різних джерелах 

інформацію, що характеризує особливості 

розселення населення в світі й окремих 

країнах, Україні та окремих її областях; 

розрізняє міські і сільські населені пункти, 

типи міст за людністю і функціями, місто, 

агломерація, мегаполіс й мегалополіс, темп і 

рівень урбанізації; порівнює рівень і темпи 

урбанізації в Україні і світі. 

Розселення Густота населення. 

Територіальні відмінності густоти 

населення в світі й Україні. Міські 

і сільські населені пункти. 

Критерії їх розмежування в 

Україні та країнах світу. 

Класифікація міст за кількістю 

населення та функціями. Міське і 

сільське населення. Урбанізація, 

причини, що її зумовлюють. 

Міські агломерації. Мегаполіси. 

Світові міста. Відмінності в рівнях 

і темпах урбанізації в Україні і 

світі. Субурбанізація. Хибна 

урбанізація. 

 Знаннєвий компонент: називає світові релігії; 

розуміє поняття «світова релігія»; Діяльнісний 

компонент: показує на карті і називає регіони 

домінування світових релігій; знаходить у 

різних джерелах інформацію, що характеризує 

релігійний склад населення світу, окремих 

країн, України та її областей; характеризує 

найпоширеніші релігійні конфесії в Україні. 

Ціннісний компонент: оцінює важливість 

толерантного ставлення до представників 

інших релігійних громад. 

Релігійний склад населення. 

Релігія як явище культури. Світові 

релігії. Найпоширеніші релігійні 

конфесії в Україні. 

 Знаннєвий компонент: називає кількість 

трудових ресурсів в Україні; розуміє поняття 

«трудові ресурси», «економічно активне 

населення», «зайнятість населення»; пояснює 

причини безробіття. Діяльнісний компонент: 

визначає показники безробіття; показує на 

карті і називає області в Україні з найбільшою і 

найменшою кількістю трудових ресурсів; 

знаходить у різних джерелах інформацію про 

проблеми зайнятості населення світу, окремих 

країн, України та її областей; характеризує 

кількість і якість трудових ресурсів окремих 

країн та України; порівнює структуру 

зайнятості населення в окремих країнах і 

Україні. 

Зайнятість населення в світі та 

Україні Трудові ресурси. 

Кількість і якість трудових 

ресурсів. Економічно активне 

населення. Зайнятість населення. 
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Зарубіжна література 

Пояснювальна записка 

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 основної 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. 

Роль  зарубіжної літератури у формуванні ключових компетентностей 

 Ключові компетентності Компоненти 

1 Спілкування державною (і 

рідною у разі відмінності) 

мовами 

Уміння: 

 сприймати, розуміти інформацію державною мовою; 

 усно й письмово тлумачити поняття, факти, 

висловлювати думки, почуття, погляди. 

Ставлення: 

 поцінування української мови як державної – чинника 

національної ідентичності; 

 готовність активно послуговуватися українською мовою 

в усіх царинах життя. 

Навчальні ресурси:  

 текстоцентризм; 

 дискусія, дебати, діалог. 

2 Спілкування іноземними 

мовами 

Уміння:  

 читати тексти іноземною мовою за умови вивчення 

відповідної іноземної мови в школі;  

 зіставлення оригінальних текстів з українськими 

художніми перекладами. 

Ставлення:  

 усвідомлення багатства рідної мови; 

 готовність до міжкультурного діалогу, відкритість до 

пізнання різних культур. 

Навчальні ресурси: 

 зіставлення текстів українських перекладів літературних 

творів та оригіналів. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння:  

 розвивати абстрактне мислення;  

 установлювати причиново-наслідкові зв’язки, 

виокремлювати головну та другорядну інформацію; 

 чітко формулювати визначення і будувати гіпотези; 

 перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, 

графік, таблиця, схема). 

Ставлення: 

 прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно. 
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Навчальні ресурси: 

 роздум (визначення тези, добір аргументів, наведення 

прикладів, формулювання висновків), висунення 

гіпотези та її обґрунтування; 

 тексти, у яких наявні графіки, таблиці, схеми тощо. 

 

4 Основні компетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Уміння:  

 швидко й ефективно шукати інформацію, 

використовувати різні види читання для здобуття нових 

знань; 

 проводити пошукову діяльність, словесно оформлювати 

результати досліджень; 

 критично оцінювати результати людської діяльності в 

природному середовищі, відображені у творах 

літератури. 

Ставлення: 

 готовність до опанування новітніми технологіями; 

 оперативне реагування на технологічні зміни. 

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; 

 прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному 

інформаційному просторі; 

 критичне ставлення до медійної інформації. 

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 впродовж 

життя 

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 
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діяльності, рефлексію; 

 застосовувати комунікативні стратегії відповідно до 

мети і 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. 

Навчальні ресурси: 

 інструкції з ефективного самонавчання; 

 довідкова література, зокрема, пошукові системи; 

 електронні мережеві бібліотеки. 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: 

 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. 

Навчальні ресурси: 

 тексти офіційно-ділового стилю (резюме, доручення 

тощо), самопрезентація, зразки реклами, літературні 

твори, які містять моделі ініціативності. 

8 Соціальна та громадянська 

компетентності 

Уміння: 

 аргументовано і грамотно висловлювати власну думку 

щодо суспільно-політичних питань; 

 уникати дискримінації інших у ході спілкувння; 

 критично оцінювати тексти соціально-політичного 

змісту. 

Ставлення: 

 поцінування людської гідності; 

 повага до закону та правових норм, зокрема до норм 

українського мовного законодавства; 

 утвердження права кожного на власну думку. 

Навчальні ресурси: 

 інтерактивні технології навчання;  

 художні твори, які містять моделі демократичного 

державного устрою. 

9 Обізнаність та 

самовираження у сфері 

культури 

Уміння: 

 використовувати українську мову як державну для 

духовного, культурного й національного самовияву; 

 дотримуватися норм української літературної мови та 

мовленнєвого етикету, що є виявом загальної культури 

людини; 



  

197 
 

 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: 

 потреба читання літературних творів для естетичної 

насолоди та рефлексії над прочитаним; 

 відкритість до міжкультурної комунікації; 

 зацікавленість світовими культурними набутками. 

Навчальні ресурси: 

 твори різних видів мистецтва;  

 мистецькі проекти. 

 

10 Екологічна грамотність і 

здорове життя. 

Уміння: 

 не завдавати шкоди довкіллю в ході власної діяльності; 

 сприймати довкілля як життєдайне середовище; 

 бережливо ставитися до природи як важливого чинника 

реалізації особистості; 

 розуміти переваги здорового способу життя. 

Ставлення: 

 готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та 

майбутнього; 

 набуття знань  про цілісну наукову картину світу для 

суспільно-технологічного поступу. 

Навчальні ресурси: 

 аналіз літературних текстів (епізодів) екологічного 

спрямування, усні / письмові презентації в рамках 

дослідницьких проектів. 

 

Запровадження наскрізних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека» й «Підприємливість та 

фінансова грамотність» сприятиме забезпеченню такого переходу. 

 

Завдання реалізації наскрізних ліній у вивченні зарубіжної літератури 

Наскрізна лінія Загальна мета 5-7 класи 8-9 класи 

«Екологічна 

безпека та сталий 

розвиток»  

(НЛ-1) 

Формування в учнів 

соціальної 

активності, 

відповідальності та 

екологічної 

свідомості задля 

збереження й 

захисту довкілля. 

Розкриття 

взаємозв’язків 

людини і 

навколишнього 

середовища в процесі 

вивчення творів у 

рубриці «Природа і 

людина». 

Усвідомлення краси 

природи, її 

благотворного впливу 

на людину, розкриття 

значення образного 

слова для висловлення 

емоцій та почуттів, 

розуміння  образу 

природи. 

«Громадянська 

відповідальність» 

(НЛ-2) 

Формування 

відповідального 

члена громади та 

Формування 

здатності до 

ненанасильницького 

Осмислення та захист 

особистих прав і прав 

інших людей, 
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суспільства, що 

розуміє принципи і 

механізми 

функціонування 

суспільства, а також 

–  виховання 

національно 

свідомої 

особистості, яка 

спирається у своїй 

діяльності на 

культурні традиції і 

вектори розвитку 

суспільства. 

розв’язання 

конфліктів. 

усвідомлення своєї ролі 

в суспільстві і набуття 

умінь брати участь у 

процесі ухвалення 

рішень. 

«Здоров'я і 

безпека» 
(НЛ-3) 

Формування 

всебічно 

розвиненого члена 

суспільства, 

здатного 

усвідомлювати 

пріоритетність 

здорового способу 

життя, допомагати у 

формуванні 

безпечного 

здорового 

життєвого 

середовища. 

Усвідомлення 

переваг здорового 

способу життя та 

безпечної поведінки. 

Осмислення причиново-

наслідкових зв’язків 

між власними 

рішеннями та 

поведінкою, здоров’ям 

та безпекою, набуття 

знань та умінь 

правильної поведінки в 

критичних та 

небезпечних ситуаціях. 

«Підприємливість 

та фінансова 

грамотність» 
(НЛ-4) 

Розуміння 

практичних 

аспектів фінансових 

питань 

(заощадження, 

інвестування, 

запозичення, 

страхування тощо); 

розвиток лідерських 

ініціатив, здатність 

успішно діяти в 

технологічному 

швидкозмінному 

середовищі. 

Розуміння ролі 

ініціативності та 

підприємливості в 

суспільстві для 

особистого 

кар’єрного зростання. 

Осмислення 

неординарності як 

важливої  риси людини 

для її самореалізації в 

житті, спонукання учнів 

до творчих рішень у 

процесі 

розв’язання  проблем, 

усвідомлення 

користі  та необхідності 

спільної діяльності. 

 

Головна мета вивчення предмета «Зарубіжна література» в загальноосвітній школі – 

прилучення учнів до кращих здобутків зарубіжної літератури та культури, розвиток творчої 

особистості (читача), формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, 

естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність 

до світової спільноти. 

Завдання вивчення зарубіжної літератури в основній школі 

Основними завданнями вивчення зарубіжної літератури в основній школі є: 
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1. формування стійкої мотивації до читання художньої літератури, до вивчення зарубіжної 

літератури як скарбниці духовних цінностей людства; 

2. ознайомлення учнів із найкращими зразками оригінальної й перекладної літератури 

(«золотого» фонду класики та сучасної); 

3. поглиблення уявлень про специфіку художньої літератури як мистецтва слова; 

4. формування читацької та мовленнєвої культури; 

5. розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати й інтерпретувати літературний твір у 

культурному контексті, у зв’язках з іншими видами мистецтва, в аспекті актуальних питань 

сучасності й становлення особистості; 

6. активізація інтересу до вивчення іноземних мов у процесі читання творів зарубіжних 

письменників; 

7. формування поваги до різних мов, культур, традицій, толерантного ставлення до всіх рас, 

народів, народностей і національностей; 

8. виховання любові до української мови і літератури як органічного складника світової 

культури, прагнення до збереження рідної мови, національних традицій і цінностей в умовах 

глобалізації світу; 

9. формування духовного світу особистості, її високої моралі, ціннісних орієнтацій; 

10. розвиток творчих здібностей, культури спілкування, критичного мислення; 

11. формування етичних уявлень та естетичних смаків; 

12. розширення культурно-пізнавальних інтересів особистості. 

 

 

5 клас 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 
 

Зміст навчального матеріалу 

1. Вступ  

Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
на прикладі малих фольклорних 

жанрів  

 осмислює взаємозв’язок усього живого на 

світі, важливість збереження природи як 

середовища, необхідного для життя 

людини (НЛ-1); 

 використовує народну мудрість у 

повсякденному житті для уникнення 

конфліктних ситуацій (НЛ-2); 

 усвідомлює переваги здорового способу 

життя в ході вивчення прислів’їв, 

приказок, загадок, пісень народів світу 

(НЛ-3); 

 формує активну життєву позицію (НЛ-4). 

Предметні компетентності 

Учень (учениця): 
 розуміє значення художньої літератури в 

сучасному житті людини й людства; 

 знає поняття «фольклор», «прислів’я», 

«приказка», «загадка», «пісня», розрізняє 

 

Художня література – духовна скарбниця 

людства. Роль книжки в сучасному житті. 

Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні 

жанри різних народів (прислів’я, приказки, 

загадки, пісні). Гуманістичні цінності, втілені у 

фольклорних творах різних народів. Література 

і фольклор. 

Теорія літератури (ТЛ).Фольклор, прислів’я, 

приказка, загадка, пісня. 

Література і культура (ЛК).Зв’язок 

фольклорних жанрів із культурними 

традиціями різних народів і національностей. 

Україна і світ (УС).Спільні для українського 

та зарубіжного фольклору (малих жанрів) 

теми, сюжети, образи. 

Елементи компаративістики (ЕК). 

Порівняння малих жанрів фольклору різних 

народів (на рівні окремих компонентів 

тексту). 

Міжпредметні зв’язки (МЗ). 
Українська мова, українська література, 
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їх за будовою і художніми 

особливостями; 

 наводить приклади і розкриває значення 

(пряме і переносне) 2-3-х прислів’їв, 

приказок, загадок, пісень; 

 розкриває зміст фольклорних творів 

(малих жанрів) різних народів; 

 установлює подібність прислів’їв, 

приказок, загадок, пісень різних народів 

(зокрема з використанням іноземної 

мови).  

історія, музичне мистецтво. 

 

2. Казки народів світу  

Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
 набуває досвіду спілкування з природою 

(НЛ-1); 

 навчається цінувати власну свободу, 

ініціативність, обстоює власні позиції; 

використовує народну мудрість у 

повсякденному житті для уникнення 

конфліктних ситуацій (НЛ-2); 

 навчається кмітливості й винахідливості 

(НЛ-4).   

Предметні компетентності 

Учень (учениця): 
 виразно читає тексти казок; 

 визначає головну думку прочитаного; 

 переказує тексти казок  (окремі фрагменти 

й цілісно); 

 висловлює враження та власне ставлення 

до подій творів; 

 дає характеристику казкових персонажів, 

оцінює їхні вчинки, моральні якості; 

 називає основні ознаки фольклорної і 

літературної казки, наводить приклади з 

прочитаних творів; 

 виявляє елементи  будови казок (зачин, 

основна частина, кінцівка, діалоги, 

повтори та ін.); 

 розкриває гуманістичний зміст казок, 

моральні цінності, утілені в них; 

 знає визначення понять «антитеза», 

«алегорія», вирізняє їх у прочитаних 

текстах, розкриває значення антитези й 

алегорії в казках; 

 розуміє поняття «автор літературного 

твору» (на початковому рівні); 

 розкриває національний колорит народних 

і літературних казок, окремі засоби його 

 

Жанрова специфіка фольклорної і літературної 

казки. Різновиди казок (про тварин, чарівні, 

соціально-побутові та ін.), їхні характерні 

ознаки. 

Індійська народна казка«Фарбований 

шакал». «Панчатантра» – перша у світі 

фольклорна збірка, книга про основи 

житейської мудрості. 
Викриття в образах тварин негативних 

людських якостей. Повчальний зміст казки. 

Японські народні казки«Іссумбосі, або 

Хлопчик-Мізинчик», «Момотаро, або 

Хлопчик-Персик» (1 за вибором учителя). 

Відображення любові до праці, кмітливості, 

сміливості, ставлення до природи в образах 

Іссумбосі, Момотаро. Національний колорит 

японських казок. 

Китайська народна казка«Пензлик 

Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення 

образу митця в казці. Значення фантастичних 

елементів. 

Арабська народна казка«Синдбад-

Мореплавець» (третя подорож). Утвердження 

жаги відкриття світу, мужності й людяності в 

казці. Утілення в образі Синдбада-Мореплавця 

віри в перемогу людини над обставинами. 

Брати Я. і В. Ґрімм. «Пані Метелиця», 

«Бременські музиканти» (1 за вибором 

учителя). Значення діяльності братів Я. і В. 

Ґрімм у збиранні й збереженні фольклору. 

Моральні цінності в казках. Характеристика 

образів персонажів. Антитеза. 

Олександр Сергійович Пушкін (1799–

1837).Вступ по поеми «Руслан і Людмила». 

«Казка про рибалку та рибку», «Казка про 

мертву царівну і сімох богатирів» (1 за 
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створення (деталі побуту, національні 

образи, мовні засоби та ін.); 

 називає відомих збирачів і авторів казок 

(Ш. Перро, брати Я. і В. Ґрімм, О. Пушкін 

та ін.); 

 називає твори мистецтва, у яких утілені 

казкові образи й сюжети (живопис, 

музика, мультиплікація, кіно тощо); 

 порівнює українські та зарубіжні народні 

казки, установлює в них окремі спільні 

елементи (образи, сюжети, особливості 

будови та ін.); 

 називає імена 2-3-х 

українських  письменників – 

авторів  літературних казок, їхні твори, а 

також імена 2-3-х українських 

перекладачів зарубіжних казок. 

 

вибором учителя). Синтез фольклорних і 

літературних елементів у творчості О. 

Пушкіна. Система образів. Автор. 

Ганс Крістіан Андерсен (1805–

1875).  «Соловей», «Непохитний олов’яний 

солдатик», «Дикі лебеді», «Снігова 

королева» (1 за вибором учителя). 
Протиставлення «справжнього» і «штучного» в 

казці «Соловей»; соловей як утілення сили 

природи й мистецтва. Утвердження сили 

кохання й відданості в казці «Непохитний 

олов’яний солдатик». Боротьба добра і зла в 

казці «Дикі лебеді». Змалювання протистояння 

щирих людських стосунків фантастичному 

світу зла  в казці «Снігова королева». 

Оскар Уайльд (1854–1900). «Хлопчик-Зірка». 

Казкові персонажі, їхня характеристика. 

Основний конфлікт. Символічний зміст назви 

твору. Еволюція образу головного героя. 

(ТЛ) Антитеза, алегорія, початкове поняття 

про автора, початкові поняття про оригінал і 

переклад. 

(ЛК) Національний колорит казок і засоби його 

створення. Казкові образи й сюжети у творах 

мистецтва (живопис, кіно, музика, 

мультиплікація  та ін.). 

(УС) Типологічно подібні образи в зарубіжних і 

українських казках (Іссумбосі – Хлопчик-

Мізинчик; Фарбований Шакал – Фарбований 

Лис та ін.). 

  

3. Природа і людина  

Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
 пізнає красу навколишнього середовища, 

усвідомлює взаємозв’язки людини і 

природи (НЛ-1); 

 усвідомюєвідповідальність за свої вчинки 

(НЛ-2); 

 осмислює цінність життя (НЛ-3); 

 цінує ініціативність та особистісну 

позицію (НЛ-4). 

Предметні компетентності: 

Учень (учениця): 
 виразно читає і емоційно сприймає 

віршовані й прозові твори; 

 дає визначення термінів «тема», «ідея», 

розкриває їх у прочитаних творах, 

наводить відповідні цитати; 

 

Джон Кітс (1795–1821).«Про коника та 

цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші, 

його ідея («Поезія землі не вмре ніколи…»). 

Йоганн Вольфганг Ґете (1749–1832).«Нічна 

пісня подорожнього». Зображення 

взаємозв’язку різних сфер природи й людини в 

поетичному творі.  

Генріх Гейне (1797–1856).«Задзвени із 

глибини…». Утілення краси весняної природи 

у вірші. Зв’язок із фольклором (пісня). 

Ернест Сетон-Томпсон (1860–1946).«Снап», 

«Лобо», «Доміно» (1 за вибором учителя). 

Авторськіспостереження за світом природи. 

Утвердження любові до всього живого. 

Зображення художніх образів, їхнє розкриття 

в  подіях твору. 
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 визначає ставлення автора до світу 

природи, знаходить і коментує  відповідні 

цитати; 

 дає визначення понять «епітет», 

«метафора», вирізняє їх у прочитаних 

текстах, установлює роль у розкритті 

авторського задуму; 

 виявляє специфіку літературного пейзажу 

порівняно з іншими творами мистецтва 

(живопису, музики); 

 установлює зв'язок прочитаних 

літературних творів із фольклором на 

рівні окремих образів, художніх засобів, 

жанрових рис (пісня).   

(ТЛ)Початкове поняття про вірш.Пейзаж, 

тема, ідея, епітет, метафора. 

(ЛК) Пейзаж у літературі та інших видах 

мистецтва. 

(УС) Українські переклади  творів зарубіжних 

авторів  про природу. 

(ЕК) Елементи фольклору в літературних 

творах про природу (Г. Гейне). 

(МЗ) Іноземна мова, музичне мистецтво, 

образотворче мистецтво, природознавство. 

Завершення І семестру 

4. Світ дитинства  

Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
 розуміє необхідність розв’язання проблем 

довкілля (НЛ-1); 

 розуміє  важливість вияву ініціативи в 

суспільному житті (НЛ-2); 

 усвідомлює переваги позитивного 

мислення для збереження здоров’я (НЛ-

3); 

 характеризує героїв творів щодо 

їхньої  винахідливості, підприємливості та 

кмітливості (НЛ-4). 

Предметні компетентності 

Учень (учениця): 
 виразно читає фрагменти текстів (зокрема 

читання в особах, коментоване читання); 

 має початкові уявлення про«сюжет» (як 

художню  послідовність подій); 

 називає елементи сюжету (експозиція, 

зав’язка, розвиток дії, кульмінація, 

розв’язка), визначає їх у творах; 

 розповідає про основні події прочитаних 

творів Марка Твена і Е. Портер; 

 переказує окремі розділи (фрагменти) 

прозових текстів; 

 знає і розуміє поняття «портрет», визначає 

у тексті портрети персонажів;  

 характеризує образи персонажів, дає 

оцінку їхнім моральним якостям, вчинкам; 

 визначає окремі художні засоби створення 

образів персонажів (портрет, учинки, 

мова, ставлення до інших тощо); 

 має початкові уявлення про поняття 

«повість», «роман», визначає їхні жанрові 

 

Марк Твен (1835–1910).«Пригоди Тома 

Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті. 

Том Сойєр і  ГекльберріФінн. Ставлення автора 

до своїх героїв. Провідні ідеї твору (дружба, 

кохання, людяність та ін.). 

Елеанор Портер (1868–1920).«Полліанна». 

Щирість, мужність і оптимізм героїні твору, її 

вплив на життя міста. Полліанна та її друзі. 

Художні засоби розкриття образу Полліанни. 

Ідея радості життя й відкриття світу у творі. 

(ТЛ)Портрет. Початкові поняття 

просюжет,повість, роман. 

(ЛК) Утілення сюжетів творів Марка Твена і 

Е. Портер у  кіно, живописі, графіці та інших 

видах мистецтва. 

(УС) Українські переклади  творів Марка 

Твена, Е.Портер. 

(ЕК) Том Сойєр і ГекльберріФінн. Том Сойєр і 

Полліанна. 

(МЗ) Іноземна мова,  музичне мистецтво, 

образотворче мистецтво. 
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ознаки на прикладі прочитаних творів; 

 порівнює образи Тома Сойєра і 

ГекльберріФінна, Тома Сойєра і 

Полліанни, визначає схожість і 

відмінність між ними (на рівні рис 

характеру); 

 знає українських перекладачів творів 

Марка Твена і Е. Портер. 

5. Сила творчої уяви  

Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
 усвідомлює важливість знаходити спільну 

мову з природою (НЛ-1); 

 розрізняє поняття «добро» і «зло» (НЛ-2); 

 розуміє необхідність  здорового способу 

життя (НЛ-3); 

 осмислює важливість лідерських ініціатив 

(НЛ-4). 

Предметні компетентності 

Учень (учениця): 
 знає основні відомості про письменника 

ЛьюїсаКерролла, переклади його книжок; 

 розповідає про творчу історію книжки 

«Аліса в Країні Див»; 

 переказує зміст основних епізодів твору 

ЛьюїсаКерролла; 

 описує і характеризує образ Аліси, а 

також персонажів, що її оточують; 

 визначає ознакиказки й повісті у творі 

ЛьюїсаКерролла; 

 виявляє особливості художньої мови 

повісті-казки «Аліса в Країні Див» на 

підставі фрагментів оригіналу (за умови 

володіння іноземною мовою) або на 

підставі перекладу; 

 дає визначення поняття «фантастика», 

виявляє фантастичні елементи у творі 

ЛьюїсаКерролла; 

 розуміє особливості розвитку сюжету в 

ліричному творі М. І. Цвєтаєвої (як плин 

почуттів, спогадів, роздумів, образів); 

 характеризує образ ліричної героїні вірша 

«Книги в червоній палітурці», світ її 

захоплень; 

 розповідає про свої улюблені книжки, 

мистецькі вподобання.  

 

ЛьюїсКерролл (1832–1898). «Аліса в Країні 

Див». Творча історія книжки, її зв’язок із 

біографією письменника та життям Англії 

«вікторіанської» доби. Образ Аліси, світ її уяви 

і захопливі пригоди. Персонажі, які оточують 

героїню. Особливості художньої мови твору. 

Організація казки як гри (гра з часом і 

простором, гра зі словами (назвами), гра з 

правилами). 

Марина Іванівна Цвєтаєва (1892–1941). 

«Книги в червоній палітурці». Чарівний світ 

літератури й мистецтва у вірші М. І. Цвєтаєвої. 

Знайомі образи з прочитаних книг (Том Сойєр, 

ГекльберріФінн та ін.). Образ ліричної героїні, 

котра любить читати. Роль літературних і 

музичних асоціацій у творі. 

(ТЛ)Початкові поняття про фантастику. 

Поглиблення понять про казку (літературну), 

повість, вірш. 

(ЛК) Утілення сюжету повісті-казки 

ЛьюїсаКерролла «Аліса в Країні Див» у різних 

видах мистецтва (кіно, мультиплікація, музика 

та ін.). 

(УС) Переклади й видання книжок 

ЛьюїсаКерролла. 

(ЕК)Елементи казки у творі.  

(МЗ) Музичне мистецтво, образотворче 

мистецтво, природознавство, математика, 

іноземна мова. 

 

6. Сучасна література. У колі добрих героїв (1-2 твори за вибором учнів і вчителя) 
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Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
 усвідомлює взаємозв’язок усього живого 

на землі (НЛ-1); 

 розуміє важливість сімейних зв’язків (НЛ-

2); 

 осмислює необхідність дотримання 

здорового способу життя, важливість 

ненасильницького розв’язання конфліктів 

(НЛ-3); 

 оцінює креативність як важливу рису 

людського характеру(НЛ-4) . 

Предметні компетентності 

Учень (учениця): 
 називає імена популярних сучасних 

письменників, їхні твори для дітей; 

 переказує близько до тексту зміст 

прочитаних творів; 

 розкриває особливості сюжету; 

 визначає актуальні ідеї творів; 

 характеризує образи персонажів у їхніх 

вчинках, ставленні до інших; 

 висловлює власне судження щодо подій і 

вчинків героїв; 

 розрізняє поняття «персонаж» (як 

утілення загального в конкретному, дійова 

особа у творі) і «герой» (персонаж із 

яскравими індивідуальними рисами, 

рушій сюжету, центр  твору); 

 розповідає про свої улюблені твори 

сучасної літератури, пояснює, чому саме 

вони привернули увагу. 

 

РоальдДал (1916–1990).«Чарлі і шоколадна 

фабрика». Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та 

його друзів на казковій шоколадній фабриці 

містера Вонкі. Доброта і щирість головного 

героя.  

ТувеЯнсон (1914–2001). «Комета прилітає», 

«Капелюх Чарівника», «Зима-чарівниця» (1 

за вибором). Чарівність художнього світу 

твору. Його персонажі, утілення в них ідей 

доброти, щирості, сімейних цінностей. 

Пауль Маар (нар. 1937).«Машина для 

здійснення бажань, або Суботик 

повертається в суботу». Яскравість 

художнього світу твору. Оптимістичний образ 

Суботика, його віра в силу думки й фантазії. 

Реальне і фантастичне у творі. Елементи 

фольклору (казки) та їхнє значення для 

розкриття головної ідеї – реалізації мрій, 

бажань і прагнень особистості. 

(ТЛ)Персонаж і герой літературного твору. 

(ЛК) Твори сучасного мистецтва (кіно, театр 

та ін.) для дітей і про дітей. 

(УС) Сучасні книжки українських та 

зарубіжних письменників для дітей. 

(ЕК) Дитячі персонажі в класичній і сучасній 

літературі: динаміка змін. 

(МЗ) Природознавство, образотворче 

мистецтво. 

 

7 клас 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 
 

Зміст навчального матеріалу 

1. Вступ  

Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
усвідомлює багатство української мови, 

яка слугує засобом міжкультурного 

спілкування  (НЛ-2).  

Предметні компетентності 

Учень (учениця): 
 дає визначення понять «оригінал», 

«переклад», «переспів», розрізняє їх (на 

прикладі окремих текстів); 

Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка 

художнього перекладу.  Переклад і переспів. 

(ТЛ) Поглиблення понять про оригінал і 

переклад. Переспів. 

(ЛК) Рольхудожніх перекладів у розвитку 

культурного діалогу, дружніх взаємин між 

народами. 

(УС) Основні відомості про розвиток 

української перекладацької традиції. Майстри 

художнього перекладу. 
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 знає види перекладу – прямий 

(непрямий), точний (неточний), повний 

(неповний), вільний та ін., установлює 

різницю поміж ними (на конкретних 

прикладах текстів); 

 знає витоки й основні етапи української 

перекладацької традиції, імена видатних 

українських перекладачів, котрі зробили 

значний внесок у культуру України, 

прилучення українців до світових 

здобутків; 

 порівнює переклад і переспів одного й 

того самого твору, встановлює схожість 

і відмінність між ними; 

 розуміє значення опанування творів в 

оригіналі (іноземною мовою), роль 

художніх перекладів у розвитку 

культури, взаємин між народами, 

становленні особистості. 

(ЕК) Основні принципи аналізу та інтерпретації 

оригіналу й художнього перекладу. Переклад і 

переспів: схожість і відмінність. 

(МЗ) Українська література 

2. Билини і балади  

Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
поважаєзагальнолюдські чесноти, 

родинні цінності, героїзм і відданість 

вітчизні (НЛ-2); 

самокритично оцінює власні  рішення та 

поведінку (НЛ-3). 

Предметні компетентності 

Учень (учениця): 
 виразно читає билини й балади, 

висловлює власне враження про них, 

емоційне ставлення до змальованих 

подій, героїв; 

 дає визначення жанрів «билина», 

«балада», виявляє їхні характерні ознаки 

в текстах прочитаних творів; 

 називає цикли билин (Київський і 

Новгородський), ключові твори і  героїв 

циклів; 

 визначає характерні риси фольклорних 

балад («Король Лір і його дочки» та 

балади про Робіна Гуда); 

 характеризує образи билин і 

фольклорних балад як традиційні й вічні, 

розкриває втілення в них народних 

уявлень (про мораль, патріотизм, героїзм 

та ін.); 

 переказує сюжети билин і балад (в 

окремих частинах і цілісно); 

Билина як жанр. Поетичне відображення історії 

Київської Русі в билинах. Основні цикли билин 

(Київський, Новгородський). 

«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». 

Реальність (історія, побут, звичаї) і художня 

вигадка в билині. Ідеал воїна-захисника в билині 

«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Утілення 

людських чеснот в образах героїв билин. 

Елементи фольклору. 

Балада як жанр фольклору та літератури. 

Характерні ознаки балади. 

Фольклорні балади. 

«Король Лір і його дочки». 

«Як Робін Гуд став розбійником» або 

«Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном» (1 

за вибором учителя). 
«Король Лір і його дочки». Моральний урок у 

творі. Король Лір як вічний образ. 

«Як Робін Гуд став розбійником» або 

«Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном». 

Ідеї свободи і служіння народові. Образ 

народного захисника Робіна Гуда. 

Літературні балади. 

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759–1805). 

«Рукавичка». Випробування головного героя 

балади. Образ справжнього лицаря, його 

мужність, відвага, людська гідність. 

Адам Міцкевич (1798–1855). «Світязь». 

Утвердження любові до батьківщини й героїзму 
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 визначає ключові (зокрема 

кульмінаційні) моменти в билинах і 

баладах, установлює, як у ключових 

моментах  виявляються риси героїв, 

увиразнюється ідея твору; 

 характеризує образи персонажів 

прочитаних творів; 

 виявляє засоби поетичної мови в билинах 

і баладах (гіперболи, епітети, метафори, 

повтори та ін.), зокрема фольклорного 

походження; 

 визначає у прочитаних творах символи 

(наприклад, рукавичка, озеро, білі лілії, 

вересовий напій та ін.), розкриває  їхній 

прихований зміст; 

 зіставляє оригінали літературних балад 

із художніми перекладами (за умови 

володіння іноземною мовою); 

 розкриває особливості відтворення 

сюжетів та образів билин і балад у 

мистецтві (творах живопису, музики, 

кіно, мультиплікації та ін. – за вибором); 

 називає перекладачів билин, балад, 

виявляє майстерність їхніх перекладів. 

в баладі А. Міцкевича. Символічні образи, 

елементи фольклору у творі. 

Роберт ЛьюїсСтівенсон (1850–1894). «Балада 

про вересовий трунок». Основний конфлікт 

балади (батько і син – король, свобода – 

рабство). Утвердження духовної сили пиктів, 

їхнього героїзму в захисті національних 

цінностей. Символіка  твору. 

(ТЛ) Билина, балада (фольклорна і 

літературна), гіпербола, символ.  

(ЛК) Історія і культура Київської Русі. 

Зображення героїв билин і балад у мистецтві 

(живописі, музиці, мультиплікації та ін.). 

(УС) А. Міцкевич і Україна. Музеї А. Міцкевича і 

пам’ятники письменникові в Польщі (Познань), 

Україні (Львів), Білорусі (Новогрудок). 

(ЕК) Порівняння особливостей фольклорних і 

літературних балад, оригіналів і перекладів (як 

цілісно, так і в окремих фрагментах).  

(МЗ) Історія, іноземна мова. 

3. Історічне минуле в літературі  

Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
усвідомлює загрозу зникнення 

людства  внаслідок війн на планеті Земля 

(НЛ-1); 

цінує любов до ближнього, 

виявпатріотизму (НЛ-2); 

висловлює судження щодо переваг 

мирного співіснування народів світу 

(НЛ-3) 

усвідомлює важливість креативності та  

переваги спільної дільності задля 

досягненні мети  (НЛ-4) 

Предметні компетентності  

Учень (учениця): 
 знає основні відомості про життя і 

творчість письменників; 

 виразно читає твори (фрагменти або 

цілісно), виявляє емоційне враження від 

прочитаного, пояснює своє ставлення; 

 виявляє історичну основу прочитаних 

творів; 

 висловлює власне судження щодо подій і 

образів, підтверджує свою думку 

Вальтер Скотт (1771–1832). «Айвенго» (огляд, 

3-4 розділи за вибором учителя). В. Скотт – 

засновник історичного роману. Історія і 

художній вимисел у романі «Айвенго». Утілення 

в образі Айвенго кодексу лицаря, художні 

засоби створення образу. Зіткнення добра, краси 

й справедливості із жорстокістю і підступністю. 

Образи Бріана де Буагильбера, принца Джона, 

Фрон де Бефа, Моріса де Брасі, Ровени, Ребекки. 

Історичний колорит твору та засоби його 

створення. Динаміка сюжету і гумор. 

Друга світова війна у європейській поезії (К. І. 

Галчинський («Лист із полону», «Пісня про 

солдатів  з Вестерплятте» та ін.), А. Марґул-

Шпербер («Про назву концтабору Бухенвальд»), 

Б. Ш. Окуджава («До побачення, хлопчики…») 

та інші – 2-3 твори за вибором учнів і 

вчителя). 

Зображення трагедії Другої світової війни з 

різних боків Європи. 

Василь Володимирович Биков (1924–2003). 

«Альпійська балада». Особливості сюжету і 

композиції повісті. Образи Івана Терешка і 

Джулії. Протиставлення сили дружби й кохання 
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цитатами з тексту; 

 переказує текст (у частинах або цілісно) 

з виявленням особливостей сюжету 

(епічного або ліричного); 

 характеризує образи персонажів, виявляє 

в них ключові риси, національний і 

загальнолюдський зміст; 

 порівнює образи героїв (Бріан де 

Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і 

Ребекка), виявляє схожість і відмінності 

між ними; 

 вирізняє у прочитаних текстаххудожні 

засоби створення образів персонажів, 

установлює функції засобів 

образотворення; 

 характеризує образ автора і засоби 

вираження авторської позиції; 

 визначає види і функції пейзажу в 

прочитаних творах (розкриття  образів, 

національного колориту, авторської 

позиції, ідеї); 

 дає визначення поняття «художній час», 

пояснює його відмінність від 

хронологічного часу; 

 виокремлює епізоди текстів, де 

відбувається зміщення лінійного часу, 

відхід автора від хронологічної 

послідовності у викладі подій, пояснює 

значення цього прийому; 

 дає визначення поняття «художній 

простір», установлює особливості 

художнього простору в прочитаних 

творах; 

 висловлює враження про ліричні твори 

про Другу світову війну. 

світу насильства. Гуманістичний зміст повісті. 

Символічність назви твору, риси жанру балади в 

ньому.  

(ТЛ) Поглиблення понять про роман 

(історичний роман). 

Види й функції пейзажу у творі. Початкові 

поняття про художній час, художній простір. 

(ЛК) Культура проти війни (твори живопису, 

музики, кіно, у яких викривається війна). 

(УС) Висловлювання українських митців про В. 

Скотта, його вплив на розвиток історичного 

роману. 

(ЕК) Порівняння образів персонажів (Бріан де 

Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка). 

Зіставлення літературних творів із їхніми 

втіленнями в інших видах мистецтва (кіно, 

театр, ілюстрації та ін.).  

(МЗ) Історія, музичне мистецтво. 

4. Духовне випробування людини  

Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
аналізує трагічні наслідки ризикованого 

втручання людини у світ природи (НЛ-

1);  

набуває навичок ухвалювати життєво 

важливі рішення, усвідомлює цінність 

родинних стосунків (НЛ-2); 

цінує професіоналізм, навчається долати 

труднощі, критично оцінює ризики 

підприємницької діяльності в 

екстремальних умовах (НЛ-4). 

Предметні компетентності  

Джеймс Олдрідж (нар. 1918). «Останній 

дюйм».  Проблема взаємин між батьками й 

дітьми. Символічність назви оповідання. Образи 

Бена і Деві, художні засоби їхнього створення. 

Віра у внутрішні можливості 

людини,  подолання нею життєвих випробувань, 

здатність до порозуміння. Утвердження 

сімейних цінностей. 

Редьярд Кіплінг (1865–1936). «Балада про 

Схід і Захід». «Якщо…». 
Протистояння і примирення Сходу й Заходу в 

«Баладі про Схід і Захід» Р. Кіплінга. Антитези у 

творі. Ідеї миру і  дружби. Динаміка образів 
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Учень (учениця): 
 виразно читає художні тексти, 

емоційносприймає, висловлює враження 

від прочитаних творів; 

 розкриває історичні, моральні, 

філософські проблеми у творах 

письменників, актуальність 

проблематики оповідань для сьогодення; 

 розповідає про основні факти життя і 

творчості митців; 

 вирізняє напружені (кульмінаційні) 

моменти сюжету, їхнє значення для 

розкриття образів персонажів; 

 аналізує образи персонажів: їхні 

характерні риси, вчинки, стосунки з 

іншими персонажами, динаміку, засоби 

створення (художня деталь, символи та 

ін.); 

 визначає у творах антитези, пояснює, як 

вони реалізовані у творах; 

 знаходить у прочитаних творах символи, 

виявляє їхній прихований зміст, 

множинність трактування; 

 порівнює оригінали й художні переклади 

(фрагменти) творів митців (за умови 

володіння іноземною мовою); 

 висловлює власне ставлення до 

порушених у творах філософських і 

моральних проблем. 

головних героїв (Камаль, Полковничий син). 

Проблема духовного випробування людини та її 

моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга 

«Якщо…». Сюжет і композиція вірша. Художні 

особливості твору, його провідна ідея (людина 

повинна залишатися собою у різних життєвих 

випробуваннях, зберігати вірність моральним 

принципам). 

(ТЛ)  Поглиблення понять про баладу 

(літературну), оповідання, вірш. 

(ЛК) Утілення творів Дж. Олдріджа, Р. 

Кіплінга в мистецтві (кіно, ілюстрації  тощо). 

(УС) Дж. Олдрідж і Україна. Українські 

переклади творів митців. 

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх 

перекладів (фрагментів) творів митців (за 

умови володіння учнями іноземною мовою). 

(МЗ) Історія, іноземна мова. 

 

Завершення І семестру 

5. Дружба і кохання  

Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
висловлює судження щодо важливості 

духовного й емоційного збагачення 

людини (НЛ-1); 

усвідомлює красу високих почуттів, 

висловлює критичну думку щодо вияву 

меркантилізму, прагматизму у людських 

стосунках (НЛ-2); 

цінує віру у власні здібності, здатність 

ухвалювати нестандартні рішення для 

втілення мрії (НЛ-4). 

Предметні компетентності  

Учень (учениця): 
 знає і розповідає про основні факти 

життя і творчості митців, їхні зв’язки з 

Україною, увічнення їхньої пам’яті в 

Олександр Сергійович Пушкін (1799–

1837).«19 жовтня 1825 року». 
Дитинство і юність О. С. Пушкіна. Уславлення 

ліцейської дружби й вірності ідеалам у вірші О. 

С. Пушкіна «19 жовтня 1825 року». Авторські 

спогади й роздуми у творі. 

Шолом-Алейхем«Пісня над піснями», 

Олександр Грін  «Пурпурові вітрила» (1 твір 

за вибором учителя й учнів) 
Шолом-Алейхем (1859–1916). «Пісня над 

піснями». Віхи життєвого і творчого шляху 

письменника. Відображення у його творах 

культури та долі єврейського народу. Тема 

кохання в  повісті Шолом-Алейхема «Пісня над 

піснями». Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. 

Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних 

цінностей. 
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літературних музеях, пам’ятниках; 

 виявляє факти біографії О. С. Пушкіна у 

вірші «19 жовтня 1825 року»; 

 визначає провідну ідею вірша О. С. 

Пушкіна «19 жовтня 1825 року», 

знаходить відповідні цитати; 

 характеризує образ автора у вірші О. С. 

Пушкіна «19 жовтня 1825 року», його 

спогади, зміни образу автора в часі; 

 визначає роль описів природи у вірші 

«19 жовтня 1825 року», розкриває їхнє 

емоційне забарвлення і художні засоби 

втілення певних емоцій і почуттів; 

 переказує основні події повісті «Пісня 

над піснями» Шолом-Алейхема (або 

«Пурпурові вітрила» Олександра Гріна); 

 визначає особливості сюжету і 

композиції прочитаної повісті; 

 характеризує духовно-емоційний світ 

головних героїв прочитаної повісті, 

зміни (або незмінність) їхніх внутрішніх 

якостей; 

 розкриває сутність трактування 

проблеми кохання у творі Шолом-

Алейхема (або Олександра Гріна); 

 висловлює власні судження щодо 

персонажів (Шимек, Бузя; або Ассоль, 

Артур Грей), їхнє ставлення до кохання і 

світу; 

 визначає теми, провідні мотиви, ідеї у 

повісті «Пісня над піснями» (або 

«Пурпурові вітрила»); 

 називає символи у прочитаних творах, 

розкриває їхній зміст, функції; 

 зіставляє літературні образи з 

кінообразами, виявляє ключові риси 

характеру персонажів прочитаних творів, 

утілені в медіаверсіях; 

 виразно читає вірші зарубіжних авторів 

про кохання, висловлює враження від 

прочитаних творів, порівнює оригінали 

та переклади віршів (за умови володіння 

іноземною мовою).  

Олександр Грін (1880–1932). «Пурпурові 

вітрила». Поєднання реального і фантастичного 

в повісті. Основний конфлікт твору (Каперна – 

мрія). Ассоль і Грей. Символіка образу 

пурпурових вітрил. 

Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання 

(Р. Бернс («Любов»), Г. Гейне («Коли настав 

чудовий май…»), К. М. Симонов («Жди 

мене…») та інші – 2-3 за вибором учнів і 

вчителя). Поетизація високого почуття, 

розкриття його сутності.  

(ТЛ) Поглиблення понять про вірш, повість, 

образ автора.  

(ЛК) Біблія («Пісня над піснями»). 

Екранізації,  ілюстрації, театральні вистави за 

творами митців. 

(УС) Шолом-Алейхем і Україна. Літературні 

музеї Шолом-Алейхема і Олександра Гріна. 

(ЕК) Порівняння образів 

персонажів.Зіставлення літературних образів із 

кінообразами. 

(МЗ) Іноземна мова, історія. 

 

6. Літературний детектив  

Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
розуміє невідворотність покарання 

злочину (НЛ-2); 

висловлює судження щодо переваг 

Детектив як жанр літератури, характерні ознаки 

жанру. Жанрове розмаїття детективів. 

Едгар Аллан По«Золотий жук», Артур 

КонанДойл«Пістрява стрічка» або «Спілка 

рудих» (1-2 твори за вибором учителя й 
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фізичної витривалості, здорового 

способу життя (НЛ-3); 

усвідомлює необхідність набуття знань 

для успішної професійної діяльності 

(НЛ-4). 

Предметні компетентності  

Учень (учениця): 
 дає визначення жанру «детектив», 

виявляє його характерні ознаки  на 

прикладі прочитаних творів; 

 знає про історію виникнення і 

формування жанру у світовій літературі, 

видатних представників детективної 

літератури; 

 розповідає про ключові віхи життя і 

творчості Е. А. По і    А. 

КонанаДойла, називає їхні найвідоміші 

твори, причини популярності серед 

різних поколінь; 

 знає і виявляє характерні ознаки циклу 

(на прикладі творів про Шерлока 

Холмса); 

 висловлює враження від прочитаних 

творів письменників, розповідає про 

своїх улюблених героїв; 

 виявляє особливості сюжету і композиції 

творів Е. А. По та  А. КонанаДойла; 

 встановлює значення прийому 

«розповідь у розповіді» в текстах 

письменників; 

 характеризує образи персонажів 

(Легран, Джупітер, Шерлок Холмс, 

Ватсон, учасники злочинів та ін.); 

 змальовує образи оповідачів, називає їхні 

провідні риси, роль у розгортанні 

сюжету (спостерігач, безпосередній 

учасник сюжету (персонаж) тощо); 

 розуміє поняття «точка зору», виявляє у 

творах різні точки зору (персонажів, 

оповідача) на події, зіставляє їх; 

 розповідає про відомі екранізації за 

творами Е. А. По і       А. 

КонанаДойла (1-2 за вибором), 

висловлює власне судження про втілення 

героїв детективів засобами 

кіномистецтва; 

 порівнює оригінали й художні переклади 

творів письменників (за умови володіння 

іноземною мовою). 

учнів). 
Едгар Аллан По (1809-1849).«Золотий жук». Е. 

А. По – засновник жанру детективу у світовій 

літературі. Захопливий сюжет повісті «Золотий 

жук». Особливості композиційної будови твору 

– «розповідь у розповіді», її художнє значення 

(поєднання різних точок зору, створення 

емоційної напруги, таємничої атмосфери та 

ін.).  Образи Вільяма Леграна, Джупітера, 

оповідача. 

Артур КонанДойл (1859–1930).Оповідання 

проШерлока Холмса («Пістрява стрічка», 

«Спілка рудих»). 
А. КонанДойл – відомий автор детективних 

циклів,  популярність його героїв у різних 

країнах. Особливості сюжету і композиції 

оповідань про Шерлока Холмса. Шерлок Холмс 

як безпосередній учасник розв’язання сімейного 

конфлікту в оповіданні «Пістрява стрічка». 

Іронічне зображення пристрасті людини до 

легкого збагачення в оповіданні «Спілка рудих». 

Сутність «дедуктивного методу» Шерлока 

Холмса, утвердження в його образі сили 

інтелекту і моральних якостей. Доктор Ватсон як 

оповідач. Різні точки зору на події як художній 

прийом створення атмосфери таємничості. 

(ТЛ) Оповідач і розповідач. Початкове поняття 

про точку зору.  

(ЛК) Екранізації творів Е. А. По і А. 

КонанаДойла. Музеї Е. По в США (Балтимор, 

Річмонд), Шерлока Холмса  у Великобританії 

(Лондон). Пам’ятники письменникам та їхнім 

героям. 

(УС) Українські письменники – майстри 

детективного жанру. 

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх 

перекладів. Порівняння літературних 

детективів з екранізаціями. 

(МЗ) Українська література, біологія. 

7. Світова новела   
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 Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
висловлює судження щодо моральної 

відповідальність за свої вчинки та 

утвердження справедливості; цінує 

щирість людських стосунків (НЛ-2); 

усвідомлює цінність життя (НЛ-3); 

шанобливо ставиться до мистецького 

хисту (НЛ-4). 

Предметні компетентності  

Учень (учениця): 
 дає визначення жанру новели, виявляє її 

характерні ознаки у прочитаних творах; 

 розрізняє за змістом різновиди новел 

(психологічну, філософську, 

фантастичну та ін.); 

 виразно читає і переказує (близько до 

тексту) новели письменників; 

 виявляє у новелах зарубіжних митців 

основні проблеми (моральні, філософські 

та ін.), їхнє художнє втілення в подіях, 

образах, символах, назвах та інших 

компонентах твору; 

 визначає особливості розвитку сюжету 

новел, напружені (кульмінаційні) 

моменти творів; 

 характеризує образи персонажів новел у 

їхніх стосунках, динаміці, виявляє 

ключові риси персонажів, їхні моральні 

якості; 

 розмірковує над фіналами творів, дає їм 

(фіналам) власне тлумачення; 

 характеризує образи оповідача 

(«Чарівна крамниця» Г. Дж. Уеллса) і 

розповідача (новели О. Генрі), розрізняє 

їх за формами оповіді (оповідач – від 1-ої 

особи, розповідач – від 3-ої особи); 

 виявляє культурні паралелі в текстах 

новел (біблійні мотиви в новелі «Дари 

волхвів» О. Генрі, зв’язок із японськими 

традиціями в новелі «Павутинка» Р. 

Акутаґави); 

 розкриває підтекст окремих епізодів 

творів; 

 порівнює оригінали і художні переклади 

новел (за умови володіння іноземною 

мовою); 

 порівнює образи героїв новел О. Генрі; 

 знає про втілення сюжетів новел у різних 

видах мистецтва, висловлює ставлення до 

них (1-2 твори за вибором). 

 

Новела як літературний жанр, її характерні 

ознаки, різновиди (2-3 за вибором учителя). 

О. Генрі (1862–1910).«Дари волхвів», 

«Останній листок». О. Генрі – майстер новели. 

Моральні цінності в новелі «Дари волхвів». 

Біблійні мотиви у творі, художні деталі. Новела 

«Останній листок» – гімн людині, котра здатна 

на самопожертву заради ближнього. Специфіка 

розкриття образу Бермана (непримітна 

зовнішність, невдаха, найкращий «шедевр» 

митця). Образи дівчат, їхня динаміка (Сью, 

Джонсі). Особливості художньої мови новели, 

розповідач. 

Герберт Джордж Уеллс (1866–1946).«Чарівна 

крамниця». Видатний англійський фантаст Г. 

Дж. Уеллс. Точка зору дорослого і дитини в 

новелі «Чарівна крамниця». «Дива» та їхнє 

сприйняття персонажами. Оповідач твору 

(батько). Особливості дитячого світу. Роль 

елементів фантастики. 

Рюноске Акутаґава (1892–1927).«Павутинка». 

Майстер японської новели Р. Акутагава. 

Утілення ідеї про  моральну справедливість у 

новелі «Павутинка». Філософський зміст твору. 

Підтекст. Художні образи новели (Будда, 

Кандата). 

(ТЛ) Поглиблення понять про оповідача і 

розповідача, про точку зору. Новела та її 

різновиди. 

(ЛК) Біблія («Поклоніння волхвів»). Особливості 

вірувань  японців.  

(УС) Українські письменники – майстри новели. 

(ЕК) Порівняння образів героїв новел О. Генрі. 

Порівняння оригіналів і художніх перекладів 

новел О. Генрі, Г. Дж. Уеллса (окремих 

фрагментів творів). 

(МЗ) Іноземна мова, географія, образотворче 

мистецтво. 



  

212 
 

8. Сучасна література. Я і світ (1-2 твори за вибором учнів і вчителя) 

 Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
прогнозує загрози для розвитку інтелекту 

людини, пов’язані з науково-технічним 

прогресом (НЛ-1); 

розуміє важливість самостійного 

мислення, цінує свободу (НЛ-2); 

аналізує ступінь ризику під час 

прийняття життєво важливого рішення, 

усвідомлює цінність життя (НЛ-3); 

виявлє здатність оперативно та 

адекватно реагувати на технологічні 

зміни у житті суспільства (НЛ-4). 

Предметні компетентності  

Учень (учениця): 
 знає основні відомості про життя та 

творчість сучасних письменників; 

 розповідає проключові події сюжету 

творів; 

 розкриває актуальні теми і проблеми у 

прочитаних текстах; 

 характеризує образи головних героїв, 

їхнє сприйняття світу, стосунки з 

батьками, друзями та ін.; 

 визначає особливості художньої оповіді 

у творах (від 1-ої чи 3-ої особи), роль 

оповідної форми у розкритті образів 

героїв; 

 порівнює оригінал і переклад в окремих 

фрагментах (за умови володіння 

іноземною мовою); 

 порівнює образи підлітків у прочитаних 

творах; 

 оцінює (із допомогою вчителя)художню 

вартість прочитаних творів;  

 володіє інформацією про бібліотеки 

України (центральні, а також у рідному 

місті, селі), їхню структуру, організацію 

роботи (зокрема з використанням 

Інтернету); 

 розповідає про твори сучасних авторів, 

які привернули його увагу, пояснює свої 

уподобання; 

 виявляє початкові вміння розрізнення 

художньої вартості сучасних творів.   

АйзекАзімов (1920–1992). «Фах». Роздуми про 

майбутнє людини й людства. Образ Джорджа 

Плейтена. Проблема духовної реалізації людини. 

Розуміння сутності культури й освіти, 

призначення людини в сучасному світі. 

Утвердження сили людського інтелекту, 

самостійності мислення, творчої уяви, 

моральних цінностей. 

Діана Вінн Джонс (1934–2011). «Мандрівний 

Замок Хаула». Поєднання елементів казки та 

детективу у творі. Образ Софі, світ її мрій, 

бажань, жахів. Значення художнього прийому 

чаклунства у творі. 

Корнелія Функе (нар. 1958). «Чорнильне 

серце». Тема «оживлення» книги у творі. Образ 

Меґі – дівчинки, котра  любить читати. Її 

пригоди й духовне випробування. Поєднання 

уявного і реального світів. 

(ТЛ) Поглиблення понять про оповідача, 

розповідача роман, повість, фентезі. 

Поглиблення уявлень про категорію 

«художність» в оцінці творів масового 

мистецтва.   

(ЛК) Коло читання сучасних підлітків. 

(УС) Бібліотеки України. 

(ЕК) Порівняння образів підлітків у творах.   

(МЗ) Іноземна мова. 

 

8 клас 

Очікувані результати навчально- Зміст навчального матеріалу 
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пізнавальної діяльності учнів 
(за розділами) 

1. Вступ  

Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
усвідомлює розмаїття культур різних 

країн, місце української літератури у 

світовому історико-літературному процесі 

(НЛ-2). 

Предметні компетентності  

Учень (учениця): 
 розрізняє поняття «культура» і 

«література»; 

 розуміє поняття «літературний процес»; 

 називає основні епохи (періоди) 

літературного процесу в різних країнах; 

 характеризує поняття «літературний 

напрям», «літературна течія», розрізняє їх 

(як ціле та часткове); 

 дає визначення понять «рід літератури», 

«епос», «лірика», «драма», називає їхні 

характерні ознаки, демонструє 

прикладами з прочитаних творів. 

Література і культура. Роди літератури (епос, 

лірика, драма), їхні характерні ознаки. 

Літературний процес. Основні літературні 

епохи, напрями,  течії, специфіка їхнього 

розвитку в  різних країнах. 

(ТЛ) Рід літератури, епос, лірика, драма. 

Початкові поняття про  літературний напрям, 

літературну течію. 

(ЛК) Своєрідність культури різних країн, 

народів, національностей. 

(УС) Взаємозв’язки української і зарубіжних 

літератур. 

(ЕК) Порівняння ознак епосу, лірики, драми.  

(МЗ) Українська література 

2. Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури  

 Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
обґрунтовуєвзаємозв’язок людини з 

природою (НЛ-1); 

розуміє спільні для різних народів 

морально-етичні принципи, розрізняє 

поняття добра і зла (НЛ-2). 

Предметні компетентності  

Учень (учениця): 
 називає найвідоміші священні книги 

людства, розуміє їхнє значення для 

розвитку світових релігій, культури, 

мистецтва; 

 розповідає про походження та побудову 

Вед, Біблії, Корану; 

 називає основні міфи (їхні різновиди) 

священних книг – Вед, Біблії, Корану; 

 переказує окремі міфологічні сюжети 

(передбачені програмою), розкриває їхній 

морально-філософський зміст; 

 характеризує міфологічні образи, 

символи, що трапляються в сюжетах 

священних книг; 

Загальнокультурне значення священних книг 

народів світу, найвідоміші з них. Священні 

книги як вихідна основа світових релігій, 

етичних уявлень, мистецтва різних народів. 

Веди (огляд). Веди як пам’ятка 

індоєвропейської словесності II-I тис. до н. е. 

Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, 

герої, ворожі сили, символи та ін.). 

Космогонічні міфи Вед. 

Біблія. Старий Заповіт (Створення світу. 

Каїн і Авель. 10 заповідей). Новий Заповіт 

(Євангеліє – 2-3 розділи за вибором учителя). 

Біблія як основа двох релігій – юдейської і 

християнської. Зв’язок Біблії з історією і 

міфологією. Структура Біблії, її складники. 

Ключові ідеї та образи Старого і Нового 

Заповітів. Морально-філософський зміст 

біблійних сюжетів і образів. 

Коран (огляд). Коран – головна книга ісламу. 

Побудова Корану, охоплення в ньому різних 

сфер людського життя.  

(ТЛ) Поглиблення понять про міф, 

міфологічний образ. 
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 виявляє гуманістичні цінності, утілені у 

священних книгах людства; 

 пояснює окремі вислови зі священних 

книг; 

 порівнює священні книги людства як 

пам’ятки культури – Біблію і Коран, 

виявляє схожість і відмінності між ними; 

 називає 1-2 твори українських і 

зарубіжних письменників, які зверталися 

до образів, сюжетів, мотивів священних 

книг; 

 розкриває особливості відображення 

сюжетів і образів священних книг у 

творах світового мистецтва – живопис, 

музика, кіно та ін. (1-2 твори за вибором); 

 називає визначні пам’ятки християнства 

та ісламу в Україні й за  кордоном, 

виявляє в них особливості культури, 

утілення ідей, сюжетів і образів 

священних книг. 

(ЛК) Утілення сюжетів і образів священних 

книг людства у мистецтві (література, 

живопис, музика, скульптура, архітектура, 

кіно та ін.). 

(УС) Звернення українських письменників до 

образів, сюжетів, мотивів Біблії, Корану. 

Визначні пам’ятки християнства та ісламу в 

Україні й за кордоном. 

(ЕК) Схожість і відмінність між Біблією і 

Кораном як пам’ятками культури. 

(МЗ) Історія, географія, образотворче 

мистецтво, музичне мистецтво. 

3. Античність  

Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
усвідомлює війну як катастрофу, розуміє 

необхідність гармонійного співіснування 

людини і природи (НЛ-1); 

наводить приклади героїзму та 

самопожертви заради захисту рідної 

землі, шанує сімейні традиції, 

усвідомлюєвзаємозвязок між ухваленим 

рішення та його наслідками (НЛ-2); 

висловлює судження про цінність життя, 

гармонійну красу людини (НЛ-3); 

усвідомлює підступність стратегії 

завойовників (НЛ-4). 

Предметні компетентності  

Учень (учениця): 
 знає загальні особливості розвитку 

античної літератури; 

 називає видатних представників античної 

літератури, їхній внесок в історію світової 

культури; 

 розкриває концепцію людини і світу в 

античній літературі та її втілення у 

прочитаних творах; 

 називає основні цикли давньогрецьких 

міфів (троянський, фіванський, про 

аргонавтів), їхні ключові міфологічні 

образи і сюжети; 

Поняття про античність, її хронологічні межі. 

Основні етапи, роди і жанри античної 

літератури. 

Специфіка розвитку літератури в Давній Греції 

і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в 

античній літературі (ідея гармонії тілесного і 

духовного, любов до життя в усіх його проявах, 

відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, 

поєднання реального і міфологічного та ін.). 

Давньогрецька міфологія. Основні цикли 

давньогрецьких міфів. Міфологічна основа 

героїчного епосу. 

Міфи троянського циклу. Троя. Паріс 

викрадає Єлену. Облога Трої. Смерть 

Ахілла. Троянський кінь (2-3 за вибором 

учителя). Відображення історичних подій у 

міфах троянського циклу. Ключові образи 

циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні 

символи (яблуко розбрату, троянський кінь та 

ін.). 

Гомер. «Іліада» (огляд). «Двобій Ахілла і 

Гектора» (пісня 22, вірші140–410), «Пріам у 

Ахілла» (пісня 24, вірші 470–670). Гомер та 

його значення в історії розвитку європейських 

літератур. Міфологічна основа гомерівського 

епосу. Образи Ахілла і Гектора. Гуманістичний 

зміст «Іліади». Катарсис.  

Особливості розвитку  і види лірики в Давній 
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 переказує та інтерпретує сюжети 

троянських міфів, передбачених 

програмою; 

 характеризує центральні міфологічні 

образи й символи троянського циклу; 

 розповідає про основні факти життя і 

творчості митців; 

 розкриває специфіку втілення 

міфологічних образів і сюжетів у творах 

античних авторів; 

 знає визначення понять «героїчний епос», 

«елегія», «ода», «трагедія», їхні 

характерні ознаки, які виявляє у 

прочитаних текстах; 

 знає визначення поняття «віршовий 

розмір», виявляє гекзаметр і пентаметр у 

прочитаних творах; 

 аналізує вірші поетів з акцентом на 

розкриття античних ідеалів, авторської 

позиції; 

 знає загальні особливості розвитку 

лірики, епосу і драми в добу античності; 

 розкриває художні конфлікти в 

прочитаних творах; 

 характеризує образи Ахілла, Гектора 

(«Іліада» Гомера), Прометея («Прометей 

закутий» Есхіла), Енея («Енеїда» 

Вергілія); 

 установлює схожість і відмінності 

міфологічних образів та їхнім утіленням у 

літературних творах (на прикладі 

прочитаних текстів); 

 розкриває специфіку втілення вічних 

образів античності в зарубіжній і 

українській літературі, у творах світового 

мистецтва (на прикладі 1-2 творів за 

вибором); 

 називає імена відомих українських 

перекладачів творів античності, висловлює 

судження про їхній внесок у розвиток 

української культури, прилученні 

українства до світових вершин. 

Греції.  

Тіртей (VII ст. до н. е.). «Добре вмирати 

тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. 

Античний ідеал героя. Авторська позиція.  

Сапфо (VII–VI ст. до н. е.). «До Афродіти» 

(«Барвношатна владарко, Афродіто…). 

Звернення у вірші до Афродіти – богині 

кохання. Образ ліричної героїні, глибина її 

почуттів і переживань. 

Давньогрецький театр, його характерні 

особливості, роль в античному суспільстві. 

Основні жанри давньогрецької  драми – 

трагедія і комедія. 

Есхіл (бл.525–бл. 456 рр. до н. е.). «Прометей 

закутий». Значення творчості Есхіла для 

розвиткуєвропейської драми і театру.Утілення 

міфу про Прометея у трагедії «Прометей 

закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» 

Прометея людству. Ідеї служіння, 

самопожертви,  свободи. 

«Золота доба» давньоримської літератури. 

Публій Вергілій Марон (70–19 рр. до н. е.). 

«Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором 

учителя). Зв’язок твору з гомерівським епосом, 

міфологією. Ідея громадського служіння, 

утвердження величі держави. Образ Енея та 

його значення в композиції твору. 

Квінт Горацій Флакк (65–8 рр. до н. е.).«До 

Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). 
Тема мистецтва і призначення митця у творі. 

Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння 

автором значення свого доробку. 

Публій Овідій Назон (43 р. до н. е. – бл. 18 р. 

н. е.).«Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). 
Життя та творчість поета. Міфологічний і 

філософський зміст поеми «Метаморфози» 

(огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія 

вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних 

елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до 

вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу 

«Сумні елегії»). 

Вплив античності на розвиток світової 

літератури й культури. 

(ТЛ) Героїчний епос, елегія, ода, віршовий 

розмір (гекзаметр, пентаметр), трагедія. 

(ЛК) Вічні образи античності в мистецтві 

(живопис, скульптура, музика, кіно та ін.). 

Античні образи й мотиви у творчості 

письменників різних часів і народів. 

(УС) Українські переклади творів античних 

митців. 

(ЕК) Ахілл і Гектор (порівняльна 
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характеристика образів). Зевс і Прометей у 

міфах і в трагедії «Прометей закутий» Есхіла. 

Елегії Тіртея і Овідія. 

(МЗ) Історія,  образотворче мистецтво. 

4. Середньовіччя  

Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
цінує красу природи, сприймає людину як 

частку навколишнього світу (НЛ-1); 

усвідомлює вплив історичних подій на 

долю людини, висловлює судження щодо 

активної громадянської позиції (НЛ-2); 

розуміє вплив позитивного мислення на 

відновлення душевної рівноваги (НЛ-3). 

Предметні компетентності  

Учень (учениця): 
 знає і пояснює хронологічні межі доби 

Середньовіччя, основні ознаки й тенденції 

розвитку середньовічних літератур 

Заходу і Сходу; 

 називає видатних представників 

середньовічної літератури Заходу і Сходу, 

визначає їхній внесок у розвиток світової 

культури; 

 характеризує історичний і культурний 

контекст розвитку середньовічних 

літератур; розповідає про основні віхи 

життя й творчості письменників (твори 

яких передбачені для текстуального 

вивчення), про їхню роль у розвитку 

національних літератур; 

 показує вплив релігії, філософії на 

художню літературу на прикладі 

прочитаних текстів; 

 знає ключові періоди й жанри 

середньовічної літератури на Заході та 

Сході; 

 дає визначення жанрів «героїчний епос» 

(середньовічний), «рубаї», «сонет», 

виділяє їхні жанрові ознаки у прочитаних 

творах; 

 виявляє основні теми й мотиви в ліриці 

митців; 

 визначає символи та їхній прихований 

зміст у творах поетів; 

 характеризує образ ліричного героя у 

текстах, рекомендованих програмою; 

 знає історичну основу «Пісні про 

Роланда» та особливості її художнього 

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й 

специфічні ознаки в історії європейських і 

східних літератур. Вплив релігії, філософії на 

літературу і культуру в добу Середньовіччя. 

Основні жанри середньовічної літератури на 

Заході й Сході. 

Особливості розвитку китайської лірики епохи 

Тан. 

Лі Бо (701–762). «Печаль на яшмовому 

ганку», «Призахідне сонце навіює думки про 

гори», «Сосна біля південної галереї» (1-2 за 

вибором учителя). Основні теми і мотиви 

лірики митця. Вплив даосизму на його 

світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, 

утілення в них краси природи і духовного 

життя. 

ДуФу (712–770). «Пісня про хліб і шовк», 

«Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі 

описую почуття» (1-2 за вибором учителя). 
Зв’язок поезії ДуФу з історичною реальністю. 

Вплив конфуціанства на його світогляд. 

Національні образи, символи в ліриці митця. 

Образ ліричного героя, його сприйняття життя і 

природи, почуття, мрії, ідеали, дума про 

батьківщину. 

Золота доба персько-таджицької лірики, її 

характерні особливості, видатні представники. 

Омар Хайям (бл. 1048–після 1122). Рубаї. 

Лаконізм і  місткість жанру рубаї. Основні теми 

й мотиви творчості Омара Хайяма. 

Література  середньовічної Європи: основні 

тенденції та жанрово-тематичне розмаїття. 

«Пісня про Роланда» (X ст.) (2-3 розділи за 

вибором учителя).  Історична основа твору й 

поетичне переосмислення в ньому реальних 

подій. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». 

Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). 

Елементи фольклору. Особливості поетичної 

мови твору. 

Аліг’єрі Данте (1265–1321). Сонет 11 («В 

своїх очах вона несе кохання…»). Данте як 

ключова постать італійського Середньовіччя і 

переходу до Відродження. Загальна 

характеристика його творчості. Утілення в 



  

217 
 

втілення у творі; 

 переказує, аналізує й інтерпретує окремі 

частини (епізоди) «Пісні про Роланда»; 

 характеризує образи персонажів «Пісні 

про Роланда» (Роланд, Карл, Ганелон), 

визначає засоби їхнього художнього 

зображення (на прикладі уривків із 

тексту); 

 висловлює власне ставлення до 

персонажів та їхніх вчинків; 

 порівнює художні образи персонажів 

«Пісні про Роланда»  (Роланд – Ганелон, 

Карл – Ганелон); 

 виявляє риси фольклору в «Пісні про 

Роланда»: символи, повтори, постійні 

епітети, метафори тощо (на прикладі 

уривків із тексту за вибором учня); 

 зіставляє образи ліричних героїв у 

східній поезії (Лі Бо, ДуФу, Омар Хайям); 

 виявляє актуальний зміст середньовічних 

творів, вічність порушених у них 

проблем; 

 знає українських перекладачів 

середньовічних творів; 

 виявляє особливості художньої мови 

творів митців (в українських перекладах). 

сонеті 11 Данте краси високого почуття 

кохання. 

(ТЛ) Поглиблення понять про героїчний епос 

(середньовічний). Рубаї, сонет. 

(ЛК) Культурні центри Середньовіччя на Сході 

й Заході. Ключові поняття китайської 

міфології, філософії  (конфуціанство, даосизм), 

які знайшли відбиток у 

літературі.  Християнство. Іслам. 

(УС) Українські перекладачі середньовічних 

творів. 

(ЕК) Порівняння образів ліричних героїв Лі Бо, 

ДуФу, Омара Хайяма. Порівняння персонажів 

«Пісні про Роланда» (Роланд –  Ганелон, Карл – 

Ганелон). 

(МЗ) Історія, географія. 
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9 клас 

Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
 виявляє повагу до людини, усвідомлює роль 

кохання і дружби, засуджує розбрат між 

людьми, розуміє гуманістичні ідеали (НЛ-

2); 

 цінує людське життя (НЛ-3); 

 висловлює думку щодо необхідності 

виявлення ініціативи для досягнення мети, 

критично оцінює засоби досягнення 

поставленої мети (НЛ-4). 

Предметні компетентності  

Учень (учениця): 
 знає хронологічні межі Відродження, 

особливості світоглядного перевороту того 

часу, історичний і культурний контекст, 

роль античності в розвитку літератури; 

 визначає риси гуманізму в літературних 

творах доби Відродження; 

 розповідає про ключові віхи життя й 

творчості митців, розкриває їхній внесок в 

історію національних літератур і світової 

культури; 

 дає визначення поняття «сонет», виявляє 

особливості його структури у творах Ф. 

Петрарки і В. Шекспіра; 

 визначає провідні теми, мотиви в ліричних 

творах письменників (сонетах), розкриває 

специфіку художнього  втілення високого 

почуття кохання; 

 характеризує образ ліричного героя в 

сонетах Ф. Петрарки, В. Шекспіра; 

 зіставляє образи героїнь у сонетах митців; 

 порівнює оригінали й художні переклади 

сонетів В. Шекспіра (за умови володіння 

англійською мовою); 

 розкриває загальнолюдський зміст вічних 

образів ренесансних творів (Ромео і 

Джульєтта, Дон Кіхот і Санчо Панса); 

 виявляє жанрові особливості творів («Ромео 

і Джульєтта», «Дон Кіхот»); 

 аналізує ліричні твори (цілісно), драматичні 

і прозові твори (в окремих частинах і 

цілісно), виявляє в них морально-

філософські проблеми, засоби художньої 

виразності; 

 розкриває особливості художньої мови 

творів (в оригіналах і  перекладах), 

наводить відповідні приклади, цитати; 

 знає про втілення сюжетів, образів, мотивів 

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. 

Гуманізм. Культ античності. Характерні риси 

ренесансної культури і літератури. 

Франческо Петрарка (1304–1374). Сонети 

№ 61, 132. Історія кохання в сонетах Ф. 

Петрарки. Образ ліричного героя та героїні. 

Утілення гуманістичних ідеалів у поезії 

митця. Структура сонетів Ф. Петрарки. 

Вільям Шекспір (1564–1616). Сонети № 66, 

116, 130.  Виняткова роль В. Шекспіра в 

розвитку англійської національної літератури 

і світового мистецтва. Основні теми сонетів 

В. Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, 

дружба. Відображення внутрішнього світу 

ренесансної людини (описи природи, 

змалювання сили почуттів та ін.). Художні 

особливості сонетів В. Шекспіра. 

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. 

Історія створення. Конфлікт справжнього 

почуття і забобонів. Оспівування чистого 

пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, 

вплив кохання на людську особистість (зміни 

в характерах головних героїв, їхня еволюція). 

Проблема життя і смерті. Трактування фіналу. 

Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її 

популярність серед різних поколінь.   

Мігель де Сервантес Сааведра (1547–1616). 

«Дон Кіхот»  I частина (огляд, 2-3 розділи 

за вибором учителя). Історія створення 

роману, його зв’язок із лицарськими 

романами, пародійний характер. Особливості 

сюжету і композиції твору. Конфлікт високих 

прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, 

неможливості реалізації ідеалів героя. Дон 

Кіхот і Санчо Панса – парні образи, у яких 

утілено високу мрію і прагматизм. 

«Донкіхотство». Синтез різних жанрових 

ознак у романі (героїчного епосу, 

лицарського, авантюрно-пригодницького, 

філософського роману, пародії). Широта 

філософського змісту твору, можливість його 

різних тлумачень. Популярність вічних 

образів.  

(ТЛ) Поглиблення поняття про вічний образ, 

сонет, роман, трагедію. Катрен, терцет, 

ямб. 

(ЛК) Образи Ромео і Джульєтти, Дон Кіхота 

і Санчо Панси у світовому мистецтві 

(живопис, кіно, музика та ін.). Музей В. 

Шекспіра у Великобританії (Стретфорд-на-
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ренесансної літератури у світовому 

мистецтві (1-2 твори за вибором); 

 називає відомих українських перекладачів 

творів доби Відродження; 

 виявляє окремі особливості 

відтворення перекладачем тексту 

оригіналу засобами  

 української мови (за умови володіння 

іноземною мовою). 

Ейвоні). Музей М. д 

е Сервантеса Сааведри в Іспанії (Мадрид). 

(УС) Видатні українські перекладачі творів 

Ренесансу. Вершини українського сонету. 

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх 

перекладів сонетів В. Шекспіра. Порівняння 

образів героїнь сонетів Ф. Петрарки та В. 

Шекспіра, художніх засобів створення 

жіночих образів. 

(МЗ) Історія, географія, музичне мистецтво, 

образотворче мистецтво. 

6. Бароко і класицизм  
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Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
 розрізняє істинні та фальшиві цінності, 

розуміє необхідність шанобливого 

ставлення до людини незалежно від її 

соціального стану (НЛ-2); 

 усвідомлює важливість здорового глузду 

(НЛ-3); 

 висловлює критичне судження щодо різних 

моделей поведінки людини(НЛ-4). 

Предметні компетентності  

Учень (учениця): 
 визначає провідні ознаки бароко як 

художнього напряму; 

 розкриває специфіку барокового 

світосприйняття у прочитаних творах; 

 виявляє у поетичному тексті провідні теми, 

ідеї, символи бароко, розкриває їхній  

Бароко як доба і художній напрям у 

європейській літературі й мистецтві. Видатні 

представники європейського бароко та їхні 

здобутки (огляд). 

Із лірики європейського бароко. Луїс де 

Гонгора-і-Арготе «Галерник» або 

ДжоннДонн «Щоб мучить мене…» (1 вірш 

за вибором учителя) 
Луїс де Гонгора-і-Арготе (1561–1627). 

«Галерник». Утілення у вірші провідних тем 

барокової літератури: людина і Доля, 

блукання людини у Всесвіті, залежність від 

вищих сил, драматизм духовного життя. 

Символіка твору. Образ ліричного героя. 

ДжоннДонн (1572–1631).«Священні сонети» 

(19-й сонет «Щоб мучить мене…»). Напруга 

почуттів ліричного 

 філософський зміст; 

 аналізує образ ліричного героя вірша, 

виявляє засоби його створення (монолог, 

риторичні питання, заглиблення у 

внутрішній світ, епітети, метафори та ін.), 

наводить відповідні цитати; 

 розповідає про чинники формування 

класицизму як літературного напряму 

(історичні, філософські, естетичні); 

 називає основні ознаки класицизму, 

демонструє їх на прикладі комедії Мольєра 

«Міщанин-шляхтич», а також на прикладі 

творів (1-2 за вибором) класицистичного 

мистецтва (живопису, архітектури та ін.); 

 дає визначення поняття «комедія», відрізняє 

від поняття «трагедія» (що вивчалося 

раніше); 

 виявляє ознаки комедії у творі Мольєра 

«Міщанин-шляхтич»; 

 називає основні теми і проблеми в комедії 

Мольєра «Міщанин-шляхтич»; 

 характеризує персонажів комедії 

«Міщанин-шляхтич» (окремо і в 

порівнянні); 

 дає визначення понять «сатира», «сарказм», 

знаходить  приклади сатири й сарказму та 

інших видів комічного (гумор, іронія), 

установлює їхню роль у тексті; 

 розкриває сутність морального уроку, 

утіленого митцем  засобами комедії; 

 виявляє зв’язок комедії Мольєра з народним 

мистецтвом. 

 героя. Символіка. Поетична мова.  

Історичні умови, філософське та естетичні 

підґрунтя класицизму. Характерні ознаки 

класицизму як художнього напряму. 

Мольєр (1622–1673). «Міщанин-шляхтич». 

Мольєр – майстер класицистичної комедії. 

Художнє новаторство Мольєра у драматургії, 

вплив його відкриттів на світове театральне 

мистецтво. Історія створення комедії 

«Міщанин-шляхтич». Тематика і 

проблематика твору, його загальнолюдське 

значення. Основні образи комедії (пан 

Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня 

Дорімена, Клеонт та ін.). Засоби комічного 

(гумор, іронія, сатира, сарказм). 

(ТЛ) Поглиблення понять про вірш 

(філософський). Комедія, сатира, сарказм. 

Поглиблення понять про гумор, іронію. 

(ЛК) Бароко в різних видах мистецтва 

(живопис, архітектура, музика, паркове 

мистецтво та ін.). 

(УС) Бароко в Україні.Класицизм у різних 

видах мистецтва (живопис, архітектура, 

музика та ін.). 

(ЕК) Порівняння образів персонажів (Журден 

– Клеонт,  Журден – Дорант). 

(МЗ) Українська література, музичне 

мистецтво,  історія. 
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7. Література XX–XXI СТ.  

У пошуках себе і високого польоту  

Ключові компетентності 

Учень (учениця): 
 висловлює особисте ставлення до проблем 

навколишнього середовища (НЛ-1); 

 розуміє особисту відповідальність перед 

людьми;  усвідомлює право на свободу 

вибору (НЛ-2); 

 відповідальноставиться до власного 

здоров’я, цінує життя (НЛ-3); 

 критично осмислює  методи досягнення 

мети; усвідомлює важливість креативних 

рішень для самореалізації(НЛ-4). 

Предметні компетентності  

Учень (учениця): 
 виявляє актуальність порушених 

письменниками тем і проблем; 

 розкриває особливості сюжету і композиції 

творів, їхні жанрові ознаки; 

 характеризує головних персонажів твору, 

визначає засоби їхнього створення у тексті; 

 називає жанрові ознаки прочитаних творів; 

 знаходить у прочитаних творах символи та 

розкриває їхній зміст; 

 зіставляє персонажів творів; 

 розповідає про свої улюблені книжки, 

пояснює свій вибір, визначає їхні художні 

ознаки. 

Антуан де Сент-Екзюпері (1900–1944). 

«Маленький принц». Людські взаємини, 

моральні цінності в казці-притчі «Маленький 

принц». Філософський зміст твору. Художні 

образи. 

1-2 сучасні твори за вибором учнів і 

вчителя 

Річард Бах(нар. 1936).«Чайка Джонатан 

Лівінгстон».  Сюжет твору Р. Баха як 

філософська метафора людського буття. 

Алегоричні образи повісті. Утілення 

прагнення до високої мети в образі чайки 

Джонатана. Художній конфлікт і можливість 

його подолання. Ознаки притчі у творі. 

БарбараКосмовська (нар. 1958). «Буба», 

«Буба: мертвий сезон». Художній світБ. 

Космовської. Батьки – діти, діди – онуки. Ідея 

поваги й любові до людини. Сімейні цінності 

у творі. 

Марина Аромштам (нар. 1960).«Коли 

відпочивають янголи». Учителька (Марсем) 

та її учні: два погляди на один світ. Моральні 

проблеми (сімейні драми, перше кохання, 

конфлікти батьків і дітей, пошуки шляху в 

житті та ін.) та їхнє осмислення у творі. 

(ТЛ) Поглиблення понять про метафору, 

алегорію. Притча.  

(ЛК) Сучасні літературно-художні видання 

творів зарубіжної літератури. 

(УС) Українські перекладачі творів 

зарубіжної класики й сучасної літератури. 

(ЕК) Порівняння образів персонажів. 

(МЗ) Іноземна мова. 
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Англійська мова 

Пояснювальна записка 

Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного 

компонентів і створюється на засадах оволодіння іноземною мовою у контексті 

міжкультурної парадигми, що передбачає навчання мови народу, який нею спілкується, та 

ознайомлення з його культурою. Такий підхід зумовлює формування готовності до 

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

навчальною програмою.  

Завдання полягає у формуванні вмінь:  

• здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною 

програмою; • 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. 

У процесі навчання іншомовного спілкування комплексно реалізуються освітня, виховна і 

розвивальна функції.  

Освітня функція спрямована на:  

• усвідомлення учнями значення іноземної мови для життя у мультилінгвальному та 

полікультурному світовому просторі; 

 • оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни виучуваної мови;  

• залучення учнів до діалогу культур (рідної та іншомовної);  

 • розуміння власних індивідуальних особливостей як психофізіологічних засад для 

оволодіння іноземною мовою; 

 • усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять, за допомогою якої спримається 

дійсність; 

 • формування вміння використовувати в разі потреби різноманітні стратегії для задоволення 

власних іншомовних комунікативних намірів (працювати з підручником, словником, 

довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).  

Виховна функція сприяє: 

 • формуванню в учнів позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, 

поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і 

способу життя; 

 • розвитку культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому суспільстві; 

 • емоційно-ціннісному ставленню до всього, що нас оточує;  

• розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як 

засобом спілкування.  

Розвивальна функція сприяє розвитку в учнів:  

• мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей; 

 • готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;  

• потребу подальшого самовдосконалення у сфері використання іноземної мови;  

• здатності переносити знання й уміння у нову ситуацію шляхом виконання 

проблемнопошукової діяльності. 
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             Навчальна програма є рамковою, а відтак не обмежує діяльність учителів у виборі 

порядку вивчення та змісту кожної теми. Деякі теми можуть вивчатись інтегровано, напр., 

Відпочинок і дозвілля + Подорож, Одяг + Погода, Подорож + Країни, мова яких вивчається. 

Мовний інвентар є орієнтовним і добирається відповідно до комунікативної ситуації, потреб 

учнів та принципу концентричного навчання. Він не є метою навчання, тому й не 

розглядається як окремі лексичні або граматичні теми.  

 

5-ий клас 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 

Сфера спілкування Тематика ситуативного 

спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя родина, мої друзі 

Одяг Харчування 

Відпочинок і дозвілля 

Природа 

• описувати, розповідати, 

характеризувати  

• порівнювати  

• аргументувати свій вибір  

• запитувати та надавати 

інформацію 

 • розпитувати з метою 

роз’яснення та уточнення 

інформації  

• пропонувати, приймати, 

відхиляти пропозицію 

Публічна Подорож Рідне місто/село 

Свята і традиції 

Освітня Шкільне життя 

                                        Мовний інвентар – лексика  

Я, моя родина, мої друзі мої родинні зв'язки професії батьків мої 

друзі та їхні уподобання 

Одяг види одягу 

Харчування продукти харчування улюблені страви 

страви в Україні та Великій Британії 

Відпочинок і дозвілля види відпочинку та занять захоплення 

вільний час канікули 

Природа погода природні явища 

Подорож загальні відомості про Велику Британію та 

Україну 

Рідне місто/село місцезнаходження основні історичні та 

культурні відомості 

Свята і традиції календар свят в Україні та Великій Британії 

традиції святкування 

Шкільне життя розклад уроків робочий день урок іноземної 

мови види діяльності на уроці 

Мовний інвентар – граматика 

Категорія   Структура 

Adverb frequency place (here/there) chronological 

sequence (first, next, etc.) time for the past, 

present and future (now, today, yesterday, 

tomorrow, already, yet) 

Сonjunction but as a basic connector because for causes and 

reasons 

Modality can, could, have to, had to 

Preposition movement (into, out of) place (inside, outside, 

next to, etc.) time (in, on, at, for, since, from … 

to, during, by) possession and attribution (of, 
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with, without) 

Pronoun and Determiner object personal pronouns interrogative 

pronouns who, whose how much/how many 

(with uncountable/countable nouns some, any, 

no, a lot (of) with uncountable/countable nouns 

Verb There is/There are + uncountable/countable 

nouns Present Perfect Past Continuous 

Adjective comparative and superlative forms of regular 

and irregular adjectives 

 

7-ий клас 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 
Сфера спілкування Тематика ситуативного 

спілкування 
Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя родина, мої друзі 

Покупки Харчування Спорт  
• описувати, розповідати, 

характеризувати  

• порівнювати  

• аргументувати свій вибір  

• запитувати та надавати 

інформацію 

 • розпитувати з метою 

роз’яснення та уточнення 

інформації  

• пропонувати, приймати, 

відхиляти пропозицію 

висловлювати свої враження, 

почуття та емоції • 

аргументувати свій вибір, 

точку зору 

Публічна Подорож  

Україна  

Велика Британія  
Освітня Шкільне життя 

                                        Мовний інвентар – лексика  

Я, моя родина, мої друзі зовнішність  

риси характеру 
Покупки відвідування магазинів види магазинів 

асортимент товарів гроші 
Харчування традиції харчування назви страв 
Спорт види спорту спортивні уподобання 
Подорож транспорт підготовка до подорожі проїзні 

документи 
Україна Київ, визначні місця 
Велшика Британія Лондон, визначні місця 
Шкільне життя улюблені навчальні предмети види діяльності 

на уроках 
Мовний інвентар – граматика 

Категорія   Структура 
Adverb and determiner manner (slowly, well, etc.) basic quantifiers (a lot, 

a little, very, too, rather, etc) comparisons 
Сonjunction possessive pronouns as complement: mine, yours, 

his, hers, ours, theirs 
Determiner results and consequences (so, then) 
Modality definite article for uniqueness, public buildings, 

geographical names, other proper names 
Noun may, must, саn/could, have to/had to, 

would/wouldn’t (like) 
Preposition proper and common nouns 
Pronoun time (till/until) 
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Verb question tags 

8-ий клас 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 
Сфера спілкування Тематика ситуативного 

спілкування 
Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя родина, мої друзі 

Харчування Охорона здоров’я  
• описувати, розповідати, 

характеризувати  

• порівнювати  

• аргументувати свій вибір  

• запитувати та надавати 

інформацію 

 • розпитувати з метою 

роз’яснення та уточнення 

інформації  

• пропонувати, приймати, 

відхиляти пропозицію 

висловлювати свої враження, 

почуття та емоції • 

аргументувати свій вибір, 

точку зору 

просити про допомогу 

 • надавати оцінку подіям, 

ситуаціям, вчинкам, діям  

• оцінювати стан речей, події, 

факти  

• обмінюватись думками 

Публічна Кіно і театр Спорт Україна 

Велика Британія  

 
Освітня Шкільне життя 

                                        Мовний інвентар – лексика  

Я, моя родина, мої друзі обов’язки в сім’ї домашні справи та побут 

сімейні традиції та свята 
Харчування приготування їжі сервірування столу кухонні 

прилади, посуд способи обробки продуктів 

харчування 
Охорона здоров’я відвідування лікаря назви медичних закладів, 

захворювань та їх симптомів, лікарських засобів 

Кіно і театр відвідування театру, кінотеатру жанри елементи 

інтер’єру театру 

Спорт види спорту спортивні змагання відомі 

спортсмени клуби, секції 
Україна основні пам'ятки історії та культури Києва 
Велшика Британія основні пам'ятки історії та культури Лондона 
Шкільне життя позакласні заходи шкільні свята і традиції 

Мовний інвентар – граматика 

Категорія   Структура 
Adverb frequency manner time degree too/enough+adverbs 

of manner 
Clause let/make smb do smth comparisons with as...as, 

so...as сlauses with so, not (I think so. I hope not) 
Modality must/mustn’t, have to/don’t have to, need/needn’t, 

should/shouldn’t, be allowed to 
Preposition with by + agent 
Pronoun reflexive pronouns as object/complement (myself, 

ourselves, etc.) indefinite and negative pronouns 

some/any/no 
Verb Past Perfect Active and Passive of previously learnt 

verb forms 
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9-ий клас 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 
Сфера спілкування Тематика ситуативного 

спілкування 
Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя родина, мої друзі Стиль 

життя   
• описувати, розповідати, 

характеризувати  

• порівнювати  

• аргументувати свій вибір  

• запитувати та надавати 

інформацію 

 • розпитувати з метою 

роз’яснення та уточнення 

інформації  

• пропонувати, приймати, 

відхиляти пропозицію 

висловлювати свої враження, 

почуття та емоції • 

аргументувати свій вибір, 

точку зору 

просити про допомогу 

 • надавати оцінку подіям, 

ситуаціям, вчинкам, діям  

• оцінювати стан речей, події, 

факти  

• обмінюватись думками 

коментувати статистичні дані 

Публічна Засоби масової інформації 

Музика 

 Література 

 Україна 

Велика Британія  

 
Освітня Шкільне життя 

                                        Мовний інвентар – лексика  

Я, моя родина, мої друзі друзі по листуванню кореспонденція 
Стиль життя здоровий спосіб життя активний відпочинок 

повсякденні дії види дозвілля 

Засоби масової інформації Інтернет преса періодичні видання 

Література вибір книг для читання улюблений письменник, 

поет, книга, літературний герой літературні 

жанри відвідування бібліотеки, обладнання та 

послуги бібліотеки 

Музика улюблені музичні стилі музичні жанри 

інструменти музиканти, композитори, 

виконавці відвідування концерту 
Україна географічне положення клімат населення 

національності 
Велика Британія географічне положення клімат населення 

національності 
Шкільне життя школи в Україні та за кордоном типи шкіл 

приміщення, назви навчальних кімнат та 

шкільного обладнання правила поведінки 
Мовний інвентар – граматика 

Категорія   Структура 
Adjective structures with as … as, so … as rather, almost, 

quite 
Adverb  adverbs as modifiers 
Clause  reported speech reported wh-questions with 

ask/tell/know adverbial clause with when 

conditional I 
Modality may, might, ought to 
Pronoun indefinite compound pronouns 

some/any+thing/one/where/body negative 
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pronouns 
Verb sequence of tenses 

 

Трудове навчання 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Головною метою трудового навчанні є формування технологічно освіченої 

особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в 

умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства для реалізації творчого 

потенціалу учнів. 

Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно 

шляхом застосування практичних методів і форм організації занять. 

Завданнями трудового навчання є: 

1. Формування цілісного уявлення про матеріальне виробництво, роль техніки, проектування і 

технологій у розвитку суспільства; 

2. Набуття учнями досвіду провадження технологічної діяльності, партнерської взаємодії і 

ціннісних ставлень до трудових традицій; 

3. Формування технологічних умінь і навичок учнів; 

4. Ознайомлення учнів із виробничим середовищем, традиційними, сучасними і 

перспективними технологіями обробки матеріалів, декоративно-ужитковим мистецтвом; 

5. Формування здатності розвивати надбання рідної культури з використанням засобів 

декоративно-ужиткового мистецтва; 

6. Сприяння усвідомленню учнями значущості ролі технологій як практичного втілення 

наукових праць; 

7. Реалізація здібностей та інтересів учнів у сфері проектно-технологічної діяльності та 

технічної творчості.  

8. Прилучення учнів до надбань української культури через практичне вивчення традиційних 

ремесел та різних видів декоративно-ужиткового мистецтва; 

9. Створення умов для самореалізації та професійного самовизначення кожного учня; 

10.  Оволодіння вміннями оцінювати власні результати предметно-перетворювальної діяльності 

та рівня сформованості ключових і предметних компетентностей. 

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, 

який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до матеріально-технічного та 

кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих особливостей учнів та їх 

інтересів. 

Навчальна програма забезпечує: 

- безперервність, єдність і наступність між початковою та старшою школою; 

- розвивальний характер і прикладну спрямованість навчального процесу; 

- формування технічно та технологічно грамотної особистості. 

Трудове навчання у середній ланці базується на практичній діяльності учнів. На 

кожному уроці має бути практична робота. Її зміст та обсяг визначається вчителем 

самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. 

Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не 

витрачаючи на це окремого навчального часу. 

Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати увагу на 

дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, 

навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження 

травматизму. 

Навчальна програма містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну 

складову. 

Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блоку обов’язкової для вивчення 

складової програми модуля має бути виріб, а будь-якого варіативного модуля – проект. 
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Резерв часу, передбачений програмою, вчитель може використати на підсилення 

окремих складових навчальної програми на свій вибір. 

Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запропонованих блоків 

залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів. 

У всіх класах середньої ланки для хлопців та дівчат пропонується окремий блок. 

Наприклад, у 5 класі для хлопців – «Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП», для 

дівчат – «Технологія виготовлення виробів з аплікацією» і т.д.. 

Кожен блок обов’язкової для вивчення складової містить чотири розділи: 

1. Основи матеріалознавства; 

2. Технологія виготовлення виробів; 

3. Основи техніки, технологій і проектування; 

4. Технології побутової діяльності. 

Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні ознайомляться з тими 

матеріалами та їх властивостями, які будуть використовувати в роботі під час освоєння 

обраного блоку. 

Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кожному блоці. Під час його 

вивчення  учні ознайомлюються з послідовністю виготовлення виробу, операціями, 

інструментами, пристосуваннями, які при цьому застосовуються, виготовляють виріб. 

Розділ «Основи техніки, технологій і проектування» ознайомлює учнів із технікою, 

механізмами, машинами, сучасними технологіями та процесами. 

Розділ «Технології побутової діяльності» передбачено для набуття учнями корисних 

навичок під час навчального процесу. Особливість цього розділу полягає в тому, що кожна 

його тема може вивчатися в будь-який час не порушуючи при цьому календарний план. Це 

може бути після закінчення розділу, блоку чи модуля; перед закінченням чи на початку 

четверті, семестру, навчального року; у випадках, коли учні з тих чи інших причин не 

можуть виконати заплановану роботу. 

Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення складової визначено 

навчальною програмою. 

Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної 

діяльності. Варіативні модулі обираються залежно від матеріально-технічного та кадрового 

забезпечення навчального процесу, бажання учнів, регіональних традицій. Варіативні модулі 

розроблено спільно для 5-6 класів та 7-10 класів. Освоєння варіативних модулів відбувається 

за окремо розробленими програмами до них. У 5-6 класі вивчається по 5 варіативні модулі, 

на кожен з яких відводиться 20 год., у 7-9 класах вивчається по 1 варіативному модулю, 

кожен в обсязі 16 год. Будь-який варіативний модуль для 5-6 класів можна обрати лише один 

раз у 5 чи 6 класі. Так само, будь-який варіативний модуль для 7-9 класів можна обрати лише 

1 раз у 7, 8, 9 чи 10 класі. 

Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок матеріалів, послідовність 

виготовлення тощо) виконується учнями в робочих зошитах. При виконанні проектів у 10 

класі учні мають зібрати матеріали (зображення виробу, зображення виробів-аналогів з їх 

аналізом, вибір та розрахунок матеріалів, відповідний план реалізації проекту тощо) у 

проектну папку. 

Програма адаптована спільно з педагогами Спеціальної школи-інтернат І-ІІІ ступенів 

№ 9 міста Києва (вчитель трудового навчання Стьопкін В.В.). В основу взято програму 

«Трудове навчання» для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів (голова робочої групи 

д.пед.наук, проф. В.К. Сидоренко), що продиктовано вимогою надання цензової освіти 

спеціальними закладами для дітей з порушеннями слуху (глухих та слабкочуючих). 

 

Перелік варіативних модулів для 5 – 6 класів 

Технологія виготовлення народної ляльки. 

Технологія виготовлення м’якої іграшки. 

Технологія виготовлення виробів, оздоблених аплікацією. 
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Технологія виготовлення вишитих виробів. 

Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом). 

Технологія ремонту та оздоблення одягу. 

Технологія приготування страв. 

Технологія плетіння з бісеру. 

Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі. 

Технологія писанкарства. 

Технологія виконання електротехнічних робіт. 

Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням. 

Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу та дроту. 

Технологія виконання аплікації із природних матеріалів. 

Технологія виготовлення дерев’яної іграшки. 

Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів ( способом ажурного 

випилювання). 

Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів. 

Технологія виготовлення виробів способом металопластики. 

Технологія виготовлення макетів споруд із деревини та деревних матеріалів. 

Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними. 

Технологія догляду за тваринами. 

 

Перелік варіативних модулів для 7 – 10 класів 

Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком. 

Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями. 

Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом). 

Технологія оздоблення одягу. 

Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме». 

Технологія оздоблення виробів мережками. 

Технологія оздоблення виробів гладьовими швами. 

Технологія оздоблення виробів українською народною вишивкою. 

Технологія виготовлення виробів, вишитих бісером. 

Технологія вирощування рослин та догляд за ними. 

Технологія природного землеробства. 

Технологія заготівлі та зберігання продуктів. 

Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні. 

Технологія плетіння виробів із лози. 

Технологія плетіння виробів із соломи. 

Технологія виготовлення виробів із шкіри. 

Технологія виконання електротехнічних робіт. 

Технологія оздоблення виробів із деревини різьбленням. 

Технологія оздоблення виробів інтарсією, інкрустацією. 

Технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою. 

Технологія вироблення виробів із деревини (з використанням ручних способів обробки). 

Технологія виготовлення виробів із деревини (способом токарної обробки). 

Технологія виготовлення виробів із сортового прокату (з використанням ручних способів 

обробки). 

Технологія виготовлення виробів із металу (способом токарної обробки). 

 

 

5 клас 

 

 

Очікувані результати Орієнтовний перелік об’єктів Перелік основних технологій 
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навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

проектнотехнологічної 

діяльності учнів 

Розділ І. Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки 

Учень/учениця: знайомиться 

з правилами внутрішнього 

розпорядку навчальної 

майстерні та елементами 

технологічної діяльності. 

Визначає у співпраці з 

учителем та іншими учнями 

алгоритм взаємодії в 

майстерні. Знаннєвий 

компонент  
Знає етапи проектування. 

Розуміє сутність методу 

фантазування. 

 Називає конструкційні 

матеріали, необхідні для 

виготовлення запланованого 

виробу. 

 Розрізняє і називає 

інструменти та 

пристосування для обробки 

конструкційних матеріалів. 

Розуміє необхідність 

дотримання правил безпечної 

праці та організації робочого 

місця.  

Діяльнісний компонент 
Дотримується послідовності 

етапів проектної діяльності. 

Застосовує метод 

фантазування під час 

проектування виробу. 

Проводить міні-маркетингові 

дослідження для 

обґрунтування вибору 

виробу та його 

конструкційних 

особливостей. Розпізнає 

конструкційні матеріали. 

Виконує малюнок виробу. 

Виконує технологічні 

операції відповідно до 

обраного виробу та 

технології його 

виготовлення. Добирає 

інструменти та матеріали для 

виготовлення виробу. 

 Дотримується прийомів 

роботи з інструментами та 

пристосуваннями. Визначає 

1. Підставка під гарячий 

посуд з термостійкими 

з’єднаннями.  

2. Підставка під горнятко. 

 3. Кухонна дощечка. 

 4. Підставка для гаджета. 

 5. Органайзер для рукоділля.  

6. Підставка для випалювача 

(паяльника).  

7. Серветниця.  

8. Гольниця.  

9. Брелок.  

10. М’яка пласка іграшка.  

11. Об’ємна м’яка іграшка.  

12. Ялинкова прикраса.  

13. Лялька-мотанка.  

14. Закладка для книги.  

15. Серветка.  

16. Торбинка для дрібничок. 

 17. Рамка для фото. 

 18. Листівка. 

19. Статична іграшка.  

20. Рухома іграшка.  

21. Іграшкові меблі.  

22. Головоломка з дроту.  

23. Пазли. 24. Кухонне 

приладдя (лопатка виделка, 

тощо). 

 25. Декоративні квіти.  

26. Панно, картина.  

27. Декоративний свічник.  

28. Макет транспортного 

засобу. 

 29. Прикраси з бісеру, 

стрічок, ниток, тощо.  

30. Писанка.  

31. Гарячі напої.  

32. Бутерброди.  

33. Салати.  

34. Вирощування кімнатних 

рослин 

- Технологія обробки 

текстильних матеріалів 

ручним способом.  

- Технологія обробки 

текстильних матеріалів 

машинним способом.  

- Технологія обробки 

деревинних матеріалів (ДВП, 

фанера).  

- Технологія обробки 

деревини. - Технологія 

виготовлення аплікації (з 

текстильних та природних 

матеріалів).  

- Технологія плетіння 

(лозоплетіння, 

соломоплетіння тощо). 

 - Технологія виготовлення 

виробів у техніці «макраме».  

- Технологія виготовлення 

ляльки-мотанки.  

- Технологія обробки 

тонколистового металу. 

 - Технологія обробки дроту.  

- Технологія виготовлення 

вишитих виробів 

початковими, лічильними та 

декоративними швами.  

- Технологія виготовлення 

виробів з бісеру.  

- Технологія ліплення. 

 - Технологія оздоблення 

виробів художнім 

випалюванням (пірографія). 

 - Технологія ниткографії. 

 - Технологія виготовлення 

писанок.  

- Технологія ажурного 

випилювання.  

- Технологія приготування 

їжі. 

 - Технологія вирощування 

кімнатних рослин 
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необхідну кількість 

матеріалів для виготовлення 

виробу. Вирізняє за 

характерними ознаками 

технології виготовлення та 

оздоблення виробів, 

поширені в регіоні 

проживання.  

Характеризує різні технології 

як види декоративно-

ужиткового мистецтва.  

Виготовляє виріб.  

Оздоблює виріб за готовою 

композицією. 

 Дотримується правил 

безпечної праці при 

виконанні технологічних 

операцій. Добирає та 

використовує знаряддя праці 

під час вирішення 

практичних завдань. 

Ціннісний компонент  
Робить висновки про 

необхідність економного 

використання 

конструкційних матеріалів.  

Усвідомлює важливість 

дотримання безпечних 

прийомів праці.  

Усвідомлює значущість 

виробу, який виготовляється. 

Усвідомлює розвиток техніки 

Розділ 2. Технологія побутової діяльності та самообслуговування 

Учень/учениця:  

Знаннєвий компонент 
 Знає правила безпечного 

користування 

електроприладами.  

Розрізняє столові прибори. 

Діяльнісний компонент 

Користується побутовими 

електроприладами, 

дотримуючись правил 

безпеки.  

Розпізнає найпростіші 

пошкодження побутових 

електроприладів. 

Дотримується правильної 

послідовності дій у разі 

виявлення пошкоджень чи 

несправностей побутових 

електроприладів. 

 Завдання з елементами 

проектування, пов’язані із 

життєдіяльністю та 

самообслуговуванням учня: 

1. «Сервірування святкового 

столу» 

 2. «Побутові 

електроприлади в моєму 

житті» 

Технологія безпечного 

користування 

електроприладами. 

 - Технологія формування 

культури споживання їжі.  

- Технологія сервірування 

столу 
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 Сервірує стіл.  

Уміло поводиться за столом. 

Ціннісний компонент 
Усвідомлює важливість 

дотримання правил 

безпечного користування 

побутовими 

електроприладами. 

Усвідомлює важливість 

дотримання етикету для 

створення власного 

позитивного іміджу 

 

7 клас 

 

Очікувані результати 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

Орієнтовний перелік об’єктів 

проектнотехнологічної 

діяльності учнів 

Перелік основних технологій 

Розділ І. Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки 

Учень/учениця:  

Знаннєвий компонент 
Розуміє призначення методу 

фокальних об'єктів. 

 Пояснює сутність моделі-

аналогу для проектування 

виробу.  

Розуміє вплив властивостей 

конструкційних матеріалів на 

технологію обробки.  

Знає будову та принцип дії 

інструментів, пристосувань 

та обладнання для обробки 

конструкційних матеріалів. 

Діяльнісний компонент 
Планує власну проектну 

діяльність.  

Застосовує методи 

проектування.  

Відтворює алгоритм методу 

фокальних об'єктів для 

вдосконалення чи створення 

виробу.  

Використовує моделі-

аналоги для вдосконалення 

виробу.  

Характеризує властивості 

конструкційних матеріалів. 

Виконує технологічні 

операції відповідно до 

обраного виробу та 

технології його 

виготовлення.  

1. Підставка для спецій, 

прикрас, сувенірів, квітів 

тощо.  

2. Органайзер.  

3. Пристосування для 

шкільної майстерні.  

4. Вішак для одягу. 

 5. Гаманець. 

 6. Намисто, підвіска.  

7. Заколка для волосся.  

8. Текстильні квіти.  

9. Головний убір.  

10. Плечовий швейний виріб. 

11. Поясний швейний виріб. 

12. Світильник.  

13. Корпус для 

флешнакопичувача.  

14. Скринька. 

 15. Рамка для фото.  

16. Кухонне приладдя.  

17. Декоративна ваза.  

18. Корпус годинника.  

19. Динамічна іграшка.  

20. Повітряний змій.  

21. Свічник.  

22. Підставка для ґаджета. 

23. Декоративна тарілка.  

24. Будиночок для тварини. 

25. Конструктор.  

26. Садовий інвентар.  

27. Ключниця.  

28. Упор для книг.  

29. Блокнот.  

- Технологія ручної обробки 

деревини.  

- Технологія механічної 

обробки деревини. 

 - Технологія ручної обробки 

сортового прокату. 

 - Технологія механічної 

обробки сортового прокату. 

 - Технологія оздоблення 

різьбленням. 

 - Технологія оздоблення 

мозаїкою.  

- Технологія електротехнічни 

х робіт. 

 - Технологія виготовлення 

в’язаних виробів.  

- Технологія виготовлення 

вишитих виробів (мережки, 

гладь хрестик). 

 - Технологія виготовлення 

штучних квітів.  

- Технологія виготовлення 

виробів з бісеру.  

- Технологія виготовлення 

виробів зі шкіри. 

 - Технологія виготовлення 

виробів у техніці валяння. 

- Технологія виготовлення 

швейних виробів ручним 

способом. 

 - Технологія виготовлення 

швейних виробів машинним 

способом.  
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Добирає матеріали, 

інструменти та обладнання 

для виготовлення виробу. 

Дотримується прийомів 

роботи з інструментами, 

пристосуваннями та 

обладнанням.  

Визначає необхідну кількість 

матеріалів для виготовлення 

виробу.  

Вирізняє за характерними 

ознаками технології 

виготовлення та оздоблення 

виробів, поширені в регіоні 

проживання.  

Визначає сфери застосування 

різних видів технологій. 

Виготовляє виріб. 

Використовує контрольно-

вимірювальний інструмент. 

Комбінує композицію для 

оздоблення виробу. 

Оздоблює виріб.  

Розраховує орієнтовну 

вартість витрачених 

матеріалів.  

Дотримується правил 

безпечної праці при 

виконанні технологічних 

операцій.  

Читає та виконує графічне 

зображення (схеми) на дві 

площини проекцій (за 

потреби при виконанні 

проекту). 

 Розрізняє види механізмів 

перетворення та передачі 

руху. 

 Ціннісний компонент 
Усвідомлює важливість 

правильного добору 

конструкційних матеріалів. 

Обґрунтовує послідовність 

виготовлення виробу. 

Усвідомлює важливість 

дотримання технологічної 

послідовності при 

виготовленні виробу. 

Усвідомлює важливість 

грамотного виконання 

графічного зображення для 

виготовлення виробу.  

30. Текстильна лялька.  

31. Столова білизна.  

32. Технологічний одяг для 

кухні.  

33. Карнавальна маска.  

34. Шарф.  

35. Чохол для горнятка.  

36. Чохол для одягу. 

 37. Килимок на стілець.  

38. Панно.  

39. Краватка-метелик. 

 40. Декоративний рушник. 

41. Декоративна подушка. 

 42. Декоративний вінок.  

43. Сумка, рюкзак.  

44. Кондитерські вироби.  

45. Гарніри.  

46. Страви української кухні. 

47. Елементи ландшафтного 

дизайну 

- Технологія оздоблення 

одягу. 

- Технологія приготування 

їжі. 

 - Технологія виготовлення 

кондитерських виробів. 

 - Технологія ландшафтного 

дизайну 
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Робить висновки про роль 

механізмів у 

перетворювальній діяльності 

Розділ 2. Технологія побутової діяльності та самообслуговування 

Учень/учениця:  

Знаннєвий компонент 
Наводить приклади 

призначення етикеток та 

екологічних символів. 

Наводить приклади 

застосування відповідних 

технологій при виконанні 

малярних робіт  

Знає про шкідливий вплив 

фарб і може йому запобігати. 

Діяльнісний компонент 

Читає та розуміє значення 

спеціальних символів, 

штрих-кодів.  

Розрізняє екологічні символи 

і стандарти якості та безпеки. 

Добирає матеріали та 

інструменти для виконання 

малярних робіт. 

 Ціннісний компонент 

Усвідомлює важливість 

правильного добору 

матеріалів для малярних 

робіт з погляду доцільності 

та безпеки їх використання. 

Критично ставиться до 

інформації про товари для 

збереження здоров’я. 

Висловлює власні судження 

про необхідність маркування 

споживчих товарів. 

Усвідомлює важливість 

дотримання рекомендацій 

щодо утилізації тари 

Завдання з елементами 

проектування, пов’язані із 

життєдіяльністю та 

самообслуговуванням учня: 

1. «Малярні роботи у побуті 

власними руками» 

 2. «Я — споживач» 

- Технологія малярних робіт. 

- Технологія придбання 

продуктів харчування та 

інших товарів 

 

8 клас 

 

Очікувані результати 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

Орієнтовний перелік об’єктів 

проектнотехнологічної 

діяльності учнів 

Перелік основних технологій 

Розділ І. Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки 

Учень/учениця: 

 Знаннєвий компонент 
Пояснює добір методів 

проектування.  

Розуміє комбінаторику як 

провідний метод у створенні 

1. Підставка для спецій, 

прикрас, сувенірів, квітів 

тощо.  

2. Органайзер. 

 3. Пристосування для 

шкільної майстерні.  

- Технологія ручної обробки 

деревини.  

- Технологія механічної 

обробки деревини. 

- Технологія ручної обробки 

сортового прокату. 
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форми виробу. 

 Має уявлення про сучасні 

технології виготовлення 

конструкційних матеріалів. 

Пояснює будову та принцип 

дії інструментів, 

пристосувань та обладнання 

для обробки конструкційних 

матеріалів. 

 Діяльнісний компонент 
Визначає завдання та планує 

проектну діяльність.  

Добирає та застосовує 

методи проектування для 

вирішення завдань. 

Застосовує прийоми 

комбінаторики у процесі 

проектування виробу. 

Використовує моделі-

аналоги для аналізу та 

подальшого компонування 

об'єкта проектування. 

Добираючи конструкційні 

матеріали, враховує їхні 

переваги та недоліки. 

Розраховує та планує 

орієнтовну вартість 

витрачених матеріалів. 

Виконує технологічні 

операції відповідно до 

обраного виробу та 

технології його 

виготовлення.  

Добирає матеріали, 

інструменти та обладнання 

для виготовлення виробу. 

Дотримується прийомів 

роботи з інструментами, 

пристосуваннями та 

обладнанням. 

 Визначає необхідну 

кількість матеріалів для 

виготовлення виробу. 

Вирізняє за характерними 

ознаками технології 

виготовлення та оздоблення 

виробів, поширені в регіоні 

проживання.  

Виготовляє виріб.  

Створює композицію для 

оздоблення виробу. 

Оздоблює виріб. 

4. Вішак для одягу. 

 5. Гаманець.  

6. Намисто, підвіска.  

7. Заколка для волосся. 

 8. Текстильні квіти.  

9. Головний убір. 

 10. Плечовий швейний 

виріб. 

 11. Поясний швейний виріб. 

12. Світильник.  

13. Корпус для 

флешнакопичувача.  

14. Скринька.  

15. Рамка для фото.  

16. Кухонне приладдя.  

17. Декоративна ваза.  

18. Корпус годинника.  

19. Динамічна іграшка.  

20. Повітряний змій. 

 21. Свічник.  

22. Підставка для ґаджета. 

23. Декоративна тарілка.  

24. Будиночок для тварини. 

25. Конструктор.  

26. Садовий інвентар.  

27. Ключниця.  

28. Упор для книг.  

29. Блокнот.  

30. Текстильна лялька.  

31. Столова білизна.  

32. Технологічний одяг для 

кухні.  

33. Карнавальна маска.  

34. Шарф.  

35. Чохол для горнятка.  

36. Чохол для одягу. 

 37. Килимок на стілець.  

38. Панно.  

39. Краватка-метелик. 

 40. Декоративний рушник. 

41. Декоративна подушка. 

 42. Декоративний вінок.  

43. Сумка, рюкзак.  

44. Кондитерські вироби. 

 45. Гарніри.  

46. Страви української кухні. 

47. Елементи ландшафтного 

дизайну 

 - Технологія механічної 

обробки сортового прокату. 

 - Технологія оздоблення 

різьбленням.  

Технологія оздоблення 

мозаїкою. 

 - Технологія 

електротехнічни х робіт.  

- Технологія виготовлення 

в’язаних виробів 

 - Технологія виготовлення 

вишитих виробів (мережки, 

гладь, хрестик) 

 - Технологія виготовлення 

штучних квітів 

 - Технологія виготовлення 

виробів з бісеру.  

- Технологія виготовлення 

виробів зі шкіри.  

- Технологія виготовлення 

виробів у техніці валяння.  

- Технологія виготовлення 

швейних виробів ручним 

способом. 

 - Технологія виготовлення 

швейних виробів машинним 

способом 

 - Технологія оздоблення 

одягу. 

 - Технологія приготування 

їжі.  

- Технологія виготовлення 

кондитерських виробів. 

 - Технологія ландшафтного 

дизайну 
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Дотримується правил 

безпечної праці при 

виконанні технологічних 

операцій.  

Читає та виконує графічне 

зображення (схеми) на три 

площини проекцій (за 

потреби при виконанні 

проекту).  

Характеризує принцип дії 

машини.  

Ціннісний компонент 
Обґрунтовує доцільність 

визначеного плану дій. 

Висловлює судження про 

добір конструкційних 

матеріалів на основі певних 

критеріїв.  

Усвідомлює вплив матеріалів 

хімічного походження на 

здоров’я людини.  

Висловлює судження щодо 

вибору форми та оздоблення 

виробу. 

 Оцінює виконання 

технологічних операцій та 

усуває недоліки. 

 Усвідомлює важливість 

безвідходного виробництва. 

Усвідомлює важливість 

уміння читати креслення. 

Усвідомлює важливість 

машини, як складової 

частини розвитку техніки 

(технологій) 

Розділ 2. Технологія побутової діяльності й самообслуговування 

Учень/учениця:  

Знаннєвий компонент 
 Знає види одягу та взуття, 

технологію догляду за ними. 

Називає засоби догляду за 

одягом та взуттям.  

Знає, як за допомогою 

рослинних натуральних 

засобів зміцнити волосся та 

змінити його колір. 

Діяльнісний компонент 
Добирає одяг та взуття з 

урахуванням власних 

параметрів та потреб. 

Доглядає за одягом, взуттям 

та дотримується відповідних 

Завдання з елементами 

проектування, пов’язані із 

життєдіяльністю та 

самообслуговуванням учня: 

1. «Моя зачіска». 

 2. «Мій одяг — мій імідж» 

- Технологія добору зачіски. 

 - Технології добору одягу та 

взуття і догляду за ними 
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санітарногігієнічних вимог. 

Добирає зачіску відповідно 

до форми обличчя. Розрізняє 

та добирає рослинні засоби 

для догляду за волоссям. 

Ціннісний компонент 
Усвідомлює важливість 

догляду за одягом і взуттям. 

Критично ставиться до 

використання одягу й взуття 

залежно від потреб та 

санітарно-гігієнічних вимог. 

Висловлює судження про 

переваги натуральних 

рослинних засобів у догляді 

за волоссям 

 

 

9 клас 

Очікувані результати 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

Орієнтовний перелік об’єктів 

проектнотехнологічної 

діяльності учнів 

Перелік основних технологій 

Розділ І. Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки 

Учень/учениця:  

Знаннєвий компонент  
Знає властивості та сфери 

застосування сучасних 

конструкційних матеріалів. 

Розуміє біоніку як науку про 

створення механізмів, 

пристроїв, технічних об'єктів 

чи технологій, ідея яких 

запозичена із живої природи. 

Характеризує будову та 

принцип дії інструментів, 

пристосувань та обладнання 

для обробки конструкційних 

матеріалів. 

 Пояснює застосування 

автоматичних пристроїв у 

технологічних процесах, 

побуті. 

 Діяльнісний компонент 

Характеризує результати 

проектування на кожному 

етапі та зіставляє їх із 

запланованими. 

 Застосовує елементи біоніки 

у процесі створення форми 

виробу.  

Обґрунтовує доцільність 

вибору конструкційних 

Вимоги до проекту 1. 

Виконання 

технікотехнологічної 

документації.  

2. Поєднання різних 

технологій обробки 

конструкційних матеріалів.  

3. Використання основ наук 

(міжпредметних зв’язків) під 

час проектування виробу. 

 4. Застосування 

інформаційнокомунікаційних 

технологій у процесі 

проектування виробу.  

5. Соціальна значущість (для 

вирішення практичних 

завдань громади, школи, 

родини).          

 Орієнтовний перелік 

творчих проектів  
1. Обладнання зони 

відпочинку на вулиці, у 

школі, вдома (лавка, стіл, 

гойдалка, садові фігури, 

ліхтар тощо). 

 2. Корисні речі для інтер’єра 

школи, дитячого садка, 

громадських місць, 

помешкання. 

- Технологія ручної обробки 

деревини.  

- Технологія механічної 

обробки деревини. 

 - Технологія ручної обробки 

сортового прокату.  

- Технологія механічної 

обробки сортового прокату.  

- Технологія оздоблення 

різьбленням. 

 - Технологія оздоблення 

мозаїкою.  

- Технологія електротехнічн 

их робіт. 

 - Технологія виготовлення 

в’язаних виробів.  

- Технологія виготовлення 

вишитих виробів.  

- Технологія виготовлення 

штучних квітів.  

- Технологія виготовлення 

виробів з бісеру.  

- Технологія виготовлення 

виробів зі шкіри. 

 - Технологія виготовлення 

виробів у техніці валяння.  

- Технологія обробки 

текстильних матеріалів 

ручним способом.  
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матеріалів.  

Оцінює об'єкт проектування 

з використанням аналогів. 

Розраховує орієнтовний 

бюджет проекту. 

 Виконує технологічні 

операції відповідно до 

обраного виробу та 

технології його 

виготовлення.  

Добирає матеріали, 

інструменти та обладнання 

для виготовлення виробу. 

Дотримується прийомів 

роботи з інструментами, 

пристосуваннями та 

обладнанням. 

 Визначає необхідну 

кількість матеріалів для 

виготовлення виробу. 

Вирізняє за характерними 

ознаками технології 

виготовлення та оздоблення 

виробів, поширені в регіоні 

проживання.  

Виготовляє виріб. 

 Створює композицію для 

оздоблення виробу. 

Оздоблює виріб. 

Характеризує сфери 

застосування 

електрифікованих знарядь 

праці. Д 

отримується правил 

безпечної праці при 

виконанні технологічних 

операцій.  

Читає та виконує кресленик 

деталей виробу та технічний 

рисунок (за потреби при 

виконанні проекту). 

Розпізнає автоматичний 

пристрій за принципом його 

дії.  

Ціннісний компонент 
Усвідомлює доцільність 

застосування методів 

проектування для вирішення 

завдань.  

Прогнозує якість 

виготовлення, вартість та 

сферу застосування виробу у 

 3. Вироби в етнічному стилі. 

4. Корисні речі для людей з 

обмеженими можливостями. 

5. Обладнання та 

пристосування для 

навчальних кабінетів. 

6. Одяг для тематичних свят. 

7. Вироби для власних 

потреб. 

 8. Нове життя старим речам 

- Технологія виготовлення 

швейних виробів машинним 

способом. 

 - Технологія ландшафтного 

дизайну 
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залежності від вибору 

конструкційних матеріалів. 

Обґрунтовує власні судження 

щодо галузей застосування 

конструкційних матеріалів. 

Оцінює результати власної 

діяльності. 

 Усвідомлює важливість 

вторинної переробки 

сировини.  

Усвідомлює значення 

стандартів у процесі 

створення графічної 

документації.  

Усвідомлює важливість 

автоматики у побуті та 

виробництві 

Розділ 2. Технологія побутової діяльності та самообслуговування 

Учень/учениця: 

 Знаннєвий компонент 
Називає основні стилі одягу. 

Знає і називає види одягу. 

Діяльнісний компонент 

Виконує проект зі створення 

власного стилю в одязі.  

Уміє добирати одяг 

відповідно до особливостей 

своєї фігури, поєднувати 

види одягу тощо.  

їх різними способи. 

Ціннісний компонент 

Усвідомлює власний стиль в 

одязі 

Завдання з елементами 

проектування, пов’язані із 

життєдіяльністю та 

самообслуговуванням учня: 

«Мій власний стиль» 

- Технологія проектування 

власного стилю 

 

Корекційно-розвивальна лінія 

 

1. Розвиток навичок використання збережених аналізаторів (залишковий слух та мову) під час 

виконання всіх завдань. 

2. Формування уявлення про конструкційні матеріали. 

3. Формування словесного аналізу виконаної роботи з використанням усних та письмових 

інструкцій. 

4. Формування комунікативних умінь та навичок на матеріалах інструкцій, планів виконання 

виробів, схем, описів,  під час технологічних процесів. 

5. Вдосконалення навичок самостійного та колективного виконання робіт. 

6. Формування та удосконалення конструкторських здібностей і навичок. 

7. Розвиток та вдосконалення художньо – естетичних здібностей, фантазії, уміння творчо 

мислити та використовувати матеріали. 

8. Робота над формуванням навичок виготовлення виробів із конструкційних матеріалів через 

їх співвідношення з технологічною документацією. 

9. Формування уміння та навичок встановлювати просторові, причинно – наслідкові зв’язки. 

10.  Розвиток конструктивного мислення, потреби поетапної реалізації творчого задуму. 

11.  Розвиток уявлення про оздоблення та декорування і його різновиди. 
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12.  Формування уявлення про основи техніки, технологій та проектування. 

13.  Формування навичок обробки виробів та їх деталей за допомогою ручних інструментів і 

пристосувань. 

14.  Розвиток навичок визначати розміри виробів, добирати необхідний матеріал, робочі і 

вимірювальні інструменти. 

15.  Формування уявлення про технологію побутової діяльності. 

16.  Навчання способам отримання та з’єднування деталей. 

17.  Опанування основами проектної діяльності. 

18.  Вдосконалення навичок орієнтування у предметному світі. 

19.  Формування уявлення про електричний струм та техніку безпеки при користуванні 

електричними приладами. 

20.  Сприймання і сполучення різних предметів за функціональним призначенням, розуміння 

повідомлення. 

21.  Поповнення та конкретизація словника.  

22.  Формування здатності до аналізу та узагальнення кінцевого результату роботи на уроці. 

23.  Активізація емоційного розвитку. 

24.  Виховання позитивного ставлення до праці, елементів самостійності в життєдіяльності.  

25.  Вдосконалення вмінь оцінювання якості виробу та звітування про виконану роботу за 

допомогою словесної мови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

              Мета базової загальної середньої освіти:  розвиток освіченої особистості, яка 

поєднує в собі творчий потенціал до навчання, ініціативність  до саморозвитку та 

самонавчання в умовах глобальних змін та викликів, здатності ідентифікувати себе як 
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важливу й відповідальну складову українського суспільства, яка готова змінювати й 

відстоювати національні  цінності українського народу. 

              Провідним  чинником розвитку такої особистості є формування в учнів умінь 

застосовувати знання в реальних життєвих умовах, під час розв’язку практичних завдань та  

здатності визначати й обґрунтовувати власну життєву позицію. 

              Провідним засобом реалізації вказаної мети є запровадження компетентнісного 

підходу в навчальний процес загальноосвітньої школи, на основі ключових компетентностей 

як результату навчання.   

 

Для реалізації означеної мети завданням предмету «Основи здоров’я» є розвиток 

самозарадності учнів через особисту та культурну ідентифікацію, активну громадянську 

позицію, підприємництво, відповідальність за навколишнє середовище, добробут та 

стабільність у майбутньому, а також через розуміння критеріїв життя крізь призму 

фізичного, психічного, духовного та соціального розвитку. 

 

Роль навчального предмета «Основи здоров’я»  у формуванні компетентностей 

 Ключові компетентності Компоненти 

1 Спілкування державною (і 

рідною — у разі 

відмінності) мовами 

Уміння:  

- усно й письмово висловлювати свою думку, слухати 

співрозмовника, тлумачити базові концепції щодо 

забезпечення добробуту, здоров’я та безпеки;  

- обговорювати, дискутувати й презентувати своє 

бачення та спільне рішення 

Ставлення:  

- ціннісне ставлення до державної і рідної мови, у разі 

відмінності, як засобу комунікації та складової 

культури свого народу 

Навчальні ресурси:  
- проведення роботи в групах, опитування думок, 

мозковий  штурм,  аналіз ситуацій (використання 

історій, легенд, притч, казок, науково-популярних 

текстів) 

 

2 Спілкування іноземними 

мовами 
Уміння:  
- спілкуватись іноземною мовою в життєвих 

ситуаціях, що стосуються здоров’я та безпеки;  

-правильно застосовувати іноземні терміни;  

- використовувати попередження іноземною мовою 

про небезпеку; 

- розрізняти маркувальні знаки та позначення на 

пакувальних матеріалах для споживачів на харчових 

та промислових продуктах іноземного походження 

Ставлення:  

- шанобливе ставлення до інших мов як засобу 

комунікації; 

 - усвідомлення необхідності володіння іноземними 

мовами  

Навчальні ресурси:  
- інтерактивне спілкування; 

- робота з іноземними текстами як джерелами 

інформації; 

 - опрацювання термінів з використанням інтернет-
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ресурсів, словників, глосаріїв; 

 - участі в міжнародних проектах (наприклад, 

Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю) 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: 

- застосовувати знання з математики (формули, 

графічні й статистичні методи, розрахунки,  моделі) 

для розуміння соціальних явищ, вирішення побутових 

питань та життєвих ситуацій 

Ставлення:  

 - усвідомлення цінності математичних знань та 

способів діяльності у різних соціальних сферах та 

побуті 

Навчальні ресурси:  

- соціально-ігрові проекти, моделювання соціальних 

ситуацій, використання математичних методів на 

практичних заняттях (здійснюють експрес-оцінку та 

моніторинг здоров’я, розрахунок калорійності 

харчового раціону відповідно до енерговитрат 

організму)  

4 Основні компетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Уміння: 

- застосовувати знання з природничих наук (біології 

людини, бережливого природокористування, методів 

дослідження природи) для забезпечення добробуту, 

здоров’я і безпеки; 

- установлювати причиново-наслідкові зв’язки між 

природним та соціальним довкіллям, прогнозувати 

соціальні наслідки використання сучасних технологій 

у природному та соціальному середовищі 

Ставлення:  

- відповідальність за власну діяльність у природі; 

- ціннісне ставлення до прирозбережувальних та 

природовідновлюванних технологій; 

- екологічно доцільна поведінка 

Навчальні ресурси:  

- створення еколого-соціальних проектів; 

- дослідження залежності стану здоров’я від 

природних і технологічних чинників (аналіз складу 

харчових продуктів тощо); 

 - моделювання ситуацій впливу природного й 

техногенного середовища на здоров’я та безпеку 

людини 

5 Інформаційно-цифрова 

компетентність 
Уміння: 

- отримувати інформацію з використанням ІКТ щодо 

добробуту та безпеки; 

- безпечно застосувати ІКТ в повсякденному житті;  

- аналізувати, порівнювати та критично оцінювати 

достовірність і надійність джерел даних, інформації 

та цифровий контент 

Ставлення: дотримання етики спілкування в 

інформаційних мережах, усвідомлення користі та 

загрози у використанні ІКТ та соціальних мереж 

Навчальні ресурси: 
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- застосування  ІКТ для підготовки презентацій 

власних проектів;  

- створення веб-сторінок і сайтів для комунікації та 

реалізації проектів щодо добробуту, здоров’я та 

безпеки; застосування комп’ютерних програм у  

дослідженнях, практичних роботах, проектах 

6 Уміння вчитися впродовж 

життя 
Уміння: 

 - визначати свій стиль і способи індивідуального 

ефективного навчання; 

 - раціонально планувати час;  

-здійснювати самооцінювання та самоконтроль 

Ставлення:  

- виявляє стійку мотивацію та інтерес до навчання; 

- усвідомлена потреба у навчанні протягом життя;  

 - впевненість в успіху власного навчання як  засобу 

забезпечення добробуту, збереження здоров’я, 

безпеки  

Навчальні ресурси: розробка індивідуальних 

освітніх маршрутів, що враховують індивідуальний 

стиль навчання, передбачають раціональне 

планування часу, рефлексію й оцінювання результатів 

7 Ініціативність і 

підприємливість 
Уміння: 

- втілювати ідеї в життя, долати труднощі, діяти в 

умовах ризиків та непередбачуваних ситуацій;  

- досягати мети, вчитися на власних помилках; 

усвідомлювати власні слабкі та сильні сторони 

 Ставлення: 

 - усвідомлення взаємозв’язку життєвого успіху з 

усіма складовими здоров’я;  

- ставлення до добробуту та безпеки як до ознак 

підприємливості; 

 - демонструє позитивний світогляд у поведінці; 

- ціннісне ставлення до власного життєвого досвіду 

Навчальні ресурси: 

 - проживання змодельованих ситуацій;  

- ігри-стратегії, спрямовані на формування здатності 

брати на себе відповідальність; 

- діалоги та рефлексивні вправи;  

- вправи на виявлення професійних схильностей 

8 Соціальна (А)  

та громадянська (Б) 

компетентності 

Уміння (А): 

-працювати в команді, відстоювати інтереси 

особистого, сімейного й суспільного добробуту; 

- конструктивно комунікувати в різних середовищах, 

виявляти толерантність, викликати довіру та виявляти 

співчуття; 

- висловлювати різні погляди; 

- долати стрес, розчарування; 

-чітко розмежовувати приватну та професійну сферу  

Ставлення (А):  
- виявляє позитивне ставлення до співпраці, 

асертивності;  

- зацікавлене ставлення до соціоекономічного 
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розвитку та міжкультурної комунікації; 

- цінує розмаїття поглядів і поважає себе та інших 

Навчальні ресурси:  

У груповій роботі, дискусіях, моделювання та 

розв’язання соціальних ситуацій, тренінги  

Уміння (Б): 

 - реалізовувати громадянські права та свободи, 

зокрема ті, що стосуються власного добробуту, 

здоров’я та безпеки в щоденних ситуаціях 

 

Ставлення (Б):  
- повага до прав людини;  

- громадянська відповідальність за особистий і 

суспільний добробут; 

- демократична культура. 

Навчальні ресурси: ситуаційні вправи, проблемні 

ситуації, проекти, спрямовані на усвідомлення  ідей 

демократичного громадянства як засади  досягнення 

добробуту, поваги до прав людини. 

9 Обізнаність і 

самовираження у сфері 

культури 

Уміння: 

- здатність зіставляти власні погляди та їх вираження 

з думкою інших щодо формування добробуту, 

збереження і зміцнення власного здоров’я та здоров’я 

тих, хто поруч; 

- застосовувати соціально-економічні можливості 

діяльності у сфері добробуту та здоров’я; 

- застосовувати творчі здібності та життєві навички у 

різних професійних середовищах 

Ставлення:  

- усвідомлення універсальних цінностей, що 

сприяють добробуту, забезпеченню здоров’я та 

безпеки у соціумі; 

- ціннісне ставлення до навколишнього світу й до 

самих себе;  

- усвідомлення цінності творчого підходу до творення 

добробуту; 

- споживча та медіакультура 

Навчальні ресурси: полілоги, спрямовані на аналіз 

впливу сім’ї, традицій, суспільних та економічних 

чинників, культурної спадщини, традицій на 

ставлення людства до здоров’я, добробуту та безпеки;  

порівняння минулих та сучасних культурних 

традицій. 

10 Екологічна грамотність і 

здорове життя. 
Уміння: 

- встановлювати причиново-наслідкові зв’язки між 

станом природного довкілля і здоров’ям, добробутом 

і  безпекою громади;  

- діяти в небезпечних ситуаціях та надавати першу 

необхідну допомогу;  

- визначати взаємозв’язок складників здоров’я; 

дотримуватися правил особистої гігієни, 

збалансованого харчування і рухової активності;  
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- аналізувати вплив способу життя на добробут і 

безпеку (особисту і громадську)  

 

 

Ставлення:  

- ціннісне ставлення   до навколишнього середовища 

як потенційного джерела здоров’я та добробуту та 

безпеки людини і спільноти;  

- відповідальне ставлення до свого здоров’я та 

здоров’я інших людей 

Навчальні результати: 

- ігри-імітації та ігри-вправи, що моделюють життєві 

ситуації та забезпечують холістичний підхід до 

формування життєвих навичок та усвідомленого 

ставлення до власного здоров’я, здоров’я інших та 

навколишнього середовища 

 

            Такі ключові компетентності, як вміння вчитися, ініціативність і підприємливість, 

екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та громадянська компетентності можуть 

формуватися відразу засобами всіх навчальних предметів  і є метапредметними.  

Виокремлення в навчальних програмах таких інтегрованих змістових ліній, як «Екологічна 

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

«Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях.  

            Змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток» (Т-1) націлена на 

формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, 

готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля й розвитку суспільства, 

усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.  

             Предмет «Основи здоров’я» орієнтує учнів на відповідальне  ставлення   до 

навколишнього середовища як потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини 

і спільноти; сприяє розвитку екологічно доцільного мислення і поведінки як складової 

формування здорового способу життя; навчає учнів встановлювати причиново-наслідкові 

зв’язки між станом природного довкілля і здоров’ям, добробутом та безпекою громади; 

поглиблює розуміння міжнародного екологічного права, екологічного законодавства 

України, інформаційного суспільства та сталого розвитку.  

           Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» (Т–2) сприятиме 

формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми 

функціонування суспільства. 

             Предмет «Основи здоров’я» орієнтує учнів на громадянську відповідальність за 

особистий  і суспільний добробут, здоров’я і безпеку; повагу до прав людини; сприяє 

усвідомлення  ідей демократичного громадянства як засади  досягнення добробуту, поваги 

до прав людини, розвиває уміння реалізовувати громадянські права та свободи, зокрема ті, 

що стосуються власного добробуту, здоров’я та безпеки. 

             Вивченням питань, що належать до змістової лінії «Здоров’я і безпека» (Т–3)  

прагнуть сформувати учня як духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінного члена 

суспільства, який здатний дотримуватися здорового способу життя і формувати безпечне 

життєве середовище. При викладанні предмета «Основи здоров’я» ця наскрізна тема є 

провідною та розкривається на всіх уроках в 5-10 класах.  

            Змістова лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» (Т–4) націлена на 

розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному 

середовищі, забезпечення кращого розуміння молодим поколінням українців практичних 
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аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, 

страхування, кредитування тощо).  

             Предмет «Основи здоров’я» має значний потенціал для формування такої ключової 

компетентності розвитку особистості, як підприємливість, орієнтує учнів на усвідомлення 

взаємозв’язку життєвого успіху з усіма складовими здоров’я; ставлення до збереження  і 

зміцнення здоров’я як до ознаки підприємливості. Обов’язковими та вкрай корисними для 

формування підприємливої компетентності є виконання практичних робіт у вигляді проектів, 

зокрема таких як «Проект самовиховання» та «Дослідження ринку праці за матеріалами 

засобів масової інформації». 

Інтегрований предмет «Основи здоров’я» передбачає розвиток здоров’язбережувальної 

компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення  та відповідального 

ставлення  до особистого здоров'я та здоров’я тих, хто поруч. 

           Мета інтегрованого предмета: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя 

і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя,  навичками безпечної для життя і 

здоров’я поведінки. 

Завдання предмета «Основи здоров’я»:   

o формування в учнів мотивації дбайливого ставлення до життя і здоров’я; 

o формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови 

реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з 

урахуванням її індивідуальних особливостей; 

o виховання у підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного 

здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного 

самовдосконалення; 

o ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини 

в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення 

здоров’я; 

o формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної 

умови збереження і зміцнення здоров’я; 

o ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і 

зміцнення всіх складових здоров’я; 

o навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози для життя; 

o навчання учнів методам самооцінки і контролю стану і рівня здоров’я протягом усіх років 

навчання; 

o розвиток навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя. 

Навчальна програма побудована на основі інтегрованого поєднання елементів знань 

щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я людини.  

Зміст тем розгорнуто відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти. До кожного розділу програми визначені обов’язкові результати навчання, 

спрямовані на досягнення учнями здоров’язбережувальної, соціальної, загальнокультурної та 

інших компетентностей. 

Конкретним результатом навчання визначено розвиток здоров’язбережувальних 

 

 

 

 

 

 

5 клас 

 

К-сть 

годин 

Очікувані результати 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу 
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5 

 Знаннєвий компонент 

Учні: 

називають:  

- принципи безпечної життєдіяльності;  

- порядок дій при потраплянні в небезпечну 

ситуацію;  

- номери телефонів рятувальних служб;  

- до кого звертатися в разі погіршення 

самопочуття; 

- небезпеки, які можуть виникнути на зупинках 

громадського транспорту;  

- правила поведінки пасажирів громадського 

транспорту на зупинці, під час посадки в 

транспорт, руху і висадки;  

- небезпеки, які можуть загрожувати пасажирам 

у переповненому транспорті;  

- засоби безпеки в автомобілі та громадському 

транспорті;  

- засоби безпеки пішохода 

Діяльнісний компонент 

Учні: 

наводять приклади безпечних і небезпечних 

ситуацій; 
пояснюють вплив способу життя на здоров’я; 

уміють:  

- вимірювати температуру тіла;  

- використовувати прийоми для 

самозаспокоєння при потраплянні в небезпечну 

ситуацію; 

- визначати кількість смуг на дорозі за 

допомогою дорожніх знаків, дорожньої 

розмітки та «на око»; 

 - переходити багатосмугову дорогу, дорогу з 

обмеженою оглядовістю;  

- безпечно поводитися на зупинці громадського 

транспорту;   

- розшифровувати піктограми в метрополітені; 

 - приймати безпечне положення при аварії в 

громадському транспорті;  

- правильно діяти при пожежі в салоні 

транспорту; 

дотримуються правил поведінки у 

громадському транспорті 

Ціннісний компонент 

Учні: 

розпізнають:  

- види пішохідних переходів та дорожні знаки, 

якими їх позначають;  

- дорожню розмітку;  

- дорожні знаки, якими позначають зупинки 

громадського транспорту;  

Життя і здоров’я людини.  

Здоровий спосіб життя.  

Безпека і небезпека. Принципи 

безпечної життєдіяльності. 

 

Практичні завдання, які є 

складовою діяльнісного 

компоненту 

Моделювання поведінки в разі 

погіршення самопочуття ** 

Відпрацювання навичок 

вимірювання температури тіла. 

* 

Відпрацювання алгоритму дій при 

потраплянні у небезпечну 

ситуацію ** 

Безпека на дорозі  

Безпека пішохода. Види 

пішохідних переходів. 

Дорожня розмітка. Перехід 

багатосмугової дороги.  

Безпека на зупинках 

громадського транспорту. 

Безпека пасажира. Правила 

користування громадським 

транспортом. Етика пасажира. 

Поведінка пасажира при ДТП. 

Практичні завдання, які є 

складовою діяльнісного 

компоненту 

Відпрацювання навичок аналізу 

дорожньої ситуації, у тому 

числі й в умовах обмеженої 

оглядовості ** 

Прийняття зважених рішень щодо 

переходу дороги * 

Моделювання ситуації відмови від 

пропозицій перейти дорогу у 

небезпечному місці ** 

Відпрацювання навичок поведінки 

у  транспорті *  

Моделювання поведінки пасажира 

при аварії в  транспорті 
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- найбезпечніші місця в салоні автотранспорту; 

пояснюють: 

- небезпеку переходу дороги на зупинці 

громадського транспорту;   

- перевагу руху транспорту екстрених служб 

5 

 Знаннєвий компонент 

Учні: 

називають:  

- етапи активного слухання;  

 - ознаки   вияву почуттів; 

уміють: 

- складати розпорядок  дня;  

- визначати і враховувати індивідуальні 

особливості 

сприйняття і пам’яті;   

- готуватися до контрольних робіт;  

- використовувати різні прийоми навчання: 

- виявляти повагу до дорослих і однолітків;  

- протидіяти виявам неповаги  у своєму 

середовищі 

Діяльнісний компонент 

Учні: 

наводять приклади способів перепочинку під 

час занять; 

аналізують наслідки неорганізованості 

Ціннісний компонент 

Учні: 

розпізнають:  

- ознаки правильно і неправильно облаштованого 

робочого місця;  

- чинники, які допомагають і заважають виконувати 

домашні завдання; 

пояснюють: 

-  чому треба працювати над розвитком   

здібностей; - необхідність самодисципліни;  

- різницю між емоціями та почуттями;  

- важливість поваги до почуттів інших  і 

надання допомоги тим, хто цього потребує 

Уміння вчитися 

Раціональний розподіл часу. 

Розпорядок дня школяра. 

Облаштування робочого місця.  

Умови успішного навчання. 

Розвиток  здібностей. 

Створення мотивації до 

навчання.  

Типи сприйняття інформації. 

Активне слухання.  Прийоми 

для кращого запам’ятовування. 

Підготовка до контрольної 

роботи. 

Повага до себе та інших  

Унікальність людини. Розвиток 

самоповаги. Повага і толерантне 

ставлення до інших людей. 

Уміння працювати разом. 

Почуття і емоції.  Вияви почуттів. 

Способи  висловлювання 

почуттів. Співпереживання  і 

співчуття.  

Практичні завдання, які є 

складовою   діяльнісного 

компоненту 

Відпрацювання навичок 

планування часу з урахуванням 

усіх правил здорового способу 

життя  «Мій розпорядок дня».  

 Відпрацювання навичок успішного 

навчання у класі. 

Відпрацювання навичок 

ефективного самонавчання           

(бібліотека, Інтернет, 

дистанційне навчання) ** 

Виконання вправ для розвитку 

самоповаги і поваги до інших 

людей. Відпрацювання навичок  

висловлювання  почуттів 

5 

 Знаннєвий компонент 

Учні: 

називають: 

- переваги занять фізичною культурою та спортом 

для розвитку і формування характеру;  

- засоби безпеки при заняттях спортом;  

Фізичні чинники здоров’я 

Принципи  і методи 

загартовування.  

Рухова активність. 

Профілактика порушень постави 

і гостроти  зору. 
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- правила користування басейном;  

- способи допомоги і самодопомоги тому, хто 

провалився під лід; 

уміють:  

- виконувати вправи для формування 

правильної постави та гімнастики для очей;  

- розраховувати максимальну масу свого 

портфеля; 

 - обирати засоби безпеки при катанні на 

роликових ковзанах і роликових дошках  

- надавати допомогу і самодопомогу при падінні 

та спортивних травмах;  

Діяльнісний компонент 

Учні: 

аналізують:   

- наслідки недосипання для здоров’я і навчання;  

 - вплив телебачення і комп’ютерів на здоров’я; 

дотримуються правил перегляду телепередач, 

роботи за комп’ютером 

 

Ціннісний компонент 

Учні: 

розпізнають:  

- ситуації, які можуть призвести до порушення 

постави та зниження гостроти зору;  

- ознаки перевтоми; активний і пасивний 

відпочинок;  

пояснюють:  

- методи зміцнення здоров’я;  

- небезпеку ігор на льоду 

Попередження травм під час 

рухливих ігор і занять 

фізичною культурою та 

спортом. Правила безпечної 

поведінки в басейні та на 

льоду. 

Відпочинок школяра. Ознаки 

перевтоми.  Умови здорового сну.  

Вплив телебачення і комп’ютера 

на здоров’я 

Практичні завдання, які є 

складовою    діяльнісного 

компоненту 

Виконання вправ для формування 

правильної постави та 

гімнастики для очей. 

Розрахунок максимальної маси  

портфеля * 

Моделювання ситуацій надання 

невідкладної допомоги та 

самодопомоги при спортивних 

травмах ** 

Моделювання ситуацій надання 

допомоги і самодопомоги тому, 

хто провалився під лід ** 

Розробка пам’ятки щодо перегляду 

телепередач, користування  

комп’ютером * 

16 

8 Знаннєвий компонент 

Учні: 

називають умови ефективного спілкування; 

Діяльнісний компонент 

Учні: 

наводять приклади:  

- правил поведінки в школі;  

- реалізації дітьми своїх прав; порушень прав 

дитини; 

- обов’язків школярів у школі і вдома;  

- поведінки, яка сприяє дружбі;   

- ситуацій, коли не варто погоджуватися на 

пропозицію однолітків; 

уміють:  

- упевнено спілкуватися з однолітками і 

дорослими, у разі необхідності звертатися до 

них за допомогою;  

- протидіяти агресії і насиллю в учнівському 

середовищі 

 

Ціннісний компонент 

Тема 1. Соціальне 

благополуччя  

Право на здоров’я 

Права дитини. Обов’язки учня і 

громадянина.  

Спілкування і здоров’я. 

Ефективне спілкування. Вплив 

поведінки на здоров’я.   

Переваги  упевненої поведінки. 

Спілкування з дорослими. 

Повага до батьків та вчителів. 

Взаємодопомога членів родини. 

Спілкування з однолітками. 

Стосунки між хлопцями і 

дівчатами. Протидія виявам 

агресії і насилля в учнівському 

середовищі.  

Безпека спілкування в Інтернеті   

Соціальна небезпека 

інфекційних захворювань. 

 «Соціальна небезпека 
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Учні: 

розпізнають:  

- вербальні та невербальні способи спілкування; 

- пасивну, агресивну й упевнену поведінку;  

- вияви насилля в учнівському середовищі; 

- безпечні і небезпечні ситуації щодо зараження 

ВІЛ через кров; 

- небезпеки спілкування в Інтернеті 

пояснюють важливість реалізації прав дитини 

інфекційних захворювань та  

запобігання дискримінації 

людей, що мають               ( 

ВІЛ, туберкульоз, ОРВІ тощо)» 

Практичні завдання, які є 

складовою діяльнісного 

компоненту 

Права та обов’язки дитини( 

створення  пам’ятки) *  

  Відпрацювання навичок 

ефективного спілкування» ** 

 Безпека спілкування  в 

Інтернеті **  

 Відпрацювання навичок 

упевненої поведінки: 

моделювання ситуацій 

звернення до батьків, учителів, 

інших дорослих 

 Аналіз витрат сім’ї під час 

хвороби ОРВІ одного з членів 

родини * 

8 

 Знаннєвий компонент 

Учні: 

називають:   

- можливі способи проникнення зловмисників у 

дім; 

- чинники ризику під час перебування надворі без 

дорослих;  

- умови виникнення горіння;  

- причини виникнення побутових пожеж;  

- місця підвищеної небезпеки надворі;   

- види стихійних лих;  

- ознаки безпечного пляжу, ситуації, коли варто 

утримуватися від купання, небезпеки, що 

загрожують плавцям; 

Діяльнісний компонент 

Учні: 

уміють:   

- досліджувати з дорослими безпеку своєї оселі;  

- повторно використовувати пластикові 

упаковки;  

- відмовлятися від пропозицій гратися у 

небезпечних місцях, розпалювати багаття, 

псувати громадське майно;  

- гасити невеликі пожежі, зокрема й спричинені 

електричним струмом;  

- безпечно евакуюватися з оселі і приміщення 

школи;  

- захищати органи дихання від отруйних газів;  

- безпечно поводитися під час сильного вітру, 

грози, підтоплення;  

Тема 2. Безпека в побуті і 

навколишньому середовищі  

Пожежна безпека.  

Причини виникнення та 

способи гасіння невеликих 

пожеж. Особливості гасіння 

електроприладів. Захист 

органів дихання під час 

пожежі.  

Дитина в автономній ситуації 

Безпека в побуті. Ризики 

побутового травмування, 

телефонного та телевізійного 

шахрайства, проникнення в 

оселю зловмисників.  

Безпека надворі. Місця 

підвищеної небезпеки. 

Екстремальні ситуації  (при 

спілкуванні з людьми) з 

незнайомцями. 

Безпечне довкілля  

Наслідки забруднення довкілля 

для життя і здоров’я людини. 

Способи збереження 

природного середовища. 

Стихійні лиха. Правила 

поведінки під час сильного 

вітру, грози та в разі 

потрапляння у зону 

підтоплення. Підручні 
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- виготовляти рятувальні засоби з підручних 

матеріалів;  

- допомогти постраждалому при тепловому або 

сонячному ударі;  

- надавати першу допомогу потерпілим на воді; 

дотримуються правил безпеки удома й надворі, 

при користуванні Інтернетом, відпочинку на 

природі 

Ціннісний компонент 

Учні: 

наводять приклади: джерел запалювання; 

горючих, легкозаймистих і негорючих 

матеріалів; 

розпізнають небезпечні місця у населеному 

пункті (мікрорайоні); 

пояснюють:  

- небезпеку недотримання правил безпеки 

житла, розголошення особистих даних в 

Інтернеті;   

- необхідність уникнення місць підвищеної 

небезпеки надворі,  можливого утворення 

натовпу;    

- до кого і як можна звернутися по допомогу в 

разі небезпечної ситуації з незнайомцями 

рятувальні заходи. 

Відпочинок на природі. 

Правила купання у  водоймах. 

Дії у небезпечних ситуаціях на 

воді 

____________________  

Практичні завдання, які є 

складовою         діяльнісного 

компоненту 

Відпрацювання навичок евакуації з 

приміщення школи 

.Відпрацювання навичок  

захисту органів дихання від 

отруйних газів** 

Обстеження безпеки своєї оселі*. 

Моделювання безпечної поведінки 

із людьми. 

Відпрацювання алгоритму 

безпечної поведінки в місцях 

великого скупчення людей. 

Відпрацювання навичок відмови від 

ігор у небезпечних місцях.  

Створення саморобок для  

повторного використання 

пластикових упаковок * 

Відпрацювання навичок безпечної 

поведінки під час сильного 

вітру, грози і підтоплення.  

Виготовлення рятувальних засобів з 

підручних матеріалів * 

Моделювання ситуації надання 

допомоги  постраждалому при 

тепловому або сонячному ударі 

** 

 

7 клас 

№ 

пор. 

К-сть 

годин 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу 

 9 

  Знаннєвий компонент 

Учні: 

 називають:  

 - чинники впливу на здоров’я; 

 - правила здорового способу життя;  

 - причини хвороб;  

 - шляхи проникнення інфекції;  

 - принципи безпечної 

життєдіяльності;  

 - види і рівні ризику;  

 - вимоги до перевезення пасажирів у 

вантажному автомобілі;  

 - дії свідків ДТП;  

Здоров’я і спосіб життя  

Цілісність здоров’я. Переваги  

здорового способу життя.  

Навички, сприятливі для 

здоров’я. Значення життєвих 

принципів для здоров’я. 

Профілактика захворювань 

Інфекційні та неінфекційні 

захворювання. Захисні реакції 

організму і бар’єри на шляху 

інфекцій. Заходи профілактики 

інфекційних  та неінфекційних 

захворювань. 
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 - причини виникнення пожеж;  

 - види паливних газів;  

 - правила користування пічним 

опаленням; 

наводять приклади:  

- інфекційних і неінфекційних 

захворювань;  

- заходів профілактики інфекційних та 

неінфекційних захворювань;  

- горючих речовин;  

- ситуацій, в яких можна отруїтися 

чадним газом; 

- засобів пожежогасіння 

Діяльнісний компонент 

Учні: 

уміють:  

 - налаштовуватись на зміни у способі 

життя; 

наводити аргументи на користь здорового 

способу життя;  

- оцінювати рівень ризику в щоденних 

ситуаціях;  

- користуватися підголівниками і пасами 

безпеки;  

- приймати захисні положення тіла при 

ДТП;  

- користуватися побутовими газовими 

приладами;    

- евакуюватися з громадського 

приміщення;  

- користуватися засобами пожежогасіння 

Ціннісний компонент 

Учні: 

розпізнають:   

- ознаки здоров’я і хвороби;  

- природні, техногенні і соціальні 

небезпеки;  

- знаки, якими позначають небезпечні 

вантажі;  

- знаки пожежної безпеки;  

- оповіщення про пожежу; 

пояснюють:   
- вплив способу життя на здоров’я; 

 - чому складно змінити звички;  

 - значення життєвих принципів для 

здоров’я;  

 - важливість взаємодії лікаря і 

пацієнта;  

Принципи безпечної 

життєдіяльності  

Природні, техногенні та 

соціальні небезпеки. Види і 

джерела ризику. Рівні ризику. 

Безпека на дорозі  

Безпека пасажира легкового і 

вантажного автомобіля. Засоби 

безпеки легкового автомобіля. 

Заходи безпеки під час поїздки 

на вантажному автомобілі. 

Небезпечні вантажі. 

Види ДТП.  Положення тіла, які 

знижують ризики травмування 

під час ДТП. Дії свідків ДТП 

Побутова безпека  

Безпека оселі. Правила безпеки 

при користуванні засобами 

побутової хімії, газовими 

приладами та пічним 

опаленням 

Пожежна безпека у 

громадських приміщеннях  

Правила пожежної безпеки у 

школі. Оповіщення про 

пожежу. Первинні засоби 

пожежогасіння. Алгоритм дій 

під час пожежі в громадському 

приміщенні. 

________________ 

Практичні завдання, які є 

складовою діяльнісного 

компоненту 

 Створення соціальної реклами 

про здоровий спосіб життя* 

 Оцінювання ризиків щоденного 

життя** 

 Моделювання поведінки 

пасажира при ДТП. 

 Відпрацювання алгоритму дій 

під час пожежі в громадському 

приміщенні. 
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- необхідність використання засобів 

безпеки в автомобілі 

 4 

  Знаннєвий компонент 

Учні: 

називають:  
- ознаки підліткового віку;  

- чинники впливу на фізичний розвиток і 

здоров’я підлітка;  

- основні функції шкіри;  

- поширені косметичні проблеми 

підлітків; 
наводять приклади:  
- фізичних вправ для прискорення росту;  

- косметичних засобів для підлітків; 
пояснюють:  

- виникнення косметичних проблем  у 

підлітків;  

- негативний вплив куріння й алкоголю 

на здоров’я шкіри 

Діяльнісний компонент 

Учні: 

уміють:  
- визначати тип шкіри і волосся; 
- визначати індекс маси тіла, оцінювати 

рівень власного фізичного розвитку;  

- складати доцільне меню для контролю 

за масою тіла;  

- захищати шкіру від несприятливих 

погодних умов;  

- користуватися косметичними засобами;  

- звертатися по допомогу в разі 

виникнення косметичних проблем; 

демонструють позитивне ставлення до 

змін, що відбуваються у підлітковому віці 

Ціннісний компонент 

Учні: 

розпізнають основні ознаки біологічного, 

психічного, соціального і духовного 

дозрівання 

Індивідуальний розвиток 

підлітків 

Ознаки біологічного, 

психічного, соціального, 

духовного  дозрівання. 

Показники фізичного розвитку  

підлітків. Способи покращення 

фізичної форми 

Косметичні проблеми 

підлітків 

Чинники, що впливають на 

здоров’я шкіри та її функції.  
Особливості збереження 

здоров’я функціонування шкіри 

у підлітковому віці з 

урахуванням типу шкіри. 

Догляд за шкірою і волоссям. 

___________________ 

Практичні завдання,  

які є складовою діяльнісного 

компоненту 

 Визначення індивідуальних 

показників фізичної складової 

здоров’я. 

 Визначення типу шкіри і 

волосся. 

 Вибір косметичних засобів із 

урахуванням віку та типу шкіри     

(проект)* 

 

 9 

  Знаннєвий компонент 

Учні: 

називають:  

- ознаки інтелектуального та емоційного 

розвитку підлітків;  
- ознаки психологічної рівноваги; 
- чинники виживання в екстремальних 

ситуаціях; 

- способи керування стресами;  

- стадії розвитку конфліктів;  

- способи розв’язання конфліктів;  

Психічний і духовний 

розвиток 

Особливості психічного 

розвитку підлітків. Розвиток 

потреб. Духовний розвиток 

особистості. Життєві цінності і 

здоров’я. 

Уміння вчитися 

Умови успішного навчання. 

Розвиток сприйняття, уваги, 

пам’яті, творчих здібностей 
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- етапи конструктивного розв’язання 

конфліктів; 

розпізнають:  

- відчуття, емоції, почуття;  

- конструктивну і неконструктивну 

критику;  
- конфлікти поглядів і конфлікти 

інтересів 

Діяльнісний компонент 

Учні: 

наводять приклади:  

- прийомів для кращого 

запам’ятовування;  

- чинників виникнення стресів в 

екстремальних ситуаціях; 

пояснюють:   

- роль цінностей у житті людини;  

- вплив самооцінки на поведінку людини;    

- ефект самопідтримки стресу;  

- вплив стресу на здоров’я; 

уміють:  

- аналізувати свою систему цінностей; 
- активізувати свої інтелектуальні 

здібності; 

- адекватно реагувати на критику;   

- приймати зважені рішення; 

- застосовувати техніки самоконтролю;  

- розпізнавати ознаки стресу;  

- знижувати загальне стресове 

навантаження;   

- запобігати розпалюванню конфліктів;  

- конструктивно розв’язувати конфлікти. 

Ціннісний компонент 

Учні: 

аналізують:  

- вплив мислення на поведінку в 

екстремальних ситуаціях;  
- наслідки вживання стимуляторів для 

подолання стресу. 

Емоційне благополуччя 

Вплив емоцій на здоров’я і 

прийняття рішень. Культура 

вияву почуттів. Методи 

самоконтролю. 

Ознаки психологічної 

рівноваги. 

Стрес і здоров’я. Чинники 

стресу і виживання в 

екстремальних ситуація 

Конфлікти і здоров’я  

Причини виникнення і стадії 

розвитку конфліктів. 

Розпалювання конфліктів. 

Способи конструктивного 

розв’язання конфліктів 

_______________________  

Практичні завдання, які є 

складовою діяльнісного 

компоненту 

 Вправи на концентрацію уваги, 

розвиток пам’яті, уяви.** 

 Відпрацювання навичок 

самоконтролю.. 

 Відпрацювання навичок 

планування часу  

 Моделювання способів 

конструктивного розв’язання 

конфліктів.  

 Самодопомога та допомога при 

стресі. 

  Формування позитивної 

адекватної самооцінки 
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  Знаннєвий компонент 

Учні: 

називають:  

- ознаки безпечного і небезпечного 

соціального середовища;    

- статті Кримінального кодексу України 

про відповідальність за злочини, 

пов’язані зі зберіганням та 

розповсюдженням наркотиків;  

- шляхи зараження туберкульозом;  

- ознаки  активної форми туберкульозу; 

Діяльнісний компонент 

Соціальні чинники здоров’я  

Соціальна безпека населеного 

пункту. Держава на захисті 

прав дитини. Роль   

молодіжного руху у формуванні 

здорового способу життя 

молоді.                Клініки, 

дружні для молоді. Вплив 

засобів масової інформації на 

здоров’я. 

Найближче оточення дитини. 

Вплив родини і друзів. 
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Учні: 

аналізують:  
- чинники соціальної безпеки свого 

населеного пункту;  

- можливості реалізації своїх прав;   
уміють:  
- обирати для перегляду фільми і 

телепередачі, які пропагують  ціннісне 

ставлення до життя і здоров’я; - 

налагоджувати партнерські стосунки з 

родиною і друзями;  

- нейтралізувати можливий негативний 

вплив реклами;  

- відмовлятися від пропозиції вжити 

наркотики;  

- оцінювати ризики ВІЛ-інфікування у 

різних ситуаціях;  

- зменшувати ризик зараження 

туберкульозом; 
демонструють:  
- негативне ставлення до вживання 

психоактивних речовин; 

  

 - негативне ставлення до виявів стигми і 

дискримінації людей, які живуть з ВІЛ 

Ціннісний компонент 

Учні: 

наводять приклади:  

- позитивного і негативного впливу 

засобів масової інформації;  

- наслідків вживання наркотиків;  

положень законодавства України у сфері 

протидії епідемії ВІЛ-інфекції;  

- протитуберкульозних заходів на 

державному і особистому рівнях; 
розпізнають:  

- позитивні і негативні впливи 

соціального оточення;   - стратегії  

комерційної реклами;  
- міфи і факти про наркотики;  

- ознаки наркотичної залежності; 

 - психологічні прийоми залучення до 

вживання наркотиків;  
пояснюють:   
- зв’язок куріння з небезпекою 

виникнення раку; вплив комерційної 

реклами;  

- небезпеку стигми і дискримінації;  

- зв’язок  епідемії туберкульозу  з 

епідемією ВІЛ-інфекції/СНІДу 

Принципи формування 

міжособистісних стосунків. 

Види підліткових компаній.   

Ознаки небезпечних компаній.  

Хвороби цивілізації  

Соціальні чинники ризику 

«хвороб цивілізації». 

Профілактика серцево-

судинних, онкологічних 

захворювань, діабету, 

ожиріння. 

Вплив комерційної реклами на 

здоров’я. Комп’ютерна, ігрова 

та Інтернетзалежність  

 

Профілактика захворювань, 

що набули соціального 

значення  

Наслідки вживання наркотиків. 

Положення кримінального 

законодавства у сфері боротьби 

з розповсюдженням наркотиків. 

Протидія залученню до 

вживання наркотиків. 

Заходи профілактики на 

державному і особистому 

рівнях інфекційних 

захворювань (ВІЛ, туберкульоз 

тощо). Законодавство України у 

сфері протидії епідемії ВІЛ-

інфекції Причини і наслідки 

стигматизації і дискримінації 

_____________________  

Практичні завдання, які є 

складовою діяльнісного 

компоненту 

 Складання  списку телефонів 

медичних закладів 

психологічних та соціальних 

служб для молоді, кабінетів 

довіри* 

 Створення реклами здорового 

способу життя) 

 Відпрацювання навичок щодо 

налагодження партнерських 

стосунків з родиною та друзями  

 Способи протидії негативному 

соціальному впливу 

 

 

8 клас 
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К-сть годин Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу 

6 

 Знаннєвий компонент 

Учні: 

 називають:  

 - складові та ознаки фізіологічної, 

психологічної та соціальної зрілості;  

 - ознаки надзвичайних ситуацій;  

 - види і рівні надзвичайних ситуацій;  

 - права і обов’язки людини при 

надзвичайних ситуаціях та в період 

ліквідації їх наслідків; 

наводять приклади:  

- соціальних ролей, які люди виконують 

упродовж життя;   

- надзвичайних ситуацій природного, 

техногенного і соціального походження; 

розпізнають:  

- ознаки  надзвичайних ситуацій;  

- ступені термічних опіків;  

- ситуації, в яких треба надати першу 

допомогу; 

пояснюють: 

 - роль життєвих навичок для адаптації 

людей у сучасному світі 

Діяльнісний компонент 

Учні: 

 уміють:  
 - оцінювати рівень ризику у 

надзвичайних ситуаціях;  
 - виконувати найпростіші рятувальні 

роботи;  

 - користуватися засобами 

індивідуального захисту і рятувальним 

спорядженням;  
 - визначати стан потерпілого;  

 - виконувати алгоритм рятування 

людей на пожежі та алгоритм надання 

першої  допомоги потерпілому; 

дотримуються правил:  

- евакуації із небезпечної зони;  
- особистої безпеки під час надання 

першої  допомоги 

 

Ціннісний компонент 

Учні: 

демонструють: 

- особисту відповідальність за своє життя 

На порозі дорослого життя.  

Фізіологічна, психологічна та 

соціальна зрілість.  

Соціальні ролі і життєві 

навички в сучасному світі. 

Надзвичайні ситуації  

Класифікація надзвичайних 

ситуацій. Основні принципи 

порятунку і захисту людей у 

надзвичайних ситуаціях. 

Основні положення 

законодавства України щодо 

порятунку і захисту людей у 

надзвичайних ситуаціях. 

Визначення стану потерпілого.   

Перша допомога при 

надзвичайних ситуаціях. 

Алгоритм рятування людей під 

час пожежі.  

Практичні завдання,  

які є складовою діяльнісного 

компоненту 

 Опрацювання алгоритму дій 

при отриманні повідомлень 

засобів масової інформації про 

надзвичайні ситуації **  

  Відпрацювання навичок 

рятування людей на пожежі 

 Відпрацювання навичок 

надання першої допомоги 

потерпілому 
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і здоров’я;  

- взаємодопомогу, готовність грамотно 

діяти у надзвичайних ситуаціях 

5 

 Знаннєвий компонент 

Учні: 

 називають:  

 - основні складові оздоровчих систем;  

 - причини харчових отруєнь; 

наводять приклади:  

- традиційних і сучасних оздоровчих 

систем;  

- страв своєї національної кухні;  

- отруйних рослин і грибів своєї 

місцевості; 

розпізнають:  

- міфи і факти про дієти;  

- симптоми харчового отруєння 

Діяльнісний компонент 

Учні: 

пояснюють:   
 - як формуються харчові звички;  

 - принципи   харчування для здоров’я;  

 - небезпеку незбалансованого 

харчування;  

 - необхідність консультування щодо 

вживання харчових добавок; 

уміють надавати першу допомогу при 

харчових отруєннях і кишкових 

інфекціях; 

дотримуються правил:  

- харчування для здоров’я; 
- обробки і зберігання харчових 

продуктів. 

Ціннісний компонент 

Учні: 

 називають:  

 - види спорту, які розвивають фізичні 

якості людини;  

- наслідки незбалансованого харчування. 

Оздоровчі системи 

Поняття про оздоровчі системи 

та їх складові. 

Безпека харчування  

Вибір харчових продуктів. 

Традиційні і сучасні системи 

харчування. Профілактика 

захворювань незбалансованого 

харчування.  Харчові добавки.  
Симптоми харчового отруєння. 

Отруйні рослини і гриби. 

Профілактика харчових 

отруєнь. Перша допомога при 

харчових отруєннях та 

кишкових інфекціях 

Практичні завдання, які є 

складовою діяльнісного 

компоненту 

 Відпрацювання навичок першої 

допомоги при харчових 

отруєннях і кишкових 

інфекціях  

 

5 

 Знаннєвий компонент 

Учні: 

 називають:  

 - стадії і завдання психосоціального 

розвитку особистості;  

 - складові свого духовного розвитку;   

 - структуру   потреб людини;  

 - ознаки зовнішньої та внутрішньої 

Становлення особистості  

Біосоціальний характер 

особистості. Розвиток 

особистості. Формування 

самосвідомості у підлітковому 

віці. 

Складові духовного розвитку 

особистості. Формування 
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краси;  

 - чинники, що сприяють і 

перешкоджають розвитку інтелекту; 

наводять приклади:  

- фізіологічних, соціальних і духовних 

потреб;  

- можливих небезпечних наслідків 

пластичної хірургії, пірсингу і 

татуювання;  

- принципів ефективного 

запам’ятовування, концентрації уваги; 

Діяльнісний компонент 

Учні: 

розпізнають  рекламні стратегії, 

пов’язані з індустрією моди; 

уміють:  
- користуватися прийомами ефективного 

читання і замам’ятовування;  
- складати карти пам’яті; 
демонструють налаштованість на успіх, 

наполегливість у досягненні мети. 

Ціннісний компонент 

Учні: 

пояснюють:   
- біосоціальний характер формування 

особистості; 

 - значення духовних потреб;  

- необхідність планувати своє майбутнє 

системи цінностей. Моральний 

розвиток особистості. Піраміда 

потреб. Планування 

майбутнього. 

Краса і здоров’я 

Ідеали краси і здоров’я. Вплив 

модних тенденцій на здоров’я.   

Уміння вчитися 

Складові уміння вчитися. 

Важливість налаштування на 

успіх. Бар’єри ефективного 

навчання. Розвиток логічного та 

образного мислення. 

Принципи запам’ятовування. 

Розвиток пам’яті та уваги. 

Практичні завдання, які є 

складовою         діяльнісного 

компоненту 

 Відпрацювання алгоритму 

постановки й досягнення мети.  

 Моделювання прийомів 

ефективного запам’ятовування, 

концентрації уваги 

 Вправи на розвиток пам’яті та 

уваги. 

15 

5 Знаннєвий компонент 

Учні: 

 називають шляхи інфікування ВІЛ та 

ІПСШ та методи захисту; 

наводять приклади:   

- висловлення почуттів дружби, приязні, 

кохання;  

- бактеріальних та вірусних ІПСШ 

Діяльнісний компонент 

Учні: 

розпізнають ситуації, що загрожують 

сексуальним насиллям; 

пояснюють:  

- вплив психоактивних  речовин на 

розвиток репродуктивної системи 

підлітків;  

- причини утримання від ранніх статевих 

стосунків; 
уміють відмовлятися від небезпечних 

пропозицій;   

Тема 1. Соціальне 

благополуччя 

Соціальні аспекти статевого 

дозрівання. 

Спілкування хлопців і дівчат. 

Принципи рівноправного 

спілкування. 

Особливості дії тютюнового 

диму, алкоголю і наркотиків на 

розвиток репродуктивної 

системи підлітків. 

Психологічні і соціальні 

наслідки ранніх статевих 

стосунків, підліткової 

вагітності. 

Небезпека інфікування ВІЛ, 

інфекціями, що передаються 

статевим шляхом (ІПСШ) та 

методи захисту від інфікування.  

Кримінальна відповідальність 

за злочини сексуального 
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дотримуються правил рівноправного і не 

насильницького спілкування між статями 

 

Ціннісний компонент 

Учні: 

пояснюють:  

- фізіологічні та соціально-психологічні 

наслідки ранніх статевих стосунків та 

штучного переривання вагітності. 

характеру   

 

Практичні завдання, які є 

складовою діяльнісного 

компоненту 

 Відпрацювання алгоритму 

відмови від небезпечних 

пропозицій в умовах тиску.   

 Відпрацювання правил 

рівноправного та 

ненасильницького (створення 

пам’ятки) 

 Знаннєвий компонент 

Учні: 

 називають:  

 - основні групи факторів ризику, що 

викликають дорожню аварійність;  

 - заходи безпеки для мотоциклістів і 

пасажирів мотоцикла;  

 - функції правоохоронних органів 

України щодо збереження життя і 

здоров’я громадян;  

 - права, обов’язки і відповідальність 

за правопорушення для різних вікових 

груп; 

наводять приклади:  

- зниження дії чинників ризику   

дорожньої аварійності;  

- чинників техногенного впливу на 

довкілля;  

- способів очищення і доочищення питної 

води;  

- небезпечних ситуацій, пов’язаних із 

торгівлею людьми, залученням до 

деструктивних соціальних угруповань, 

виявами тероризму 

Діяльнісний компонент 

Учні: 

розпізнають:  

- пріоритети проїзду перехресть, вузьких 

і складних ділянок дороги учасниками 

дорожнього руху;  

- безпечні джерела питної води;    

- дії, вчинені у межах допустимої 

самооборони та з перевищенням цих меж; 

пояснюють:   
 - модель безпечного дорожнього 

середовища («трикутник безпеки»);  

 - вплив чинників екологічної, 

Тема 2. Безпека в побуті й 

навколишньому середовищі 

Безпека на дорозі  

Організація дорожнього руху. 

Модель безпечного дорожнього 

середовища («трикутник 

безпеки»). Правила дорожнього 

руху. Регулювання дорожнього 

руху. Пріоритети в дорожньому 

русі. 

Мотоцикл і безпека. Правила 

для мотоциклістів та пасажирів 

мотоцикла. Небезпека 

керування транспортним 

засобом у нетверезому стані 

Екологічна безпека  

Забруднення навколишнього 

середовища і здоров’я.   Питна 

вода і здоров’я. Небезпека 

купання у забруднених 

водоймах. 

Атмосферні забруднення та їх 

вплив на здоров’я. 

Вплив транспорту на 

навколишнє середовище та 

здоров’я. 

Вплив забруднення ґрунтів на 

здоров’я. 

Соціальна безпека  

Правова відповідальність і 

закони України. Права, 

обов’язки і правова 

відповідальність неповнолітніх.  

Види правопорушень. 

Поведінка підлітків у разі 

затримання міліцією. 

Захист від кримінальних 

небезпек. Самооборона та її 

межі. 

Протидія торгівлі людьми. 
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соціальної інформаційної небезпеки на 

здоров’я;    

 - правила поведінки у разі загрози 

пограбування, захоплення в заручники; 

уміють:  
- приймати відповідальні рішення і 

відмовлятися від небезпечних пропозицій 

пов’язаних з використанням мотоцикла;    

- використовувати найпростіші прийоми 

самозахисту; правильно поводитись при 

затриманні правоохоронними органами;  

- критично аналізувати повідомлення 

засобів масової інформації; 
дотримуються:  

- правил дорожньої безпеки;  

- правил безпеки при користуванні 

комп’ютером, Інтернетом 

Ціннісний компонент 

Учні: 

розпізнають:  

- дії, вчинені у межах допустимої 

самооборони та з перевищенням цих меж; 

пояснюють:   
- вплив чинників екологічної, соціальної 

інформаційної небезпеки на здоров’я 

Дитяча безпритульність і 

бездоглядність. 

Небезпека залучення до 

деструктивних соціальних 

угруповань. Загроза тероризму 

 

Інформаційна безпека 

Вплив засобів масової 

інформації на здоров’я і 

поведінку людей. Комп’ютерна 

безпека. Безпека у  мережі 

Інтернет.  

 

Практичні завдання, які є 

складовою діяльнісного 

компоненту 

 Визначення пріоритетів у 

дорожньому русі**  

 Відпрацювання навичок 

відмови від небезпечних 

пропозицій, пов’язаних з 

транспортними засобами  

 Відпрацювання уміння уникати 

нападу, пограбування, 

залучення до деструктивних 

соціальних угруповань  

9 клас 

 

К-сть 

годин 

Очікувані результати 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу 

3 

 Знаннєвий компонент 

Учні: 

 називають:  

 - чинники підтримання мотивації до 

здорового способу життя;  

 - чинники впливу на здоров’я; 

наводять приклади:  

- довгострокових і короткострокових наслідків 

різних способів життя;    

- холістичного підходу до здоров’я 

Діяльнісний компонент 

Учні: 

розпізнають ознаки здоров’я, хвороби та 

Дотримання здорового способу 

життя.  
Сучасне уявлення про здоров'я.  

Взаємозв’язок фізичної, 

психічної, соціальної і духовної 

складових здоров’я. 

Чинники, що впливають на 

показники здоров’я населення.  

Сфери життя людини 

Практичні завдання, які є 

складовою діяльнісного 

компоненту 

 Аналіз свого способу життя та 

особистих цілей  
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проміжних станів; 

демонструють високий рівень мотивації до 

здорового способу життя, віру в себе, 

позитивне ставлення до своїх життєвих 

перспектив 

Ціннісний компонент 

Учні: 

пояснюють:   

- необхідність планування життя;  

- взаємозв’язок різних складових здоров’я;  

- вплив способу життя на здоров’я;  

уміють:  
- аналізувати свій спосіб життя, особисті цілі і 

розробляти довгострокові плани, враховуючи 

важливі сфери життя.  

 

  Довгострокове планування з 

урахуванням важливих сфер 

життя 

 

6 

 Знаннєвий компонент 

Учні:  

 називають: 

  - індикатори фізичної форми;  

 - чинники розвитку фізичного  здоров’я; 

наводять приклади:  

- популярних видів рухової активності; 

 - аеробної та анаеробної активності;  

- гігієнічних процедур   

Діяльнісний компонент 

Учні: 

уміють:  

- визначати індекс маси тіла, безпечно 

контролювати масу свого тіла;  

- здійснювати експрес-оцінку та моніторинг 

здоров’я; 

дотримуються правил особистої гігієни,  

збалансованого харчування і рухової активності 

 

Ціннісний компонент 

Учні: 

пояснюють:  

- переваги здорового способу життя; 

- значення сну в юнацькому віці;  

- вплив рухової активності на здоров’я 

Збереження і зміцнення   

фізичної складової здоров'я  

 Взаємозв’язок складових 

фізичного здоров’я 

Види рухової активності. Вплив 

рухової активності на фізичне, 

психологічне і соціальне 

благополуччя людини. 

Складові особистої гігієни. 

Гігієнічні процедури.   

Біологічні ритми і здоров’я. 

Значення сну в юнацькому віці. 

Харчування при різному 

фізичному навантаженні. 

Контроль за масою тіла. 

Моніторинг здоров’я 

Види моніторингу фізичної 

складової здоров’я. Показники 

фізичного здоров’я 

_______________ 

Практичні завдання, які є 

складовою         діяльнісного 

компоненту 

 Розрахунок калорійності 

харчового раціону відповідно 

до енергозатрат організму. 

 Експрес-оцінка індивідуального 

рівня фізичного здоров’я. 

12 

 Знаннєвий компонент 

Учні: 

 називають:  

Самореалізація особистості  

Самореалізація у підлітковому 

та юнацькому віці. Складові 
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 - складові самореалізації і життєвого 

самовизначення;  

 - критерії професійного самовизначення;  

 - умови ефективного навчання;  

 - етапи морального розвитку особистості; 

наводять приклади:  
- різних професій;  

- чинників впливу на самооцінку людини;  

- рис характеру за категоріями ставлення до 

себе, інших людей,   речей, праці 

Діяльнісний компонент 

Учні: 

уміють:  

- застосовувати  прийоми самоконтролю; 
- визначати свій стиль навчання, застосовувати 

прийоми ефективного навчання, раціонально 

планувати час;  

- аналізувати свої життєві цінності; 

- визначати життєві навички, необхідні для 

удосконалення характеру; 

- складати план удосконалення характеру. 

розпізнають ознаки активного і пасивного 

навчання 

Ціннісний компонент 

Учні: 

пояснюють:  
- необхідність вибору професії згідно з 

власними бажаннями, здібностями і 

перспективами на ринку праці;  

- значення емоційного благополуччя для 

здоров’я і професійного успіху;  
- роль емоцій в житті людини;  

- процес сприйняття і засвоєння інформації;  
- переваги активного стилю навчання;   

- залежність формування характеру від різних 

чинників;  
- значення моральних цінностей у формуванні 

характеру. 

самореалізації. Самопізнання і 

формування особистості. 

Формування самооцінки. 

Поняття життєвого 

самовизначення. Складові 

життєвого самовизначення. 

Критерії і мотиви для вибору 

професії. Профорієнтація 

Емоційне благополуччя 

Природа і види емоцій. Поняття 

емоційної зрілості. 

Саморегуляція. Методи 

самоконтролю.\ 

Уміння вчитися 

Умови ефективного навчання. 

Активне і пасивне навчання. 

Індивідуальні особливості 

сприйняття і навчання. 

Підготовка до Державної 

підсумкової атестації  

Способи ефективного навчання 

й підготовки до іспитів. 

Планування часу. 

Самовиховання характеру 

Риси характеру. Чинники, від 

яких залежить характер 

людини. 

Роль життєвих цінностей у 

формуванні характеру.   

Цінності і якість життя.   

Моральний розвиток 

особистості. Самовиховання 

характеру 

 

Практичні завдання, які є 

складовою         діяльнісного 

компоненту 

 Самооцінка характеру. Проект 

самовиховання.* 

 Визначення індивідуального 

стилю навчання  

 Відпрацювання навичок 

раціонального планування часу 

і підготовки до  Державної 

підсумкової атестації  

 Виявлення професійних 

схильностей  

 Міні-проект: «Дослідження 

ринку праці за матеріалами 

засобів масової інформації»  

Екскурсія до центру зайнятості 

населення. 
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10 

6 Знаннєвий компонент 

Учні: 

 називають:  

 - ознаки міцної родини;  

 - чинники ризику для репродуктивного 

здоров’я молоді в Україні;  

 - шляхи інфікування ВІЛ, гепатитами В і С;  

 - три стадії ВІЛ-інфекції;  

 - методи профілактики ВІЛ-інфекції на 

особистому і державному рівнях, формулу 

індивідуального захисту;  

 - основні положення законодавства України 

у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу;  

 - принципи тестування на ВІЛ-інфекцію;  

 - установи, що надають соціально-

психологічні та медичні послуги для молоді; 

наводять приклади  негативних наслідків 

ранніх статевих стосунків; 

Діяльнісний компонент 

Учні: 

уміють:  

- ефективно спілкуватися, розбудовувати 

міжособистісні стосунки;  

- оцінювати ризики інфікування ВІЛ, 

гепатитами В і С у життєвих ситуаціях;  

- надавати достовірну інформацію з проблеми 

ВІЛ-інфекції/СНІДу; 

- протидіяти стигмі та дискримінації. 

Ціннісний компонент 

Учні: 

пояснюють:   

- роль родини у задоволені потреб людини;  

- вплив    психоактивних речовин на 

репродуктивне здоров'я;    

- значення моральних цінностей у протидії 

епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

Тема 1. Соціальне 

благополуччя 

Соціальна компетентність.  
Стосунки і рівні спілкування. 

Навички ефективного 

спілкування. Принципи 

формування міжособистісних 

стосунків. Стосунки з 

дорослими і однолітками. 

Цінність родини. Чинники 

міцної родини. Готовність до 

сімейного життя 

Репродуктивне здоров’я 

молоді 

Стан репродуктивного здоров’я 

молоді в Україні. Негативні 

наслідки ранніх статевих 

стосунків. Запобігання 

захворювань, які передаються 

статевим шляхом. Засоби 

контрацепції. 

Вплив психоактивних речовин 

на репродуктивне здоров’я. 

Профілактика вроджених вад. 

ВІЛ/СНІД: проблема людини 

і проблема людства  

Формула індивідуального 

захисту. Тестування на ВІЛ-

інфекцію, гепатити В і С/ 

Протидія дискримінації ВІЛ-

позитивних людей. 

Значення моральних цінностей  

для профілактики ІПСШ  

Соціально-психологічні та 

медичні послуги держави для 

молоді.  

 

Практичні завдання, які є 

складовою діяльнісного 

компоненту 

 Відпрацювання прийомів 

ефективного спілкування  з 

дорослими й однолітками.  

 Ознайомлення з роботою 

установ, які надають соціально-

психологічні та медичні 

послуги за місцем проживання 

 Відпрацювання навичок 

отримання достовірної 

     інформації про інфекційні та 

неінфекційні захворювання  у 
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своєму середовищі.  

 Визначення місця здоров’я в 

ієрархії власних життєвих 

цінностей 

4 Знаннєвий компонент 

Учні: 

 називають:  
 - рівні та види загроз і заходи безпеки на 

індивідуальному, національному і глобальному 

рівнях;  

 - основні пріоритети і сфери національної 

безпеки України;  

 - сфери національної безпеки;  

 - глобальні загрози, породжені діяльністю 

людини;   

пояснюють:  
- роль безпеки в ієрархії потреб; 
- взаємозв’язок особистої, національної і 

глобальної безпеки;  

- необхідність контролювати розвиток людства;  

- зміст поняття «сталий розвиток» людства;  

- значення принципу: «Мислити глобально, 

діяти локально» 

Діяльнісний компонент 

Учні: 

розпізнають позитивні й негативні наслідки 

технічного прогресу; 

уміють оцінювати ризики для життя і здоров’я 

людини на індивідуальному і суспільному 

рівнях; 
демонструють відповідальне ставлення до 

екологічних проблем своєї місцевості 

 

Ціннісний компонент 

Учні: 

наводять приклади чинників впливу на рівень 

суспільної безпеки 

Тема 2. Сучасний комплекс 

проблем безпеки  

Безпека як потреба людини. 

Види і рівні загроз. Заходи 

безпеки. Взаємозв’язок 

особистої, національної і 

глобальної безпеки. Концепція 

національної безпеки України. 

Сфери національної безпеки. 

Глобальні загрози, породжені 

діяльністю людини та їх вплив 

на здоров’я  

Розвиток екологічно доцільного 

мислення і поведінки, як 

складова формування здорового 

способу життя  

Міжнародне екологічне право. 

Екологічне законодавство 

України. Поняття 

інформаційного суспільства та 

сталого розвитку 

 

Практичні завдання, які є 

складовою діяльнісного 

компоненту 

Відпрацювання навичок 

оцінювання ризику на 

особистому рівні 

  Оцінювання екологічних 

небезпек за місцем  

проживання, що впливають на  

здоров’я громади **  
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Фізична культура 
                                                         ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчання фізичної культури в основній 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 основної 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.  
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. 

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». 

Організація навчального процесу з фізичної культури 

Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в 

загальноосвітньому навчальному закладі є урок. 

Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є: 

– забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів 

інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних зв’язків; 

– забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості навчального 

процесу; 

– формування в учнів/учениць умінь і навичок самостійно займатися фізичними 

вправами; 

– забезпечення диференційованого підходу до організації навчального процесу з 

урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі 
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учнів/учениць, урахування їх мотивів та інтересів до занятть фізичними вправами; 

– використання вчителем різноманітних організаційних форм, засобів, методів і прийомів 

навчання; 

– досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів/учениць протягом кожного уроку 

з урахуванням стану здоров’я. 

Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної 

культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 р. за  № 518/674 учні/учениці 

розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичні групи. 

Для основної медичної групи фізична підготовка проводиться в повному обсязі згідно з 

навчальними програмами з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини. 

Учні/учениці, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи, відвідують 

обов’язкові уроки фізичної культури та опановують навчальний матеріал відповідно до 

вимог цієї навчальної програми. Участь у змаганнях – за додатковим дозволом лікаря.  

Учні/учениці, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують 

обов’язкові уроки фізичної культури  але виконують корегувальні вправи і вправи для 

загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. 

Учні/учениці, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також 

тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні бути обов’язково присутніми на 

уроках фізичної культури. Допустиме навантаження для учнів/учениць, які за станом здоров’я 

належать до підготовчої та спеціальної медичних груп, встановлює учитель фізичної культури. 

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ учні/учениці отримують на 

уроках фізичної культури. Вони мають бути спрямовані на підвищення рухового режиму у 

вільний час, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту. У разі відставання в розвитку 

фізичних якостей учитель (а у 8–9 класах разом з учнем) складає індивідуальну програму 

фізкультурно-оздоровчих занять, де вказується завдання занять, фізичні вправи, послідовність 

їх виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку, засоби самоконтролю, відмітки про 

виконання завдання. Самостійні заняття за індивідуальною програмою надають 

учневі/учениці додаткові бонуси при оцінюванні навчальних досягнень. 

При складанні розкладу навчальних занять не рекомендується здвоювати уроки фізичної 

культури або проводити їх два дні поспіль. Більшість уроків фізичної культури доцільно 

проводити на відкритому повітрі.  

Оцінювання навчальних досягнень 

Оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць на уроках фізичної культури може 

здійснюватися за такими видами діяльності: 

1. Засвоєння техніки виконання фізичної 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. 

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення 

тематичного, семестрового чи річного оцінювання. 

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні навчальні 

нормативи передбачені цією програмою та нормативи запропоновані у кожному модулі по 

роках вивчення. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарно-

тематичного планування. 

При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень 

(низький, середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання рухової дії 

та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах. Критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08 р. № 371. 

Оцінюючи навчальні досягнення учнів/учениць з фізичної підготовленості, потрібно 

дотримуватися таких вимог: 

1. Навчальні нормативи складають діти основної медичної групи, які на момент 
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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/учениці 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. 

6. Оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць, віднесених до підготовчої групи 

здійснюється на загальних підставах.  

При оцінюванні навчальних досягнень ш колярів/школярокз фізичної культури також 

враховуються: особисті досягнення протягом навчального року; ступінь активності часть у 

спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть 

застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Наприклад, якщо учень 

(учениця) викона(в/ла) залікову вправу на певний рівень, але при цьому його (її) особистий 

результат виконання цієї вправи поліпшився порівняно з попереднім показником, учитель 

може виставити оцінку на 1–2 бали вищу за ту, яка передбачається навчальними 

нормативами. 

 Учні/учениці, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи, 

оцінюються за теоретико-методичні знання, техніку виконання вправ, складання відповідних 

нормативів, які їм не протипоказані.  

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

навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюють, а 

заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями. 

Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня/учениці, непропорційний 

фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, не є підставою для зниження 

підсумкової оцінки успішності 

Теоретико-методичні знання 

та загальна фізична підготовка 

5 клас 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів/учениць 
Зміст навчального матеріалу 

Теоретико-методичні знання 

Знаннєвий компонент 

Учень, учениця: 

характеризує:  здоровий спосіб життя; 

поняття: фізичний розвиток, фізична 

підготовленість, вид спорту та  Олімпійський 

принцип «Fair Play» 

наводить приклади: особливостей 

фізичного виховання в Стародавній Греції; 

чесної поведінки під час занять з видів спорту 

та у повсякденному житті; видів спорту. 

Ціннісний компонент 

володіє: методами самоконтролю за 

дотриманням правильного положення тіла; 

основними прийомами самоконтролю за 

об’єктивними показниками (ЧСС) під час 

занять фізичними вправами; 

Діяльнісний компонент 

дотримується правил: гігієни та санітарії; 

 

 

Загальна характеристика здорового 

способу життя. Поняття фізичного 

розвитку та фізичної підготовленості, вид 

спорту.  «Олімпійський принцип Fair 

Play». 

 

Фізичне виховання у Стародавній Греції.  

Правила гігієни та санітарії під час занять 

фізичною культурою.  

Основи самоконтролю під час занять 

фізичними вправами.  

Правила безпеки на уроках і під час 

позакласних фізкультурних занять. 
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Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів/учениць 
Зміст навчального матеріалу 

безпеки на уроках і під час позакласних 

фізкультурних занять; Олімпійського 

принципу «Fair Play»: повага до суперника, 

суддів, уболівальників, здобуття перемоги 

завдяки наполегливим тренуванням, а не за 

будь-яку ціну та ін. 

Загальна фізична підготовка 

Когнітивний та діяльнісний компонент 

Учень, учениця: 

виконує: перешикування з колони по одному 

в колону по чотири дробленням і зведенням, 

із колони по два, чотири розведенням і 

злиттям; рух уперед з кроку на місці;  

ходьбу по діагоналі, «протиходом» та 

«змійкою»; різновиди ходьби, бігу та 

стрибків; 

загальнорозвивальні вправи на місці та в русі, 

без предмета, з предметами (м’ячами, 

гімнастичними палицями, обручами, 

скакалками), у парах; 

вправи для формування постави та 

запобігання плоскостопості;  

 танцювальні вправи; 

 повторний біг на відрізках 10–30 м; 

прискорення до 10 м із різних вихідних 

положень; біг зі зміною швидкості і напрямку 

за сигналом; 

 різновиди стрибків із завданнями; стрибки з 

поворотами на 90 та 180°; акробатичні 

вправи; подолання смуги перешкод, 

«човниковий» біг 4×9 м, рухливі та народні 

ігри, естафети. 

бере участь у рухливих, народних іграх та 

естафетах; 

виконує: згинання і розгинання рук в упорі 

лежачи; підтягування у висі (хл.) та висі 

лежачи (дівч.), присідання, піднімання тулуба 

з положення лежачи; піднімання тулуба з 

положення лежачи на животі; вправи з 

гантелями (до 1 кг), еспандерами, з 

предметами збільшеної ваги у парах; 

виконує: вистрибування з присіду вгору; 

стрибки з місця в довжину та висоту; стрибки 

в «глибину» з наступним вистрибуванням 

угору; метання малого м’яча; 

вправи з широкою амплітудою рухів руками і 

ногами; махові рухи; активні та пасивні 

нахили; відведення рік та рук за допомогою 

партнер(а/-ки); вправи на розтягування; 

рівномірний біг до 1000 м; повторний біг 

 

 

 

Стройові вправи  

 

 

 

 

ходьба, біг; стрибки; 

 

 

загальнорозвивальні вправи;   

 

 

 

вправи для формування постави та 

запобігання плоскостопості;  

танцювальні вправи; 

вправи для розвитку швидкості 

 

 

 

 спритності; 

  

 

 

 

 

 

сили;  

  

 

 

 

 

 

 

швидкісно-силових якостей;  

 

 

 

 

гнучкості; 
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Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів/учениць 
Зміст навчального матеріалу 

4×30 м, 2×60 м  

 

 

 

витривалості  

 

Діяльнісний та ціннісний компонент  

бере участь у рухливих, народних, 

спортивних іграх та естафетах, усвідомлює їх 

значення  

 

Рухливі, народні,спортивні  ігри та 

естафети 

 

7 клас 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів/учениць 
Зміст навчального матеріалу  

Теоретико-методичні знання 

Знаннєвий компонент 

Учень, учениця: 

пояснює значення раціонального рухового 

режиму для здоров’я людини; 

називає форми занять рекреаційної, 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

спрямованості; 

характеризує: відродження Олімпійських 

ігор сучасності; засоби та методи розвитку 

сили, гнучкості; ознаки перевтоми; 

Ціннісний компонент 

володіє: методами контролю за розвитком 

сили, гнучкості; засобами самоконтролю за 

адекватністю фізичних навантажень за 

суб’єктивними відчуттями; 

Діяльнісний компонент 

дотримується правил безпеки на уроках і під 

час позаурочних фізкультурних занять 

 

 

Раціональний руховий режим школяра 

(добовий, тижневий та протягом року).  

Форми занять рекреаційної, фізкультурно-

оздоровчої та спортивної спрямованості.  

Відродження Олімпійських ігор 

сучасності.  

 

 

Засоби розвитку сили, гнучкості та методи 

контролю.  

Ознаки перевтоми та засоби їх 

попередження. 

 

 

Правила безпеки на уроках і під час 

позаурочних фізкультурних занять 

 

Загальна фізична підготовка 

Когнітивний та діяльнісний компонент 

Учень, учениця: 

виконує: шикування та перешикування на 

місці із зімкнутого двошеренгового строю в 

одношеренговий; зміна напрямку 

заходженням плечем;  

  різновиди ходьби, бігу, стрибків вивчені в 

попередніх роках;  

   загальнорозвивальні вправи: вправи на 

місці та в русі, в парах, без предмета, з 

предметами (м’ячами, обручами, 

гімнастичними палицями, скакалками, 

набивними м’ячами (1 кг), у парах;  

  вправи для формування постави та 

запобігання плоскостопості;  

 

Стройові вправи  

 

 

 

ходьба, біг,  стрибки;  

 

загальнорозвивальні вправи;  

 

 

 

 

 

вправи для формування постави; 
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Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів/учениць 
Зміст навчального матеріалу  

  танцювальні вправи;  

  повторний біг на відрізках 15–30 м; 

прискорення до 15 м із різних вихідних 

положень зі зміною швидкості і напрямку за 

сигналом;  

  різновиди стрибків із завданнями зі зміною 

напряму; стрибки з поворотами, через 

різноманітні предмети; акробатичні вправи; 

подолання смуги перешкод; «човниковий» біг 

4×9 м;  

  рівномірний біг до 1000 м; перемінний біг 

200–400-метрових відрізків зі швидкістю 2–3,5 

м/с і 30–50 м прискореного бігу зі швидкістю 

4,0–4,5 м/с; стрибки через скакалку;  

  згинання і розгинання рук в упорі лежачи 

(хл.) від лави (дівч.); підтягування у висі (хл.) 

та висі лежачи (дівч.), присідання на одній та 

двох ногах; згинання та розгинання рук в 

упорі стоячи біля стіни під кутом 45–50°; 

кидання і ловіння набивного м’яча в парах; 

   вправи з широкою амплітудою рухів руками 

і ногами; махові рухи; активні та пасивні 

нахили; відведення ніг та рук за допомогою 

партнера; вправи на розтягування 

танцювальні вправи; 

вправи для розвитку швидкості;  

 

 

 

вправи для розвитку спритності; 

 

 

 

 

вправи для розвитку витривалості;  

 

 

 

 

вправи для розвитку сили; 

 

 

 

 

 

 

 

вправи для розвитку гнучкості  

 

 

 

Діяльнісний компонент 

бере участь у спортивних іграх та естафетах 

 

Спортивні  ігри та естафети  

 

8 клас 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів/учениць 
Зміст навчального матеріалу  

Теоретико-методичні знання 

Знаннєвий компонент 

Учень, учениця: 

наводить приклади визначних спортивних 

досягнень олімпійців;  

характеризує цінності олімпізму, 

називає: ознаки обмороження, опіків та 

профілактику їх попередження; правила 

загартування холодовими та тепловими 

процедурами; 

Ціннісний компонент 

пояснює значення занять фізичною 

культурою та спортом для підтримання 

розумової працездатності; 

характеризує засоби та методи розвитку 

швидкісно-силових якостей; 

Діяльнісний компонент 

 

 

Визначні спортивні досягнення олімпійців.  

 

Основні цінності олімпізму.  

Правила загартування холодовими та 

тепловими процедурами. Допомога при 

обмороженнях та опіках. 

Значення занять фізичною культурою та 

спортом для підтримання розумової 

працездатності.  

Засоби розвитку швидкісно-силових 

якостей та методи контролю.  

Правила безпеки на уроках і під час 

позаурочних фізкультурних занять 
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Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів/учениць 
Зміст навчального матеріалу  

дотримується правил безпеки на уроках і під час 

позаурочних фізкультурних занять 

Загальна фізична підготовка 

Знаннєвий та діяльнісний компонент 

Учень, учениця: 

виконує: повороти в русі наліво, направо, 

команду «Прямо!», організовувальні вправи;  

  різновиди ходьби, бігу, стрибків;  

  вправи в русі, в парах, у трійках, без 

предмета, з предметами (набивними м’ячами, 

гантелями, гімнастичними лавами, 

джгутами); 

  вправи для формування постави та 

запобігання плоскостопості;  

повторний біг на відрізках 15–30 м, 

прискорення до 20 м з різних вихідних 

положень; біг зі зміною швидкості і напрямку 

за сигналом; 

виконує: різновиди стрибків із завданнями; 

стрибки з поворотами, через різноманітні 

предмети; метання м’яча в ціль; акробатичні 

вправи; вправи на підвищеній опорі; 

подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 

4×9 м; естафети, що складаються із 

комбінованих вправ;  

  рівномірний біг до 1500 м; чергування бігу 

та ходьби  на дистанції до 1700 м; стрибки через 

скакалку;  

   згинання і розгинання рук в упорі лежачи 

підтягування у висі (хл.) та висі лежачи 

(дівч.); присідання на одній та двох ногах; 

пересування в упорі на руках; вправи з 

гантелями, гумовими джгутами; 

 вправи з широкою амплітудою рухів руками і 

ногами; махові рухи; активні та пасивні 

нахили; відведення ніг та рук за допомогою 

партнер(а/-ки); вправи на розтягування; 

вправи з гімнастичною палицею або 

скакалкою, складеною вчетверо;  

  стрибки на одній та двох ногах у довжину та 

висоту; перестрибування через перешкоди, 

відштовхуючись однією та двома ногами; 

вистрибування з присіду; кидки і ловіння 

набивного м’яча (1 кг) в парах; кидки 

набивного м’яча (1 кг) різними способами; 

 

 

Стройові вправи 

 

 

ходьба; біг; стрибки;  

загальнорозвивальні вправи;  

 

 

 

вправи для формування постави; 

 

вправи для розвитку швидкості;  

 

 

 

вправи для розвитку спритності;  

 

 

 

 

 

 

 

вправи для розвитку витривалості;  

 

 

вправи для розвитку сили; 

 

 

 

 

 

вправи для розвитку гнучкості;  

 

 

 

 

 

 

 

вправи для розвитку швидкісно-силових 

якостей  
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Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів/учениць 
Зміст навчального матеріалу  

Діяльнісний компонент 

бере участь у спортивних іграх; 

дотримується правил безпеки на уроках і під 

час позаурочних фізкультурних занять 

 

Спортивні ігри  

 

9 клас 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів/учениць 
Зміст навчального матеріалу  

Теоретико-методичні знання 

Знаннєвий та діяльнісний компонент 

Учень, учениця: 

пояснює основи раціонального харчування;  

називає: досягнення українських олімпійців 

на міжнародній арені, роль Національного 

олімпійського комітету України для розвитку 

спорту; 

має уявлення про правила домедичної 

допомоги під час травм; 

дотримується правил безпеки на уроках і під 

час позаурочних фізкультурних занять; 

Ціннісний компонент 

характеризує правила самостійних занять 

фізичними вправами; 

 

 

Основи раціонального харчування.  

 

Олімпійська Україна. Національний 

олімпійський комітет України.  

 

 

Домедична допомога при травмах (забій, 

вивих, перелом, розтягнення). 

Правила безпеки на уроках і під час 

позаурочних фізкультурних занять. 

 

 

Правила самостійних занять фізичними 

вправами.  

Загальна фізична підготовка 

Знаннєвий та діяльнісний компонент 

Учень, учениця: 

виконує: організовувальні вправи, поворот 

кругом в русі;  

  різновиди ходьби, бігу, стрибків; 

  загальнорозвивальні вправи; вправи в русі, в 

парах, у трійках, у групах, із предметами – 

набивними м’ячами, гімнастичними лавами, 

джгутами; 

  вправи для формування постави та 

запобігання плоскостопості;  

  повторний біг на відрізках 30–60 м; 

прискорення до 30 м з різних вихідних 

положень; біг зі зміною швидкості й 

напрямку за сигналом; 

  різновиди стрибків із завданнями; стрибки з 

поворотами, через різноманітні предмети; 

подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 

4×9 м; 

рівномірний біг до 1500 м; біг 300–400 м з 

інтервалом по 1–2–3 рази; біг у перемінному 

темпі до 2000 м; стрибки через скакалку; 

виконує: згинання і розгинання рук в упорі 

лежачи; підтягування у висі (хл.) та висі 

лежачи (дівч.), присідання на одній та двох 

 

 

Стройові вправи; 

 

ходьба; біг; стрибки;  

загальнорозвивальні вправи;  

 

 

 

вправи для формування та корекції 

постави; 

вправи для розвитку швидкості; 

 

 

 

вправи для розвитку спритності; 

 

 

 

 

вправи для розвитку витривалості;  

 

 

 

вправи для розвитку сили;  
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Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів/учениць 
Зміст навчального матеріалу  

ногах; вправи з гантелями, з подоланням ваги 

партнера, вправи на силових тренажерах; 

 вправи з широкою амплітудою рухів руками 

й ногами; махові рухи; активні та пасивні 

нахили; вправи на розтягування; вправи з 

гімнастичною палицею або скакалкою, 

складеною вчетверо; 

  стрибки з місця в довжину та висоту; серійні 

стрибки з поштовхом однієї та двох ніг; 

вистрибування з присіду; стрибки «в 

глибину» з наступним вистрибуванням угору; 

кидки і ловіння набивного м’яча (1 кг) в парах 

 

 

 

 

 

 

вправи для розвитку гнучкості;  

 

 

 

 

 

вправи для розвитку швидкісно-силових 

якостей 

 

 

 

 

Діяльнісний компонент 

бере участь у спортивних іграх 

 

Спортивні  ігри  

 

 

Орієнтовні навчальні нормативи для оцінювання розвитку фізичних якостей 

5 клас 

Показники фізичних якостей 

Рівень компетентності 

н
и

зь
к

и
й

 

се
р

ед
н

ій
 

Д
о
ст

а
т
н

ій
 

в
и

со
к

и
й

 
Швидкість: 

Біг 30 м (с) 

Хл. Більше 7,0 7,0 6,5 5,8 

Дівч. Більше 7,4 7,4 6,9 6,2 

Витривалість: рівномірний біг 

без урахування часу (м) 
Хл. До 600 600 800 1000 

Дівч. До 500 500 800 1000 

Гнучкість: нахил тулуба вперед із 

положення сидячи (см) 
Хл. До 2 2 3 5 

Дівч. До 5 5 7 10 

Сила: підтягування (кількість 

разів) 

Хл. у 

висі 
До 2 2 3 4 

Дівч. у 

висі 

лежачи 

До 3 3 6 8 

Згинання та розгинання рук в 

упорі лежачи  

(кількість разів) 

Хл. від 

підлоги 
До 4 4 7 10 

Дівч. від 

лави 
До 4 4 6 8 

Спритність: човниковий біг 

4×9 м (с) 

Хл. 13,3 12,6 12,0 11,4 

Дівч. 14,0 13,4 12,8 12,2 

Швидкісно-силові: стрибок у Хл. До 120 120 140 160 
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Показники фізичних якостей 

Рівень компетентності 

н
и
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к

и
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ст

а
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н

ій
 

в
и

со
к

и
й

 

довжину з місця (см) Дівч. До 110 110 120 140 

Метання малого м’яча на 

дальність (м) 
Хл. До15 15 22 28 

Дівч. До 10 10 13 16 

Піднімання тулуба в сід за 30 с 

(кількість разів) 
Хл. До 10 10 16 20 

Дівч. До 9 9 15 19 

 

6 клас 

Показники фізичних якостей 

Рівень компетентності 

н
и

зь
к

и
й

 

се
р

ед
н

ій
 

д
о
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а
т
н

ій
 

в
и
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к

и
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Швидкість: 

Біг 30 м (с) 

Хл. Більше 6,7 6,7 6,2 5,6 

Дівч. Більше 7,1 7,1 6,6 6,0 

Витривалість: рівномірний біг 

без урахування часу (м) 
Хл. До 700 700 1000 1200 

Дівч. До 600 600 800 1000 

Гнучкість: нахил тулуба 

вперед із положення сидячи (см) 

Хл. До2 2 4 6 

Дівч. До 6 6 8 11 

Сила: підтягування (кількість 

разів) 

Хл. у 

висі 
До 2 2 4 5 

Дівч. у 

висі 

лежачи 

До 4 4 8 12 

Згинання та розгинання рук в 

упорі лежачи (кількість разів) 

Хл. від 

підлоги 
До 6 6 10 14 

Дівч. від 

лави 
До 5 5 7 9 

Спритність:човниковий біг 4×9 

м (с) 

Хл. 12,9 12,3 11,7 11,1 

Дівч. 13,7 13,1 12,5 11,9 

Швидкісно-силові: стрибок у 

довжину з місця (см) 

Хл. До 130 130 150 170 

Дівч. До 120 120 130 150 

Метання малого м’яча на 

дальність (м) 
Хл. До 17 17 24 30 

Дівч. До 12 12 15 18 

Піднімання тулуба в сід за 30 с 

(кількість разів) 

Хл. До 11 11 17 21 

Дівч. До 10 10 16 20 

 

7 клас 

Показники фізичних якостей 

Рівень компетентності 

н
и
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Показники фізичних якостей 

Рівень компетентності 
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и
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и
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Швидкість: 

біг 30 м (с) 

Хл. Більше 6,4 6,4 6,0 5,4 

Дівч. Більше 6,8 6,8 6,4 5,8 

Витривалість: рівномірний біг 

1000 (хв.с) 

Хл. Більше 5.30 5.30 5.00 4.40 

Дівч. Більше 6.00 6.00 5.30 5.10 

Гнучкість: нахил тулуба 

вперед із положення сидячи (см) 

Хл. До 2 2 4 7 

Дівч. До 7 7 9 12 

Сила: підтягування (кількість 

разів) 

Хл.у 

висі 
До 3 3 5 7 

Дівч. у 

висі 

лежачи 

До 5 5 10 15 

Згинання та розгинання рук в упорі 

лежачи (кількість разів) 

Хл. від 

підлоги 
До 9 9 14 18 

Дівч. від 

лави 
До 6 6 9 12 

Спритність: човниковий біг 

4×9 м (с) 

Хл. 12,5 11,9 11,3 10,8 

Дівч. 13,4 12,8 12,3 11,8 

Швидкісно-силові: стрибок у 

довжину з місця (см) 
Хл. До 140 140 160 180 

Дівч. До 130 130 140 160 

Метання малого м’яча на 

дальність (м) 
Хл. До 20 20 26 34 

Дівч. До 14 14 16 20 

Піднімання тулуба в сід за 30 с 

(кількість разів) 
Хл. До 12 12 18 22 

Дівч. До 11 11 17 21 

8 клас 

Показники фізичних якостей 

Рівень компетентності 
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Швидкість: 

біг 30 м (с) 

Хл. Більше 6,2 6,2 5,8 5,2 

Дівч. Більше 6,7 6,7 6,2 5,6 

Витривалість: рівномірний біг 

(хв.с) 

Хл. 1500 

м 
Більше 8.00 8.00 7.20 6.50 

Дівч. 

1000 м 
Більше 6.00 6.00 5.30 5.10 

Гнучкість: нахил тулуба вперед із 

положення сидячи (см) 

Хл. До 2 2 5 8 

Дівч. До 8 8 10 13 

Сила: підтягування (кількість 

разів) 

Хл. у 

висі 
До 3 3 6 8 

Дівч. у 

висі 

лежачи 

До 5 5 12 16 

Згинання та розгинання рук в 

упорі лежачи  

Хл. від 

підлоги 
До 10 10 15 20 
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Показники фізичних якостей 

Рівень компетентності 
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(кількість разів) Дівч. від 

лави 
До 7 7 10 13 

Спритність: човниковий біг 

4×9 м (с) 
Хл. 12,1 11,6 11,0 10,4 

Дівч. 13,1 12,6 12,0 11,5 

Швидкісно-силові: стрибок у 

довжину з місця (см) 
Хл. До 150 150 170 185 

Дівч. До 130 130 145 165 

Метання малого м’яча на 

дальність (м) 

Хл. До 23 23 30 36 

Дівч. До 15 15 18 22 

Піднімання тулуба в сід за 30 с 

(кількість разів) 

Хл. До 13 13 19 24 

Дівч. До 12 12 18 23 

 

 

9-10 класи 

Показники фізичних якостей 

Рівень компетентності 
н

и
зь

к
и

й
 

се
р

ед
н

ій
 

до
ст

ат
н
ій

 

в
и

со
к

и
й

 

Швидкість: 

біг 30 м (с) 

Хл. Більше 6,0 6,0 5,6 5,0 

Дівч. Більше 6,7 6,7 6,0 5,5 

Витривалість: рівномірний біг 

(хв.с) 

Хл. 1500 

м 
Більше 7.30 7.30 7.00 6.30 

Дівч. 

1000 м 
Більше 6.00 6.00 5.30 5.10 

Гнучкість: нахил тулуба уперед із 

положення сидячи (см) 
Хл. До 2 2 5 9 

Дівч. До 9 9 11 14 

Сила: підтягування (кількість 

разів) 

Хл.у 

висі 
До 3 3 7 10 

Дівч. у 

висі 

лежачи 

До 5 5 15 18 

Згинання та розгинання рук в 

упорі лежачи  

(кількість разів) 

Хл. (від 

підлоги) 
До 12 12 18 25 

Дівч. 

(від 

лави) 

До 8 8 12 15 

Спритність: човниковий біг 

4×9 м (с) 

Хл. 11,7 11,2 10,6 10,1 

Дівч. 12,8 12,3 11,8 11,3 

Швидкісно-силові: стрибок у 

довжину з місця (см) 

Хл. До 160 160 180 200 

Дівч. До 135 135 150 170 

Метання малого м’яча на 

дальність (м) 

Хл. До 26 26 32 40 

Дівч. До 16 16 19 24 
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Показники фізичних якостей 

Рівень компетентності 

н
и

зь
к

и
й

 

се
р

ед
н

ій
 

до
ст

ат
н
ій

 

в
и

со
к

и
й

 

Піднімання тулуба в сід за 30 с 

(кількість разів) 
Хл. До14 14 20 26 

Дівч. До 13 13 19 25 

 
В школі-інтернаті години з фізичної культури враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів (наказ Міністерства 

охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 14 березня 2013р. за № 410/22942 «Про затвердження 

Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, 

утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та 

навчально-реабілітаційних центрів»). 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань навчально-

виховного комплексу. Тому формування навичок здорового способу життя та 

безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «фізична 

культура», та  «основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів 

інваріантної та варіативної складових навчального плану. Крім того фізичний 

розвиток учнів забезпечується шляхом проведення занять з ритміки та 

лікувальної фізкультури. 

       Корекційно-розвиткова робота. Навчальні плани для 5-9 класів для дітей з 

порушеннями слуху обов’язково включають години корекційно-розвиткових 

занять і реалізуються через курси: «Розвиток слухо-зоро-тактильного 

сприймання мовлення та формування вимови», «Ритміка», «Лікувальна 

фізкультура». 

Корекційно-розвиткові заняття проводять педагоги школи-інтернату; вчитель-

дефектолог, вчитель фізичної культури.  

   Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи є: 

1. Розвиток особистості (когнітивної, емоційно-вольової, ціннісно- 

мотиваційної і поведінкової сфер) та формування комунікативних навичок за 

допомогою словесної та жестової мов. 

2. Подолання вторинних порушень пізнавальної діяльності. 

3. Удосконалення навичок спілкування на слухозоровій основі (використання 

збережених аналізаторів та розвиток слухового сприймання), сприймання та 

продукування мовлення. 
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4. Розширення поняття про оточуюче середовище, поповнення запасу 

словесних та жестових одиниць. 

5. Посилення слухового компоненту в умовах слухозорового та вібраційного 

сприймання мовлення. 

6. Індивідуальна корекція порушень розвитку засобами (лікувальної 

фізкультури, психотерапії та ін.). 

    Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: розвиток слухового 

сприймання та формування вимови; розвиток слухо-зоро-тактильного 

сприймання мовлення та формування вимови, ритміка,  лікувальна фізкультура. 

    Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не враховуються 

при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

 

   Структура навчального плану. Детальний розподіл навчального 

навантаження  на тиждень окреслено у навчальному плані Піщанської школи-

інтернату (далі – навчальний план).  

   Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня 

освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами та 

визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.  

    Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей 

Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. 

Вони охоплюють інваріантну складову (у тому числі й корекційно-розвиткові 

заняття), сформовану на державному рівні, обов’язкову для спеціального 

закладу загальної середньої освіти для дітей з порушеннями слуху, та 

варіативну складову, якою передбачені додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, індивідуальних та групових занять.    

   Варіативну складову навчального плану школи-інтернату визначено 

самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та 

індивідуальні освітні потреби учнів, особливості регіону, рівень навчально-

методичного та кадрового забезпечення  і відображено в навчальному плані 

школи-інтернату.  

    Варіативна складова навчального плану використовується на підсилення 

предметів інваріантної складової – українська мова, математика, трудове 

навчання, фізична культура, історія України, хімія, географія.  
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   Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми з 

української мови, математики, трудового навчання, фізичної культури, історії 

України, хімії, географії здійснюється вчителями  самостійно. Розподіл годин 

фіксується у календарному плані, який погоджується директором школи-

інтернату. Вчителі зазначають проведені уроки у частині класного журналу, 

відведеного для предмета, на підсилення якого використано  зазначені години.  

  Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також завдяки 

запровадженню в навчальних програмах резервного часу, що створює простір 

для задоволення освітніх потреб здобувачів(учнів/вихованців), вирівнювання їх 

досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.  

   Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділ класів на групи під 

час вивчення окремих предметів у спеціальних закладах загальної середньої 

освіти для дітей з особливими освітніми потребами встановлюються відповідно 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про 

затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 

закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп 

загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на 

групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних 

закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 

року за № 229/6517 (зі змінами).  

   Навчальний план зорієнтовано на роботу основної  школи за 5-денним 

навчальним тижнем.  

   Структуру навчального року, графік шкільних канікул визначено школою-

інтернатом самостійно відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України.  

      У 2021-2022 навчальному році навчальний процес розпочинається з 1 

вересня «Днем знань» і триває до 27 травня 2022 року.  Навчальні заняття 

організовуються за семестровою системою.  

Структурна частина 

навчального року 

Період 

І семестр 

 

З 01 вересня по 24 грудня 2021 р. 

ІІ семестр 

 

з 10 січня по 27 травня 2022 року 
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    Повноцінність базової середньої освіти дітей з особливими освітніми 

потребами забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин 

начального плану, які обов’язково фінансуються з відповідного бюджету.  

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у навчальних 

програмах, які використовуються педагогами для 5-9 класів. 

 

 

ПЕРЕЛІК 

навчальних програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки України 

 для навчання дітей з особливими освітніми потребами  

 в 5-9 класах у 2021/2022 навчальному році 

 

№ 

з\

п 

Назва Автор Клас Видавництво Рік 

видання 

 

Для глухих дітей 

 
1. Комплект навчальних програм для 

6-7 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для глухих дітей: 

«Українська мова»; «Українська 

література»; «Українська жестова 

мова», «Англійська мова»; 

«Зарубіжна література»; «Історія 

України»;«Всесвітня історія»; 

«Математика»; «Алгебра»; 

«Геометрія»; «Біологія»; 

«Географія»; «Фізика»;«Хімія»; 

«Музичне мистецтво»; 

«Образотворче мистецтво»; 

«Трудове навчання»; 

«Інформатика»;Основи здоров’я»; 

За ред. 

Колупаєвої  

А. А., 

Жук В. В. 

6-7 mon.gov.ua 

imzo.gov.ua 

2015 

К
ан

ік
у

л
и

 

осінні 

 

з 25 жовтня по 31 жовтня 2021 року 

зимові 

 

з 25 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року 

весняні 

 

з 28 березня по 03 квітня 2022 року 
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«Фізична культура» 

2. Комплект навчальних програм для 

спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для глухих 

дітей 

8-10 класи ((хімія, українська 

література, зарубіжна 

література, геометрія, алгебра, 

інформатика, всесвітня 

історія,іноземна (англійська) мова, 

біологія, 

правознавство, фізика, мистецтво, 

фізична культура, 

українська мова, українська 

жестова мова, трудове 

навчання, географія, історія 

України, основи здоров’я) 

Жук В.В., 

 

Таранченко 

О.М., 

Шевченко 

В.М., 

Литвинова 

В.В., 

Адамюк Н.Б. 

8-10 mon.gov.ua 

imzo.gov.ua 

2016 

Для дітей зі зниженим слухом 

 

3. Комплект навчальних програм для 

6-7 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей зі зниженим 

слухом: «Українська 

мова»;«Українська література»; 

«Українська жестова мова», 

«Англійська мова»; «Зарубіжна 

література»; «Історія України»; 

«Всесвітня історія»; 

«Математика»; 

«Алгебра»; «Геометрія»; 

«Біологія»; «Географія»;«Фізика»; 

«Хімія»; «Музичне мистецтво»; 

«Образотворче мистецтво»; 

«Трудове 

навчання»;«Інформатика»; 

«Основи здоров’я»; 

«Фізичнакультура» 

За ред. Колупаєвої А. А.,Жук В. В. 

За ред. 

Колупаєвої 

А. А., 

Жук В. В. 

 

6-7 mon.gov.ua 

 

2015 

Для дітей з інтелектуальними порушеннями 

 

4. Комплект навчальних програм для 

дітей з інтелектуальними 

порушеннями для 5-10 класів 

(українська мова, українська 

література, Я у світі, історія 

України, основи правознавства, 

математика, природознавство, 

географія, фізика і хімія в побуті, 

музичне мистецтво, образотворче 

мистецтво, трудове навчання, 

інформатика, основи здоров’я, 

За ред. 

Кравець Н.П. 

5-10 Націоальний 

педагогічний 

університет 

імені 

М.П.Драгоман

ова, Київ 

2019 
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фізична культура). 

Корекційно-розвиткова робота 

 

5. Програма з корекційно-

розвиткової роботи «Розвиток 

слухового сприймання та 

формування вимови для дітей зі 

зниженим слухом» для 

підготовчих , 1-5 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів зі спеціальною та 

інклюзивною формами навчання, 

навчально-реабілітаційних 

центрів 
 

Федоренко 

О.Ф., Мала Н.І, 

Савчук О.О., 

Москаленко 

Т.І. 

1-5 mon.gov.ua 

imzo.gov.ua 
2016 

6. Програма з корекційно-розвиткової 

роботи «Розвиток слухового 

сприймання та формування вимови 

для дітей зі зниженим слухом»          

для 6-10 класів спеціальних ЗНЗ 

Федоренко О. Ф. 

Автомонова І. В. 

Різоль М. В. 

Коноваленко 

М.В 

6-10 mon.gov.ua 

imzo.gov.ua 
2017 

7. Програма з корекційно-

розвиткової роботи «Розвиток 

слухового сприймання мовлення 

та формування вимови для 

глухих дітей» для 6-10 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів зі спеціальною та 

інклюзивною формами навчання, 

навчально-реабілітаційних 

центрів 

Федоренко 

О.Ф., 

Автомонова 

І.В,  Різоль 

М.В., 

Коваленко 

М.В. 

6-10 mon.gov.ua 

imzo.gov.ua 
2017 

8. Програма з корекційно-

розвиткової роботи «Лікувальна 

фізична культура» для 5-10 

класів 

спеціальних ЗНЗ для глухих дітей 

Форостян О.І; 

Шеремет Б.Г., 

Лещій Н. П., 

Малій В. М 

5-10 mon.gov.ua 

imzo.gov.ua 

2017 

9 Програма з корекційно-

розвиткової роботи«Ритміка» для 

5-10 класів 

спеціальних ЗНЗ для глухих дітей 

Вовченко О.А. 5-10 mon.gov.ua 

imzo.gov.ua 

2017 

10 Програма з корекційно-

розвиткової роботи «Ритміка» 

для 5-10 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей зі зниженим 

слухом  

Вовченко О.А. 5-10 mon.gov.ua 

imzo.gov.ua 

2017 

11 Програма з корекційно-

розвиткової роботи «Лікувальна 

фізична культура» для 5-10 

класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей зі зниженим 

слухом  

Форостян О.І, 

Шеремет Б.Г., 

Лещій Н.П., 

Малій В.М. 

5-10 mon.gov.ua 

imzo.gov.ua 

2017 

12 Програма з корекційно- Редько Л.О. 5-10 mon.gov.ua 2016 
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розвиткової роботи «Ритміка» 

для 5-10 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей з 

інтелектуальними порушеннями 

Безкоровайна 

Л.А. 

Гладченко І.В. 

imzo.gov.ua 

13 Програма з корекційно-

розвиткової роботи «Лікувальна 

фізична культура» для 5-10 

класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей з 

інтелектуальними порушеннями 

Бобренко І.В. 5-10 mon.gov.ua 

imzo.gov.ua 

2016 

 

Навчально-методичні посібники, підручники 

6 Українська мова  Заболотний 

О.В. 

Заболотний 

В.В. 

6 «Генеза»,     

Київ 

2014 

7 Українська література Авраменко 

О.М. 

6 «Грамота», 

Київ 

2014 

8 Українська мова Глазова О.П. 7 Видавничий 

дім «Освіта», 

Київ 

2015 

9 Українська література  Коваленко Л.Т. 7 Видавничий 

дім «Освіта», 

Київ 

2015 

10 Українська мова  Глазова О.П. 9 «Ранок»,  

Харків 

2017 

11 Українська література  Коваленко Л.Т. 9 «Оріон», Київ 2016 

12 Українська мова Глазова О.П. 10 «Ранок»,  

Харків 

2017 

13 Українська література  Коваленко Л.Т. 10 «Оріон», Київ 2017 

14 Світова література  Ніколенко 

О.М. 

Конєва Т.М. 

5 «Грамота», 

Київ 

2013 

15 Світова література Ніколенко 

О.М. 

Конєва Т.М. 

6 «Грамота», 

Київ 

2014 

16 Зарубіжна література  Міляновська Н. 7 «Астон», 

Тернопіль 

2015 

17 Зарубіжна література  Волощук Є. 

Слободянюк О. 

9 «Генеза», 

Київ 

2016 

18 Вступ до історії  Пастушенко Р. 5 «Астон, 

Тернопіль 

2018 

19 Історія стародавнього світу Шалагінова 

О.І. 

Шалагінов Б.Б. 

6 «Педагогічна 

преса», Київ 

2006 

20 Історія України  Власов В.С. 7 «Генеза», 

Київ 

2015 

21 Історія середніх віків Крижанівський 

О.П. 

Хірна О.О. 

7 Оріяна-Нова», 

Львів 

2007 
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22 Історія України  Гісем О.В. 

Мартинюк О.О. 

8 «Ранок», 

Харків 

2016 

23 Всесвітня історія  Литовченко 

С.Д. 

Дячков С.В. 

8 «Ранок», 

Харків 

2016 

24 Географія Бойко В.М. 

Міхелі С.В. 

6 «Сиция», 

Харків 

2014 

25 Географія материків і океанів Пестушко В.Ю. 

Уварова Т.М. 

7 «Генеза», 

Київ 

2007 

26 Географія Бойко В.М. 

Дітчук І.Л. 

9 «Підручники і 

посібники», 

Тернопіль 

2017 

27 Правознавство  Сутковий В.П. 

Філіпенко Т.М. 

9 «Генеза», 

Київ 

2012 

28 Основи правознавства  Ремех Т.О. 

Пометун О.І. 

10 «Літера 

ЛТД»,Київ 

2017 

29 Математика  Мерзляк А.Г. 5 «Гімназія», 

Харків 

2018 

30 Математика  Тарасенкова 

Н.А. 

5 Видавничий 

дім «Освіта», 

Київ 

2013 

31 Математика  Тарасенко Н.А. 6 Видавничий 

дім «Освіта», 

Київ 

2014 

32 Алгебра  Тарасенко Н.А. 8 «Оріон», Київ 2016 

33 Геометрія Мерзляк А.Г. 8 «Гімназія», 

Харків 

2016 

34 Математика (Алгебра і початки 

аналізу та геометрія) 

Бевз Г.П. 9 Видавничий 

дім «Освіта», 

Київ 

2018 

35 Фізика  Бар’яхтара В.Г. 7 «Ранок», 

Харків 

2015 

36 Фізика  Бар’яхтара В.Г. 8 «Ранок», 

Харків 

2016 

37 Фізика  Головко М.В. 9 «Педагогічна 

думка», Київ 

2018 

38 Біологія  Костіков І.Ю. 

Волгін С.О. 

7 «Світоч», 

Київ 

2014 

39 Біологія  Соболь В.І. 9 «Грамота», 

Київ 

2016 

40 Біологія Шаламов Р.В. 

Носов Г.А. 

10 «Соняшник», 

Харків 

2017 

41 Природознавство Ярошенко О.Г. 

Бойко В.М. 

5 «Світоч», 

Київ 

2018 

42 Природознавство Коршевнюк 

Т.В. 

Баштовий В.І. 

5 «Генеза», 

Київ 

2013 

43 Хімія  Попель П.П. 

Крикля Л.С. 

7 «Академія», 

Київ 

2015 

44 Хімія Попель П.П. 

Крикля Л.С. 

9 «Академія», 

Київ 

2017 

45 Основи здоров’я Бех І.Д. 5 «Алатон», 2018 
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Київ 

46 Основи здоров’я Бойченко Т.Є. 

Василенко І.П. 

6 «Генеза», 

Київ 

2014 

47 Основи здоров’я Бойченко Т.Є. 7 «ґенеза», Київ 2015 

48 Основи здоров’я Бех І.Д. 

Воронцова Т.В. 

9 «Алатон», 

Київ 

2017 

49 Основи здоров’я Бех І.Д. 

Воронцова Т.В 

10 «Алатон», 

Київ 

2017 

50 Англійська мова Карпюк О.Д. 5 «Астон», 

Тернопіль 

2015 

51 Англійська мова  Карпюк О.Д. 6 «Астон», 

Тернопіль 

2013 

52 Англійська мова  Карпюк О.Д. 7 «Астон», 

Тернопіль 

2014 

53 Навчально-методичний комплект 

(робочий зошит, зошит з тестами, 

книга для вчителя) 

(перший рік навчання) 

Пахомова Т.Т. 5 Тов. 

«Методика 

Паблішинг» 

2019 

54 Навчально-методичний комплект 

(робочий зошит, зошит з тестами, 

книга для вчителя) 

(другий рік навчання) 

Пахомова Т.Т. 7 Тов. 

«Методика 

Паблішинг» 

2019 

55 Навчально-методичний комплект 

(робочий зошит, зошит з тестами, 

книга для вчителя) 

(третій рік навчання) 

Пахомова Т.Т. 

Бондар Т.І. 

7 Тов. 

«Методика 

Паблішинг» 

2019 

56 Робочий зошит, книга для 

вчителя, тести до підручника 

«Англійська мова» (5-й рік 

навчання) 

Бондар Т.І. 

Пахомова Т.Т. 

9 Тов. 

«Методика 

Паблішинг» 

2019 

57 Інформатика Коршунова 

О.В. 

Завацький О.І. 

5 «Освіта», 

Київ 

2018 

58 Інформатика  Ривкінд Й.Я. 

Лисенко Т.І. 

5 «Генеза», 

Київ 

2013 

59 Інформатика  Ривкінд Й.Я. 

Лисенко Т.І. 

6 «Генеза», 

Київ 

2014 

60 Інформатика  Ривкінд Й.Я. 7 «Генеза», 

Київ 

2015 

61 Інформатика  Ривкінд Й.Я., 

Лисенко Т.І. 

9 «Генеза», 

Київ 

2017 

62 Трудове навчання  Терещук Б.М. 

Загорний В.К. 

5 «Генеза», 

Київ 

2013 

63 Трудове навчання  Терещук Б.М. 

Дятленко С.М. 

6 «Генеза», 

Київ 

2014 

64 Трудове навчання  Терещук Б.М. 

Дятленко С.М. 

7 «Генеза», 

Київ 

2015 

65 Трудове навчання, навчальний 

посібник для 7 класів спеціальної 

загальноосвітньої школи  

Терещук Б.М. 7 «Благовіст», 

Київ 

2003 

66 Трудове навчання  Ходзинська 

І.Ю. 

9 «Ранок», 

Харків 

2017 
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Теменко В.П. 

67 Мистецтво  Калініченко 

О.В. 

Масол Л.М. 

6 «Сиция», 

Харків 

2014 

68 Мистецтво Масол Л.М. 9 «Освіта», 

Київ 

2017 

69 Музичне мистецтво  Лобова О.В. 6 «Школяр», 

Київ 

2016 

 

     Навчальний план школи-інтернату (додатки 1,2,3,4) складено на основі 

освітньої програми відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  

№ 627 від 12.06.2018 року, додаток 6 до Типової освітньої програми 

(навчальний план спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням 

українською мовою для дітей з порушеннями слуху (глухих дітей), додаток 8 до 

Типової освітньої програми( навчальний план спеціальних закладів загальної 

середньої освіти з навчанням українською мовою для дітей з порушеннями 

слуху (дітей зі зниженим слухом), додатку 10 до Типової освітньої програми 

(навчальний план  спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням 

українською мовою для дітей зі складними порушеннями розвитку (з 

порушеннями слуху в поєднанні з інтелектуальними порушеннями) та додатку 

18 до Типової освітньої програми (навчальний план  спеціальних закладів 

загальної середньої освіти з навчанням українською мовою для дітей  з 

інтелектуальними порушеннями. 
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                                                                                                                Додаток 1 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ  
 Директор Піщанської спеціальної                                                                         

 загальноосвітньої школи-інтернату                                                                       

 Вінницької обласної Ради                                                                              

 ______________ Ацеховська О.В.                                                                          

                                                                                                  ________________ 2021 року                                                                         

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернатуВінницької обласної Ради 

для дітей з порушеннями слуху (глухих дітей) з навчанням українською мовою  

на 2021-2022 н.р. Основна школа (5-9 класи) 

 

Освітні галузі 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах 

5-А 7-А 9-А 

Мови і літератури  Українська мова 3 3 2 

Українська література  2 2 2 

Українська жестова мова 2 2 2 

Іноземна мова (англійська) 2 2 2 

Зарубіжна література  1 1 1 

Суспільствознавство Історія України  1 1 1 

Всесвітня історія  - 1 1 

Основи правознавства - - 1 

Математика Математика 4 - - 

Алгебра - 2 2 

Геометрія - 2 2 

Природознавство  Природознавство 1 - - 

Біологія - 2 2 

Географія  - 1 2 

Фізика  - 2 2 

Хімія - 1 2 

Мистецтво  Образотворче мистецтво 1 1 - 

Мистецтво  - - 1 

Технології Трудове навчання  3 2 2 

 Інформатика  1 1 1 

Здоров’я і фізична культура  Основи здоров’я  1 1 1 

Фізична культура  2 2 2 

Разом   24 29 31 

Корекційно-розвиткові 

заняття  

Розвиток слухо-зоро-тактильного  

сприймання мовлення та 

формування вимови 

10 5 3 

Лікувальна фізкультура  (ритміка) 2 2 2 

Додаткові години на навчальні 

предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та 

консультації 

Українська мова 1 1 1 

Гранично допустиме 

навантаження  

 25 30 32 

Заступник директора з навчально-виховної роботи                       Л.Швець       

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 року № 627, таблиця 6                                                                                                                                                                                                          
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                                                                                                                Додаток 2 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ  

                                                                                                   Директор Піщанської спеціальної                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                     загальноосвітньої школи-інтернату                                    

 Вінницької обласної Ради                                                                                      

 ______________ Ацеховська О.В. 

                                                              31.08.2021 року 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернатуВінницької обласної Ради 

для дітей з порушеннями слуху (дітей зі зниженим слухом)  

з навчанням українською мовою на 2021-2022 н.р. 

                                              Основна школа (8 клас) 

 

Освітні галузі 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин 

на тиждень 

у класах 

             8 

Мови і літератури  Українська мова 3 

Українська література  2 

Українська жестова мова 1 

Іноземна мова (англійська) 2 

Зарубіжна література  1 

Суспільствознавство Історія України  1 

Всесвітня історія  1 

Основи правознавства - 

Математика Математика 4 

Алгебра - 

Геометрія - 

Природознавство  Природознавство - 

Біологія 1 

Географія  2 

Фізика  - 

Хімія - 

Мистецтво  Образотворче мистецтво 1 

Музичне мистецтво  1 

Технології Трудове навчання  3 

Інформатика  1 

Здоров’я і фізична 

культура  

Основи здоров’я  1 

Фізична культура  2 

Разом   27 

Корекційно-розвиткові 

заняття  

Розвиток слухо-зоро-тактильного  

сприймання мовлення та формування вимови 

6 

Лікувальна фізкультура  (ритміка) 2 

Додатковий час на 

навчальні предмети  

Українська мова 1 

Математика  1 

Гранично допустиме 

навантаження  

 28 

 Заступник директора з навчально-виховної роботи                                Л.Швець                               

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 року № 627, таблиця 8                                                                          
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                                                                                            Додаток 3 

                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ  

  Директор Піщанської спеціальної                                                                             

                                                                          загальноосвітньої школи-інтернату 

  Вінницької обласної Ради                                                                             

                                                                            ______________ Ацеховська О.В.                                                                                                                                                                        

31.08. 2021 року 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Вінницької обласної Ради 

для дітей зі складними  порушеннями розвитку   

(з порушеннями слуху в поєднанні з інтелектуальними порушеннями) 

з навчанням українською мовою на 2021-2022 н.р. Основна школа (7,9 класи) 

 

Освітні галузі 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах 

7-Б 9-Б 

Мови і літератури  Українська мова 3 3 

Українська література  2 2 

Українська жестова мова 2 2 

Суспільствознавство Історія України  - 2 

Я у світі  1 - 

Основи правознавства - - 

Математика Математика 3 3 

Природознавство  Природознавство 1 1 

Географія  - 1 

Фізика  і хімія в побуті - 2 

Мистецтво  1 1 

Технології Трудове навчання  6 7 

 Інформатика  1 1 

Здоров’я і фізична культура  Основи здоров’я  1 1 

Фізична культура  2 2 

Разом   23 28 

Корекційно-розвиткові 

заняття  

Розвиток слухо-зоро-тактильного  

сприймання мовлення та формування 

вимови 

6 4 

Лікувальна фізкультура  (ритміка) 2 2 

Додатковий час на навчальні 

предмети  

Трудове навчання - 1 

Українська мова 1  

Математика  1 - 

 Фізична культура - 2 

Гранично допустиме 

навантаження  

 25 30 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи                                          Швець Л.М. 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 року №627, таблиця 10  


