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Загальні положення Освітньої програми для дітей з порушеннями слуху

Освітня програма Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
Вінницької обласної Ради для 11 класу розроблена на виконання Закону
України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної
загальної середньої освіти», 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» та
типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня для
дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом Міністерства
освіти і науки України від 22.07.2020 року № 944.
Мета освітньої програми
Освітня програма Піщанської школи-інтернату для 11 класу (далі – Освітня
програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом
освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями
обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та
повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).
Завдання освітньої програми
Освітня програма визначає:
загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі
взаємозв’язки окремих предметів, а також логічну послідовність їх вивчення, які
подані в рамках навчального плану;
очікувані результати навчання учнів, подані в рамках навчальних програм, які
мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на
офіційному веб-сайті МОН;
форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього
забезпечення якості освіти;
вимоги до осіб, які навчатимуться за цією Освітньою програмою.
Очікувані результати навчання здобувачів освіти
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті,
визначено завдання, які має реалізувати педагог у рамках кожної освітньої галузі.
Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових
компетентностей учнів.
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№
з/п
з
/
п

1

Ключові
компетентності

Спілкування
державною мовою
та українською
жестовою мовою

Компоненти

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,
властивостей, доведення правил, теорем.

2

Спілкування
іноземними мовами
(здобувачі освіти зі
складними
порушеннями розвитку
іноземну мову не
вивчають)

формулювання

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 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.
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3

Математична
компетентність

4

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

5

Інформаційноцифрова
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
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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

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
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7

Ініціативність і
підприємливість

Уміння: (самостійно або за допомогою) генерувати нові ідеї,
вирішувати життєві проблеми,
аналізувати,
прогнозувати, ухвалювати оптимальні
рішення;
використовувати
критерії
раціональності, практичності, ефективності та точності, з
метою вибору найкращого рішення; аргументувати та
захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні
стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання
життєвого завдання.
Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у
собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх;
позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей
інших.
Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту
(оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і
громадянська
компетентності

Уміння: (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 послна 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 і товарів

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
6н.6іко6ного6ваної, 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
5

порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу
життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю,
нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти,
завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі,
які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і
підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та
громадянська компетентності будуть 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» буде спрямоване на формування в учнів здатності
застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії
стануть засобом інтеграції ключових компетентностей, окремих предметів та
предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного
середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими 7 темами, які
допомагатимуть формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому,
розвиватимуть здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.
Навчання за наскрізними лініями буде реалізовано насамперед через:
організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем будуть
враховуватися при формуванні духовного, соціального і фізичного
середовища навчання; окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при
вивченні предмета проводитимуться відповідні трактовки, приклади і методи
навчання, будуть реалізовані 7 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; роботу в
проектах; позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.
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Підприємливість і
фінансова
грамотність

Здоров’я і безпека

Громадянська відповідальність

Екологічна безпека й сталий
розвиток

Наскрізна
лінія

Коротка характеристика
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.
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.

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.
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.
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Необхідною умовою формування компетентностей стане діяльнісна
спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних
видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а
також практична його спрямованість. Демонструватимемо не лише
виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створюватимемо
умови для самостійного виведення нового знання, сприятимемо перевірці
його на практиці і встановленню причинно-наслідкових зв’язків шляхом
створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших
видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей допомагатиме
встановлення та реалізація в освітньому процесі 8 зв’язків, а саме: змістовоінформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх
використання посилюватиме пізнавальний інтерес учнів до навчання і
підвищуватиме рівень їхньої загальної культури, створюватиме умови для
систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду.
Учні набуватимуть досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх
в нові ситуації. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих
предметів, виконуватимуться на заняттях із практикуму (виконання
експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція передбачатиме
обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем будуть
розкриватися нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова
конференція буде комплексною, тобто реалізуватиме 9 9 зв’язки в
узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія
сприятиме
цілеспрямованому
ознайомленню
учнів
з
об’єктами
спостереження.
Форми організації освітнього процесу
Основними формами організації освітнього процесу в навчальному закладі
є уроки різних типів. З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку
компетентностей крім уроку проводитимуться 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
будуть застосовувати на практичних заняттях і заняттях практикуму.
Практичне заняття – це така форма організації, в якій учням надається
можливість використовувати отримані ними знання у практичній діяльності.
Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей
виконуватиме навчально-практичне заняття. Учні одержуватимуть конкретні
завдання, з виконання яких звітуватимуть перед вчителем. Практичні заняття
та заняття практикуму також будуть будуватися з метою реалізації
контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно
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виготовлятимуть вироби, проводитимуть виміри та звітуватимуть за
виконану роботу.
Проводитимуться заняття в малих групах, ланках (у тому числі робота учнів
у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконуватимуть роботу
консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.
Екскурсії в першу чергу будуть покликані показати учням практичне
застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів
(можливо поєднуватимуться зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу
для виконання визначених завдань). Учні будуть самостійно знімати та
монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного
розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконуватимуть самостійно
розподілені ролі та аналізуватимуть виконану роботу.
Форми організації освітнього процесу будуть 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 визначатиме самостійно, враховуючи
конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних
очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з окремих
предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти
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 учнями 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 учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня
педагогічних працівників.
Освітні галузі
З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план Піщанської
школи-інтернату містить усі предмети інваріантної складової, передбачені
обраним варіантом навчального плану цієї освітньої програми.
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Українська мова
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне
використання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння українською мовою учнями
профільної ланки сприяє залученню до надбань культури українського народу, виробляє
почуття впевненості у власних силах, допомагає свідомо мотивувати вибір майбутньої
професії.
Відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, з
урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій до мовної освіти, завданнями освітньої
галузі в старшій школі є подальший розвиток базових лексичних, граматичних,
стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі узагальнення й
поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище, вироблення комунікативних умінь
і навичок ефективного спілкування в різних життєвих ситуаціях.
Мета курсу української мови в класах технологічного, природничо-математичного,
спортивного напрямів, суспільно-гуманітарному напряму (економічний профіль) полягає
в узагальненні й систематизації знань, здобутих у процесі вивчення основного курсу
української мови, а також їхньому поглибленні відповідно до вимог, що ставляться перед
абітурієнтами й студентами середніх та і вищих навчальних закладів, піднесенні культури
мовлення учнів, насамперед шляхом удосконалення вмінь ефективного оперування
мовними й мовленнєвими знаннями, зокрема стилістичними, текстотворчими,
риторичними.
Навчальні завдання:

виховання в учнів почуття національної свідомості, що значною мірою сприяє
підвищенню мотивації вивчення української мови;

формування комунікативної, мовної, мовленнєвої, предметної, прагматичної,
соціокультурної компетентностей учнів на основі свідомого опанування мовної й
мовленнєвої теорії;

корекція орфографічної й пунктуаційної грамотності старшокласників;












збагачення словникового запасу учнів термінологічною лексикою та
фразеологією.
Отже, у процесі навчання української мови в класах технологічного, природничоматематичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного напряму (економічний
профіль) необхідно розв’язати важливі загальноосвітні, виховні й практичні завдання, а
саме:
підготувати старшокласників до використання мовних ресурсів в усіх ланках виробничої і
невиробничої сфери;
сформувати в них уміння й навички доцільного використання мовних засобів у різних
життєвих ситуаціях із дотриманням українського мовленнєвого етикету;
виховувати в старшокласників шанобливе ставлення до української мови як державної;
створити умови для свідомого опанування учнями міцних знань про українську мову (її
лексичний склад, граматичну будову, текстотворчі ресурси як основи для формування
мовних та мовленнєвих умінь і навичок);
виробити в старшокласників потребу в постійному вдосконаленні рівня знань, культури
мовлення.
Крім того, вивчення української мови сприяє розв’язанню завдань, найважливішими
серед них є:
інтелектуальний і соціокультурний розвиток учнів;
розвиток логічного й образного мислення;
формування в учнів умінь самостійно підвищувати рівень знань із предмета й
удосконалювати культуру мовлення.
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Зміст програми диференційовано за взаємопов’язаними змістовими лініями:
мовленнєвою, мовною, соціокультурною, діяльнісною.
Мовленнєва змістова лінія передбачає засвоєння учнями профільних класів
мовленнєвознавчих понять, на основі яких формуються вміння й навички в різних видах
мовленнєвої діяльності — аудіюванні, читанні, говорінні, письмі. Програмою передбачено
систематичне, розосереджене вдосконалення правописної грамотності учнів.
Мовна змістова лінія орієнтує на вдосконалення знань мовної системи —
інструментарію формування комунікативної компетентності учнів профільної школи.
Соціокультурна змістова лінія ґрунтується на розумінні мови як носія культурних
цінностей, основи професійного становлення людини, засобу формування мовної картини
світу.
Діяльнісна змістова лінія визначає найважливіші вміння й навички, що
забезпечують інтелектуальну, пізнавальну, творчу діяльність учнів профільних класів.
Для врахування потреб учнів профільної школи в удосконаленні особистісних
мовотворчих якостей і підготовці до професійної діяльності програмою передбачено
засвоєння відомостей з практичної стилістики, культури мовлення, основ риторики,
елементів комунікативної лінгвістики. Ці відомості спрямовані на поглиблення знань про
мовні норми, вивчення мови в реальних процесах спілкування, стилістичні особливості
мовних одиниць, риторичні поняття та доречне застосування їх в усному й писемному
мовленні старшокласників.
Важливим є принцип вивчення мови в міжрівневих, внутрішньорівневих зв’язках,
що передбачає врахування того, що мова є складною багаторівневою системою, рівні якої
містять набір певних мовних одиниць,тісно пов’язаних між собою. Урахування цих
зв’язків під час вивчення української мови дасть учням змогу усвідомити мову як систему,
що постійно розвивається, удосконалюється, збагачується, а також осмислити внутрішні
закономірності кожного рівня мови. З метою пізнання структури, семантики й
функціонування мовних одиниць важливе значення мають зв’язки у процесі навчання
української мови з іншими предметами. Мова має точки дотику з усіма шкільними
предметами, оскільки є засобом вивчення й засвоєння їх. У класах технологічного,
природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного напряму
(економічний профіль) окреслюються зв’язки мови з фізикою, математикою, біологією
тощо. Учителі-словесники працюють із відповідними термінами на спеціально відведених
уроках (під час вивчення лексикології). Математичні терміни застосовуються при
вивченні числівника, крім того, систематично використовують відповідний дидактичний
матеріал під час опрацювання інших тем.
Необхідність упровадження принципу емоційності переконливо доведена в
лінгводидактичних студіях В.Сухомлинського та М.Стельмаховича, оскільки емоційність
дає змогу забезпечити мовний розвиток учня на основі єдності його душі, серця й розуму,
тобто спонукає школяра сприйняти мовну науку щиро, як найбільш потрібну, рідну,
максимально мобілізувати його увагу, пам’ять, уяву, мислення й волю. Тому цей принцип
відносимо до основних у школах природничо-математичного профілю.
Важливим є врахування вимог принципу креативності, суть якого полягає в
забезпеченні результативної творчої мовленнєвої діяльності учнів.
Особливої уваги вимагає принцип стимулювання самоосвіти й самостійності в
навчанні. Видатний німецький педагог А.Дістервег писав: «Розвиток і освіта жодній
людині не можуть бути загадані чи повідомлені. Будь-хто, хто бажає до них залучитися,
повинен досягнути цього власною діяльністю, власними силами, власним
напруженням...». Для учнів старших класів самостійна діяльність – один із основних видів
навчальної роботи, тому успіх залежить від організації активної діяльності
старшокласників. Вивчення української мови в старших класах технологічного,
природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного напряму
(економічний профіль) зумовлює такі змістові елементи самостійної роботи учнів, як
уміння слухати й конспектувати лекції, об’єктивно й критично оцінювати виступи
однокласників на семінарах, робота з лексикографічними й довідковими виданнями,
електронними джерелами інформації тощо. Самостійна робота старшокласників може
полягати й у глибокому й детальному вивченні окремих положень, насамперед із
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практичної риторики, культури мовлення. Самостійна робота допомагає закласти основи
мовної й загальнокультурної підготовки учнів, широко використовувати їхні
індивідуальні особливості
Для старшокласників профільних загальноосвітніх навчальних закладів важливим
є усвідомлення значення української мови у розв’язанні професійних завдань, тому
навчання потрібно будувати за проблемно-ситуативним принципом, використовуючи
імітаційне моделювання ситуацій, спонукаючи учнів до роботи з довідковими,
лексикографічними виданнями, а також пов’язаної з майбутньою професійною
діяльністю.
Принцип урахування життєвої перспективи тісно пов’язаний із попереднім, його
суть полягає у репрезентації інформації, що дає змогу розв’язувати життєві завдання,
зокрема відомостей із риторики, стилістики, культури мовлення тощо.
Необхідно враховувати принцип комплексного розвитку всіх сфер особистості
учня – когнітивної, емоційно-вольової, етичної. Традиційно склалося, що в процесі
навчання створюються найсприятливіші умови для розвитку здебільшого пізнавальної
сфери особистості, що знижує результативність навчання, тому важливо залучити інші
сфери особистості, забезпечити розвиток творчого потенціалу старшокласників.
У старших класах вивчення нового матеріалу з української мови не є основною
функцією, отже, важливим є надання допомоги учням в узагальненні й систематизації
здобутих раніше знань, що припускає здійснення різнобічної діяльності, реалізується на
уроках різного типу, при цьому часто учні стають справжніми співавторами уроку. Тому
важливо дотримуватися принципу спільної діяльності педагога й учнів.
Принцип актуалізації результатів навчання припускає обов’язкове використання
результатів навчання на уроці й у позакласній роботі з предмета.
Позалінгвальний принцип передбачає врахування суспільних умов, у яких
функціонує мова. Цей принцип допоможе, наприклад, пояснити причини лексичних
запозичень, переосмислення значень деяких слів тощо.
Учителі повинні усвідомлювати особисту відповідальність за підготовку
майбутнього фахівця, який не може виконувати свої функціональні обов’язки без
належного знання державної мови.
Програма реалізує низку підходів до навчання української мови в класах
технологічного,
природничо-математичного,
спортивного напрямів,
суспільногуманітарного напряму (економічний профіль), зокрема особистісного підходу –
найважливішої умови розкриття внутрішнього потенціалу учнів із метою активізації
їхньої пізнавальної діяльності так, щоб сформувати в учнів старшого шкільного віку
вміння й навички створювати усні або письмові власні висловлення відповідно до ситуації
спілкування; психологічного підходу, що дає змогу врахувати психологічні чинники,
притаманні старшокласникам, їхні здібності, інтереси, уподобання тощо. Це реалізується
насамперед у доборі відповідного дидактичного матеріалу, форм, методів навчання, що
спонукали б учнів до самостійної й дослідницької діяльності. Дотримання
психолінгвістичного підходу допомагає врахувати своєрідність навчання предмета в
школах з російською мовою навчання, що реалізується передусім у меті, завданнях, змісті
курсу, доборі форм, методів навчання. Загальнодидактичний підхід передбачає
врахування принципів навчання – науковості, доступності, системності й послідовності
тощо. Системно-лінгвістичний підхід зумовлює вивчення мови як системи, що постійно
розвивається й удосконалюється. З цією метою до змісту розробленої програми було
введено тему «Рівні мовної системи».
Професійно спрямований підхід ураховує
експліцитну та імпліцитну професіоналізацію курсу, що забезпечується формуванням
стійкої мотивації до вивчення предмета, відповідною орієнтацією ситуативних завдань,
добором дидактичного матеріалу, збагаченням словника учнів термінологічною лексикою.
Комунікативно-діяльнісний підхід передбачає засвоєння мови в її комунікативній функції
на основі залучення учнів до спілкування з конкретно визначеною метою, що спонукає до
моделювання різноманітних комунікативних ситуацій, зокрема професійно орієнтованих,
наприклад, „Перший робочий день, «Прийом на роботу», «Ділові переговори» тощо. В
основу цього підходу покладено мовленнєву діяльність учня (аудіювання, говоріння,
12

читання і письмо). Функціонально-стилістичний підхід, тісно пов’язаний із системнолінгвістичним, реалізується через розгляд особливостей функціонування мовних одиниць
на всіх рівнях мовної системи з урахуванням типу, стилю й жанру мовлення. Реалізація
цього підходу забезпечується шляхом упровадження текстів на різних носіях як основного
засобу навчання, що сприяє ілюструванню функцій одиниць усіх мовних рівнів. Значну
роль має соціокультурний підхід, що допомагає репрезентувати відомості про матеріальну
й духовну культуру українського народу, соціокультурні стереотипи мовленнєвого
спілкування.
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11-й клас
Мовленнєва змістова лінія
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
Учень:
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І
усвідомлює важливість спілкування як
СПІЛКУВАННЯ
Культура
мовлення
і
спілкування. форми взаємодії людей, розрізняє його
Контактне й дискантне спілкування.
види;
Основні ознаки культури мовлення: знає
особливості
контактного
й
змістовність,
логічна
послідовність, дистантного мовлення;
багатство мовних засобів, виразність, оперує відомостями про мовлення і
точність, доречність, правильність.
спілкування, зокрема професійне;
Професійне спілкування.
розрізняє
основні
ознаки
культури
Діалог, монолог, полілог у професійному мовлення,
дотримується
норм
спілкуванні.
українського мовленнєвого етикету.
Особливості національного мовленнєвого
етикету. Етика спілкування.
Сприймання чужого мовлення
Аудіювання
Аудіювання текстів різних стилів, типів,
жанрів мовлення.
Слухання-розуміння текстів професійної
тематики. Визначення ключових слів,
виділення термінів у текстах.
Складання плану, тез, конспекту почутого
висловлення.
Цільове
аудіювання
із
визначеним
завданням.
Читання
Читання текстів різних стилів, типів, жанрів
мовлення з використанням способів
поглибленого,
ознайомлювального,
швидкого читання, читання-сканування.
Виділення ключових фраз і слів у
прочитаному тексті.
Визначення
пізнавальної
цінності
прочитаного висловлення.
Аналіз використаних автором мовних
засобів.
Говоріння
Монологічне мовлення.
Види робіт:
Розгорнуте повідомлення в науковому,
публіцистичному стилях за попередньо
складеними планом, тезами, конспектом.

сприймає усне мовлення за допомогою
слуху;
виділяє ключові слова, терміни, визначає
предмет мовлення, основну тезу в
прослуханому тексті;
складає план почутого, тези, конспектує,
робить тематичні виписки, визначає стиль,
тип, жанр мовлення;
використовує прослухані думки у власних
висловленнях;
удосконалює навички різних способів
читання;
виділяє ключові фрази і слова;
визначає
актуальну
інформацію
в
прочитаному, засвоює її;
аналізує
зміст,
структуру,
мовне
оформлення тексту;
удосконалює навички читання;
виконує переглядове, ознайомлювальне
читання довідкової, науково-популярної
літератури.
створює власні діалогічні й монологічні
висловлення відповідно до прийнятих
вимог, аналізує, удосконалює власне
мовлення.
доцільно
обирає
мовленнєві
засоби,
адекватні характеру мовленнєвої ситуації;
усвідомлює
причини
комунікативних
помилок.

Діалогічне мовлення.
Види робіт:
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Моделювання й розігрування діалогів
відповідно до запропонованих ситуацій.
Моделювання і розігрування телефонної
розмови.
Виступ під час бесіди, дискусії, полеміки.

Складає план, тези, готує конспект статті,
здійснює самоконтроль і самокорекцію;
уміє
створювати
тексти
різних
функціонально-смислових типів, стилів і
жанрів;
складає
електронний
лист,
смсПисьмо
Види робіт:
повідомлення;
Докладний переказ із творчим завданням.
оцінює усні й письмові висловлення з
Твір-роздум на суспільно-політичну тему в позицій
мовного
оформлення
та
публіцистичному стилі.
ефективності
досягнення
поставлених
Складний план і конспект прочитаної комунікативних завдань;
публіцистичної та науково-популярної володіє прийомами вдосконалення й
статті (за профілем).
редагування текстів.
Редагування тексту.
Ділове мовлення:
Електронний лист.
Смс-повідомлення.
Мовна змістова лінія
Зміст навчання
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
Учень:
ВСТУП
Повноцінне функціонування української мови усвідомлює
важливість
повноцінного
– запорука європейського розвитку держави.
функціонування української мови.
УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З
ОРФОЕПІЇ, ФОНЕТИКИ,
ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ,
БУДОВИ СЛОВА, СЛОВОТВОРУ,
МОРФОЛОГІЇ, СТИЛІСТИКИ
Правильна вимова голосних і приголосних
звуків.
Складні
випадки
правопису:
слів
із використовує засоби милозвучності;
ненаголошеними голосними, спрощенням у володіє
правилами
української
групах приголосних, чергування голосних і літературної вимови, правопису;
приголосних звуків, префіксів і суфіксів, користується
орфоепічним,
м′якого знака, апострофа, великої букви, слів орфографічним, тлумачним словниками,
із подвоєнням і подовженням приголосних, словником іншомовних слів, словником
імен та імен по батькові, прізвищ, складних синонімів;
слів і слів іншомовного походження,
прислівників.
обґрунтовує
правильність
написання
Будова слова. Способи словотвору.
слова чи словосполучення;
Лексикологія. Лексичне значення слова.
Багатозначні й однозначні слова.
Шляхи збагачення лексики української мови. визначає способи творення слів;
Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми. доречно використовує в мовленні лексичні
Синонімічне багатство мови. Лексична й фразеологічні одиниці;
сполучуваність.
Складні
випадки користується довідковою літературою й
слововживання. Фразеологізми в мовленні.
лексикографічними
виданнями,
Словники й довідкова література. Електронні електронними
словниками,
мережею
словники.
Інтернет;
Частини мови. Складні випадки відмінювання правильно й комунікативно доцільно
іменників, прикметників, числівників.
використовує в мовленні різні частини
мови, дотримується норм літературної
мови.
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Міжпредметні зв’язки
Велика літера в географічних назвах. Форми числівника на уроках географії, хімії, біології,
фізики, математики. Слова іншомовного походження у текстах з історії, алгебри, геометрії,
фізики, хімії, біології.
Соціокультурна змістова лінія
Орієнтовний зміст текстового матеріалу:
Багатство виражальних можливостей української мови
Повноцінне функціонування української мови – запорука європейського розвитку держави
Духовний світ українців
Мова злагоди й гармонії
Планування й організація власного життя
Сучасний гуманізм
Уміння любити й бути щасливим
Життєві цілі
Благодійність як норма життя
Волонтерство
Інтереси і стимули життя
Досягнення гармонії
Збереження здоров’я й життєдіяльності
Сила волі
Світ емоцій
Емоційна підтримка як потреба
Життєві цінності
Життя без конфліктів
Кроки морального вдосконалення
Виховання впевненості в собі
Моє покликання
Вибір професії
Суспільна думка
Діяльнісна змістова лінія
Учень: володіє конкретними діями, операціями (аналізує, уявляє, застосовує, виявляє,
порівнює, узагальнює, вибирає, оцінює тощо);
стає суб’єктом навчальної діяльності (ставить цілі, мотивує власну пізнавальну
діяльність, виявляє проблему, пропонує способи розв’язання її, визначає етапи,
прогнозує, оцінює проміжні й відповідає за кінцеві результати роботи);
здійснює самоконтроль у процесі навчальної діяльності;
використовує здобуті знання, сформовані вміння й навички в різних ситуаціях, з
окрема нестандартних.

Українська література
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Предмет «Українська література» в загальноосвітній школі має особливе значення,
адже він засобами мистецтва слова допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ
дитини, позитивно впливати на формування її самосвідомості, спрямовувати моральноетичний потенціал, розвивати інтелектуальні, творчі здібності, естетичні смаки. Усе це
допомагає повноцінній самореалізації особистості в дорослому житті.
Метою шкільного вивчення української літератури є:
— підвищення загальної освіченості молодого громадянина України, досягнення
належного рівня сформованості вміння прилучатися через художню літературу до
фундаментальних цінностей, культури, розширення культурно-пізнавальних інтересів
школярів;
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— сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й
самореалізації особистості в сучасному світі;
— виховання національно свідомого громадянина України;
— формування і ствердження гуманістичного світогляду особистості, національних і
загальнолюдських цінностей.
Ця мета реалізується через такі конкретні завдання вивчення української літератури
в школі:
1. Зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова, специфічним
«інструментом» пізнання світу і себе в ньому.
2. Підняття загальної освіченості учнів, ознайомлення з найвизначнішими й
найпоказовішими взірцями української народної творчості та художньої літератури.
3. Формування читацької культури учнів, розвиток естетичного смаку, вміння
розрізняти явища справжньої класичної та «масової» культури.Формування
стійкого інтересу до української літератури як вагомого духовного спадку народу,
повноцінного оригінального мистецтва, виховання палкого шанувальника
української книги.
4. Формування гуманістичного світогляду, духовно багатої особистості, з високими
загальнолюдськими морально-етичними орієнтирами.
5. Сприяння національному самоусвідомленню та стійкому відчуттю приналежності
до європейської спільноти.
6. Вивчення української літератури в національному та світовому культурологічному
контекстах, у зв’язках.
7. Розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і
критичного мислення, культури полеміки, уміння аргументовано доводити власну думку.
8. Вироблення вміння компетентно і цілеспрямовано орієнтуватися в інформаційнокомунікативному сучасному просторі, застосовувати здобуті на уроках літератури знання,
практичні навички у житті.
9. Розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності вчитися протягом життя.
Вивчення в загальноосвітній школі української літератури забезпечує реалізацію
ключових компетентностей, які сприяють розвитку особистості та її повноцінній
самореалізації в сучасному житті, 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 ціннісних
орієнтирів);
— мотиваційні компетентності (розвиток творчих здібностей, здатності до навчання,
самостійності мислення);
— функціональні компетентності: естетичні, культурологічні, мовні, комунікативні
(вміння оперувати набутими знаннями, сформованими навичками, використовувати їх у
практичному житті).
Літературний курс академічного рівня у 11–12 класах є системно-історичним, а не
історико-літературним. У сучасній загальноосвітній школі вивчається не історія
літератури, а українська література, що дає більшу можливість активізувати моральноетичні аналогії, суспільно-ціннісні орієнтири через естетико-літературознавчі категорії,
поняття; зацікавити учнів близькими їхній свідомості художніми творами; змінити
усталений, застарілий імідж української літератури на цілісній карті світової літератури.
Для учня пропонуються теми у формі стислих літературних портретів письменників
із виокремленням для текстуального вивчення одного чи кількох творів, які займають
важливе місце у їхній творчості та літературному процесі України і розглядаються у
зв’язках із розвитком світової літератури та в мистецькому контексті.
Українська література як шкільний предмет водночас виконує кілька рівноцінних
функцій, серед яких: естетична, пізнавальна, виховна. Це означає, що кожен
запропонований твір не лише образно відображає певну історично-художню дійсність, а й
засобами мистецтва слова розширює кругозір, збагачує знання, виховує читача. Тому
українську літературу в шкільному курсі представлено в розмаїтті тематично-проблемних,
стильових характеристик. Особливий акцент зроблено на тих художніх творах, які
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сприяють зародженню у свідомості молодої людини якостей, що є носіями позитивної,
життєствердної енергії. Адже в умовах національного державотворення актуалізуються
пріоритет людини-гуманіста, людини-патріота, оптимістичні суспільні настрої, духовне
здоров’я особистості, ці твори повинні приносити естетичне задоволення і давати
моральне опертя (оптимізм, життєствердність, намагання долати труднощі, воля до
перемоги, досягнення мети у житті тощо).
Українська література для 11−12 кл. розглядається у хронологічній послідовності.
Крім того, програма поділяється на окремі хронологічні розділи і «жанрові» підрозділи.
Наприклад, у 11 класі: «Українська література 1920−1930 рр.» має підрозділи: «Поезія»,
«Проза», «Драматургія»; «Література в Західній Україні (до 1939 р.)», «Еміграційна
література»; «Українська література 1940 –1950 рр.»; «Українська література ХХ−ХХІ
ст.»: «Поети-шістдесятники», «Проза другої половини ХХ ст.»
«Українська історична проза»; «Сучасна українська література». Кожен клас старшої
школи закінчується уроками: «Література рідного краю», «Узагальнення та
систематизація вивченого», які дають широкий простір для вибору як учителя, так і учнів.
У програмі подано стислі огляди літературного процесу в різні періоди розвитку
української літератури. Але на них не виділено спеціальних годин, вони служать лише
преамбулою до вивчення творчості письменників, тому вчитель на свій розсуд може
обирати з них найголовніше.
Крім того, у всіх класах до кожного розділу програми подано основні теоретичні
поняття, які повинні засвоїти учні, державні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів,
назви творів для заучування напам’ять. Виділено орієнтовну кількість годин для розвитку
мовлення (вони використовуються на підготовку та написання класних творів), а також на
позакласне читання. Біля кожної теми запропоновано необхідну кількість годин, однак
учитель може її змінювати. Наприкінці програми для кожного класу подано списки
літератури для додаткового (самостійного) читання учнями.
Під час навчально-виховного процесу програмою передбачено таку його
організацію, у процесі якої вчитель дає необхідні опорні знання, висловлює власні
судження, заохочує до глибшого пізнання, зацікавлює учнів вивченням теми. Але не
вимагає прийняття єдиної думки, не диктує своє прочитання тексту, він лише спонукає до
певних оціночних висновків, а учень вчиться їх робити самостійно, так само, як і
самостійно мислити, оцінювати, порівнювати, проводити аналогії з сучасним життям,
власним досвідом тощо. Загалом таку демократичну побудову програми спрямовано на
постійну творчу співпрацю, діалог учителя та учня з художнім текстом, що дає широкий
простір для самостійного сприйняття й осмислення літератури як явища мистецтва.
11 клас
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
Зміст навчального матеріалу
підготовки учнів
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920Знати про історичні та суспільні умови розвитку
1930 рр.
літератури в ХХ ст., основні напрями, стильове
ВСТУП
Складні суспільно-історичні умови
розмаїття мистецтва 1920-х років. Пригадати імена і
розвитку української літератури ХХ ст.,
твори письменників ХХ ст., що вивчалися раніше.
основні стильові напрями (модернізм,
Називати основні літературні організації, угруповання
cоцреалізм, постмодернізм). Українська
1920-х років. Знати і вміти розповідати про масові
література ХХ ст. як новий етап в історії репресії письменників в 1930-ті роки, втручання
національної культури. Актуалізація
влади в мистецький процес. Уміти пояснювати
проблем: митець і влада, свобода
поняття «розстріляного відродження».
творчості. Стильове розмаїття мистецтва
1920-х років. Поняття «розстріляне
Розвиток допитливості, вміння шукати необхідну
відродження», домінування
інформацію.
соцреалістичної естетики в 1930-ті роки.
ТЛ: «розстріляне відродження».
ПОЕЗІЯ
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Провідна роль поезії у 1920-ті роки.
Потужне ліричне самовираження,
емоційне переживання пореволюційної
епохи, її духовних катаклізмів.
Павло Тичина
«Арфами, арфами...», «О панно
Інно...», «Ви знаєте, як липа
шелестить...», «Одчиняйте двері…»,
«Пам’яті тридцяти»
Найбільший модерніст 1920-х років.
Звернення до «вічних» тем, культура
віршування, потужне ліричне «Я» як
символ нової людини, життєствердний
пафос, поєднання тенденцій символізму,
неоромантизму, експресіонізму,
імпресіонізму. Феномен «кларнетизму».
Наскрізна оптимістична тональність,
життєствердна настроєвість (зб.
«Соняшні кларнети»). Художнє
відтворення національно-визвольного
пробудження народу, уславлення борців
за вільну Україну («Пам’яті тридцяти»).

Розуміти основні тенденції української поезії 1920-х
років, її «вітаїстичність», уміти це пояснити. Називати
провідних поетів 1920-х років. Розвивати навички
аналізу ліричних творів.
Знати й уміти розповідати про трагізм творчої долі П.
Тичини. Називати його ранні збірки. Характеризувати
основні мотиви і стильові тенденції ранньої творчості.
Аналізувати поезії, виокремлювати основні мотиви,
особливі ознаки індивідуального стилю. Уміти давати
власну оцінку творчості П. Тичини.
Вивчити напам’ять: «Арфами, арфами...», «О
панно Інно...»
Розвиток естетичного смаку, культури образного
бачення.
Осмислення зв’язку внутрішньої свободи митця з
процесом його творчості.

ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм
(повторення), кларнетизм.
Літературний авангард (Михайль
Семенко)
Авангардні тенденції в українській поезії
1920-х років. Поет-футурист, сміливий
експериментатор, впроваджувач
Урбаністичні мотиви його лірики, їхня
змістова новизна, деструкція класичної
форми («Бажання», «Місто»,
«Запрошення»)

Розуміти авангардні експерименти поезії 1920-х років,
їхній новаторський, пошуковий характер, уміти
розповідати про це. Розвивати вміння виокремлювати
основні мотиви, головну думку, характеризувати
настрій, ритм поезій. Пояснити розуміння термінів
«авангард», «футуризм», «деструкція», значення
творчості М.Семенка для розвитку української поезії.
Розвиток креативного мислення.

ТЛ: авангард, футуризм, деструкція.
«Київські неокласики». Микола Зеров
(«Київ − традиція»), Максим
Рильський («Молюсь і вірю…»,
«Солодкий світ!..»)
Група «київських неокласиків». Їхнє
творче кредо, орієнтація на традицію,
класичну форму вірша. Приналежність
до групи М. Зерова, М. Рильського.
Різногранний творчий шлях митців.
Філософічність, афористичність їхньої
лірики. Мотиви пошуків душевної
рівноваги, краси в житті та в душі,
вітаїзм, сповідальність.

Знати про групу і творчість «київських неокласиків»,
основне з творчих біографій М. Зерова й М.
Рильського.
Розвивати вміння виразно й усвідомлено читати,
аналізувати поезії, навички визначення основних
ознак індивідуального почерку, провідних мотивів і
настроїв. Уміти пояснювати смислову і настроєву
значущість деталі, образу. Висловлювати власні
думки з приводу поетичної майстерності,
філософічності поетичного самовираження М. Зерова
й М. Рильського.
Вивчити напам’ять: 1 поезію (на вибір).

ТЛ: філософічність, сонет.

Розвиток відчуття естетики поетичного образу,
урівноваженості і філософської самозаглибленості
при зіткненні з життєвими проблемами.
19

Євген Плужник
«Для вас, історики майбутні...»,
«Вчись у природи творчого спокою...»,
«Ніч... а човен – як срібний птах!..»,
«Річний пісок...»
Один із провідних поетів “розстріляного
відродження”. “Громадянський інтим”,
сповідальність, ліричність,
філософічність лірики. Урівноваженість
душевного стану ліричного героя, мотив
туги за минущістю краси, гармонією
світу і людини, мить і вічність у
чуттєвому вираженні.
ТЛ: поглиблення поняття про ліричного
героя.
ПРОЗА
Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми,
проблеми. Часткова ідеологічна
заангажованість, її експериментаторські
модерністичні пошуки, опертя на
національну і європейську традиції.
Зв’язок із поезією.
Микола Хвильовий (М. Фітільов)
«Я (Романтика)»
Життєвий і творчий шлях. Провідна роль
у літературному житті 1920-х років.
Романтичність світобачення. Участь у
ВАПЛІТЕ, у дискусії 1925-1928 рр. «Я
(Романтика)» – новела про добро і зло в
житті та в душі. Проблема внутрішнього
роздвоєння людини між гуманізмом і
обов’язком.
Юрій Яновський
«Шаланда в морі», «Дитинство»
(з роману «Вершники»)
Творча біографія митця. Роман у новелах
«Вершники». Ідея нетлінної вартості
національних основ буття, спадковості
поколінь, духовної пам’яті
(«Дитинство»). Ствердження високих
загальнолюдських ідеалів вірності й
кохання, відданості громадянському
обов’язку («Шаланда в морі»).
ТЛ: роман у новелах.
Валер’ян Підмогильний
«Місто»
Автор інтелектуально-психологічної
прози, перекладач. Світовий мотив
підкорення людиною міста,
самоутвердження, інтерпретовані на
національному матеріалі. Зображення
«цілісної» людини: в єдності
біологічного, духовного, соціального.

Знати творчу біографію Є. Плужника, про його
основні твори. Розповідати про поета, його трагічну
долю. Аналізувати вірші. Визначати спільне і
відмінне у поезіях Є. Плужника і М.Рильського,
П.Тичини.
Вивчити напам’ять: 1 поезію (на вибір).
Усвідомлення зовнішнього спокою, урівноваженості
як ознак душевного стоїцизму, опірності
неприйнятним життєвим обставинам. Розвиток
уміння сприймати явища, події у зіставленні,
порівнювати їх.

Знати про розвиток української прози 1920-х років, її
представників.

Розповідати біографію Миколи Хвильового, про
його провідну роль у літературному житті 1920-х
років.
Пояснювати присвяту до новели. Розкрити
символічність образу матері, проблему вибору між
гуманізмом і фанатизмом. Уміти визначати жанр
твору, відрізняти реальне та уявне в ньому,
характеризувати образ ліричного «Я».
Усвідомлення переваги гуманізму над будь-якими
ідеологіями, складності морально-етичного вибору,
вміння передбачити його наслідки.
Знати творчу біографію письменника.
Удосконалювати навички аналізу художнього твору,
уміння пояснювати роль художніх засобів у ньому.
Висловлювати своє ставлення до проблеми
збереження своїх коренів, небезпеки їхньої втрати; до
високих загальнолюдських ідеалів.
Усвідомлення важливості збереження родових,
родинних зв’язків, духовного опертя на вселюдські,
гуманістичні цінності.

Знати творчу біографію письменника.
Розуміти вплив цивілізаційних процесів на людину,
психологічну мотивацію вчинків Степана Радченка та
інших дійових осіб, іронічність авторської оповіді.
Характеризувати маргінальний образ українського
інтелігента. Уміти аналізувати світоглядну і
психологічну еволюцію його характеру, пояснювати
роль жіночих образів у романі. Висловлювати власну
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думку про способи самоствердження людини.
ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність,
іронія.
Остап Вишня (Павло Губенко)
«Моя автобіографія», «Сом»
Трагічна творча доля українського
гумориста, велика популярність і
значення його усмішок у 1920-ті роки.
Оптимізм, любов до природи, людини,
м’який гумор як риси індивідуального
почерку Остапа Вишні.
ТЛ: усмішка.
ДРАМАТУРГІЯ
Розвиток національного театру
(«Березіль» Леся Курбаса, Харківський
театр ім. І.Франка), драматургії
1920−1930 рр. (від ідеологічних агіток до
психологічної драми). П’єси
В.Винниченка, М.Куліша,
І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова
на перетині традицій «корифеїв»,
зарубіжної класики і модерної
драматургії.
Микола Куліш
«Мина Мазайло»
Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок
із театром Л.Курбаса. Національний
матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та
проблеми у п’єсах .
Сатирична комедія «Мина Мазайло».
Особливості сюжету. Розвінчання
національного нігілізму, духовної
обмеженості на матеріалі українізації
(Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя
Мотя). Сатиричне викриття
бездуховності обивателів, що зрікаються
своєї мови, культури, родового коріння.
Драматургічна майстерність автора у
створенні комічних характерів і ситуацій,
у побудові діалогів та ремарок, у мовній
характеристиці героїв. Сценічне
втілення. Актуальність п’єси у наш час.

Усвідомлення моральних, психологічних аспектів
самоствердження людини.
Знати про гумористичну, сатирично-викривальну
традицію української літератури (фольклор,
С.Руданський, Л.Глібов, І.Нечуй-Левицький,
І.Карпенко-Карий, В.Самійленко). Аналізувати
усмішки, пояснювати їх жанрові особливості.
Усвідомлення оптимістичної ролі гумору в житті
людини. Розвиток самокритичності, спроможності
проводити доречні аналогії.
Розуміти особливості розвитку драматургії й театру
1920-х років. Уміти розповісти про це, проводити
аналогії з іншими явищами культури.

Знати і вміти розповісти творчу біографію
драматурга, про його зв’язок з театром Леся Курбаса.
Знати і розуміти зміст п’єси. Розуміти умовність часу
і місця дії у ній. Аналізувати п’єсу, визначати і
коментувати проблеми, порушені в ній,
характеризувати образи дійових осіб, засоби
створення комічних ситуацій. Обговорювати
актуальність проблем, порушених у п’єсах М. Куліша.
Розвиток гнучкості і логічності мислення,
застосування відомостей, отриманих раніше.
Усвідомлення своєї приналежності до рідного народу.

ТЛ: сатирична комедія.
ЛІТЕРАТУРА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ
(до 1939 р.)
Автономність, відкритість зарубіжним
традиціям і новітнім процесам, високий
розвиток літератури в Західній Україні
до 1939 р.
Богдан-Ігор Антонич
«Зелена євангелія», «Різдво»
Коротко про митця. Аполітичність,

Мати загальне уявлення про розвиток української
літератури в Західній Україні до 1939 р., називати її
основних представників.
Творчо використовувати довідкові матеріали,
словники для поглиблення знань із певної теми.
Розповідати про митця. Удосконалювати вміння
давати загальну характеристику творчості
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наскрізна життєствердність,
метафоричність і міфологізм поезій.
Лемківська конкретика як джерело
образних асоціацій. Поєднання
язичницьких мотивів із християнськими;
міфологічність образу, екзотика
лемківського краю в контексті
вселюдських мотивів.
ТЛ: міфологізм, асоціативність.

Осип Турянський
«Поза межами болю»
Коротко про письменника. Історичний
матеріал Першої світової війни як
предмет художнього узагальнення.
Поема у прозі, що хвилює, єднає людські
серця, звільняє і просвітлює душу.
Умовність зображення (події поза
конкретним часом і простором).
Загальнолюдські мотиви і гуманістичні
цінності. Біологічні інстинкти і духовна
воля до життя. Ідея перемоги духу над
матерією. Гуманістичний,
життєствердний пафос поеми у прозі,
його вселюдська значимість і
всеохопність.

письменника. Виразно й усвідомлено читати поезії,
визначати головні мотиви, ідеї, коментувати їх, давати
власну оцінку.
Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір).
Розвиток уміння знаходити необхідну інформацію,
порівнювати різні явища, сприймати і розуміти
естетику образного слова, його значення для
розвитку загального естетичного смаку, естетичної
розвиненості людини. Усвідомлення європейської
єдності естетичних цінностей із моральноетичними.
Розуміти й уміти пояснити умовність зображення,
створення іншої, художньої реальності на
конкретному матеріалі. Розглядати ідейно-художній
зміст окремих фрагментів твору, уміти коментувати
їх. Уміти виділяти основні ідеї, пояснювати
особливість і роль композиції, пейзажу, інших
художніх засобів для втілення головних думок.
Осмислювати вартість мистецтва, грошей, почуттів
людини тощо; спираючись на текст, висловлювати
власні міркування, проводячи аналогії з сучасним
життям.
Усвідомлення переваги в житті духовного над
матеріальним.

ТЛ: поема у прозі.
ЕМІГРАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА
«Празька школа» української поезії та її
представники.
Євген Маланюк
«Під чужим небом», «Стилет чи
стилос?..»
Коротко про митця. Художнє
осмислення трагічної історії України,
ностальгічні мотиви, філософічність
поезій. Вірші про призначення поета і
поезії. Символічні образи.

Знати й уміти розповісти про історичні умови і
функціонування української літератури за кордоном,
про «празьку школу» української поезії та її
представників.
Розповідати про Є. Маланюка як одного з «пражан»,
аналізувати його поезію, визначати її основні ідеї,
мотиви, пояснювати їх.
Характеризувати образ України. Пояснювати зміст
образів-символів. Удосконалювати вміння
висловлювати власні міркування.
Виховання патріотичних почуттів, які проявляються
на відстані, усвідомлення їхньої щирості і
безпосередності.

Іван Багряний ( І.Лозов’ягін)
«Тигролови»
Основні віхи життя й творчості митця.
«Тигролови» як український
пригодницький роман. Проблема
свободи й боротьби за своє визволення.
Жанрові особливості.

Знати основні віхи життя письменника, його
творчість. Уміти коментувати зміст роману, визначати
його жанрові особливості, характеризувати образи.
Висловлювати своє ставлення до основних проблем,
порушених у творі.
Усвідомлення значення свободи для духовного
розвитку людини, активної життєвої позиції як вияву
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європейськості.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
1940−1950 рр.
Участь українських письменників у
Другій світовій війні. Активізація
патріотичної тематики, героїчного
пафосу, посилення філософічності в
літературі цього періоду. Засилля
соцреалізму в мистецтві повоєнного
періоду.
Олександр Довженко
«Україна в огні», «Зачарована Десна»
Відомий у світі кінорежисер, засновник
поетичного
кіно.
Романтичне
світобачення.
Національні
та
загальнолюдські проблеми. Поєднання
лірико-романтичного,
виражального
начала з публіцистикою, доля народу
крізь призму авторського бачення і
оцінки («Україна в огні»).
Історія написання «Зачарованої Десни»,
автобіографічна основа, сповідальність
оповіді.
Поєднання
минулого
і
сучасного. Два ліричні герої: малий
Сашко і зріла людина. Морально-етичні
проблеми, порушені в кіноповісті.
ТЛ: кіноповість, публіцистичність.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА другої
половини
ХХ – початку ХХІ ст.
ПОЕТИ-ШІСТДЕСЯТНИКИ
Українська література у другій половині
ХХ ст. Нова хвиля відродження
української літератури на початку1960-х
років. «Шістдесятництво» як явище
культурологічне і соціальне. Його зв’язок
із дисидентським рухом. Ідейно-стильове
розмаїття, тематична і формотворча
новизна.
Василь Симоненко
«Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…»
Творча біографія митця
(«витязь
молодої
української
поезії»).
Традиційність його лірики. Образ
України, громадянський вибір поета.
Мотив самоствердження людини у
складному
сучасному
світі,
її
самодостатність і самоцінність («Я...»).

Знати про літературу воєнного і повоєнного періоду .
Розвиток уміння знаходити необхідну інформацію і
творчо, компетентно її використовувати.
Знати творчу біографію митця, розуміти її трагізм.
Знати тексти творів, розуміти особливості жанру
кіноповісті, специфіку публіцистичного тексту. Уміти
розповідати про Довженка-кінорежисера, основні
події його творчого життя. Знати історію написання та
опублікування «України в огні». Вдумливо читати
текст, коментувати найосновніші фрагменти,
публіцистичні відступи. Удосконалювати вміння
виокремлювати провідні мотиви, проблеми,
обговорювати їх з позицій сьогодення, дискутувати
про їх актуальність.
Коментувати текст «Зачарованої Десни», визначати
основні теми й мотиви, характеризувати образиперсонажі. Уміти пояснити роль пейзажу та засобів
індивідуалізації героїв. Висловлювати власні
міркування про творчу спадщину митця.
Розвиток уміння сприймати життєві явища, події,
людей у контексті загальнолюдських понять і
цінностей, розуміти взаємозв’язок конкретного із
загальним..
Знати і розуміти найголовніші тенденції розвитку
української літератури в другій половині ХХ –
початку ХХІ ст. Розуміти зв’язок українського
дисидентського руху з явищем «шістдесятництва».
Уміти з’ясовувати зв’язок світогляду із творчістю,
називати поетів-шістдесятників, давати загальну
характеристику їхньої творчості.

Розповідати про митця. Пригадати його твори,
вивчені раніше. Характеризувати стильові
особливості поезій, визначати й уміти
прокоментувати основні мотиви. Дискутувати про
патріотичні, громадянські мотиви, порушені у творі.
Формування власної думки про порушені у творах
мотиви, проблеми. Пошуки життєвої позиції.
Розвиток уміння її відстоювати. Удосконалення
навичок аргументованого, толерантного ведення
дискусії.

ТЛ: віршові розміри (повторення).
Дмитро Павличко
«Два кольори»
Основні відомості про поета,

Розповідати про митця. Характеризувати основні
мотиви його лірики. Уміти виокремити
найактуальніші з них, пояснити свій вибір.
Обґрунтувати популярність пісенної лірики поета.
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перекладача.
Громадянські мотиви лірики. Образнопритчевий зріз часу, історії народу,
проблеми нації, окремої людини. Пісня
«Два кольори», яка стала народною.
Іван Драч
«Балада про соняшник»
Невтомний шукач нового змісту і нової
форми в поезії. Переосмислення жанру
балади. «Балада про соняшник» –
поетичний роздум про суть мистецтва,
процес творчості. Символічність образу
соняшника, сонця.
ТЛ: балада (повторення)
Микола Вінграновський
«Сеньйорито акаціє, добрий вечір...»
Коротко про поета, прозаїка, кіномитця.
Учень О. Довженка.
Вселюдські, національні мотиви крізь
призму «інтимного самозосередження».
Вируюча пристрасть, несподівана
асоціативність, буйна фантазія, образна
деталь поезії. Інтимна лірика митця.
Збірка інтимної лірики «Цю жінку я
люблю».
Ліна Костенко
«Страшні слова, коли вони
мовчать…», «Українське альфреско»,
«Хай буде легко. Дотиком пера…», «Я
вранці голос горлиці люблю…»,
«Недумано, негадано…», «Маруся
Чурай»
Творчий шлях. Особливості
індивідуального стилю (філософічність,
історизм мислення, традиційність,
інтелектуалізм, публіцистичність).
«Страшні слова, коли вони мовчать» –
ліричний роздум про значення слова в
житті людини, суть мистецтва. «Вічні»
українські фольклорні типи, новітнє
переосмислення традиційної ситуації
(«Українське альфреско»). Інтимна
лірика як спонука до роздумів про суть
кохання. Її сповідальність. Пейзажна і
філософська лірика.
Історико-фольклорна основа
історичного роману у віршах «Маруся
Чурай». Духовне життя нації крізь
призму нещасливого кохання.
Центральні проблеми: митець і
суспільство, індивідуальна свобода
людини.

Розвиток відчуття краси форми і змістової глибини
поетичного образу. Формування національної
свідомості громадянина України.
Розповідати про митця. Розкрити роль І. Драча у
реформуванні жанру балади. Удосконалювати вміння
аналізу поетичного твору. Пояснювати власне
розуміння образів-символів балади.
Усвідомлення філософських категорій доброти,
широти світогляду і світосприйняття, моральних
переваг творчої, душевно щедрої людини.
Розповідати про митця. Виокремлювати і пояснювати
засоби поетичної мови. Відшукувати образну деталь,
пояснювати її роль. Висловлювати власне ставлення
до розглянутої поезії.
Вивчити напам’ять: 1 вірш поета-«шістдесятника»
(на вибір).
Усвідомлення специфіки ліричного самовираження
творчою особистістю, великого значення почуття
любові в житті людини. Розвиток асоціативного
мислення.

Знати про життя Ліни Костенко. Уміти
схарактеризувати її творчість у порівнянні з іншими
поетами. Закріплювати навички аналізу ліричного
твору, його образної системи, художніх засобів,
виокремлення в них провідних мотивів.
Уміти визначати жанр «Марусі Чурай», історичнофольклорну основу твору. Коментувати особливості
сюжету, композиції. Словесно створювати образний
портрет Марусі. Порівнювати цей образ із іншими,
спираючись на приклади з тексту. Висловлювати своє
ставлення до вчинків героїні, її морального вибору.
Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір).
Виховання почуття відповідальності за вчинки,
усвідомлення права на власний моральний вибір.
Розвиток духовних якостей.
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ТЛ: роман у віршах.
Василь Стус
«Господи, гніву пречистого...», «О
земле втрачена, явися…», «Як добре
те, що смерті не боюсь я…»
Поет як символ незламного духу,
збереження людської гідності. Загальний
огляд творчості. Узагальнені образи крізь
призму індивідуальної долі. Основні
тематично-проблемні лінії: душа людини
«перед вічністю високого неба»
(відчуження від світу, проблема вибору,
стан трагічної самотності і активної дії,
формування себе); атмосфера
розтлінного духу тоталітарної системи;
Україна-мрія і Україна знищена, скорена.
Поезія Стуса – зразок «стоїчної» поезії у
світовій ліриці.

Знати трагічну долю поета. Уміти схарактеризувати
його творчість: визначати провідні мотиви, ідеї,
аналізувати образи-символи. Удосконалювати
навички порівняльного аналізу (образ України у
В.Симоненка і В.Стуса). Самостійно аналізувати
вірші поета, висловлювати власні роздуми з приводу
порушених у них проблем.
Вивчити напам’ять: «Як добре те, що смерті не
боюсь я…»
Виховання рис «стоїцизму», активної життєвої
позиції. Усвідомлення понять честі, людської
гідності, мужності, сили духу на прикладі життя
В.Стуса.

ТЛ: метафора (поглиблено).
ПРОЗА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.
Розвиток української прози. Її
новаторські особливості.
Олесь Гончар
«За мить щастя», «Залізний острів» (із
роману «Тронка»)
Загальна характеристика доробку О.
Гончара -романтика. Творчий злет у
1960-ті роки. Його громадянська і
життєва позиція, роль у духовному
відродженні нації.
Краса і сила кохання як матеріал
художнього осмислення. Узагальнений
образ миті життя, філософія миті щастя
людини («За мить щастя»). Новелазасторога «Залізний острів» (з роману
«Тронка»). Символіка танку юних
Віталика і Тоні на розпеченій палубі
затонулого крейсера (гуманістичні
цінності під загрозою цивілізаційних
процесів).
Григір Тютюнник
«Три зозулі з поклоном»
Коротко про письменника.
«Вічна» тема «любовного трикутника» в
новітній інтерпретації. Образ любові як
втілення високої християнської цінності,
яка вивищує людину над прагматичною
буденністю, очищає її душу. Зміщення
часових площин як художній засіб. Роль
художньої деталі в розкритті характеру,
ідеї.

Мати уявлення про українську прозу другої половини
ХХ ст.
Розповідати про письменника. Уміти проаналізувати
його твори, визначати жанр. Пояснювати роль
кольорової гами, прояви романтичного в стильовій
палітрі новели «За мить щастя». Визначити провідну
ідею, схарактеризувати образи-символи в новелі
«Залізний острів».
Усвідомлення філософської сутності щастя людини,
його відносності і короткочасності. Усвідомлення
небезпеки цивілізаційних процесів, здатності сучасної
людини зберегти в собі свою сутність, свої почуття.

Розповідати про письменника. Пригадати його твори,
вивчені раніше. Розвивати навички визначення теми
твору, його жанру, визначення провідної думки,
аналізу образів, художніх засобів, особливостей
композиції. Висловлювати власні роздуми про
поведінку героїв і проблеми, порушені в новелі.
Виховання краси почуттів, християнських взаємин
між людьми. Усвідомлення високого сенсу почуття
любові, вміння берегти її і цінувати.
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ТЛ: художня деталь (поглиблено).
Валерій Шевчук
«Дім на горі» (повість-преамбула)
Життя і творчість митця. Особливості
світобачення, громадянська позиція.
Зв’язок із давньою українською
літературою.
Композиція роману-балади «Дім на горі»
(повість-преамбула і збірка новел «Голос
трави»). Використання традиції
європейської балади (сюжет кохання
жінки і демонічної сили, трагізм).
Розгалуженість сюжету. Барокове
поєднання високого (духовного) і
низького (буденного): дім на горі як
фортеця нашої духовності, душі,
підніжжя гори як поле боротьби добра і
зла, світла і темряви. Барокові притчеві
мотиви і символи (самотність,
роздвоєння людини, блудний син,
дорога). Жіноче начало і чоловіче у
творі. Притчевість образів, епізодів.

Знати основні відомості про письменника. Повторити
відомості про епоху бароко і його культуру. Вдумливо
й уважно прочитати повість-преамбулу до роману
“Дім на горі”. Визначити основні сюжетні лінії,
пов’язані з різними долями людей. Виокремити
притчові мотиви, пояснювати їхню бароковість.
Характеризувати образи, коментувати притчовий
підтекст епізодів. Удосконалювати навички
розшифровування символів, алегоричних образів.
Усвідомлення великого значення духовності для
повноцінного розвитку і утвердження особистості.

ТЛ: бароко, притчевість, символічність
(поглиблено),
роман-балада.
УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОЗА
Павло Загребельний
«Диво»
(розділи: «Рік 992. Великий сонцестій.
Пуща», «Рік 1004. Весна. Київ», «Рік
1004. Літо. Радогость», «Рік 1028.
Теплінь. Київ», «Рік 1032. Київ», «Рік
1037. Осінній сонцеворот. Київ»)
Коротко про письменника. Загальна
характеристика історичної прози.
Історична основа й художній вимисел у
романі «Диво». Софія Київська як
історична пам’ятка та художній символ.
Образ Сивоока (проблема творчого
начала в людині, свободолюбства,
людської гідності). Князь Ярослав
Мудрий (проблема влади й людини).
Наскрізні проблеми: людина перед
вибором, людина у процесі самопізнання
та самоствердження, людина-творець.

Розуміти складні історичні умови розвитку жанру
історичної романістики. Називати найвідоміші взірці
української історичної прози.
Самостійно прочитати розділи з роману, знати їхній
зміст. Уміти розрізняти історичну достовірність і
художній домисел. Удосконалювати вміння аналізу
образів-персонажів, розшифровувати їхній ідейний
зміст. Уміти розглядати порушені проблеми крізь
призму образів-персонажів. Учитися обґрунтовувати
власну думку прикладами з художнього тексту.
Розвиток уміння бачити крізь наскрізні проблеми
твору власні. Формування інтересу до національної
історичної романістики.

ТЛ: історична правда і художній вимисел
(повторення).
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА
ЛІТЕРАТУРА
(огляд)
Історико-культурна картина літератури
кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на шляху до

Розуміти й уміти пояснити вияв постмодернізму в
українській художній літературі останнього часу.
Запам’ятати її найвідоміших представників. Засвоїти
значення поняття постмодернізму.
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нового відродження). Літературні
угруповання (Бу-Ба-Бу, «Нова
дегенерація», «Пропала грамота»,
«ЛуГоСад» та ін.). Творчість Г. Пагутяк,
Ю. Андруховича, О. Забужко, І.
Римарука, В. Слапчука та ін. Утворення
АУП (Асоціації українських
письменників). Література елітна і
масова. Постмодернізм як один із
художніх напрямів мистецтва 1990-х
років, його риси. Сучасні часописи та
альманахи.
ТЛ: постмодернізм.
ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з письменникамиземляками та їхніми творами.

Формування сучасного погляду на світ, людину в
ньому.

Знати про письменників-земляків та їхні твори,
прочитати взірці, уміти висловлювати власну оцінку.
Виховання шанобливого ставлення до людей творчих
професій.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
Бесіда про твори, вивчені упродовж
навчального року. Зосередження уваги на
їхніх художніх особливостях,
новаторстві (на тлі відповідного відрізка
часу).

Провести дискусію довкола питань розвитку сучасної
української літератури та її перспектив.
Висловлювати власні міркування про вивчені твори.
Закріплення вміння виділяти явища одиничні,
конкретні серед загальних.
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Англійська мова
11-ий клас
Загальні характеристики ситуативного спілкування
Сфера спілкування

Публічна

Тематика ситуативного
спілкування
Я, моя родина, мої друзі Стиль
життя
Засоби масової інформації
Музика
Література
Україна
Велика Британія

Освітня

Шкільне життя

Особистісна

Мовленнєві функції
• 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

Мовний інвентар – лексика
Я, моя родина, мої друзі
друзі по листуванню кореспонденція
Стиль життя
здоровий спосіб життя активний відпочинок
повсякденні дії види дозвілля
Інтернет преса періодичні видання
Засоби масової інформації
вибір книг для читання улюблений письменник,
Література
поет, книга, літературний герой літературні
жанри відвідування бібліотеки, обладнання та
послуги бібліотеки
улюблені музичні стилі музичні жанри
Музика
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
pronouns
Verb
sequence of tenses
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Зарубіжна література
11 КЛАС
К-ть
год.
1

3

2

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
підготовки учнів
1. Вступ. Із літератури реалізму
Загальна характеристика розвитку культури
Учень (учениця):
та літератури XIX ст. Реалізм як напрям у
називає основні риси та етапи
світовій літературі.
літературного процесу ХІХ ст.;
Розквіт реалістичної літератури, його зв'язок розповідає
про
особливості
із розвитком природничих наук. Майстри соціальної прози ХІХ ст., роль
соціальної прози: Стендаль, О.Бальзак, художньої
літератури
у
Г.Флобер,
Ч.Діккенс,
Ф.Достоєвський, культурному та суспільному житті
Л.Толстой, А.Чехов та ін.
ХІХ ст.;
Роль художньої літератури в культурному та називає
найвизначніших
суспільному житті ХІХ ст.
представників соціальної прози ХІХ
ст.;
обґрунтовує твердження про те, що
ХІХ ст. є «золотою добою»
класичного роману.
ТЛ Дає визначення поняття
«соціальна проза».
Учень (учениця):
Стендаль (1783-1842). «Червоне і чорне»
Життєвий і творчий шлях письменника. розповідає про головні віхи
Синтез романтизму й реалізму в його життєвого й творчого шляху
творчості. Роман «Червоне і чорне», Стендаля та місце в ньому роману
поєднання в ньому соціально-політичного й «Червоне і чорне»;
психологічного аспектів. Гостра критика висловлює
судження
про
режиму Реставрації. Конфлікт головного багатозначність назви роману;
героя Жульєна Сореля з суспільством як визначає провідні риси характеру
сюжетний стрижень роману. Внутрішня Жульєна Сореля та головні етапи
драма героя як наслідок цього конфлікту. формування його особистості;
Жіночі
образи
роману.
Психологізм порівнює суспільні закони й звичаї
творчості Стендаля. Багатозначність назви у Вер’єрі – Безансоні - Парижі;
роману.
розповідає
про
своєрідність
втілення теми кохання у романі;
зіставляє жіночі образи твору;
визначає риси романтизму і
реалізму в романі.
ТЛ Висловлює судження про
жанрові особливості соціальнопсихологічного роману, а також про
психологізм твору.
Онорé де БАЛЬЗÁК (1799–1850). “Гобсéк” Учень (учениця):
Життєвий і творчий шлях письменника. розповідає про головні віхи
Бальзак і Україна.
життєвого й творчого шляху
Бальзак
–
видатний
французький письменника і місце в ньому повісті
письменник,
зачинатель
соціального «Гобсек»;
реалістичного
роману.
Поєднання відзначає зв’язок Бальзака з
реалістичних і романтичних елементів у його Україною;
художній системі. «Людська комедія» – пояснює, чому «Людську комедію»
грандіозна енциклопедія життя Франції Бальзака називають “енциклопедією
першої половини XIX ст., її проблематика і життя Франції першої половини
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структура.
Влада золота та її філософія в повісті
«Гобсек». Романтичні й реалістичні риси
неоднозначного образу «філософа й скнари»
Гобсека. Зіставлення образів Фанні Мальво і
Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в
розгортанні й відтворенні подій повісті.
Композиція і стиль твору.

3

Фéдір ДОСТОЄВСЬКИЙ (1821–1881).
«Злочин і кара».
Життєвий і творчий шлях письменника.
Творчість Достоєвського як одна з вершин
світової літератури. Філософські, етичні й
естетичні погляди письменника та їхнє
втілення в художніх творах.
Роман «Злочин і кара» як утілення нового,
поліфонічного типу художнього мислення.
Філософські, соціальні, психологічні й
морально-етичні ідеї твору. Еволюція образу
Раскольнікова і розвінчання теорії сильної
особистості,
«надлюдини».
Розкриття
складності та суперечливості духовного
світу людини. Образна система роману,
символіка його назви.

XIX ст.”;
наводить приклади поєднання в
образі Гобсека елементів реалізму і
романтизму;
аналізує
особливості
втілення
мотиву влади золота в повісті
«Гобсек»;
визначає особливості композиції
повісті;
характеризує роль Дервіля в
розгортанні й відтворенні подій
твору;
висловлює особисте ставлення до
проблем, що порушуються в творі.
Учень (учениця):
розповідає про головні віхи
життєвого й творчого шляху
письменника і місце в ньому
роману «Злочин і кара»;
називає характерні риси літератури
реалізму;
визначає
творчість
Ф.Достоєвського як одну з вершин
світової літератури;
акцентує увагу на філософському
й етичному потенціалі роману
“Злочин і кара”;
простежує
еволюцію
образу
Раскольнікова;
висловлює судження щодо теорії
сильної особистості, “надлюдини”;
розкриває особливості образної
системи роману;
висловлює особисте ставлення до
проблем, що порушуються в творі;
висловлює
судження
про
символіку назви твору;
ТЛ Висловлює судження про
жанрові
особливості
роману
“Злочин і кара”
Учень (учениця):
розповідає про головні віхи
життєвого й творчого шляху
письменника і місце в ньому
роману «Анна Кареніна»;
виділяє ключові епізоди роману;
називає основні проблеми твору;
характеризує образи головних
героїв твору в їхній психологічній
глибині;
висловлює особисте ставлення до
проблем, що порушуються в творі.

Лев
ТОЛСТÓЙ
(1828–1910)
«Анна
Кареніна»
Життєвий і творчий шлях письменника.
Творчість Льва Толстого як явище літератури
реалізму. Духовні й творчі шукання та
здобутки письменника.
Роман “Анна Кареніна”. Образи-характери
роману,
пластичність
змалювання
і
психологічна глибина. Суперечливий образ
Анни. Образ Левіна, його автобіографічна
складова. Паралелізм у композиції роману,
особливості стилю.
“Діалектика душі” толстовських героїв.
2. Традиції і новаторські зрушення в поезії середини – другої половини XIX ст.
Загальна характеристика головних шляхів
Учень (учениця):
1
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розвитку поезії сер. ХІХ ст.
Нові грані романтичного поетичного світу в
творчості «пізніх» романтиків (Ш.Бодлера,
В.Вітмена, Ф.Тютчева). Принципи «чистого
мистецтва» у поезії (група «Парнас»,
творчість А.Фета).
Світоглядно-естетичні зрушення у мистецтві
та літературі.
Волт ВÍТМЕН (1819–1892). (Вірші за
вибором учителя)
Життєвий і творчий шлях письменника.
Вітмен – американський поет-новатор.
Збірка “Листя трави», її провідні теми й
мотиви. Звернення до вільного вірша
(верлібру).

2

Шарль БОДЛÉР (1821–1867).
«Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова
гармонія».
Життєвий і творчий шлях письменника.
Ш.Бодлер – пізній романтик і один із
зачинателів символізму. Світогляд і
естетичні погляди Бодлера і збірка “Квіти
зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як
семантико-образна вісь збірки.
Традиційність і своєрідність вирішення
проблеми “поет і натовп» у поезії
“Альбатрос».
Філігранність поетичної техніки, формальна
довершеність
і
сугестивність
вірша
“Вечорова гармонія”.
Тлумачення предметних образів як “видимих
знаків” ідей, почуттів, душевних станів
(“Відповідності”).

2

Із поезії французького символізму
Символізм як літературний напрям останньої
третини XIX – початку XX ст. Основні
естетичні принципи та поетичне новаторство
символістів.
Поль ВЕРЛÉН (1844–1896). “Осіння
пісня”, “Так тихо серце плаче...”,
“Поетичне мистецтво”.
Артюр РЕМБÓ (1854–1891). “Відчуття”,
“П’яний корабель”, “Голосівки”.
Поняття про символ як основний засіб
поетичного самовираження, його потрактування
французькими
символістами:
спонтанність
з’яви,
непроясненість
і
багатозначність, “підказування” смислів і
простір
для
відгадування.
Сугéстія
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розповідає про провідні шляхи
розвитку поезії середини-другої
половини ХІХ ст.;
розмірковує про феномен «чистого
мистецтва» у поезії, а також про
світоглядно-естетичні зрушення у
мистецтві та літературі середини –
другої половини XIX ст.
Учень (учениця):
пояснює, чому американця Волта
Вітмена
називають
великим
поетом-новатором;
виразно читає і аналізує вірші
В.Вітмена.
ТЛ Дає визначення поняття
«верлібр».
Учень (учениця):
розповідає про модерністські
зрушення у французькій поезії
другої половини ХІХ ст.;
пояснює, що Бодлер був водночас і
пізнім романтиком, і одним із
зачинателів символізму;
характеризує естетичні погляди
Бодлера, втілені у збірці «Квіти
зла»;
висловлює
судження
про
своєрідність вирішення проблеми
“поет
і
натовп”
у
поезії
«Альбатрос»;
пояснює особливості поетичної
техніки вірша “Вечорова гармонія”;
наводить приклади втілення рис
символізму в поезіях Бодлера;
виразно читає і аналізує вірші
Бодлера.
ТЛ Дає визначення понять
«символ»,
«декаданс»,
«неоромантизм», «символізм».
Учень (учениця):
характеризує
символізм
як
літературний напрям останньої
третини XIX – початку XX ст.;
визначає музичність як важливу
ознаку віршів Верлена, засіб
прямого вираження інтуїтивноемоційного,
несвідомого,
настроєвого;
тлумачить
поняття
сугéстія
(навіювання), визначає її як
важливий художній засіб поезії
символізму;
наводить приклади використання
символів у поезіях П.Верлена й
А.Рембо;
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(навіювання) як важливий художній засіб виразно читає і аналізує вірші
символістської поезії. Зняття інформаційно- П.Верлена й А.Рембо.
розповідної функції поетичної мови.
ТЛ Дає визначення понять
«імпресіонізм», «сугестія».
3. Роман ранньомодерністської доби
Óскар УÁЙЛЬД (1854–1900). Учень (учениця):
розповідає про головні віхи життєвого й
«Портрет Доріана Грея».
Життєвий
і
творчий
шлях творчого шляху письменника і місце в ньому
письменника.
Уайльд
– роману «Портрет Доріана Грея»;
письменник англійського раннього характеризує “Портрет Доріана Грея” як
модернізму. Естетизм Уайльда, інтелектуальний роман і вказує на головні
імпресіоністичність стилю.
філософсько-естетичні та моральні проблеми
«Портрет
Доріана
Грея» як твору: співвідношення краси й моралі, чи
осереддя творчості письменника, може краса бути вільною від моралі, як таке
філософсько-естетичні та моральні вивільнення діє на особистість;
проблеми
твору.
Риси ТЛ Дає визначення понять «естетизм»,
інтелектуального роману.
«інтелектуальна проза», «парадокс».
4. Підсумок
Узагальнення та систематизація
Учень (учениця):
вивченого протягом року матеріалу називає авторів і переказує зміст вивчених
протягом року творів;
повторює і систематизує засвоєні протягом
навчального року відомості про особливості
перебігу світового літературного процесу;
ТЛ Дає визначення понять: «верлібр»,
«декаданс»,
«естетизм»,
«імпресіонізм»,
«інтелектуальна
проза»,
«модернізм»,
«неоромантизм», «парадокс», «психологічний
роман», «символ», «символізм», «соціальнопсихологічна
проза»,
«сугестія»,
«філософський роман».

Історія України
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У сучасних умовах існує загроза територіальної цілісності України та відбувається втручання інших
держав у її інформаційно-ідеологічну сферу. Важливою складовою неоголошеної Російською
Федерацією «гібридної війни» є маніпулювання національною пам’яттю Українського народу. Через це
виникає нагальна необхідність відновлення та збереження історичної пам’яті, формування національної
ідентичності та відродження інтересу до історії України, її культури, традицій і звичаїв.
Загальнонаціональні історичні події, які сталися на території держави та закарбувалися в пам’яті
багатьох поколінь, мають стати об’єднуючим чинником нації. Адже зі спільного розуміння минулого
виростає спільна проекція майбутнього, що вкладається у формулу: «Немає пам’яті — немає
ідентичності. Немає ідентичності — немає нації».
Основним стратегічним ресурсом консолідації нації є освіта, зокрема історична. Шкільний курс
історії України має найбільші потенційні можливості для розвитку особистості, яка усвідомлює свою
належність до українського народу та сучасної європейської цивілізації; необхідність збереження та
збагачення українських культурно-історичних традицій, шанобливого ставлення до національних святинь,
української мови, історії, формування культури міжетнічних і міжособистісних відносин.
Змістове наповнення шкільної історичної освіти має базуватися на засадах
україноцентризму та сприяти вихованню в особистості рис патріота України, людини з
гуманістичними і демократичними цінностями.
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Переосмислення концептуальних засад шкільної історичної освіти є найважливішою складовою
докорінної модернізації українського суспільства. Цього неможливо досягти без оновлення програм з
історії України для загальноосвітніх навчальних закладів (далі — Програма), яка визначає змістове
наповнення навчального матеріалу, а отже, зміст шкільної історичної освіти.
Виходячи з того, що навчальна програма — це нормативний документ, який конкретизує для
кожного класу визначені Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти результати
навчання відповідно до освітньої галузі або її складової, деталізує навчальний зміст, завдяки засвоєнню
якого такі результати досягаються, то метою оновлення змісту навчального матеріалу Програми є
формування в учнів ідентичності та почуття власної гідності через осмислення соціального та морального
досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу.
Пропозиції до змін змісту навчального матеріалу підготовлено на реалізацію:
—
Законів України: «Про освіту» від 23.05.1991 року; «Про загальну середню освіту» від
13.05.1999 року; «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні» від 28.11.2006 року; «Про правовий
статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» від 09.04.2015 року;
«Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років» від 09.04.2015
року; «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 року тощо;
—
Постанов Верховної Ради України: «Про відзначення 150-річчя з дня народження
митрополита Української Греко-Католицької Церкви Андрея Шептицького» від 17.06.2014 року;
«Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та
молоді» від 12.05.2015 року; «Про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй,
Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО,
Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав
світу про визнання Російської Федерації державою- агресором» від 27.01.2015 року; про Заяву Верховної
Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків» від 21.04.2015
року.
В основу проекту змісту навчального матеріалу Програми покладено нові досягнення історичної
науки, особливості державотворення й закономірності формування української нації у межах історії
України ХХ — початку ХХІ 49н..
Акценти в оновленому змісті Програми поставлено на:
—
протяжності в часі українських державотворчих традицій;
—
постійній боротьбі за незалежність і територіальну цілісність, зокрема увиразнено теми:
«Початок Української революції (1917 — квітень 1918 р.)», «Боротьба за Українську державність
(квітень 1918 — 1921 рр.)», «Встановлення і утвердження радянського тоталітарного режиму (1921—
1939 рр.)», «Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.)» тощо.
—
чіткому, логічному, хронологічному і тематичному структуруванні тем;
—
збалансованому викладі політичної і соціально-економічної складових історичного
процесу, наприклад, у деяких темах містяться підтеми, які стосуються української політичної і трудової
еміграції;
—
відновленні, збереженні й популяризації особливостей розвитку й традицій української
культури, а саме після кожної теми впроваджено вивчення особливостей культурного і релігійного
життя;
—
дотриманні оптимальних пропорцій між загальнонаціональною історією,
регіоналістикою й історичним краєзнавством, зокрема наголошено на подіях, які відбулися на
Західноукраїнських землях, сході України та в Криму;
—
виокремленні побутової історії та особливостей трансформації рівня життя населення
відповідно до подій, які відбувалися на території України.
Принципи, на яких ґрунтується зміст навчального матеріалу, зводяться до науковості, тематичної
хронологічності й логічності викладення матеріалу, гуманізації, проблемності викладання, регіоналізації,
національної спрямованості, принципу історичної пам’яті тощо.
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11 клас
Години

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
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ВСТУП
Завдання і структура курсу. Джерела.
Перший період Новітньої доби української
історії. Періодизація історії України першої
половини ХХ ст. Територія і населення України
на початку ХХ ст.

6

Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ на початку XX Учень/учениця:
― розпізнає на історичній карті
ст.
території українських земель початку ХХ
Особливості
соціально-економічного ст.; революційні події 1905—1907 рр. в
розвитку
Наддніпрянської
України. Україні; місця діяльності політичних,
Індустріальна модернізація. Монополізація. національно-культурних
і
військовоРегіональна
спеціалізація
сільського спортивних організацій;
господарства. Кооперативний рух. Українські ―визначає основні тенденції та протиріччя
меценати-промисловці.
процесу соціально-економічного розвитку
Суспільно-політичне
життя
у українських
земель
початку
ХХ
Наддніпрянській
Україні.
Політизація ст.;індустріальної модернізації на українських
українського національного руху. Створення землях; земельної реформи П. Столипіна в
політичних партій. Проблеми становлення та Україні;
консолідації української нації.
―виявляє суперечливі процесимодернізації
Події революції 1905—1907 рр. в Україні. суспільно-політичного
життя
у
Український національно-культурний рух. Наддніпрянській Україні;
Діяльність українських парламентських громад у ―порівнює, аналізує, робить аргументовані
І та ІІ Державних Думах.
висновки щодорозвиткукооперативного руху в
Столипінська земельна реформа. Посилення Наддніпрянщині та на західноукраїнських
національного гніту в Наддніпрянській Україні у землях; трудової міграції українського
1907—1914 рр.
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Учень/учениця:
― показуєна історичній карті території
українських земель, які входили до складу
Російської імперії та Австро-Угорщини;
― визначає основні етапи розвитку
українських земель першої половини ХХ
ст.; хронологічну послідовність явищ
соціально-економічного, політичного і
культурного життя;
― застосовуєперіодизацію вітчизняної
історії як інструмент для розуміння
особливостей
розвитку
українських
земель початку ХХ ст.

Український політичний та національнокультурний рух у 1907—1914 рр. «Українське
питання» в ІІІ і ІV Державних Думах.
Українські землі у складі Австро-Угорщини.
Становище промисловості та сільського
господарства. Кооперативний рух. Трудова
еміграція.
Діяльність
політичних,
національнокультурних і військово-спортивних організацій
на західноукраїнських землях. Реформа виборчої
системи. Боротьба за створення українського
університету. Особливості українського руху в
Буковині і Закарпатті. Зміна ролі грекокатолицької церкви. Андрей Шептицький.
Практичне заняття. Ідеї автономії і
самостійності
в програмах
українських
політичних партій Російської імперії та АвстроУгорщини. Представлення творчих проектів.
Особливості розвитку культурного життя.
Освіта. Наука. Техніка. Українська преса та
видавництва.
Література.
Образотворче
мистецтво. Музика. Архітектура. Театр.
Релігійне життя. Традиції та побут української
сім’ї.
Наш край на початку ХХ ст.
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селянства;
― висловлює і аргументує власні судження
щодо становлення та консолідації української
нації;
―пояснює причиниполітизації українського
національного руху;
―визначає рольгреко-католицької церкви в
суспільному
житті
західноукраїнських
земель;особливості українського руху в
Буковині і Закарпатті;
―формулює власні судження щодо ролі і
місця українських земель у господарському
житті Російської імперії та Австро-Угорщини;
―
оцінює
суперечливі
процеси
модернізації розвитку і культури, життя
населення;
―орієнтуєтьсявісторичній
термінології:
індустріальне суспільство, монополізація
економіки, модернізація
суспільного
життя,
політизація
українського
національного руху, консолідація нації,
міграції
населення,
діаспора,
Столипінська аграрна реформа, політична
партія;
―творчо застосовує набуті знання під час
складання
характеристики
історичних
персоналій: Микола Міхновський, Євген
Чикаленко, Ілля Шраг, Андрей Шептицький.

Тема 2. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ Учень/учениця:
― використовує карту як джерело
СВІТОВОЇ ВІЙНИ
інформації про основні події Першої
Україна в геополітичних планах країн світової війни на українських землях;
Антанти і Центральних держав. Війна та
―визначає основні тенденції й аналізує
українські політичні сили. Головна українська геополітичні плани країн Антанти і
рада. Союз Визволення України. Українці в Центральних держав щодо українських
арміях воюючих держав.
земель;
Воєнні дії на території України в 1914—1917 ―порівнює, аналізує, робить аргументовані
рр. Бойовий шлях Легіону Українських січових висновки
про
ставленняукраїнських
стрільців та їхня культурно-освітня діяльність.
політичних сил Наддніпрянської України та
Політика Російської імперії та Австро- західноукраїнських земель до Світової війни;
Угорщини на українських землях у 1914—1917 щодополітики Російської імперії та Австрорр. Економічна та політична кризи в Російській Угорщини на окупованих територіях Східної
імперії та Австро-Угорщині.
Галичини і Північної Буковини;
―визначає роль і наслідки створення
Практичне заняття. Життя на фронті і в українських
добровольчих
військових
тилу. Представлення творчих проектів.
формувань;
―порівнює йузагальнює наслідки посилення
економічної і політичної кризи в Російській та
Австро-Угорській імперіях для українських
земель;
35
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Тема
3.
ПОЧАТОК
УКРАЇНСЬКОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ (1917 — квітень 1918 р.)
Лютнева революція 1917 р. й Україна.
Початок Української революції. Утворення
Української Центральної Ради (УЦР). Михайло
Грушевський. Українські політичні партії.
Український національний Конгрес. Початок
українізації армії. Вільне козацтво.
І Універсал Центральної Ради. Генеральний
секретаріат. Володимир Винниченко. Відносини
Центральної Ради з Тимчасовим урядом. ІІ
Універсал УЦР. Збройний виступ самостійників.
Конгрес народів Росії.
Прихід до влади більшовиків у Росії.
Боротьба за владу в Києві 28—31 жовтня 1917 р.
III Універсал УЦР. Українська Народна
Республіка (УНР). Встановлення кордонів.
Внутрішня та зовнішня політика Центральної
Ради. Події 1917 р. в Криму. Курултай та
Кримська Народна Республіка.
Початок агресії більшовицької Росії проти
УНР. Проголошення в Харкові радянської влади.
Перша війна радянської Росії з УНР. IV
Універсал УЦР. Проголошення незалежності
УНР. Бій під Крутами. Радянська окупація
України.
Мирний договір із Центральними державами
у Брест-Литовську. Вступ військ Німеччини й
Австро-Угорщини на територію УНР. Похід
Петра Болбочана на Крим. Розпуск УЦР.
Практичне
заняття.
Здобутки
і
прорахунки УЦР у державотворчому процесі.
Представлення творчих проектів.
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Тема 4. БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ
ДЕРЖАВНІСТЬ (квітень 1918 — 1921 р.)
Утворення Української Держави. Павло
Скоропадський. Внутрішня та зовнішня
політика. Кримські крайові уряди. Зародження
36

―орієнтуєтьсявісторичній
термінології:
світова війна, ринки збуту, трудові ресурси,
воєнно-політичний блок, окупаційний режим,
національне військове формування, військове
генерал-губернаторство позиційна війна;
―творчо застосовує набуті знання під час
складання
характеристики
історичних
персоналій:
Михайло
Галущинський,
Григорій Коссак, Дмитро Донцов, Василь
Вишиваний.
Учень/учениця:
― використовує карту як джерело
інформації про основні події початку
Української революції;
―
виявляє
уміннясинхронізувати
історичні події періоду;
―порівнює, аналізує, робить аргументовані
висновки щодо основних ідей, цілей та шляхів
досягнення кінцевої мети українськими
політичними партіями на початку Української
революції; поглядів українських політичних
партій на більшовицький переворот у Росії;
змісту чотирьох універсалів УЦР;
―визначає роль і наслідки боротьби
політичних партій за вплив на населення
України;
― порівнює різні точки зору, висловлює
власну позицію щодо початку діяльності
УЦР у березні—листопаді 1917 р.;
― обґрунтовує зв’язок між причинами та
наслідками прийняття ІІ Універсалу УЦР;
― формулює власні судження щодо причин і
наслідків Брестського мирного договору;
― визначає шляхи становлення ідей захисту
прав людини в період Української революції;
―
робить
аргументовані
висновки
щодоздобутків і прорахунків УЦР у
державотворчому процесі;
―орієнтуєтьсявісторичній
термінології:
революція, опозиція, політична боротьба,
місцеві
органи
влади,
національнотериторіальна
автономія,
федерація,
переворот, більшовики, диктатура, ревком,
ультиматум,
національно-персональна
автономія, універсал;
―творчо застосовує набуті знання під час
складання
характеристики
історичних
персоналій:
Михайло
Грушевський,
Володимир Винниченко, Сергій Єфремов.
Учень/учениця:
― використовує карту як джерело
інформації про перебіг основних подій у
боротьбі за українську державність;
―
виявляє
навички
синхронізації
історичних подій доби;
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повстанського руху.
Утворення Директорії. Антигетьманське
повстання. Відновлення УНР. Трудовий конгрес.
Розпад
Австро-Угорської
імперії
і
західноукраїнські землі. Листопадовий зрив.
Проголошення ЗУНР. Державне будівництво.
Євген Петрушевич. Початок українськопольської війни. УГА. Зовнішня політика. Злука
УНР і ЗУНР та її історичне значення.
Український національний рух у Буковині та
Закарпатті.
Україна в умовах зовнішньої агресії.
Військова присутність Антанти на півдні
України. Друга війна УНР із радянською Росією.
Отаманщина. Реорганізація Директорії УНР.
Державницька та національна політика.
Радянська окупація України. УСРР. Політика
«воєнного комунізму». Червоний терор.
Повстанський рух. Нестор Махно та інші
повстанські отамани.
Наступ
польських
військ.
Чортківськаофензива. Окупація польськими
військами території Західної області УНР.
Наступ об’єднаних українських армій на Київ.
Наступ білогвардійських військ на Україну.
Денікінський режим в Україні. Перший Зимовий
похід.
Відновлення більшовицького режиму. Зміни
у внутрішній політиці. Націонал-комунізм.
Варшавська угода та війна з радянською
Росією. Боротьба за Україну у 1920 р. Поразка
Збройних сил Півдня Росії. Червоний терор у
Криму. Повстанський рух 1920—1921 рр.
Другий Зимовий похід. Поразка українського
визвольного руху. Українська політична
еміграція.
Практичне заняття. Уроки державотворчих
процесів.
Нові тенденції розвитку культури 1917—1921
рр. Здобутки в освіті. Культурно-освітня
діяльність громадських організацій. Наука.
Мистецтво. Релігійне життя.
Наш край часів Першої світової війни та
Української революції (1914—1921 рр.).
Тема
5.
ВСТАНОВЛЕННЯ
Й
УТВЕРДЖЕННЯ
РАДЯНСЬКОГО
ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ (1921—1939
рр.)
Державний статус УСРР. Утворення СРСР.
Встановлення
кордонів.
Адміністративнотериторіальний поділ.
Антибільшовицький повстанський рух.
Масовий голод 1921—1923 рр. Впровадження
непу в УСРР. Грошова реформа. Початок
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―порівнює, аналізує, робить аргументовані
висновки щодо утворення і діяльності
Української
Держави,
Директорії,
Укрраднаркому, денікінського режиму;
― висловлює і аргументує власні
судження щодо ставлення суспільства до
внутрішньої
і
зовнішньої
політики
Української Держави, Директорії, ЗУНР;
―визначає основні тенденції та протиріччя
процесу створення ЗУНР;
―визначає правовий статус УНР, ЗУНР;
уроки українського державотворчого процесу;
―пояснює причини і наслідки політичної і
трудової еміграції в Україні;
―виявляє нові тенденції й суперечності
процесурозвитку української культури в
1917—1921 рр.;
―порівнює іформулює власні судження щодо
розвитку освіти і науки за часів УНР,
Центральної Ради, Української Держави;
Директорії та ЗУНР;
―визначає внесок українських митців в
національну і світову культуру;
―орієнтуєтьсявісторичній
термінології:
гетьманат, біла гвардія, червона гвардія,
інститут влади, Директорія, інтервенція,
отаманщина, Чортківськаофензива, націоналкомунізм,
терор,
неоголошена
війна,
продовольча розкладка, «воєнний комунізм»,
реквізиція;
―творчо застосовує набуті знання під час
складання характеристики історичних
персоналій: Євген Петрушевич, Симон
Петлюра, Нестор Махно та інші повстанські
отамани.

Учень/учениця:
― використовує карту як джерело
інформації
про
адміністративнотериторіальний поділ УСРР, регіони
голоду 1921—1923 рр,; Голодомору
1932—1933 рр.; основні індустріальні
новобудови
в
УСРР;місця
антибільшовицьких повстань;
―визначає основні тенденції та протиріччя
нової економічної політики; процесу політики
коренізаціі;
форсованої
індустріалізації;

індустріалізації. Суспільно-політичне життя.
Ліквідація багатопартійності.
Політика коренізаціі. Ставлення влади та
населення до українізації. Микола Скрипник.
Національна політика радянської влади в УСРР.
Кримська та Молдавська АСРР. Релігійне життя
в УСРР. УАПЦ. Василь Липківський.
Форсована
індустріалізація.
Створення
військово-промислового комплексу. Здобутки,
прорахунки та наслідки індустріалізації.
Згортання непу і перехід до директивної
економіки.
«Хлібозаготівельні кризи» 1927—1928,
1928—1929 рр. Розкуркулення та насильницька
колективізація. Опір селянства. Причини й
перебіг Голодомору 1932—1933 рр. — геноциду
українського народу. «Закон про 5 колосків».
Примусові
хлібозаготівлі.
«Чорні
дошки». Масштаби та наслідки Голодомору.
Національно-демографічні зміни.
Формування культу особи Йосипа Сталіна.
Порушення прав людини в умовах тоталітарного
режиму. Масові репресії та їх ідеологічне
виправдання. Політичні процеси 1920-х —
початку 1930-х рр. Згортання українізації.
Посилення
русифікаторської
політики.
Конституція УРСР 1937 р.
Розстріляне відродження. Великий терор та
його ідеологічне виправдання. Биківня та інші
місця масових поховань жертв репресій.
Антицерковна політика влади та її наслідки.
Ліквідація УАПЦ.
Ідеологізація національно-культурного життя
радянської України 1921—1939 рр. Освіта.
Наука. Мистецькі спілки. Кінематограф. Митці
Розстріляного відродження. Соціалістичний
реалізм.

насильницької колективізації;
―виявляє суперечності між державним
статусом республіки іКонституцією УСРР;
― висловлює і аргументує власні судження
щодо порушення прав людини в умовах
тоталітарного режиму;
―дає
аргументовану
правову
оцінку
Голодомору 1932—1933 рр. як геноциду
українського народу;
―пояснює причини і наслідки встановлення
радянського тоталітарного режиму; масових
репресій; боротьби радянської влади з
українською політичною еміграцією;
―визначає причини і наслідкиідеологізаціі
національно-культурного життя в УРСР;
―формулює власні судженняпро причини
посилення русифікації, зміни у масовій
психології
та
свідомості
населення,
антицерковну політику радянської влади та
їхні наслідки;
―орієнтуєтьсявісторичній термінології:
нова економічна політика, коренізація,
радянський тоталітарний режим, директивна
економіка, Великий терор, форсована
індустріалізація, хлібозаготівлі, насильницька
колективізація, розкуркулення, голодомор,
геноцид, Розстріляне відродження, культ
особи, ідеологізація культурного життя;
―творчо застосовує набуті знання під час
складання характеристики історичних
персоналій: Олександр Довженко, Лесь
Курбас, Микола Хвильовий, Микола
Скрипник, Християн Раковський.

Практичне заняття. Пропагандистський
ідеал радянської людини та її повсякденне
життя. Представлення творчих проектів.
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Наш край у часи утвердження радянського
тоталітарного режиму (1921—1939 рр.).
Тема 6. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в Учень/учениця:
― використовує карту як джерело
1921—1939 рр.
інформації
про
основні події на
Правовий статус західноукраїнських земель у західноукраїнських землях у 1921—1939 рр.;
складі Польщі. Економічне і соціальне ―порівнює, аналізує, робить аргументовані
становище населення. Національна політика висновки щодо політичного, соціальноПольщі. Осадництво. «Пацифікація». Українські економічного
і
культурного
життя
політичні партії. УНДО. Василь Мудрий. українських земель у складі Польщі, Румунії,
Українська військова організація (УВО) й Чехо-Словаччини;
Організація українських націоналістів (ОУН). ―визначає і порівнює правовий статус
Євген Коновалець.
західноукраїнських земель у складі Польщі,
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Українські землі у складі Румунії.
Татарбунарське повстання. Суспільно-політичне
життя. Українська національна партія (УНП).
Володимир Сергій Залозецький-Сас.
Українські землі у складі Чехо-Словаччини.
Правовий статус Закарпаття. Суспільнополітичне й економічне життя. Карпатська
Україна. Карпатська Січ. Августин Волошин.
Культурне життя українських земель, які
входили до складу Польщі, Румунії та
Чехословаччини.

Румунії, Чехо-Словаччини;
Карпатської
України;
― висловлює і аргументує власні судження
щодо
розгортання
українського
націоналістичного
руху;
інтегрального
націоналізму; національної політики Польщі,
Румунії, Чехо-Словаччини;
―формулює власні судження щодо ролі і
місця Карпатської України в житті Західної
України;
―визначає основні тенденції та протиріччя
процесу
розвитку
культури
на
Практичне заняття. Відмінність у західноукраїнських землях;
повсякденному житті радянської людини та ―виявляє і пояснює причини відмінностей у
жителів Західної України. Представлення повсякденному житті радянської людини та
творчих проектів.
жителів Західної України;
―орієнтується вісторичній термінології:
Наш край у 1921—1939 рр.
народовці, русини, інтегральний націоналізм,
український
націоналістичний
рух,
національна
політика,
осадництво,
пацифікація;
―творчо застосовує набуті знання під час
складання
характеристики
історичних
персоналій:
Василь
Мудрий,
Євген
Коновалець, Августин Волошин.
Всесвітня історія

11 клас
Розподіл годин за
навчальними
темами

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки
учнів

Вступ.
(1 година)

Завдання і структура курсу.
Джерела. Перший період
Новітньої історії. Періодизація
першої половини ХХ 60н..
Провідні країни світу на початку
ХХ 61н..: основні тенденції
соціально- економічного,
політичного розвитку.
«Пробудження Азії».

Учень/учениця:
— показуєна історичній карті
території провідних держав світу
та їх колоніальні володіння; місця
основних міжнародних
конфліктів;
— визначає основні тенденції
соціально-економічного,
політичного розвитку провідних
країн світу;
—
61н.61іко61ного61ваної61і6161ю
історії як інструмент для
розуміння особливостей розвитку
країн світу у першій половині ХХ
61н..;
— тлумачить та застосовує
поняття і терміни: технічний
прогрес, урбанізація, переділ
світу, «пробудження Азії».
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Тема 1.
Передумови
Першої світової
війни. Війна та її
наслідки.
(5 годин)

Міжнародні кризи та конфлікти
на початку ХХ 61н.. «Гонка
озброєнь», посилення
мілітаризму. Причини, привід до
Першої світової війни.
Стратегічні плани противників.
Початок Першої світової війни.
Бойові дії в 1914 р. «Диво на
Марні».
Позиційна криза. Розширення
масштабів війни. Бойові дії
1915—1916 рр.
Практичне заняття.
Варіант 1. Життя на фронті і в
тилу. Ставлення населення до
війни.
Варіант 2.
Переосмислення системи
загальнолюдських цінностей.
Зміна статусу жінки в період
війни.
Вступ у війну США. Вихід Росії
з війни. «Битва кайзера».
Поразка Німеччини та її
союзників. Комп’єнське
перемир’я.

Російська революція 1917 р.
Прихід до влади більшовиків.
Громадянська війна. «Воєнний
комунізм». Спроба експорту
комуністичної революції.
Розпад багатонаціональних
імперій і утворення нових
незалежних держав у Європі.
Тема 2. Повоєнне «14 пунктів» В. Вільсона.
Паризька мирна конференція.
облаштування
Версальський договір.
світу.
Створення Ліги Націй. Мирні
Версальськодоговори із союзниками
Вашингтонська
система договорів. Німеччини.
(2 години)
Вашингтонська конференція.
Завершення формування
Версальсько-Вашингтонської
системи, її переваги та недоліки.
Основні питання міжнародних
відносин. Спроба перегляду
повоєнних договорів у 1920-ті
62н.. і створення системи
колективної безпеки. Пакт
Бріана—Келлога. Джерела
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Учень/учениця:
— показуєна історичній карті
країни — учасниці військовополітичних блоків Ғ Троїстого
блоку та Антанти; основні театри
воєнних дій та основні битви
1914Ғ1918 рр.;
— характеризує міжнародні
кризи та конфлікти на початку ХХ
61н..;
— визначає стратегічні плани
противників у Першій світовій
війні;
— пояснює суть процесу «гонки
озброєнь», посилення
мілітаризму, зміну статусу жінки
в суспільстві в період війни,
причини вступу у війну США,
виходу Росії з війни;
— дає характеристику
діяльності визначних військових
діячів того періоду: П. фон
Гінденбурга, Ф. Фоша, О.
Брусилова;
— узагальнює основні політичні,
економічні та світоглядні
наслідки Першої світової війни;
— 61н.61іко61ного61ваної і
терміни: «гонка озброєнь», зброя
масового знищення, мілітаризм,
анексія, позиційна війна,
репарація, контрибуція, геноцид,
світова революція, Комінтерн.

Учень/учениця:
— показуєна історичній карті
умови мирних договорів із
Німеччиною та її союзниками;
— аналізує підсумки роботи
Паризької та Вашингтонської
конференцій;
— характеризує переваги та
недоліки ВерсальськоВашингтонської системи, плани
Дауеса та Юнга, пакт
БріанаҒКеллога;
— тлумачить та застосовує
поняття і терміни: Ліга Націй,
Версальсько-Вашингтонська
система, пакт, «санітарний
кордон», система колективної

Тема 3. Провідні
держави світу в
1920—1930-х 62н..
(8 годин)

нестабільності.

безпеки.

Зміна статусу провідних країн
світу після Першої світової
війни. Період економічної
стабільності. Причини, прояви
та наслідки світової економічної
кризи 1929Ғ1933 рр. (Великої
депресії). Пошуки шляхів
подолання кризових явищ в
економіці й суспільному житті.
Початки державного
регулювання соціальноекономічних процесів.

Учень/учениця:
— показуєна історичній карті
провідні країни світу; основні
події Громадянської війни в
Іспанії;
— вказує зміну статусу провідних
країн світу після Першої світової
війни;
— описує ключові події історії
США, Великої Британії, Франції,
Німеччини, Італії, Іспанії;
— характеризує добу
«проспериті» в США та шляхи
подолання проявів світової
економічної кризи, процес
становлення Веймарської
республіки в Німеччині,
встановлення фашистського
режиму в Італії та нацистського
режиму в Німеччині; суть
династичної кризи та
«ірландського питання» в Англії;
діяльність урядів Народного
фронту у Франції та Іспанії;
— пояснює відмінності між
італійським фашизмом та
німецьким нацизмом;
— дає 62н.62іко62ного62вано
керівників провідних країн світу
30-х рр. ХХ 62н.., їх ролі в
політичному, економічному
розвитку власної держави;
— тлумачить та застосовує
поняття і терміни: Листопадова
революція, Веймарська
республіка, «проспериті», Велика
депресія, «Новий курс», Народний
фронт, тоталітаризм, фашизм,

Консерватизм, лібералізм.
Робітничий, соціалістичний і
комуністичний рухи. Фашизм.
Доба «проспериті»
(процвітання) у США. Прояви
Великої депресії. «Новий курс»
Ф. Д. Рузвельта та його основні
підсумки.
Реформи Д. Ллойд Джорджа.
Ірландське питання. Велика
Британія у роки стабілізації та
Великої депресії. Династична
криза. Спроби реформування
Британської імперії.
Політичний та соціальноекономічний розвиток Франції у
20-х 62н.. ХХ 62н.. Уряди
Народного фронту. На шляху до
національної катастрофи.
Листопадова революція та
становлення Веймарської
республіки в Німеччині. Світова
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економічна криза в Німеччині.
Встановлення нацистської
диктатури в Німеччині. А.
Гітлер. Економічна, соціальна та
ідеологічна політика
гітлерівського режиму.
Войовничий антисемітизм.

корпоративна система, нацизм,
антисемітизм, Британська
співдружність.

Прихід до влади в Італії Б.
Муссоліні. Фашизація Італії.
Створення корпоративної
системи. Експансіоністські
претензії.
Диктатура Прімо де Рівери.
Революція 1931 р. Уряд
Народного фронту.
Громадянська війна Ф. Франко.

Тема 4.
СРСР. Країни
Центральної та
Східної Європи
(5 годин)

Практичне заняття. Політичні
портрети Ф. Д. Рузвельта, Ф.
Франко, Б. Муссоліні, А. Гітлера
(на вибір).
Утворення СРСР. Становлення
тоталітарного режиму. Й.
Сталін.
Становлення Другої Речі
Посполитої. Переворот 1926 р.
Ю. Пілсудський. Національні
питання. Становлення
Чехословаччини. Т. Масарик.
Національні питання.
Угорська революція. Режим
Горті. Румунія в міжвоєнні роки.
Королівська диктатура.
Встановлення режиму Й.
Антонеску.
Болгарія. Режим А.
Стамболійського. Перевороти.
Королівська диктатура. Борис
ІІІ. Від Королівства сербів,
хорватів і словенців до
Югославії. Національна
проблема.
Практичне заняття.
Особливості соціальноекономічного розвитку країн
Центральної та Східної Європи.
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Учень/учениця:
— показує на історичній карті
новоутворені держави після
розпаду багатонаціональних
імперій; території, за які виникали
територіальні конфлікти; перебіг
бойових дій на теренах колишньої
Російської імперії, подій
Угорської революції;
— характеризує процес
становлення тоталітарних і
авторитарних режимів у СРСР та
Східній Європі;
— порівнює розвиток країн із
демократичним і авторитарним
режимами;
— описує ключові події історії
СРСР та країн Центральної та
Східної Європи;
— дає оцінку діяльності В.
Леніна, Л. Троцького, Й. Сталіна,
Т. Масарика, Е. Бенеша, А.
Стамболійського, Ю.
Пілсудського, М. Горті, королів
Александра, Кароля ІІ. Бориса ІІІ;
— тлумачить та застосовує
поняття і терміни: «воєнний
комунізм», форсована
індустріалізація, насильницька
колективізація, репресії, режим
«санації» (оздоровлення),
авторитаризм, сепаратистський

Тема 5. Країни Азії
та Латинської
Америки.
(5 годин)

Японія. Провал процесів
демократизації суспільства.
Мілітаризація економіки,
державних інституцій та
суспільної свідомості населення.
Зовнішня експансія.
Китай. Національна революція.
Чан Кайші. Початок
протистояння між
Комуністичною партією Китаю і
Гомінданом.
Розгортання антиколоніальної
боротьби в Індії. Махатма Ганді.
Ненасильницький рух опору.
Розпад Османської імперії.
Турецька республіка за
правління К. Ататюрка.
Арабські держави. Витоки
Палестинської проблеми.
Національна революція в Персії.
Встановлення династії Пехлеві.
Латинська Америка.
Особливості економічних і
політичних процесів у регіоні.
Протиборство демократичних
сил і диктаторських режимів.

Тема 6.
Міжнародні
відносини 1930—
х 64н.. Назрівання
Другої світової
війни.
(3 години)

Практичне заняття.
Національні лідери країн Азії,
Латинської Америки (на вибір
учителя).
Зовнішньополітичні пріоритети
провідних країн світу. Спроби
створення системи колективної
безпеки країнами Заходу.
Активізація антивоєнних рухів.
Процес утворення вогнищ війни
на Далекому Сході, Африці та
Європі.
Формування блоку агресивних
держав осі РимҒБерлінҒТокіо.
Витоки, прояви та наслідки
політики «умиротворення».
Причини радянсько-німецького
зближення (весна 1939 р.),
провалу англо- франкорадянських переговорів у
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рух, федерація, конфедерація,
королівська диктатура.
Учень/учениця:
— показує на історичній карті
країни Азії та Латинської
Америки; перебіг основних подій
Національної революції в Китаї,
греко-турецької війни;
територіальні зазіхання Японії;
— характеризує особливості
розвитку Японії, Китаю, Індії,
Туреччини, Персії, провідних
країн Латинської Америки;
— пояснює витоки Палестинської
проблеми;
— порівнює методи боротьби за
національний та соціальний
прогрес народів Індії та Китаю;
— характеризує роль визначних
політичних діячів М. Ганді, Чан
Кайші, К. Ататюрка, Реза шаха
Пехлеві, Ж. Варгаса, Л.
Карденаса;
— тлумачить та застосовує
поняття і терміни: мілітаризація,
латифундизм, Палестинська
проблема, етатизм,
ненасильницький опір, хунта.

Учень/учениця:
— показує на історичній карті
процес утворення вогнищ війни
на Далекому Сході, в Африці та
Європі; лінію поділу Європи між
Німеччиною та СРСР згідно з
пактом МолотоваҒРіббентропа;
— описує зовнішньополітичні
пріоритети провідних країн світу;
— визначає витоки, прояви та
наслідки політики
«умиротворення»;
— характеризує спроби
створення системи колективної
безпеки країнами Заходу; процес
радянсько-німецького зближення
та причини підписання пакту
Молотова—Ріббентропа;

Москві (літо 1939 р.) та
радянсько-німецького пакту про
ненапад (пакт
МолотоваҒРіббентропа) і
таємних протоколів до нього (23
серпня 1939 р.).
Тема 7.
Розвиток
культури
у перші
десятиліття ХХ
65н..
(2 години)

Найважливіші досягнення науки
і техніки, їх вплив на
повсякденне життя людей.
Фемінізм.
Основні ідеї й течії у розвитку
культури. Поява масової
культури. Нові напрямки в
мистецтві та літературі,
виникнення та розвиток
кінематографа. Спорт,
олімпійський рух.

— тлумачить та застосовує
поняття і терміни: політика
«умиротворення», аншлюс,
Судетська проблема,
демілітаризована зона,
Мюнхенська угода, таємні
протоколи, вісь
РимҒБерлінҒТокіо.
Учень/учениця:
— характеризує найважливіші
досягнення науки і техніки, їх
вплив на повсякденне життя
людей;
— визначає основні ідеї й течії у
розвитку культури; нові напрямки
в мистецтві та літературі;
— пояснює причини виникнення
масової культури;
— тлумачить та застосовує
поняття і терміни: модернізм,
авангардизм, «втрачене
покоління», масова культура,
кінематограф, джаз, мюзикл,
олімпійський рух, Нобелівська
премія.

МАТЕМАТИКА
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Для успішної участі в сучасному суспільному житті особистість повинна володіти
певними прийомами математичної діяльності та навичками їх застосувань до
розв’язування практичних задач. Певної математичної підготовки і готовності її
застосовувати вимагає і вивчення багатьох навчальних предметів загальноосвітньої
школи. Значні вимоги до володіння математикою у розв’язуванні практичних задач
ставлять сучасний ринок праці, отримання якісної професійної освіти, продовження освіти
на наступних етапах. Тому одним із головних завдань цього курсу є забезпечення умов
для досягнення кожним учнем практичної компетентності.
Практична компетентність передбачає, що випускник загальноосвітнього
навчального закладу:
•
вміє будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних
об’єктів, процесів і явищ, задач, пов’язаних із ними, за допомогою математичних об’єктів,
відповідних математичних задач;
•
вміє оволодівати необхідною оперативною інформацією для розуміння
постановки математичної задачі, її характеру й особливостей; уточнювати вихідні дані,
мету задачі, знаходити необхідну додаткову інформацію, засоби розв’язування задачі;
переформульовувати задачу; розчленовувати задачі на складові, встановлювати зв’язки
між ними, складати план розв’язання задачі; вибирати засоби розв’язання задачі, їх
порівнювати і застосовувати оптимальні; перевіряти правильність розв’язання задачі;
аналізувати та інтерпретувати отриманий результат, оцінювати його придатність із різних
позицій; узагальнювати задачу, всебічно її розглядати; приймати рішення за результатами
розв’язання задачі;
•
володіє технікою обчислень, раціонально поєднуючи усні, письмові,
інструментальні обчислення, зокрема наближені;
•
вміє проектувати і здійснювати алгоритмічну та евристичну діяльність на
математичному матеріалі;
•
вміє працювати з формулами (розуміти змістове значення кожного елемента
формули, знаходити їх числові значення при заданих значеннях змінних, виражати одну
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змінну через інші і т. п.);
•
вміє читати і будувати графіки функціональних залежностей, досліджувати
їх властивості;
•
вміє класифікувати і конструювати геометричні фігури на площині й у
просторі, встановлювати їх властивості, зображати просторові фігури та їх елементи,
виконувати побудови на зображеннях;
•
вміє вимірювати геометричні величини на площині й у просторі, які
характеризують розміщення геометричних фігур (відстані, кути), знаходити кількісні
характеристики фігур (площі та об’єми);
•
вміє оцінювати шанси настання тих чи інших подій.
Практична компетентність є важливим показником якості математичної освіти,
природничої підготовки молоді. Вона певного мірою свідчить про готовність молоді до
повсякденного життя, до найважливіших видів суспільної діяльності, до оволодіння
професійною освітою.
Формування навичок застосування математики є однією із головних цілей
викладання математики. Радикальним засобом реалізації прикладної спрямованості
шкільного курсу математики є широке систематичне застосування методу математичного
моделювання протягом усього курсу. Це стосується введення понять, виявлення зв’язків
між ними, характеру ілюстрацій, системи вправ і, нарешті, системи контролю. Інакше
кажучи, математики треба так навчати, щоб учні вміли її застосовувати. Забезпечення
прикладної спрямованості викладання математики сприяє формуванню стійких мотивів до
навчання взагалі і до навчання математики зокрема.
Реалізація прикладної спрямованості в процесі навчання математики означає:
1)
створення запасу математичних моделей, які описують реальні явища і
процеси, мають загальнокультурну значущість, а також вивчаються у суміжних
предметах;
2)
формування в учнів знань та вмінь, які необхідні для дослідження цих
математичних моделей;
3)
навчання учнів побудові і дослідженню найпростіших математичних
моделей реальних явищ і процесів.
Прикладна спрямованість математичної освіти суттєво підвищується завдяки
впровадженню комп’ютерів у навчання математики.
Одним із найважливіших засобів забезпечення прикладної спрямованості навчання
математики є встановлення природних зв’язків математики з іншими предметами, у першу
чергу з природничими. Особливої уваги заслуговує встановлення тісних, зв’язків між
математикою та інформатикою — двома освітніми галузями, які є визначальними у
підготовці особистості до життя у постіндустріальному, інформаційному суспільстві.
Широке застосування комп’ютерів у навчанні математики доцільне для проведення
математичних експериментів, практичних занять, інформаційного забезпечення,
візуального інтерпретування математичної діяльності, проведення досліджень.
Рекомендації щодо роботи з програмою. Однією з головних змістових ліній
курсу «Математика» в старшій школі є функціональна лінія. Тому доцільно розпочинати
вивчення курсу з теми «Функції, їхні властивості та графіки» — його фундаменту. У цій
темі здійснюється повторення, систематизація матеріалу стосовно функцій, який вивчався
в основній школі, його поглиблення і розширення, зокрема, за рахунок степеневих
функцій. Головною метою опрацювання цієї теми є підготовка учнів до вивчення нових
класів функцій (тригонометричних, показникових, логарифмічних), а також мотивація
необхідності розширення апарату дослідження функцій за допомогою похідної та
інтеграла.
Лейтмотивом теми має бути моделювання реальних процесів за допомогою
функцій. Оскільки робота з діаграмами, рисунками, графіками є одним із поширених видів
практичної діяльності сучасної людини, то до головних завдань вивчення теми слід
віднести розвиток графічної культури учнів. Ідеться передусім про читання графіків,
тобто про встановлення властивостей функції за її графіком.
У наступних темах розширюються класи функцій, які вивчалися в основній школі.
У темах «Тригонометричні функції» і «Показникова та логарифмічна функції» вміння
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досліджувати функції, які сформовані в першій темі, закріплюються і застосовуються до
моделювання закономірностей коливального руху, процесів зростання та вирівнювання. В
уявленні учнів характер фізичного процесу має асоціюватись із відповідною функцією, її
графіком, властивостями.
Важливим завершенням функціональної лінії курсу «Математика» є розгляд понять
похідної та інтеграла, які є необхідним інструментом дослідження руху. Основні ідеї
математичного аналізу виглядають досить простими і наочними, якщо викладати їх на
тому інтуїтивному рівні, на якому вони виникли історично і який цілком задовольняє
потреби загальноосвітньої підготовки учнів. Не варто захоплюватися формальнологічною строгістю доведень та відводити багато часу суто технічним питанням і
конструкціям. Більше уваги слід приділити змісту ідей і понять, їх геометричному і
фізичному тлумаченню.
Вивчення інтегрального числення зазвичай починається з розгляду сукупності
первісних даної функції, яку доцільно розуміти як сукупність функцій, які задовольняють
умову у’ = f(х). Таке тлумачення буде основою для знайомства учнів з найпростішими
диференціальними рівняннями, які широко використовуються для опису реальних
процесів.
У курсі математики старшої школи набувають розвитку й інші змістові лінії:
обчислення, вирази і перетворення, рівняння та нерівності.
Розглядаються обчислення, оцінювання та порівняння значень тригонометричних,
степеневих, показникових, логарифмічних виразів.
Певне місце в курсі займають тотожні перетворення тригонометричних,
степеневих та логарифмічних виразів. Тригонометричні функції пов’язані між собою
багатьма співвідношеннями. Їх умовно можна поділити на три групи. Перша група
формул встановлює зв’язок між координатами точки кола — це так звані основні
співвідношення. Друга група формул має своїм джерелом симетрію і періодичність руху
точки по колу. Вона складається із формул зведення. Третю групу тотожностей
породжують повороти точки навколо центра кола. Формули додавання пов’язують
координати точок
.
Не слід приділяти занадто багато уваги громіздким перетворенням
тригонометричних, степеневих і логарифмічних виразів і спеціальним методам
розв’язування тригонометричних, показникових і логарифмічних рівнянь. Вони, як
правило, не знаходять практичних застосувань.
У старшій школі розширюються класи рівнянь, нерівностей, їх систем, методи їх
розв’язування, сфери застосування. Їх вивчення пов’язується з вивченням властивостей
відповідних функцій.
Як і в основній школі, геометрія у старшій школі має навчати учнів правильному
сприйманню навколишнього світу. Але для цього стереометрія має більше можливостей.
Ідеться про розвиток логічного мислення, формування просторової уяви, вироблення
навичок застосування геометрії до розв’язання практичних завдань. Розв’язання цих
завдань розпочинається з розгляду теми «Паралельність прямих і площин у просторі». У
ній закладається фундамент для вивчення стереометрії — геометрії простору. Особливу
увагу необхідно приділити реалізації прикладної спрямованості теми. Головним внеском у
розв’язання зазначеної проблеми є формування чітких уявлень про взаємовідношення
геометричних об’єктів (прямих, площин) і відношень між ними з об’єктами
навколишнього світу. Важливе місце в темі необхідно відвести навчанню учнів
зображенню просторових фігур на площині і застосуванню цих зображень при
розв’язуванні задач.
Завершується навчання геометрії у 10-му класі розглядом теми
«Перпендикулярність прямих і площин у просторі», у якій закладається фундамент для
вимірювань у стереометрії. Значної уваги вимагає формування таких фундаментальних
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понять, як загальне поняття відстані, поняття кута як міри розміщення прямих і площин і
двогранного кута як геометричної фігури. Із введенням відношення перпендикулярності
прямих і площин, перпендикулярності площин, а також відстаней і кутів моделюючі
можливості курсу стереометрії значно зростають.
Розгляд теми «Координати і вектори» в 11-му класі дозволить повторити
навчальний матеріал із стереометрії і застосувати новий підхід до вивчення прямих і
площин у просторі. Окремим завданням вивчення теми «Координати і вектори» є
узагальнення векторного і координатного методів у випадку простору.
У темі «Геометричні тіла. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл»
розглядаються основні види геометричних тіл та їхні властивості. Вона є центральною у
стереометричній підготовці учнів. При вивченні даної теми дуже важливим є підхід, що
передбачає формування навичок конструювання і класифікації тіл та їх поверхонь. Такий
підхід вимагає використання конструктивних означень. Конструктивні означення
дозволяють встановити спільність між призмами і циліндрами, пірамідами та конусами.
Паралельне розглядання зазначених груп тіл дає перевагу при вивченні їхніх
властивостей.
У процесі вивчення теми мають бути розглянуті різні методи обчислення об’ємів і
площ поверхонь. Особливу увагу необхідно приділити методу розбиття, який має велике
практичне значення. Використання аналогії між вимірюваннями площ плоских фігур і
об’ємів сприятиме засвоєнню матеріалу учнями. При вивченні площ поверхонь тіл
доцільно широко користуватися природною та важливою з практичної точки зору ідеєю
розгортки.
Програма передбачає реалізацію діяльнісного підходу до навчання математики як
головної умови забезпечення ефективності математичної освіти.
Навчальний процес у старшій школі потребує і робить можливим використання
специфічних форм та методів навчання. Можливість їх використання зумовлена віковими
особливостями старшокласників, набутими в основній школі навичками самостійної
роботи, рівнем розвинення пізнавальних видів діяльності.
У старших класах може широко застосовуватися лекційно-семінарська форма
проведення занять, причому не час від часу, а досить регулярно.
Реалізація рівневої диференціації на практичних заняттях є однією з головних умов
ефективності навчання.
Особливістю практичних занять має бути постійне залучення учнів до самостійної
роботи. Доцільно спільно обговорити ідею та алгоритм розв’язування певного класу
задач. Після цього кожний учень може виконувати запропоновану систему вправ,
спілкуючись із вчителем.
Важливе місце в організації навчання математики має посісти вдосконалення, у
порівнянні з основною школою, системи самостійної роботи учнів. Формуванню
відповідних мотивів до самостійної роботи сприяє застосування завдань на рисунках,
контрольних запитань, зокрема прикладного характеру, домашніх контрольних робіт з
дослідження конкретних класів функцій, геометричних конструкцій.
Важливим засобом навчання можуть стати контрольні запитання і тестові завдання,
які спрямовані не на відтворення означень, фактів, формул, а на з’ясування елементів та
структури означень математичних об’єктів; їх місця в системі інших понять; операцій, які
можна виконувати з об’єктом, його особливостей та властивостей. Подібні контрольні
запитання стимулюють продуктивне мислення учнів, сприяють неформальному
засвоєнню теоретичного матеріалу, формують навички порівняння, класифікації,
узагальнення, застосування математичних понять і об’єктів.
Обов’язковим елементом технології навчання має бути постійна діагностика
навчальних досягнень учнів. Вивчення кожної теми слід починати з виконання
діагностичної роботи, що дає змогу встановити рівень володіння матеріалом попередньої
теми. За результатами діагностичної роботи виявляються прогалини у підготовці учня,
його досягнення, що допомагає спрямувати зусилля його та викладача на поліпшення
стану справ.
Значне місце у технології навчання має посідати тематичний контроль навчальних
досягнень як засіб управління навчальним процесом. До кожної теми система контролю
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може складатися з тематичної контрольної роботи, що, як правило, має сюжетний
характер, специфічного навчально-контролюючого засобу — теоретичної контрольної
роботи, виконання тесту.
Обов’язковим елементом навчання має стати індивідуальне завдання з теми. Його
варто пропонувати на завершальному етапі вивчення теми для самостійного опрацювання
після всіх контролюючих заходів. Мета завдання — охопити матеріал теми в цілому,
привернути увагу до головного, дати додаткові приклади і пояснення окремих складних
моментів, підкреслити особливості й тонкощі, переконати учнів у можливості розв’язання
задач основних типів. Індивідуальні завдання перевіряються, оцінюються вчителем та
захищаються учнем.
Варто планувати виконання індивідуальних завдань, які передбачають
ознайомлення як з розвитком математики в історичному аспекті (наприклад, з теми
«Скільки існує геометрій?»), так і змістовних («Перспектива», «Математика і соціологія»).
Одним з ефективних засобів удосконалення навчання взагалі, у старшій школі в
особливості, є модульне проектування навчального процесу, яке передбачає, що
одиницею виміру навчального процесу є не урок, а певна сукупність уроків, яка охоплює
логічно пов’язаний блок навчальних питань теми.
Програма передбачає насамперед оволодіння загальною математичною культурою,
вироблення математичного стилю мислення, тобто вміння класифікувати об’єкти,
встановлювати закономірності, виявляти зв’язки між різними явищами, приймати рішення
тощо.
Структура навчальної програми. Програму подано у формі таблиці, що містить
дві колонки: зміст навчального матеріалу і навчальні досягнення учнів. У змісті вказано
навчальний матеріал, який підлягає вивченню у відповідному класі. Вимоги до
навчальних досягнень учнів орієнтують на результати навчання, які є об’єктом контролю
й оцінювання.
Зміст навчання математики структуровано за темами відповідних навчальних
курсів із зазначенням послідовності тем та кількості годин на їх вивчення. Такий розподіл
змісту і навчального часу є орієнтовним. Учителям і авторам підручників надається право
коригувати послідовність вивчення тем та змінювати розподіл годин на їх вивчення
залежно від прийнятої методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій.
Програма містить перелік вимог до рівня підготовки учнів за кожною темою. Він
слугує основою для планування системи тематичного контролю, для діагностичного
конструктивного завдання цілей вивчення теми у вигляді системи завдань, можливість
розв’язання яких надає вивчення теми.
Програма надає вчителю широкі можливості для використання різних засобів,
форм, методів навчання, вибору методичних шляхів і прийомів викладення конкретного
матеріалу.
Навчальні теми, визначені програмою, можуть вивчатися учнями на різних рівнях
засвоєння теоретичного матеріалу і формування вмінь. За умови мінімальної кількості
годин і низького рівня математичної підготовки учнів класу деякі теми на уроках можуть
розглядатися без доведень, на простих і доступних прикладах і не виноситися у повному
обсязі для тематичного контролю. Зацікавлені учні можуть детальніше опановувати такі
теми самостійно за підручником, на курсах за вибором чи під час індивідуального
навчання в позаурочний час.
АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
11-й клас
Зміст навчального матеріалу
Навчальні досягнення учнів
Учень (учениця):
Вступ і повторення
Дійсні числа. Відсоткові розрахунки.
вміє: виконувати дії з дійсними числами,
розв'язувати задачі на відсотки
Учень (учениця):
Тема 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ
користується різними способами задання
ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ
функцій;
Числові функції та їх властивості. Способи знаходить природну область визначення
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задання функцій. Парні та непарні функції.
Корінь n-го степеня. Арифметичний
корінь n-го степеня, його властивості.
Степеневі функції, їхні властивості та
графіки.

Тема 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ
ФУНКЦІЇ
Синус, косинус, тангенс, кута. Радіанне
вимірювання кутів.
Тригонометричні функції числового
аргументу. Основні співвідношення між
тригонометричними функціями одного
аргументу. Формули зведення.
Періодичність функцій. Властивості та
графіки тригонометричних функцій.
Формули додавання для
тригонометричних функцій та наслідки з
них.
Найпростіші тригонометричні рівняння.

Тема 3. ПОХІДНА ТА її
ЗАСТОСУВАННЯ
Границя функції в точці. Похідна функції,
її геометричний і фізичний зміст.
Правила диференціювання.
Ознака сталості функції. Достатні умови
зростання й спадання функції. Екстремуми
функції.
Застосування похідної до дослідження
функцій та побудови їхніх графіків.
Найбільше і найменше значення функції
на проміжку.

функціональних залежностей;
знаходить значення функцій при заданих
значеннях аргументу і значення аргументу, за
яких функція набуває даного значення;
встановлює за графіком функції її основні
властивості;
досліджує властивості функцій;
обчислює та порівнює значення виразів, які
містять степені з раціональними показниками,
корені;
розпізнає та зображує графіки степеневих
функцій; моделює реальні процеси за допомогою
степеневих функцій.
Учень (учениця):
вміє переходити від радіанної міри кута до
градусної й навпаки;
встановлює відповідність між дійсними числами
і точками на одиничному колі;
обчислює значення тригонометричних виразів і
наближені значення тригонометричних виразів із
заданою точністю за допомогою обчислювальних
засобів;
розпізнає і будує графіки тригонометричних
функцій;
ілюструє властивості тригонометричних функцій
за допомогою графіків;
перетворює нескладні тригонометричні вирази;
застосовує тригонометричні функції до опису
реальних процесів;
розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння.
Учень (учениця):
розуміє значення поняття похідної для опису
реальних процесів, зокрема механічного руху;
знаходить кутовий коефіцієнт і кут нахилу
дотичної до графіка функції в даній точці;
знаходить швидкість змінення величини в точці;
диференціює функції, використовуючи таблицю
похідних і правила диференціювання;
застосовує похідну для знаходження проміжків
монотонності і екстремумів функції;
знаходить найбільше і найменше значення
функції; розв’язує нескладні прикладні задачі на
знаходження найбільших і найменших значень
реальних величин.

Геометрія. 11 клас
Зміст навчального матеріалу
Навчальні досягнення учнів
Тема 1. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І Учень (учениця):
називає основні поняття стереометрії
ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ
Основні поняття, аксіоми стереометрії та
формулює аксіоми стереометрії та наслідки з них
найпростіші наслідки з них.
застосовує аксіоми стереометрії та наслідки з
Взаємне розміщення прямих у просторі.
них до розв’язання нескладних задач
Паралельне проектування і його
класифікує взаємне розміщення прямих, прямих
властивості. Зображення фігур у
і площин, площин у просторі за кількістю їх
стереометрії. Паралельність прямої та
спільних точок;
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площини. Паралельність площин.

встановлює взаємне розміщення прямих і
площин у просторі, зокрема паралельність
прямих, прямої та площини, двох площин,
з’ясовує, чи є дві прямі мимобіжними;
зображає фігури у просторі
застосовує відношення паралельності між
прямими і площинами у просторі до опису
відношень між об’єктами навколишнього світу.

Тема 2. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ
ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ
Перпендикулярність прямої і площини.
Перпендикулярність площин. Двогранний
кут.
Вимірювання відстаней у просторі: від
точки до площини, від прямої до
площини, між площинами. Вимірювання
кутів у просторі: між прямими, між
прямою і площиною, між площинами.
Тема 3. КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ
Прямокутні координати в просторі.
Вектори у просторі.
Формули для обчислення довжини
вектора, кута між векторами, відстані між
двома точками.

Учень (учениця):
встановлює перпендикулярність прямої та
площини, двох площин;
обчислює відстані та кути у просторі;
встановлює взаємне розміщення прямих і
площин у просторі;
застосовує відношення між прямими і
площинами у просторі, відстані і кути у просторі
до опису об’єктів навколишнього світу.
Учень (учениця):
користується аналогією між векторами і
координатами на площині й у просторі;
усвідомлює важливість векторно-координатного
методу в математиці;
виконує дії над векторами;
застосовує вектори для моделювання і
обчислення геометричних і фізичних величин;
використовує координати у просторі для
вимірювання відстаней, кутів;

Повторення, узагальнення та
систематизація навчального матеріалу,
розв’язування задач

Біологія і екологія
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма «Біологія і екологія» розроблена на основі Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №
1392), Концепції екологічної освіти України (затверджено рішенням колегії МОН України від
20.12.2001 №13/6-19) та відповідно до положень концепції Нової української школи
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р).
Мета навчання біології та екології полягає у формуванні в учнів природничо-наукової
компетентності шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про закономірності
функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв’язок із довкіллям; розуміння
біологічної картини світу та цінності таких категорій, як життя, природа, здоров’я; свідомого
ставлення до природи як універсальної, унікальної цінності; застосування знань з біології та
екології у повсякденному житті, оцінювання їх ролі для сталого (збалансованого) розвитку
людства, науки та технологій.
Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких завдань:
– оволодіння учнями термінологічним апаратом біології та екології, засвоєння предметних знань
та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу зрозуміти
неперервність життя та його нерозривний зв'язок з довкіллям;
– розуміння універсальності функціональних ознак життя, принципів та вимог підтримання
життєдіяльності організму;
– встановлення міжпредметного, внутрішньоциклового та міжциклового зв’язку біології і екології
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з метою формування в учнів гуманістичних поглядів на природу, сучасних уявлень про її
цілісність і розвиток;
– набуття досвіду пошуково-дослідницької діяльності та уміння представляти отримані
результати;
– використання набутих знань, навичок та умінь у повсякденному житті для оцінки впливу
факторів довкілля, наслідків своєї діяльності для збереження власного здоров’я та безпеки інших
людей;
– розвиток особистої відповідальності за стан довкілля, формування ціннісних орієнтацій на
збереження природи, розуміння необхідності узгодження стратегії природи і стратегії людини на
основі ідеї універсальності природних зв'язків та самообмеженості, подолання споживацького
ставлення до природи.
11 клас

1

Розділ І. Молекулярний рівень організації живої природи
Тема 1. Вступ.
Учень (учениця):
оперує термінами та поняттями:
Біорізноманіття
- система, біосистема, екосистема, навколишнє
середовище, сталий розвиток природи і суспільства;
називає:
- основні галузі застосування біологічних досліджень;
наводить приклади:
- біосистем різних рівнів;

- сучасні принципи наукової систематики;
- гіпотези походження вірусів;
- шляхи проникнення вірусів у клітини;
характеризує:
- властивості живого: самооновлення,
самовідтворення, саморегуляцію.
розрізняє:
- - біосистеми різних рівнів організації
оцінює:
- важливість біологічних знань для розвитку людства;

2

Тема 2. Обмін речовин і
перетворення енергії
Білки,
нуклеїнові
кислоти,
вуглеводи, ліпіди: огляд будови
й біологічної ролі.
Обмін речовин та енергії –
основа
функціонування
біологічних систем. Особливості
обміну речовин в автотрофних
та гетеротрофних організмів.
Енергетичне
забезпечення
процесів метаболізму. Способи
отримання енергії в різних груп
автотрофних та гетеротрофних
організмів.
Роль
процесів
дихання
в
забезпеченні
організмів енергією.
Структури
клітин,
які
забезпечують
процеси
метаболізму.

- важливість систематики для сучасних біологічних
досліджень
Учень (учениця):
оперує термінами та поняттями:
обмін речовин/метаболізм, фермент, вітамін,
дихання, автотрофи, гетеротрофи, хемотрофи,
фототрофи, токсичні речовини;
називає:
- структури клітин, які забезпечують процеси
метаболізму;
- критерії якості питної води;
наводить приклади:

- хвороб, пов’язаних з нестачею чи надлишком
надходження певних хімічних елементів, речовин;
характеризує:

- особливості енергетичного обміну клітин
автотрофних та гетеротрофних організмів;
- особливості знешкодження токсичних сполук в
організмі людини;
- нейрогуморальну регуляцію
метаболізму в
організмі людини;
пояснює:
- єдність процесів синтезу і розщеплення речовин в

51

Роль ферментів у забезпеченні
процесів метаболізму клітини та
цілісного організму.
Вітаміни, їх роль в обміні
речовин.
Порушення обміну речовин
(метаболізму),
пов’язані
з
нестачею
чи
надлишком
надходження певних хімічних
елементів, речовин. Значення
якості
питної
води
для
збереження здоров’я людини.
Раціональне
харчування
–
основа нормального обміну
речовин. Негативний вплив на
метаболізм токсичних речовин.
Знешкодження
токсичних
сполук в організмі людини.
Нейрогуморальна
регуляція
процесів метаболізму.

організмі;
- роль АТФ у забезпеченні процесів метаболізму;
- роль
ферментів
у
забезпеченні
процесів
метаболізму;
- роль окремих хімічних елементів, речовин в
метаболізмі;
- необхідність знешкодження токсичних сполук в
організмі людини.

Практичні роботи
1. Складання
схем
обміну
вуглеводів, ліпідів та білків в
організмі людини.

3

Тема 3. Спадковість і
мінливість
Основні
поняття
генетики.
Закономірності
спадковості.
Гібридологічний аналіз: основні
типи
схрещувань
та
їхні
наслідки.
Сучасні молекулярно-генетичні
методи досліджень спадковості
людини.
Організація
спадкового
матеріалу еукаріотичної клітини
та
його
реалізація.
Гени
структурні
та
регуляторні.
Регуляція активності генів в
еукаріотичній клітині.
Каріотип людини та його
особливості.
Хромосомний
аналіз як метод виявлення
порушень у структурі каріотипу.
Сучасний
стан
досліджень
геному людини. Моногенне та
полігенне успадкування ознак у
людини.
Позахромосомна
(цитоплазматична) спадковість
у людини.
Закономірності
мінливості
(спадкової,
неспадкової)
людини.

Учень (учениця):
оперує термінами та поняттями:
- ген, гени домінантні та рецесивні, геном,
генотип, фен, фенотип, ознаки кількісні та
якісні, моно-, ди- та полігібридне
схрещування, реплікація, гени структурні та
регуляторні, експресія генів, транскрипція,
трансляція; гаплоїдний, диплоїдний та
поліплоїдний набори хромосом; каріотип,
гомо- та гетерогаметна стать; мутагени;
мутації (геномні, хромосомні, точкові);
генофонд популяцій;
називає:
- сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень
спадковості людини (секвенування генів,
полімеразна ланцюгова реакція, застосування
генетичних маркерів тощо);
- типи мутацій;
- причини спадкових хвороб і вад людини та хвороб
людини зі спадковою схильністю;
наводить приклади:
- спадкової мінливості (комбінативної,
людини;
- модифікаційної мінливості людини;
характеризує:

мутаційної)

- типи успадкування ознак у людини (повне та
неповне домінування, кодомінування; аутосомнорецесивне та аутосомно-домінантне, зчеплене,
зчеплене зі статтю);
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Мутації та їхні властивості.
Поняття про спонтанні мутації.
Біологічні
антимутаційні
механізми.
Захист
геному
людини
від
шкідливих
мутагенних впливів.
-в
Генетичний
моніторинг
людських спільнотах.
Особливості
генофондулюдських спільнот та чинники,
які впливають на їх формування.
Закономірності розподілу алелів
в популяціях.
Сучасні
завдання медичної
генетики. Спадкові хвороби і
вади людини, хвороби людини
зі спадковою схильністю, їхні
причини. Методи діагностики та
профілактики спадкових хвороб
людини.
Медико-генетичне
консультування
та
його
організація.

- закономірності модифікаційної мінливості
людини;
- типи мутацій людини;
- мутагенні фактори;
пояснює:
- застосування генетичних маркерів;

явище зчепленого успадкування у людини;
молекулярні механізми мінливості у людини;
біологічні антимутаційні механізми;
.

Лабораторні роботи
2. Вивчення закономірностей
модифікаційної мінливості.
Практичні роботи
2. Розв’язування
типових
генетичних задач.
Проект: створення буклету,
постеру,
презентації, буктрейлеру, скрайбу тощо
(один на вибір)
орієнтовні теми:
Генетичний
моніторинг
в
людських спільнотах.
Скринінг-програми
для
новонародже-них.
Генотерапія
та
її
перспективи.
4

Тема 4. Репродукція та
розвиток
Репродукція як механізм
забезпечення безперервності
існування видів.
Особливості
процесів
регенерації
організму
людини.
Трансплантація
тканин та органів у людини, її
перспективи.
Правила
біологічної етики.
Ріст та розвиток клітин та
фактори, які на нього

Учень (учениця):
оперує термінами та поняттями:
- мітоз, мейоз, амітоз, регенерація, трансплантація,
гаметогенез, запліднення, онтогенез, ембріональна
індукція;
називає:
- гіпотези старіння;
наводить приклади:

- порушень клітинного циклу;
пояснює:
- значення регенерації;
- суть та біологічне значення запліднення.
характеризує:
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впливають. Старіння та
- періоди ембріонального та постембріонального
смерть клітин. Причини
розвитку людини
порушення
клітинного
циклу та їхні наслідки.
Поняття
про
онкогенні
фактори
та
онкологічні
захворювання. Профілактика
онкологічних захворювань.
Статеві клітини. Особливості
гаметогенезу у людини.
Суть та біологічне значення
запліднення.
Причини
порушення процесів запліднення
у
людини.
Особливості
репродукції людини у зв’язку з її
біосоціальною
сутністю.
Репродуктивне
здоров’я.
Сучасні
можливості
та
перспективи
репродуктивної
медицини. Біологічні і соціальні
аспекти регуляції розмноження у
людини.

Ембріогенез
людини.
Взаємодія частин зародка, що
розвивається
(явище
ембріональної індукції).
Чинники, здатні справляти
позитивний і негативний
вплив на процеси росту та
розвитку людини.

5

Лабораторні роботи
3. Вивчення будови статевих
клітин людини.
4. Вивчення етапів ембріогенезу.
Резерв

Хімія
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
На сучасному етапі розвитку суспільства все очевиднішим є значення природничих
наук для реалізації концепції сталого розвитку. Не випадково в різних країнах світу пильна
увага приділяється вдосконаленню системи природничої освіти, в тому числі й хімічної.
Реформування системи освіти при цьому передбачає її відкритість і варіативність,
різноманіття форм і методів організації навчальної діяльності, тобто диференціацію
навчання.
Хімія, будучи природничим предметом, має величезний потенціал навчання і розвитку.
Без знання і розуміння хімічної форми руху матерії неможливо уявити собі сучасну наукову
картину світу. Адже світ, що нас оточує – це, перш за все, світ речовин, які є основою живої
і неживої природи.
Навчальна програма з хімії для 11-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
розроблена на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392. Програма
призначена для навчання хімії на рівні стандарту, тобто у класах, де хімія не є профільним
навчальним предметом. Зміст програми базується на знаннях і компетентностях, набутих
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учнями в основній школі, і є другим – вищим концентром вивчення хімії.
У процесі навчання предмета можна додатково використовувати варіативну складову
навчального плану, що передбачає вивчення спецкурсів, факультативів і курсів за вибором,
орієнтованих, залежно від профілю навчання, на посилення зв’язків хімії з іншими науками.
Вивчення хімії у старшій школі на рівні стандарту спрямоване на подальше формування у
випускників наукового світогляду, хімічної культури як складника загальної культури
сучасної людини і розвитку їхнього творчого потенціалу задля успішної соціалізації в
сучасному суспільстві.
Випускники старшої школи – це цілісні особистості, всебічно розвинені, здатні до
критичного мислення; громадяни і патріоти з активною життєвою позицією, які діють
згідно з морально-етичними принципами і приймають відповідальні рішення; інноватори,
готові змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці,
вчитися впродовж життя.
Мета навчання хімії на рівні стандарту відповідає меті повної загальної середньої освіти
і полягає у забезпеченні загальноосвітньої підготовки з предмета, що передбачає уміння
пояснювати хімічні явища, робити обґрунтовані висновки про них, усвідомлювати вплив
науки і технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного середовищ.
Мета навчання хімії на рівні стандарту досягається на основі реалізації завдання хімічної
освіти – формування засобами навчального предмета ключових і предметних
компетентностей.
Навчання хімії у старшій школі спрямоване на виконання таких освітніх, розвивальних і
виховних завдань:
– поглиблювати і розширювати знання про хімічну складову природничо-наукової картини
світу: найважливіші хімічні поняття, закони і закономірності, теорії і процеси; сучасну
хімічну номенклатуру речовин;
розвивати уміння самостійно набувати хімічні знання з різних інформаційних джерел та у
ході експериментальних досліджень і критично їх осмислювати; застосовувати отримані
знання для пояснення властивостей речовин і різноманітних хімічних явищ; безпечно
використовувати речовини і матеріали; оцінювати роль хімії у розвитку сучасних
технологій та розв’язанні глобальних проблем; творчо розв’язувати практичні завдання
хімічного характеру у повсякденному житті, попереджувати явища, що завдають шкоди
здоров’ю людини і довкіллю;
– виховувати переконаність у позитивній ролі хімії як науки у забезпеченні прогресу
суспільства, усвідомлення необхідності хімічно грамотного ставлення до власного здоров’я
і довкілля
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Очікувані результати
навчальнопізнавальної
діяльності

Зміст навчального
матеріалу

Повторення початкових понять про органічні речовини

Учень/учениця:
Знаннєвий компонент
називає десять членів гомологічного
ряду алканів (СН4 – С10Н22);
розуміє належність речовин за
їхнім
складом
до
вуглеводнів,
оксигеновмісних,
нітрогеновмісних
сполук.
Діяльнісний компонент
складає молекулярні, структурні і
напівструктурні формули метану та
дев’яти його гомологів (С2Н6 –
С10Н22), етену, етину, метанолу,
етанолу, етанової та аміноетанової
кислот; рівняння реакцій горіння
(повного окиснення) вуглеводнів,
заміщення для метану (хлорування),
приєднання для етену й етину
(галогенування,
гідрування),
які
описують хімічні властивості етанової
кислоти (взаємодія з індикаторами,
металами, лугами, солями з точки зору
електролітичної дисоціації).
Ціннісний компонент
обґрунтовує застосування метану,
етану,
етену, етину, метанолу, етанолу,
100н.100іко100н, етанової кислоти;
роль органічних сполук у живій
природі;
оцінює вплив на здоров’я і довкілля
окремих органічних речовин;
висловлює
судження
щодо
необхідності знань про органічні
сполуки
для
їх
безпечного
застосування.

Склад,
властивості,
застосування
окремих
представників вуглеводнів
(метан, етан, етен,етин),
оксигено- (метанол,
етанол,
етанова кислота) і
нітрогеновмісних
(аміноетанова кислота)
органічних речовин.
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Практичн
а
частина

Тема 1. Теорія будови органічних сполук
Теорія
будови Розрахункові задачі
Учень/учениця:
органічних
сполук. 1.
Виведення
Знаннєвий компонент
пояснює суть явища ізомерії; залежність Залежність властивостей молекулярної
властивостей речовин від складу і будови речовин від складу і формули речовини
їхніх молекул на основі положень теорії хімічної будови молекул.
за масовими
будови органічних сполук;
Поняття
про
явище частками
наводить приклади органічних сполук із ізомерії та ізомери.
елементів.
простими, подвійними, потрійними карбонКовалентні
карбонкарбоновими зв’язками.
карбонові
зв’язки
у Демонстрації
молекулах
органічних 1. Моделі молекул
Діяльнісний компонент
простий, органічних сполук (у
розрізняє органічні сполуки за якісним сполук:
складом:
вуглеводні,
оксигеноі подвійний, потрійний.
тому
числі
3DКласифікація
нітрогеновмісні
речовини;
простий,
проектування ).
подвійний,
потрійний
карбон-карбонові органічних сполук.
2. Моделі молекул
зв’язки;
ізомерів (у тому
характеризує
суть
теорії
будови
числі
3Dорганічних сполук;
проектування).
розв’язує
задачі
на
виведення
Навчальні
молекулярної формули речовини за масовими
проекти
частками
елементів,
1. Ізомери у
обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.
природі.
Ціннісний компонент
2.
Історія
усвідомлює
необхідність
знання
створення
та
властивостей речовини для встановлення її
розвитку
теорії
впливу на власне здоров’я і довкілля;
будови органічних
висловлює судження про значення теорії
сполук.
будови органічних сполук для розвитку
3. 3D-моделі
органічної хімії;
молекул
робить висновки про багатоманітність
органічних
органічних сполук на основі теорії хімічної
сполук.
будови.
Наскрізні змістові лінії
Екологічна безпека і сталий розвиток.
Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.
Підприємливість і фінансова грамотність.
Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.
Розв’язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за
масовими частками елементів.
Тема 2. Вуглеводні
Учень/учениця:
Класифікація
Розрахункові
Знаннєвий компонент
вуглеводнів.
задачі
називає алкани, алкени і алкіни за
Алкани.
Загальна 2.
Виведення
систематичною номенклатурою; загальні
формула
алканів, молекулярної
формули алканів, алкенів, алкінів; фізичні
структурна
ізомерія, формули
властивості 101н.101іко;
речовини
за
систематична
пояснює
суть
структурної
ізомерії номенклатура.
загальною
вуглеводнів;
Хімічні властивості формулою
розпізнає структурні ізомери певної алканів.
гомологічного ряду
речовини;
Алкени і алкіни. та густиною або
наводить
приклади
насичених, Загальні та молекулярні
відносною
ненасичених й ароматичних вуглеводнів; формули
алкенів
і густиною.
структурних формул ізомерів алканів, алкінів,
структурна
алкенів і алкінів.
ізомерія,
систематична
номенклатура.
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Діяльнісний компонент
розрізняє
вуглеводні
різних
гомологічних рядів;
складає на основі загальної формули
молекулярні формули вуглеводнів певного
гомологічного
ряду;
молекулярну
і
структурну формули; структурні формули
алканів, алкенів і алкінів; структурні
формули ізомерів алканів, алкенів і алкінів за
молекулярною формулою сполуки; рівняння
реакцій, які описують хімічні властивості
алканів (термічний розклад, ізомеризація,
галогенування), етену і етину (часткове
окиснення,
приєднання
галогеноводнів,
гідратація),
(горіння,
галогенування,
гідрування), одержання алканів (гідрування
алкенів, алкінів), етену (дегідрування етану),
етину (дегідрування етану, етену, гідроліз
кальцій, (із етину, дегідрування н-гексану);
класифікує
вуглеводні
різних
гомологічних рядів, порівнює їхні будову і
властивості;
характеризує хімічні властивості алканів,
етену та етину, способи одержання їх;
установлює
зв’язки
між
складом,
будовою,
властивостями,
зберіганням,
транспортуванням
і
застосуванням
вуглеводнів та їхнім впливом на довкілля;
взаємозв’язки між гомологічними рядами
вуглеводнів;
дотримується
правил
безпечного
поводження з вуглеводнями і їхніми
похідними у побуті;
розв’язує
задачі
на
виведення
молекулярної
формули
речовини
за
загальною формулою гомологічного ряду та
густиною або відносною густиною; масою,
об’ємом або кількістю речовини реагентів
або продуктів реакції, обґрунтовуючи
обраний спосіб розв’язання.
Ціннісний компонент

Хімічні властивості
етену та етину.
Арени.
Бензен:
молекулярна
і
структурна
формули,
фізичні властивості.
Хімічні властивості.
Методи
одержання
алканів, етену, етину.
Застосування
вуглеводнів.

3.Виведення
молекулярної
формули речовини за
масою, об’ємом або
кількістю речовини
реагентів
або
продуктів реакції.

Демонстрації
3.
Відношення
насичених
вуглеводнів
до
лугів, кислот.
Навчальні
проекти
4. Октанове число та
якість бензину.
5. Цетанове
число
дизельного палива.
6.
Ароматичні
сполуки навколо нас.
7. Смог як хімічне
явище.
8.
Коксування
вугілля: продукти та їх
використання.
9. Біогаз.
10.
Вплив на
довкілля вуглеводнів
та їхніх
похідних.
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робить висновки щодо властивостей
речовин на підставі їхньої будови і про
будову
речовин
на
підставі
їхніх
властивостей;
усвідомлює необхідність збереження
довкілля під час одержання і застосування
вуглеводнів;
обґрунтовує застосування вуглеводнів
їхніми властивостями;
оцінює
пожежну
небезпечність
вуглеводнів;
екологічні
наслідки
порушення
технологій
добування
і
застосування вуглеводнів та їхніх похідних;
висловлює судження про значення
засобів захисту рослин і їхній вплив на
здоров’я людей та довкілля за їх
неправильного використання.
Наскрізні змістові лінії
Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.
Значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх
неправильного використання.
Забезпечення збереження довкілля під час одержання, зберігання, транспортування і
застосування вуглеводнів та їхніх похідних
Підприємливість і фінансова грамотність
Одержання алканів, етену, етину, їх застосування.
Взаємозв’язок між вуглеводнями.
Розв’язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за
загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною; за масою,
об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.
Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки
Учень/учениця:
Спирти. Поняття про Розрахункові
Знаннєвий компонент
характеристичну
задачі
називає
загальні
формули
та (функціональну) групу. 4. Обчислення за
характеристичні (функціональні) групи Гідроксильна
хімічними
спиртів, альдегідів, карбонових кислот, характеристична
рівняннями
естерів; за систематичною номенклатурою (функціональна) група. кількості
спирти, альдегіди, насичені одноосновні Насичені
одноатомні речовини,
маси
карбонові кислоти, естери;
спирти:
загальна
та або об’єму за
пояснює
вплив
характеристичної структурні
формули, кількістю
(функціональної) групи на фізичні і хімічні ізомерія (пропанолів і речовини, масою
властивості оксигеновмісних органічних бутанолів), систематична або
об’ємом
сполук; водневого зв’язку на фізичні номенклатура. Водневий реагенту,
що
властивості оксигеновмісних органічних зв’язок, його вплив на
містить
певну
сполук;
фізичні
властивості частку домішок.
наводить приклади спиртів, альдегідів, спиртів.
Демонстрації
насичених
одноосновних
карбонових
Хімічні властивості 4.
Окиснення
кислот, естерів, жирів, вуглеводів і їхні насичених одноатомних етанолу
до
тривіальні
назви;
поширення спиртів.
Одержання етаналю.
оксигеновмісних органічних сполук у етанолу.
5.
Окиснення
природі і харчових продуктах.
Поняття
про метаналю
Діяльнісний компонент
багатоатомні спирти на
(етаналю)
розрізняє насичені й ненасичені жири; прикладі ,
його амоніачним
моно-, ди-, полісахариди; реакції ;
хімічні властивості.
розчином
класифікує оксигеновмісні органічні
Фенол:
склад
і арґентум(І)
оксиду
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сполуки за характеристичними групами;
складає молекулярні і структурні
формули спиртів, фенолу, альдегідів,
насичених
одноосновних
карбонових
кислот, естерів, жирів, вуглеводів (за
назвами
і
загальними
формулами
відповідних гомологічних рядів); рівняння
реакцій, які описують хімічні властивості
насичених одноатомних спиртів (повне і
часткове окиснення, дегідратація, взаємодія
з лужними металами, гідроген
(повне
окиснення, взаємодія з лужними металами),
фенолу (взаємодія з лужними металами,
лугами,
бромною
водою),
етаналю
(часткове окиснення і відновлення),
одноосновних
карбонових
кислот
(взаємодія з індикаторами, металами,
лугами,
солями,
спиртами),
естерів
(гідроліз), жирів (гідрування та лужний
гідроліз), глюкози (часткове окиснення,
відновлення воднем, бродіння спиртове і
молочнокисле), сахарози, крохмалю і
целюлози (молекулярні рівняння гідролізу),
одержання етанолу (гідратація етену,
бродіння глюкози), етаналю (гідратація
етину, окиснення етанолу), етанової
кислоти (окиснення етаналю, етанолу),
фотосинтезу,
утворення
сахарози,
крохмалю і целюлози у природі ;
порівнює будову і властивості сполук з
різними
характеристичними
групами,
одноатомних спиртів і фенолу, крохмалю і
целюлози; хімічні властивості насичених
одноосновних карбонових і неорганічних
кислот; властивості натуральних і штучних
волокон;
характеризує
хімічні
властивості
одноатомних насичених спиртів, етаналю,
насичених
одноосновних
карбонових
кислот, естерів, жирів, вуглеводів; способи
одержання етанолу, етаналю, етанової
кислоти, глюкози, сахарози, крохмалю і
целюлози;
прогнозує
хімічні
властивості
оксигеновмісних органічних сполук на
основі
знань
про
властивості
характеристичних (функціональних) груп;
установлює причинно-наслідкові зв’язки
між складом, будовою, властивостями,
застосуванням і впливом на довкілля
оксигеновмісних
органічних
сполук;
генетичні зв’язки між оксигеновмісними
органічними сполуками;
виявляє наявність альдегідів, карбонових
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будова
молекули,
фізичні
та
хімічні
властивості.
Альдегіди.
Склад,
будова
молекул
альдегідів.
Альдегідна
на
(функціональна)
група.
Загальна
та
структурні
формули,
систематична
номенклатура і фізичні
властивості альдегідів.
Хімічні властивості
етаналю,
його
одержання.
Карбонові кислоти,
їх поширення в природі
та
класифікація.
Карбоксильна
характеристична
(функціональна) група.
Склад, будова молекул
насичених одноосновних
карбонових кислот, їхня
загальна та структурні
формули,
ізомерія,
систематична
номенклатура і фізичні
властивості.
Хімічні властивості
насичених одноосновних
карбонових
кислот.
Реакція .
Одержання етанової
кислоти.
Естери, загальна та
структурні
формули,
систематична
номенклатура,
фізичні
властивості.
Гідроліз
естерів.
Жири
як
представники
естерів.
Класифікація жирів, їхні
хімічні властивості.
Вуглеводи.
Класифікація вуглеводів,
їх
утворення
й
поширення у природі.
Глюкоза:
молекулярна формула та
її
відкрита
форма.
Хімічні
властивості

(віртуально).
6.
Окиснення
метаналю
(етаналю)
купрум(ІІ)
гідроксидом
(віртуально).
7. Ознайомлення
зі зразками
естерів.
8.
Відношення
жирів до води та
органічних
розчинників.
9.
Доведення
ненасиченого
характеру рідких
жирів
(віртуально).
10.
Окиснення
глюкози
амоніачним
розчином
арґентум(І)
оксиду (за
відсутності
реагентів
–
віртуально).
Лабораторні
досліди
1.
Виявлення
органічних кислот
у
харчових
продуктах.
2.
Окиснення
глюкози
купрум(ІІ)
гідроксидом.
Практичні
роботи
1. Розв’язування
задач.
Навчальні
проекти
11.
Екологічна
безпечність
застосування
і
одержання фенолу.
12.
Виявлення
фенолу в

кислот, глюкози;
глюкози.
екстракті зеленого
дотримується
правил
безпечного
Сахароза, крохмаль і чаю або гуаші.
поводження з органічними речовинами;
целюлоза: молекулярні 13. Вуглеводи у
обчислює за хімічними рівняннями формули, гідроліз.
харчових
кількість речовини, масу або об’єм за
продуктах:
кількістю речовини, масою або об’ємом
виявлення
і
реагенту, що містить певну частку домішок,
біологічне
обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання;
значення.
розв’язує
експериментальні
задачі,
14.
Âèðîáìèöòâî
обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.
öñêðñ.
15.
Натуральні
Ціннісний компонент
волокна
робить висновки щодо властивостей
рослинного
оксигеновмісних органічних речовин на
походження: їхні
підставі їхньої будови і про будову
властивості, дія на
оксигеновмісних речовин на підставі їхніх
організм людини,
властивостей; на основі спостережень;
застосування.
усвідомлює
взаємозв’язок
складу,
16.
Штучні
будови,
властивостей,
застосування
волокна:
їхнє
оксигеновмісних органічних речовин і
їхнього впливу на довкілля; необхідність
застосування у
охорони довкілля від промислових відходів,
побуті
та
що містять фенол;
промисловості.
висловлює судження щодо впливу
17.
Етери
та
продуктів органічного синтезу на здоров’я
естери
в
людини та екологічний стан довкілля;
косметиці.
розв’язує
проблему
власного
18.
Біодизельне
раціонального харчування на основі знань
пальне.
про жири і вуглеводи;
оцінює біологічне значення жирів і
вуглеводів для
харчування
людини;
раціональне співвідношення вживання
рослинних та тваринних жирів, перевагу
одягу з натуральних тканин; безпечність
органічних речовин і приймає обґрунтоване
рішення щодо їхнього використання.
Наскрізні змістові лінії
Громадянська відповідальність
Одержання етанолу, етаналю.
Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток
Біологічне значення жирів і вуглеводів для харчування людини.
Підприємливість і фінансова грамотність .
Одержання етанолу, етаналю.
Реакція .
Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю
речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.
Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки
Насичені
й Демонстрації
Учень/учениця:
ароматичні
аміни: 11. Взаємодія
Знаннєвий компонент
називає
загальні
формули
та склад і будова молекул, аніліну
з
характеристичні (функціональні) групи назви найпростіших за хлоридною
амінів та амінокислот;
складом сполук. Будова кислотою
пояснює структурні формули амінів та аміногрупи.
(віртуально).
амінокислот; амфотерність амінокислот;
Аміни як органічні 12. Взаємодія
зміст
понять:
характеристична основи.
Хімічні аніліну з бромною
(функціональна) аміногрупа, пептидна
властивості
водою
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(віртуально).
група, поліпептид;
наводить приклади амінів, амінокислот, аніліну.
Одержання Лабораторні
білків.
аніліну.
досліди
Амінокислоти:
склад
Діяльнісний компонент
3.
Біуретова
і
будова
молекул, реакція.
розрізняє насичені й ароматичні аміни;
складає молекулярні та структурні загальні і структурні 4.
формули амінів та амінокислот за назвами і формули,
Ксантопротеїнова
загальними формулами; рівняння реакцій, характеристичні
реакція.
які описують хімічні властивості (горіння, (функціо-нальні) групи, Навчальні
взаємодія з водою і хлоридною кислотою), систематична
проекти
аніліну (взаємодія з хлоридною кислотою, номенклатура. Пептидна 19.
Натуральні
бромною водою), аміноетанової кислоти група.
Хімічні волокна
(взаємодія з натрій гідроксидом, хлоридною властивості
тваринного
кислотою,
утворення
дипептиду)
та аміноетанової кислоти. походження: їхні
одержання
аніліну
(відновлення Пептиди.
властивості, дія на
нітробензену);
Білки
як організм людини,
класифікує нітрогеновмісні органічні високомолекулярні
застосування.
сполуки
за
характеристичними сполуки.
Хімічні 20.
Анілін
–
(функціональними) групами;
властивості білків (без основа для
прогнозує
хімічні
властивості запису рівнянь реакцій). виробництва
амінокислот, зумовлені особливостями
барвників.
будови їхніх молекул;
21. Синтез білків.
характеризує
хімічні
властивості
22. Збалансоване
аніліну, аміноетанової кислоти і білків
харчування
–
(гідроліз, кольорові реакції); біологічну
запорука
роль амінокислот, білків;
здорового життя.
установлює причинно-наслідкові зв’язки
23.
Виведення
між складом, будовою, властивостями
плям органічного
нітрогеновмісних органічних сполук;
походження.
дотримується
правил
безпечного
поводження з органічними речовинами.
Ціннісний компонент
усвідомлює вплив аніліну та його
похідних
(вогненебезпечність,
подразливість, отруйність) на довкілля та
організм людини;
висловлює судження про вплив окремих
нітрогеновмісних органічних сполук на
організм людини;
обґрунтовує
застосування
речовин
їхніми властивостями;
оцінює біологічне значення амінокислот
і білків;
розв’язує
проблему
власного
раціонального харчування на основі знань
про білки;
робить висновки про властивості амінів,
амінокислот та білків, виходячи з будови
молекул речовин, і про будову речовин,
виходячи з їхніх властивостей; на основі
спостережень.
Наскрізні змістові лінії
Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток.
Підприємливість і фінансова грамотність
Одержання аніліну.
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Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі
Синтетичні
Учень/учениця:
Демонстрації
високомолекулярні
13.
Зразки
Знаннєвий компонент
Полімери. пластмас,
пояснює суть поняття полімер; реакцій речовини.
полімеризації і поліконденсації як способів Реакції полімеризації і 106н.106іко106,
поліконденсації.
добування полімерів;
гуми,
Каучуки, синтетичних
наводить
приклади
синтетичних Пластмаси.
Найпоширеніші волокон.
високомолекулярних речовин і полімерних гума.
та
сфери Навчальні
матеріалів на їх основі; рівнянь реакцій полімери
їхнього використання.
полімеризації і поліконденсації.
проекти
Вплив
полімерних 24.
Діяльнісний компонент
Синтетичні
розрізняє
реакції
полімеризації
і матеріалів на здоров’я волокна:
їх
і
довкілля. значення,
поліконденсації; пластмаси, каучуки, гуму людини
Проблеми
утилізації застосування
та синтетичні волокна;
у
описує
властивості
полімерних полімерів і пластмас в побуті
та
контексті
сталого промисловості.
матеріалів;
порівнює природні, штучні і синтетичні розвитку суспільства.
25. Рециклінг як
волокна, пластмаси;
Синтетичні волокна: єдиний
установлює причинно-наслідкові зв’язки фізичні властивості і цивілізований
між складом, будовою, властивостями та застосування.
спосіб утилізації
застосуванням полімерів;
твердих
дотримується
правил
безпечного
побутових
поводження з синтетичними матеріалами.
відходів.
Ціннісний компонент
26.
Переробка
обґрунтовує значення полімерів у
побутових
створенні нових матеріалів та синтетичних
відходів в Україні
волокон.
та
розвинених
країнах світу.
27. Перспективи
одержання
і
застосування
полімерів із наперед заданими
властивостями.
28. Дослідження
маркування
виробів
із
полімерних
матеріалів
і
пластмас.
29. Виготовлення
виробів
із
пластикових
пляшок.
Наскрізні змістові лінії
Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.
Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.
Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля.
Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.
Громадянська відповідальність.
Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля.
Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.
Підприємливість і фінансова грамотність
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Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.
Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин
Зв’язки між класами
Учень/учениця:
Навчальні
органічних речовин.
Знаннєвий компонент
проекти
Загальні поняття про
пояснює
причини
багатоманітності
30. Найважливіші
біологічно
активні хімічні
органічних речовин;
(вітаміни, виробництва
наводить приклади гомологів та речовини
ізомерів; сполук із простими і кратними ферменти).
органічної хімії в
Роль органічної хімії
зв’язками; з різними характеристичними
Україні.
розв’язуванні 31. Доцільність та
(функціональними) групами; природних та у
сировинної,
синтетичних біологічно активних речовин.
шкідливість
продовольчої проблем, біологічно
Діяльнісний компонент
нових активних добавок.
розрізняє
органічні
сполуки
за створенні
належністю до відповідних гомологічних матеріалів.
рядів;
складає
рівняння
реакцій,
які
характеризують
генетичні
зв’язки
органічних сполук;
досліджує наявність органічні кислоти у
продуктах харчування за допомогою
індикаторів;
установлює зв’язки між класами
органічних сполук;
використовує знання про органічні
сполуки для пояснення їх різноманітності;
дотримується
правил
безпечного
поводження з органічними речовинами.
Ціннісний компонент
усвідомлює
необхідність
знання
властивостей речовини для встановлення її
впливу на власне здоров’я і довкілля; роль
органічної хімії у розв’язуванні сировинної,
енергетичної,
продовольчої
проблем,
створенні нових матеріалів;
оцінює значення біологічно активних
речовин для організму людини;
популяризує хімічні знання;
усвідомлює право на власний вибір і
прийняття рішення; відповідальність за
збереження
довкілля від
шкідливих
викидів;
висловлює судження про можливості
використання органічних сполук залежно
від їхніх властивостей;
обґрунтовує
значення
органічних
речовин у створенні нових матеріалів;
робить висновки про важливість знань
про органічні сполуки.
Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток.
Підприємливість і фінансова грамотність
Біологічно активні речовини.
Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем,
створенні нових матеріалів.
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Географія
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Курс «Географія» у старшій школі завершує базову географічну освіту учнів
загальноосвітніх навчальних закладів.
Навчальна програма для старшої школи розроблена на основі положень Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти, згідно з яким шкільна географічна
освіта є складовою освітньої галузі «Природознавство». Загальноосвітня цінність географії полягає у
формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та
природно-техногенного середовища, у якому живе людина.
Зміст програми з географії у старшій школі базується на принципах науковості,
неперервності й наступності шкільної географічної освіти, її інтеграції на основі
внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, гуманізації, гуманітаризації, диференціації
навчального матеріалу відповідно до вікових особливостей учнів.
Загальною метою географії є формування в школярів географічної картини світу на
прикладі вивчення систем розселення та просторової організації економічної діяльності в
окремих регіонах і країнах з урахуванням сучасних геополітичних, соціальних, економічних
та екологічних аспектів. Мета реалізується через вирішення таких головних завдань:
• формування в учнів цілісної географічної картини світу;
• розкриття ролі географії у розв'язуванні економічних, екологічних і соціальних
проблем суспільства;
• створення освітнього середовища для розуміння особливостей участі регіонів і окремих
країн у міжнародному поділі праці;
• розвиток у школярів геопросторового мислення та вміння логічно висловлювати свої думки
щодо сучасних процесів у світі;
• обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, мотивування
екологічно грамотної, здоров’язбережувальноїповедінки;
• формування картографічної грамотності й культури;
• вироблення умінь користуватися джерелами географічної інформації, аналізувати її;
застосовувати здобуті географічні знання в практичній діяльності;
• розвиток здатності до співробітництва під час виконання практичних робіт та
проведення досліджень;
• заохочення засобами географії до самореалізації своїх здібностей, інтересів та життєвих планів.
Вивчення географії в 11 класі спрямовано на реалізацію таких завдань:
• розуміння географічної оболонки як системи, її виникнення, функціонування,
закономірності будови і розвитку;
• оволодіння вміннями вирішувати комплексні завдання, що потребують виявлення
географічної ситуації на конкретній території, моделювання природних,
соціально-економічних і геоекологічних явищ і процесів з урахуванням просторово-часових
умов і чинників;
• розвиток географічного мислення для орієнтації у проблемах територіальної
організації суспільства, його взаємодії з природою, навичок грамотного вирішення
побутових та професійно орієнтованих завдань;
• виховання патріотизму, толерантності до інших народів і культур,
соціально-відповідального ставлення до навколишнього середовища під час повсякденної
трудової і побутової діяльності;
• набуття компетентності в сферах: елементарного геоекологічного моделювання і
прогнозування; використання різноманітних географічних знань та умінь в побуті і в
підготовці до майбутньої професійної діяльності; забезпечення особистої безпеки,
життєдіяльності й адаптації до умов навколишнього середовища.
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Очікувані результати
навчальнопізнавальної
діяльності

Зміст навчального
матеріалу

Практичн
а
частина

Вступ
Що вивчає курс «Географія:
Учень/учениця:
регіони і країни». Регіони світу
Знаннєвий компонент:
класифікацією
ООН).
називає регіони світу (за класифікацією (за
як
провідна
ООН): Європа, Азія, Океанія, Америка, Глобалізація
тенденція розвитку сучасного
Африка;
світу.
Пізнавальна
та
показує на карті регіони світу;
роль
розрізняє
поняття
«регіон
світу», конструктивна
«територія»,
«акваторія»,
«держава», країнознавства у сучасному світі.
Джерела знань про регіони
«країна», «залежна територія»;
наводить приклади джерел географічних та країни світу. Сучасна
політична карта світу та
знань про регіони та країни світу;
окремих регіонів. Головні
Діяльнісний компонент:
користується
основними
джерелами об’єкти політичної карти
географічних знань про регіони світу;
читає політичні карти світу та регіонів.
Оцінно-ціннісний компонент:
розуміє: пізнавальну та конструктивну
роль країнознавства у сучасному світі.

Розділ I. ЄВРОПА
Тема 1.Загальна характеристика Європи
Особливості
економіко-Практична робота
Знаннєвий компонент:
називає склад регіону;
географічного положення Європи. 1.
Порівняльна
розрізняє форми державного правління і Склад регіону. Сучасна політична характеристика
територіального устрою країн Європи;
карта Європи. Форми державного структури
наводить приклади різних типів та підтипів правління
і
територіального промислового
країн Європи за рівнем економічного устрою країн Європи. Прояви виробництва
двох
розвитку; кількісних та якісних змін на сепаратизму. Типи країн Європи економічно
політичній карті регіону;
за рівнем економічного розвитку. розвинених
показує на карті:
Інтеграційні процеси. Міжнародні невеликих
країн
• субрегіони Європи (Західна Європа, організації
в
Європі: Європи (на вибір
Північна Європа, Південна Європа, Східна Європейський
Союз,
Рада учнів).
Європа);
Європи. Країни Шенгенської
Роль
НATO
у Орієнтовні теми для
• країни Європи
(Німеччина, Велика зони.
системі досліджень
(за
Британія, Франція, Італія, Австрія, загальноєвропейській
вибором
Швейцарія, Іспанія, Португалія, Польща, безпеки.
Білорусь, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Природні умови і ресурси учня/учениці)
1. Інтеграційні та
Данія, Ісландія, Бельгія, Нідерланди, регіону.
Ірландія, Чехія, Словаччина, Угорщина, Населення
Європи: дезінтеграційні
Румунія, Молдова, Болгарія, Словенія, демографічні процеси, природний процеси у Європі.
Відновна
Хорватія, Сербія, Боснія і Герцеговина, та механічний рух. Демографічна 2.
Македонія, Чорногорія, Литва, Латвія, політика. Структура населення електроенергетика в
регіону. Українська діаспора у країнах
Європи:
Естонія, Греція, Мальта, Кіпр, Росія);
• основні райони видобування мінеральних країнах Європи. Урбанізація, регіональні
рурбанізація, особливості
та
ресурсів (Верхня Сілезія, Північне море, субурбанізація,
джентрифікація. Світові міста в відмінності.
Скандинавія), лісозаготівлі, рекреації;
міські
агломерації, 3. Структура й
• «центральну вісь» розвитку Європи, Європі,
просторова
найбільші промислові регіони (Рур у мегаполіси.
Німеччині, Великий Лондон у Великій Особливості економіки країн організація
Первинний
сектор виробництва чорних
Британії,
Іль-де-Франс
у
Франції, Європи.
Добувна металів у країнах
Верхньосілезький у Польщі, Придніпров’я в економіки.
Україні; Центральна Росія, Урал в Росії); промисловість: основні райони Європи.
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• Лотаринзький мегаполіс;
видобування палива, рудної та
• найбільші морські порти (Роттердам, нерудної сировини. Сільське
Лісове
Антверпен, Лондон, Гамбург, Генуя, господарство.
господарство.
Марсель, Гавр, Барселона);
• аеропорти-хаби (Хітроу, Руассі-Шарль-де- Вторинний сектор економіки.
Переробна
промисловість.
Голль, Франкфурт-на-Майні);
• найбільші фінансові центри Європи Основні регіони промисловості.
(Лондон, Париж, Цюріх, Амстердам, Реіндустріалізація.
Третинний сектор економіки.
Франкфурт-на-Майні);
• світові міста в Європі (Лондон, Париж, Сфера послуг. Найважливіші
Амстердам, Брюссель, Франкфурт-на- міжнародні транспортні коридори
та вузли. Зв’язки України з
Майні, Цюріх, Женева, Відень, Мілан);
розуміє зміст понять «джентрифікація», країнами Європи.
«реіндустріалізація».
Діяльнісний компонент:
характеризує особливості демографічних та
урбанізаційних
процесів,
розміщення
населення в регіоні;
здійснює
необхідні
обчислення
для
оцінювання забезпеченості окремих країн
мінеральними ресурсами;
порівнює чинники міжнародної спеціалізації
економічно розвинених країн і країн з
перехідною економікою;
обґрунтовує
особливості
спеціалізації
сільського господарства та розміщення
основних
осередків
переробної
промисловості в Європі;
пояснює причини вузької спеціалізації
промислового
виробництва
економічно
розвинених невеликих країн Європи;
вирізняє особливості економіки країн Європи,
зумовлені регіональною інтеграцією.
Оцінно-ціннісний компонент:
робить
висновки
про
причини
нерівномірності економічного розвитку
країн і субрегіонів Європи;
прогнозує позитивні риси та ризики вступу
України до ЄС;
оцінює роль ЄС та НATO в регіоні; вплив
ТНК на економіку регіону;
зіставляє позитивні та негативні насліди
глобалізації в економіці та культурі країн
Європи.

Тема 2. Країни Європи
Німеччина. Місце країни у світі та Практична робота
Знаннєвий компонент:
називає основні показники, які визначають регіоні. Основні чинники, що 2.
Складання
місце країни у регіоні та світі; домінуючі визначають місце країни у картосхеми
складники третинного, вторинного та міжнародному
поділі
праці просторової
первинного секторів економіки країн (МГПП). Система розселення і організації економіки
високорозвинених та середньорозвинених роль федеральних земель в її однієї з європейських
країн;
розвитку.
країн «великої сімки»
наводить
приклади
промислових Особливості
сучасного (за вибором).
виробництв та послуг, що міжнародну постіндустріального
розвитку
спеціалізацію окремих європейських країн; країни. Домінуючі складники Орієнтовні теми для
показує на карті найбільші міста країн, третинного сектору. Промислові досліджень
(за
світові міста, промислові райони, найбільші виробництва,
що
визначають вибором
морські порти, аеропорти, фінансові та міжнародну спеціалізацію країни. учня/учениці)
туристичні центри країн.
Особливості аграрного сектору. 1. «Нове обличчя»
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Характерні риси просторової Руру
–
організації
господарства. постіндустріальний
Діяльнісний компонент:
складає комплексну економіко-географічну Зовнішні економічні зв’язки. розвиток:
«зелені»
характеристику
Німеччини,
Франції, Міжнародні зв’язки України з міста
замість
Великої Британії, Італії, Польщі, Білорусі, Німеччиною.
похмурих
Росії; картосхему просторової організації Франція. Місце країни у світі та ландшафтів.
економіки країни;
регіоні. Основні чинники, що 2. Лондон, Берлін,
знаходить та систематизує необхідну визначають місце країни у Париж,
Київ:
інформацію для характеристики країни;
міжнародному
поділі
праці.схожість і відмінність
використовує
тематичні
карти
для Система
розселення. сучасного розвитку
обґрунтування
особливостей
системи Франкофонія.
міст.
розселення та розміщення виробництва Особливості
сучасного 3. Кластери в Італії як
товарів і послуг у межах країни; рейтинги постіндустріального
розвиткудомінуюча
форма
показників
соціально-економічного країни. Домінуючі складники організації
розвитку країн для обґрунтування їхнього третинного сектору. Промислові виробництва товарів і
місця у світі та регіоні;
виробництва,
що
визначають послуг.
пояснює
особливості
спеціалізації міжнародну спеціалізацію країни.
сільського господарства та розміщення Особливості аграрного сектору.
основних регіонів промисловості;
Характерні риси просторової
обґрунтовує особливості структури експорту йорганізації
господарства.
імпорту товарів та послуг країн Європи.
Зовнішні економічні зв’язки.
Міжнародні зв’язки України з
Францією.
Оцінно-ціннісний компонент:
робить
висновки
про
причини Велика Британія. Місце країни
нерівномірності економічного розвитку у світі та регіоні. Основні
окремих районів у межах країни;
чинники, що визначають місце
оцінює вплив ТНК на економіку країн країни у міжнародному поділі
регіону;
праці.
Система
розселення.
прогнозує
перспективи
розширення Співдружність націй.
економічних зв’язків України з країнами Особливості
сучасного
Європи в рамках Угоди про асоціацію між постіндустріального
розвитку
Україною та Європейським Союзом.
країни.
Домінуючі
складові
третинного сектору. Промислові
виробництва,
що
визначають
міжнародну спеціалізацію країни.
Особливості аграрного сектору.
Характерні риси просторової
організації
господарства.
Зовнішні економічні зв’язки.
Міжнародні зв’язки України з
Великою Британією.
Італія. Місце країни у світі та
регіоні. Основні чинники, що
визначають місце країни у
міжнародному
поділі
праці.
Система розселення.
Особливості
сучасного
постіндустріального
розвитку
країни.
Домінуючі
складові
третинного сектору. Промислові
виробництва,
що
визначають
міжнародну спеціалізацію країни.
Спеціалізація аграрного сектору.
Характерні риси просторової
організації
господарства.
Зовнішні економічні зв’язки.
Міжнародні зв’язки України з
Італією.
Польща. Місце країни у світі
та регіоні. Основні чинники, що
визначають місце країни у
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міжнародному
поділі
праці.
Система
розселення.
Прискорений
розвиток
третинного
сектору,
сучасна
транспортна
система
країни.
Промислові
виробництва,
що
визначають
міжнародну
спеціалізацію
країни.
Спеціалізація аграрного сектору.
Характерні риси просторової
організації
господарства.
Зовнішні економічні зв’язки.
Міжнародні зв’язки України з
Польщею.
Білорусь. Місце країни у світі
та регіоні. Основні чинники, що
визначають місце країни у
міжнародному
поділі
праці.
Система розселення. Промислові
виробництва,
що
визначають
міжнародну спеціалізацію країни.
Спеціалізація
сільського
господарства.
Особливості
розвитку третинного сектору.
Характерні риси просторової
організації
господарства.
Зовнішні економічні зв’язки.
Міжнародні зв’язки України з
Білоруссю.
Росія. Місце країни у світі та
регіоні. Основні чинники, що
визначають місце країни у
міжнародному
поділі
праці.
Національний склад населення.
Українська діаспора в Росії.
Система розселення. Роль Москви
у контролі та перерозподілі
економічних ресурсів країни.
Промислові
виробництва,
що
визначають
міжнародну
спеціалізацію
країни.
Спеціалізація
сільського
господарства.
Особливості
розвитку третинного сектору.
Характерні риси просторової
організації
господарства.
Зовнішні економічні зв’язки.
Міжнародні зв’язки України з
Росією.

Розділ IІ. АЗІЯ
Тема 1. Загальна характеристика Азії
Особливості
економіко-Практична робота
Знаннєвий компонент:
називає склад регіону;
географічного положення Азії. 3.
Порівняння
наводить приклади країн Азії, що належать Склад регіону. Сучасна політична продовольчого
до різних типів та підтипів за рівнем карта Азії. Форми державного кошика жителів країн
економічного розвитку;
правління
і
територіального Західної та Східної
показує на карті:
устрою країн Азії. Типи країн Азії Азії.
• субрегіони (Західна Азія, Південна Азія, за рівнем економічного розвитку.
Південно-Східна
Азія,
Східна
Азія, Міжнародні організації в Азії: Орієнтовні теми для
АСЕАН, Ліга арабських держав. досліджень
(за
Центральна Азія);
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• країни Азії (Китай, Індія, Японія, Ізраїль, Райони збройних конфліктів та вибором
Республіка Корея, Сінгапур, Саудівська проявів тероризму.
учня/учениці)
Аравія, Іран, Казахстан, Туреччина, Природні умови і ресурси 1. Екологічні виміри
Населення
Азії. економічного
Грузія,
Вірменія,
Азербайджан, регіону.
Туркменістан,
Узбекистан,
Ірак, Урбанізаційні процеси. Світові зростання в країнах
Пакистан, Сирія, Монголія, Індонезія, міста, міські агломерації в Азії, Азії.
Малайзія, Таїланд, Філіппіни, Шрі-Ланка, мегаполіси Японії та Китаю. 2.
Географічне
Мальдівські Острови, В’єтнам, КНДР, Працересурсний потенціал.
положення країни як
Особливості економіки країн чинник
її
Афганістан);
• басейни видобутку нафти і природного Азії.
Первинний
сектор економічного
Добувна розвитку (на прикладі
газу
(Перська
затока, економіки.
Центральноазійський, Зондський);
промисловість. Сільське і лісове Туреччини
і
Сінгапуру).
• кам’яного вугілля (Карагандинський у господарство.
Казахстані, Північно-Східний у Китаї, Вторинний сектор економіки. 3. Країни Перської
–
новий
Східний в Індії), країни зі значним Основні промислові осередки і затоки
Третинний
сектор осередок
видобутком залізних руд (Китай, Індія, регіони.
Найважливіші індустріалізації.
Казахстан), мідних руд (Казахстан, економіки.
Монголія, Іран), олов’яних руд (Китай, міжнародні транспортні коридори
Малайзія), вольфрамових руд (Китай); та вузли.
Нерівномірність економічного
райони лісозаготівлі, рекреації;
• найбільші
промислові
райони розвитку субрегіонів Азії та
їх
участі
у
(Тихоокеанський в Японії, Північно- особливості
міжнародному
поділі
праці.
Східний у Китаї, «Індійський Рур»);
• світові міста в Азії (Гонконг/Сянган, Зв’язки України з країнами Азії.
Сінгапур, Токіо, Шанхай, Дубай, Пекін,
Мумбай, Сеул, Нью-Делі, Стамбул,
Бангкок);
• мегаполіси (Токайдо в Японії, Дельта
річки Янцзи, Гонконг/Сянган – Гуанчжоу в
Китаї);
• найбільші морські порти (Сінгапур, НінбоЧжоушань, Шанхай, Гонконг/Сянган,
Пусан, Нагоя, Осака, Токіо, Гаосюн,
Мумбай);
• аеропорти-хабиу містах Пекін, Токіо,
Гонконг/Сянган,
Джакарта,
Дубай,
Бангкок, Сінгапур, Гуанчжоу, Шанхай,
Стамбул;
• найбільші фінансові центри Азії (Сінгапур,
Гонконг/Сянган, Токіо, Сеул, Дубай,
Шанхай).
Діяльнісний компонент:
характеризує: особливості демографічних,
урбанізаційних процесів та розміщення
населення в Азії, основні риси сучасного
стану економіки;
пояснює
виникнення
міждержавних
конфліктів у регіоні;
порівнює:
ресурсозабезпеченість,
працересурсний потенціал субрегіонів Азії;
особливості господарства різних за рівнем
економічного розвитку країн Азії;
обґрунтовує розміщення основних районів
видобування
мінеральних
ресурсів,
обробної промисловості в Азії;
використовує тематичні карти для
порівняння
спеціалізації
сільського
господарства субрегіонів Азії.
Оцінно-ціннісний компонент:
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робить
висновки
про
причини
нерівномірності економічного розвитку
субрегіонів Азії;
оцінює вплив глобалізації, в т.ч. ТНК на
місце країн Азії в міжнародному
географічному поділі праці;
висловлює власні судження щодо шляхів
вирішення міждержавних конфліктів у
регіоні;
ілюструє прикладами вплив політичних та
економічних процесів у регіонах Азії на
Україну.

Тема 2. Країни Азії
Японія. Місце країни у світі та Практична робота
Азіатсько-Тихоокеанському
4. Аналіз статеворегіоні. Основні чинники, що вікових
пірамід
визначають місце країни у Японії, Китаю та
міжнародному
поділі
праці. Індії
з
метою
Система розселення.
оцінювання
Особливості
сучасного працересурсного
постіндустріального
розвиткупотенціалу країн.
країни. Домінуючі складники
третинного сектору. Промислові Орієнтовні теми для
виробництва,
що
визначають досліджень
(за
міжнародну спеціалізацію країни. вибором
Традиції і технології у сільському учня/учениці)
господарстві.
Транспортна 1. Острови Кюсю і
система країни. Характерні риси Хоккайдо: контрасти
просторової
організації Японії.
господарства:
Тихоокеанський 2.
Унікальність
промисловий
район,
мережа економічної системи
Діяльнісний компонент:
аналізує динаміку чисельності та статево- технопарків
і
технополісів. Китаю.
вікову структуру населення окремих країн Зовнішні економічні зв’язки. 3.
«Коридори
Азії на основі аналізу статево-вікових
Міжнародні зв’язки України з зростання» в Індії.
пірамід;
Японією.
проектує вплив демографічних процесів на
Китай. Місце країни у світі та
працересурсний потенціал країни;
Азійсько-Тихоокеанському
дає оцінку ресурсозабезпеченості окремих регіоні. Основні чинники, що
країн;
визначають місце країни у
складає: комплексну економіко-географічну міжнародному
поділі
праці.
характеристику Японії, Китаю, Індії;
Система розселення.
знаходить та систематизує необхідну
Експортна
орієнтація
інформацію для характеристики країни;
економіки. Особливості розвитку
ілюструє добірками статистичної
і
розміщення
виробництв
інформації, графіками, діаграмами процеси первинної і вторинної сфери.
інформаційно-технологічного прориву
Домінуючі складові третинного
Японії та Китаю;
сектору.
Характерні
риси
використовує тематичні карти для
просторової
організації
обґрунтування особливостей системи
господарства.
Спеціальні
розселення, розміщення виробництва
економічні
зони.
Зовнішні
товарів і послуг у межах країни; рейтинги економічні зв’язки. Міжнародні
показників соціально-економічного
зв’язки України з Китаєм.
розвитку країн для обґрунтування їхнього
Індія. Місце країни у світі та
місця у світі та регіоні;
регіоні. Основні чинники, що
порівнює чинники міжнародної спеціалізації визначають місце країни у
Японії, Китаю, Індії;
міжнародному
поділі
праці.
пояснює особливості спеціалізації
Система розселення.
сільського господарства та розміщення
Особливості
структури
основних районів (центрів) обробної
економіки
країни,
що
промисловості;
розвивається.
Спеціалізація
Знаннєвий компонент:
називає домінуючі складники первинного,
вторинного та третинного секторів
економіки високорозвиненої країни та
країн, що розвивається;
розрізняє поняття «рівень урбанізованості
країни» та «темпи урбанізації»;
наводить приклади промислових
виробництв та послуг окремих
країнрегіону;
показує на карті найбільші міста країн,
світові міста, промислові райони,
технополіси, найбільші морські порти,
аеропорти, фінансові й туристичні центри
країн;
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характеризує структуру експорту та
імпорту товарів та послуг окремих країн
регіону;
обґрунтовує основні напрямки експорту
капіталу й технологій та закордонного
підприємництва Японії.
Оцінно-ціннісний компонент:
робить висновки про причини
нерівномірності економічного розвитку
окремих районів у Китаї, Японії та Індії;
порівнює позитивні та негативні насліди
глобалізації в економіці та культурі Японії,
Китаю та Індії;
оцінює роль державних інституцій та
громадянського суспільства у розвитку
країни;
висловлює власні судження що до
перспектив взаємовигідного
співробітництва України з країнами Азії.

сільського
господарства.
Видобування
мінеральних
ресурсів.
Промислові
виробництва,
що
визначають
міжнародну спеціалізацію країни.
Особливості розвитку третинного
сектору.
Характерні
риси
просторової
організації
господарства.
Зовнішні
економічні зв’язки. Міжнародні
зв’язки України з Індією.

Розділ IІІ. ОКЕАНІЯ
Тема 1. Австралія
Місце країни у світі та регіоні. Орієнтовні теми для
Знаннєвий компонент:
називає чинники міжнародної спеціалізації Основні чинники, що визначають досліджень
(за
країни;
місце країни в міжнародному вибором
показує на карті:
поділі праці. Система розселення. учня/учениці)
• райони видобутку корисних копалин на Українська діаспора в Австралії. 1. Національні парки
сучасного Австралії як об’єкти
території Австралії (кам’яного вугілля, Особливості
залізних, алюмінієвих, мідних руд, розвитку
країни.
Домінуючі міжнародного
складові третинного сектору.туризму.
золота);
• найбільші промислові осередки Австралії Виробництва,
що
визначають 2. Розвиток Західної
міжнародну спеціалізацію країни. Австралії у контексті
(Південно-Східний, Південно-Західний);
• найбільші морські порти (Мельбурн, Географія
вторинного
та зростання
третинного
секторів глобального попиту
Сідней, Перт, Брісбен);
• світові міста в Австралії (Сідней, господарства. Характерні риси на природні ресурси.
просторової
організації 3.
Канберра
–
Мельбурн).
виробництва товарів та послуг. політикоЗовнішні економічні зв’язки, адміністративний
Діяльнісний компонент:
міжнародні зв’язки України з центр країни.
аналізує динаміку природного та
Австралією.
механічного руху населення країни;
проектує вплив демографічних та
міграційних процесів на працересурсний
потенціал країни;
дає оцінку забезпеченості мінеральними
ресурсами країни;
складає комплексну економіко-географічну
характеристику Австралії;
знаходить та систематизує необхідну
інформацію для характеристики країни;
використовує тематичні карти для
обґрунтування особливостей системи
розселення та розміщення виробництва
товарів і послуг у межах країни;
знаходить та систематизує необхідну
інформацію для характеристики країни;
пояснює особливості зональної
спеціалізації сільського господарства та
розміщення основних осередківдобувної та
обробної промисловості в країні;
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характеризує структуру експорту та
імпорту товарів та послуг країни;
обґрунтовує основні напрямки експорту
сировини та імпорту капіталу й технологій.
Оцінно-ціннісний компонент:
робить висновки про причини
нерівномірності економічного розвитку
окремих районів країни;
зіставляє позитивні та негативні насліди
діяльності ТНК в Австралії;
висловлює власні судження щодо
особливостей державного устрою країни;
оцінює місце Австралії на світовому ринку
продукції первинного сектору економіки.

Тема 2. Мікронезія, Меланезія, Полінезія
Особливості
географічного Орієнтовні теми для
Знаннєвий компонент:
називає приклади країн, що включені до
положення регіону. Держави та досліджень
(за
складу Мікронезії, Меланезії та Полінезії; залежні території, що входять до вибором
показує на карті:
складу Мікронезії, Меланезії та учня/учениці)
• Мікронезію, Меланезію, Полінезію;
Полінезії. Основні чинники, що 1. Нова Зеландія –
• держави (Федеративні Штати Мікронезії, визначають місце країни в високорозвинена
зі
Маршалові Острови, Папуа-Нова Гвінея, міжнародному поділі праці. Види країна
діяльності,
що сприятливими
Соломонові Острови, Вануату, Палау, господарської
міжнароднуумовами для ведення
Фіджі, Тонга, Науру, Самоа, Кірибаті, визначають
Нова Зеландія);
спеціалізацію країн. Кустарні бізнесу.
• залежні
території
(острів
Гуам, промисли і ремесла. Зовнішні 2. Країни Океанії –
екзотичного
Американське Самоа, Нова Каледонія, економічні зв’язки. Розташування регіон
Французька Полінезія, Острови Кука, військових баз іноземних держав. туризму.
Піткерн).
Діяльнісний компонент:
знаходить та систематизує необхідну
інформацію для характеристики країни;
пояснює особливості міжнародної
спеціалізації країн;
обґрунтовує рівень економічного розвитку
більшості країн.
Оцінно-ціннісний компонент:
висловлює власні судження що до
перспектив економічного розвитку країн.

Розділ IV. АМЕРИКА
Тема 1. Загальна характеристика Америки
Особливості
географічного Практична робота
Знаннєвий компонент:
називає склад регіону;
положення
Америки.
Склад 5.
Складання
наводить приклади країн Америки, що регіону. Сучасна політична карта картосхеми типології
належать до різних форм державного Америки. Форми державного країн Америки за
правління, різних типів та підтипів за правління
і
територіального рівнем
їх
рівнем економічного розвитку;
устрою країн, типи країн за економічного
показує на карті:
рівнем економічного розвитку. розвитку.
• субрегіони
(Північна
Америка, Міжнародні організації НАФТА,
Центральна Америка, Карибський басейн, Меркосур, НATO.
Орієнтовні теми для
Природні умови і ресурси досліджень
(за
Південна Америки);
• країни Америки (США, Канада, Мексика, регіону. Населення Америки. вибором
Бразилія, Аргентина, Перу, Колумбія, Урбанізаційні процеси. Система учня/учениці)
1.
«Бананові
Венесуела, Чилі, Еквадор, Уругвай, розселення.
Парагвай, Болівія, Панама, Ямайка, Гаїті, Особливості економіки країн республіки»: типові
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Домініканська Республіка);
Америки. Роль американських ознаки та сучасний
• залежні території (Аруба, Кайманові ТНК
в
економіці
регіону. розвиток.
острові, Бермудські острови, Віргінські Первинний сектор економіки. 2. Панамериканське
острови, Пуерто-Ріко, Французька Гвіана, Сільське господарство: вплив шосе – дорога через
Мальвінські/Фолклендські острови);
природних, історичних чинників три Америки.
• мегаполіси
(Приатлантичний, та глобалізації на спеціалізацію. 3. Туризм як чинник
Приозерний, Каліфорнійський);
Лісове господарство. Вторинний розвитку
країн
економіки.
Основні Карибського басейну.
• основні райони видобування мінеральних сектор
ресурсів
(Техаський,
Аляскинський, осередки промисловості в регіоні.
Каліфорнійський, Мексиканської затоки, Третинний сектор економіки.
Найважливіші
міжнародні
Західноканадський,
Центральноамериканський
басейни транспортні магістралі, вузли.
економічного
видобування нафти; Аппалацький в США, Нерівномірність
Західний у Канаді вугільні басейни, розвитку субрегіонів Америки.
Особливості
їх
участі
в
рудний пояс Анд-Кордильєр);
поділі
праці.
• осередки
переробної
промисловості міжнародному
(Приатлантичний,
Приозерний, Зв’язки України з країнами
Америки.
Примексиканський);
• трансконтинентальні
магістралі
(Трансамазонська,
Панамериканське
шосе);
• найбільші морські порти (Лос-Анджелес,
Ванкувер,
Нью-Йорк,
Філадельфія,
Саванна, Колон, Сантус); аеропорти-хаби
(Атланта, О’Хара в Чикаго, ЛосАнджелес, Даллас);
• найбільші фінансові центри Америки
(Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско,
Бостон, Торонто, Чикаго);
• світові міста в Америці (Нью-Йорк,
Чикаго, Торонто, Сан-Паулу, ЛосАнджелес, Мехіко, Буенос-Айрес, СанФранциско, Вашингтон, Монреаль).
Діяльнісний компонент:
характеризує особливості формування
населення субрегіонів;
порівнює рівні і темпи урбанізаційних
процесів, форми сільського розселення в
окремих країнах регіону;
визначає забезпеченість окремих країн
певними видами природних ресурсів;
вирізняє
основні
риси
господарства
ключових країн нової індустріалізації та
невеликих
країн
плантаційного
господарства;
класифікує
країни за рівнем розвитку
третинного сектору господарства;
пояснює розміщення основних промислових
районів і центрів, світових міст у регіоні;
обґрунтовує напрямки розвитку транспортної
інфраструктури в регіоні.
Оцінно-ціннісний компонент:
робить
висновки
про
причини
нерівномірності економічного розвитку
субрегіонів
Америки;
оцінює вплив інтеграційних процесів у
регіоні на економічний розвиток країн;
дискутує щодо ролі США у соціальноекономічному розвитку регіону.
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висловлює власні судження про роль ТНК в
економіці країн регіону;
пропонує власні оригінальні ідеї що до
подолання відсталості окремих країн
регіону.

Тема 2. Країни Америки
США. Місце країни у світі та Практична робота
Знаннєвий компонент:
називає домінуючі складники третинного, регіоні. Основні чинники, що 6.
Порівняльна
вторинного
та
первинного
секторів визначають місце країни в характеристика
економіки високорозвиненої країни та міжнародному
поділі
праці. машинобудування
країн, що розвивається;
Система розселення. Українська США, Канади та
показує на карті найбільші міста, світові діаспора США.
Бразилії.
міста, промислові райони, технополіси, Особливості
сучасного
найбільші аеропорти, морські порти, постіндустріального
розвиткуОрієнтовні теми для
фінансові центри та туристичні райони країни.
Домінуючі
складові досліджень
(за
країн;
третинного сектору. Промислові вибором
наводить
приклади
промисловихвиробництва,
що
визначають учня/учениці)
виробництв та послуг, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. 1.
Форми
міжнародну спеціалізацію країн Америки. Особливості аграрного сектору. територіальної
Характерні риси просторової організації новітніх
організації
господарства. видів промислового
Діяльнісний компонент:
знаходить та систематизує необхідну Зовнішні економічні зв’язки. виробництва у США.
інформацію для характеристики країни;
Міжнародні зв’язки України зі 2.
Економічна
аналізує статистичну інформацію щодо США.
взаємодія
вздовж
динаміку
чисельності
населення, Канада. Місце країни у світі та державного кордону
природного та механічного руху, статево- регіоні. Основні чинники, що між
Мексикою
і
вікову структуру населення країн;
визначають місце країни в США.
проектує вплив демографічних процесів на міжнародному
поділі
праці. 3.
Складники
працересурсний потенціал країни;
Система розселення. Українська підприємницького
складає: комплексну економіко-географічну діаспора в Канаді. Особливості успіху
української
характеристику США, Канади, Бразилії;
сучасного
розвитку
країни. діаспори в Канаді та
використовує
тематичні
карти
для Домінуючі складові третинного США.
обґрунтування
особливостей
системи сектору.
Виробництва,
що
розселення та розміщення виробництва визначають
міжнародну
товарів і послуг у межах країни; рейтинги спеціалізацію країни. Характерні
показників
соціально-економічного риси просторової організації.
розвитку країн для обґрунтування їхнього Зовнішні економічні зв’язки.
місця у світі та регіоні;
Міжнародні зв’язки України з
установлює чинники міжнародної
Канадою.
спеціалізації США, Канади, Бразилії;
Бразилія. Місце країни у світі
ілюструє
добірками
статистичної та регіоні. Основні чинники, що
інформації, графіками, діаграмами процес визначають місце країни у
переходу
США
до
інформаційного міжнародному
поділі
праці.
суспільства;
Розселення.
Особливості
пояснює особливості розміщення основних структури економіки країни, що
промислових районів (центрів) обробної розвивається.
Видобування
промисловості
та
формування мінеральних
ресурсів.
спеціалізованих
районів
товарного Спеціалізація
сільського
сільського господарства, існування мало господарства.
Промислові
освоєних та неосвоєних районів у межах виробництва,
що
визначають
країн;
міжнародну спеціалізацію країни.
характеризує структуру експорту та Особливості розвитку третинного
імпорту товарів та послуг США, Канади, сектору.
Характерні
риси
Бразилії;
просторової організації. Зовнішні
обґрунтовує основні напрямки експорту економічні зв’язки. Міжнародні
капіталу й технологій та закордонного зв’язки України з Бразилією.
підприємництва із США.
Оцінно-ціннісний компонент:
робить
висновки
про
доцільність
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використання досвіду США та Канади,
потенціалу української діаспори в цих
країнах у реформуванні економіки в
Україні;
оцінює роль економічної свободи і
підприємництва в соціально-економічному
розвитку США;
зіставляє позитивні та негативні економічні
та екологічні насліди глобалізації в
Бразилії;
висловлює
власні
судження
щодо
перспектив
взаємовигідного
співробітництва України з Канадою та
США;
пропонує власні ідеї щодо об’єднання
зусиль людства задля призупинення
знеліснення сельви.

Розділ V. АФРИКА
Тема 1. Загальна характеристика Африки
Особливості
географічного Практична робота
Знаннєвий компонент:
називає субрегіони Африки;
положення
Африки.
Склад 7. Позначення на
наводить приклади кількісних і якісних регіону. Сучасна політична карта контурній
карті
змін на політичній карті Африки;
Африки.
Форми
державного Африки
основних
показує на карті:
правління
і
територіального районів видобування
• субрегіони (Північна Африка, Західна устрою країн, типи країн за нафти,
залізних,
та
Африка, Південна Африка, Східна Африка, рівнем економічного розвитку. мідних
Центральна Африка);
Райони збройних конфліктів, алюмінієвих
руд,
• країни Африки (Єгипет, Лівія, Алжир, проявів тероризму. Природні центів їх переробки
і
ресурси
регіону. (збагачення),
Туніс, Марокко, Ефіопія, Чад, Сомалі, умови
Сенегал, Нігерія, Габон, Гвінея, Гана, Населення Африки. Урбанізаційні основних
транспортних
Демократична Республіка Конго, Танзанія, процеси. Система розселення.
Замбія,
Зімбабве,
Ангола,
Намібія, Особливості економіки країн магістралей та портів
Первинний
сектор експортування.
Південна
Африка,
Мадагаскар, Африки.
Сейшельські Острови);
економіки.
Сільське
Лісове Орієнтовні теми для
• райони видобутку корисних копалин: господарство.
Добувна досліджень
(за
Сахарський та Гвінейської затоки басейни господарство.
Вторинний вибором
нафти і природного газу, Мідний пояс, промисловість.
вугільні басейни ПАР і Зімбабве, сектор економіки. Особливості учня/учениці)
Кордони
на
алюмінієві руди Західної Африки; залізні розміщення промислових центрів 1.
карті
руди, золото, алмази Південної Африки; у регіоні. Третинний сектор політичній
економіки:
особливості Африки: особливості
фосфорити Марокко, Тунісу;
та
• найбільші морські та авіаційні порти становлення і закономірності делімітації
Найважливіші демаркації.
(Александрія, Каїр, Касабланка, Дакар, розміщення.
транспортні 2. Ангола: успішний
Лагос, Момбаса, Кейптаун, Дурбан, Дар- міжнародні
магістралі, вузли. Туристичні розвиток після війни.
Ес-Салам);
3.
Вплив
• світові міста в Африці (Йоганнесбург, райони.
Нерівномірність економічного колоніального
Каїр, Кейптаун, Дакар, Лагос, Найробі).
розвитку
субрегіонів Африки. минулого на сучасну
Особливості
їх
участі
в міжнародну
Діяльнісний компонент:
міжнародному
поділі
праці. спеціалізацію
та
характеризує політичну карту регіону;
аналізує статистичну інформацію щодо Зв’язки України з країнами просторову
структуру
відтворення населення, рівнів і темпів Африки.
господарства
країн
урбанізації в Африці;
Тропічної Африки.
порівнює
особливості
ресурсозабезпеченості
та
спеціалізації
субрегіонів Африки;
пояснює особливості кордонів, розміщення
населення,
центрів
переробної
промисловості,
районів
товарного
сільського господарства, портів, світових
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міст.
встановлює взаємозв’язки між районами
поширення
збройних
конфліктів
та
природними ресурсами, які є джерелом
фінансування цих протистоянь; районами
видобування
корисних
копалин
та
товарного землеробства і конфігурацією
транспортної системи в субрегіонах;
обґрунтовує
напрямки
розвитку
транспортної інфраструктури в регіоні;
використовує
тематичні
карти
для
обґрунтування
інтенсивності
прояву
глобальних проблем людства в субрегіонах.
Оцінно-ціннісний компонент:
робить висновки про причини відсталості
соціально-економічного розвитку країн
Африки;
оцінює вплив ТНК і розвинених країн на
спеціалізацію країн регіону;
дискутує щодо впливу гуманітарної
допомоги міжнародних організацій і
світової
громадськості
африканським
країнам;
пропонує власні ідеї щодо вирішення
проблем знелісення та опустелення в
окремих регіонах та країнах.

Тема 2. Країни Африки
Знаннєвий компонент:
називає домінуючі складники первинного, вторинного та третинного секторів
економіки Єгипту та ПАР;
показує на карті найбільші міста країн, світові міста, промислові райони,
найбільші морські порти, аеропорти, фінансові й туристичні центри країн.

Орієнтовні теми для
досліджень
(за
вибором
учня/учениці)
1.
«Три
кити»
економіки
Єгипту:
Суецький
канал,
Діяльнісний компонент:
знаходить та систематизує необхідну інформацію для характеристики
нафта, туризм.
країни;
2. ПАР серед країн
складає: комплексну економіко-географічну характеристику Єгипту та ПАР; Африки.
використовує тематичні карти для обґрунтування особливостей системи
3. ПАР: одна держава
розселення та розміщення виробництва товарів і послуг у межах країни;
– три столиці.
порівнює чинники розвитку міжнародної спеціалізації Єгипту та ПАР;
ілюструє добірками інформації з різних джерел контрастність соціальноекономічних явищ у середньорозвиненій країні (ПАР);
проектує розміщення основних центрів переробної промисловості,
особливості спеціалізації сільського господарства;
характеризує структуру експорту товарів та послуг Єгипту та ПАР;
обґрунтовує основні напрямки експорту товарів із ПАР, основних
туристичних потоків до Єгипту та ПАР.
Оцінно-ціннісний компонент:
робить висновки про доцільність використання досвіду Єгипту у розбудові
туристичного комплексу України;
оцінює
місце
ПАР
Південної
Африки
серед
країн
Африки;
висловлює власні судження що до перспектив економічного зростання в
країнах Африки в умовах глобалізації.
Єгипет. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають
місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. Особливості
структури економіки країни, що розвивається. Види діяльності, що визначають
міжнародну спеціалізацію країни: транспорт, туризм, видобування мінеральних
ресурсів, сільське господарство. Характерні риси просторової організації
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економіки. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з
Єгиптом.
ПАР. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце
країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. Особливості
структури економіки. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію
країни. Особливості розвитку третинного сектору економіки. Характерні риси
просторової організації економіки. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні
зв’язки України з ПАР.

Розділ VІ. УКРАЇНАВ МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ
Тема 1.Україна в геополітичному вимірі
Геополітична структура
Знаннєвий компонент:
розуміє зміст поняття «геополітична карта сучасного світу. Місце України на
світу»;
сучасній геополітичній карті
називає основні геополітичні центри сили. світу. Основні вектори сучасної
Діяльнісний компонент:
української геополітики.
визначає місце України на геополітичній
карті світу;
пояснює вплив окремих чинників, які
зумовлюють геополітичну роль України;
аргументує домінуючі вектори зовнішньої
політики.
Оцінно-ціннісний компонент:
оцінює за певними критеріями вплив на
Україну геополітичних центрів сили;
висловлює власні думки й ідеї щодо
сценарію геополітичного майбутнього
України.

Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин
Просторові
аспекти
Знаннєвий компонент:
називає основні регіони й країниміжнародних
економічних
торговельні партнери України;
зв’язків України з регіонами та
наводить приклади країн-інвесторів та
країнами
світу:
географія
великих ТНК в України, районів
зовнішньої торгівлі товарами,
транскордонного співробітництва, приклади транспортних
і
туристичних
міжнародних науково-технічних проектів за
послуг,
прямих
іноземних
участі України;
інвестицій,
науково-технічного
показує на карті напрямки товарного
експорту з України, міжнародні транспортні співробітництва. Великі ТНК в
Україні. Участь України в
коридори на території України, основні
процесах
європейської
туристичні потоки до України;
економічної інтеграції. Місце
Діяльнісний компонент:
України в системі глобальних
характеризує місце України на світових
ринках товарів та послуг, капіталу.
економічних відносин у контексті
Оцінно-ціннісний компонент:
сталого розвитку.
оцінює: зміни міжнародної спеціалізації
України у зв’язку з інтеграцією в
Європейський економічний простір;
пропонує шляхи оптимізації
зовнішньоекономічної діяльності України в
контексті сталого розвитку.

78

Захист Вітчизни
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальний предмет «Захист Вітчизни» вивчається на підставі діючого законодавства
та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх
навчальних закладів III ступеня, затверджених наказом МОН від 27.08.2010 N 834, зі
змінами, що внесені наказом МОН від 29.05.2014 № 657.
Метою навчального предмета «Захист Вітчизни» є формування в учнівської молоді
життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та системного уявлення
про військово-патріотичне виховання як складову частину патріотичного виховання.
Відповідно до мети сформовано завдання предмета:
- підготовка учнівської молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної
безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;
- ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення
захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і здоров’я;
- набуття знань про задачі Збройних Сил України та інших військових формувань, їх
характерні особливості; засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, основ
медичних знань; здійснення психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни;
- підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді, служби у
Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним
законодавством.
Предмет «Захист Вітчизни» є обов’язковим навчальним предметом, який вивчається в
навчальних закладах системи загальної середньої освіти. Відповідно до потижневого
(календарного) плану по півтори години на тиждень уроки проводяться: 11 клас – по 1,5
години на тиждень протягом навчального року; 12 клас.
Предмет вивчається упродовж 11 і 12 класів та під час навчально-польових занять
(зборів) і занять у лікувально-оздоровчому закладі.
У кожному періоді предмет вивчається юнаками та дівчатами окремо (листроз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 № 1/9-444).
Навчальний предмет при цьому в обох випадках називається «Захист Вітчизни» з
уточненням («Основи медичних знань» для дівчат).
Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснюється незалежно від кількості учнів у
класі (але не менше ніж 5 осіб). Якщо у групі є менше 5 осіб, то учні цієї групи
навчаються за індивідуальними навчальними планами. Дівчата за їх власним бажанням (у
разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за програмою для групи
юнаків Юнаки, які за станом здоров’я, релігійними поглядами не вивчають основи
військової справи, навчаються за програмою для групи дівчат.
Навчально-польові заняття (збори) і заняття у лікувально-оздоровчому закладі
проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів 11
класів наприкінці навчального року або поетапно (по мірі вивчення тем (розділів),
наприкінці першого семестру та навчального року. Організовуються 3-х денні (18 годин)
навчально-польові заняття (збори) на базі військових частин, військових комісаріатів,
базових навчальних закладів та навчальних закладів які організовуються та проводяться
міськими/районними військовими комісаріатами та органами місцевого самоврядування.
У навчальних закладах, в яких учні навчаються за спортивним напрямком, вивчення
предмета «Захист Вітчизни» здійснюється з наданням додатково 36 годин до розділу
«Прикладна фізична підготовка» за тематикою навчального закладу.
Оцінювання навчальних досягнень з предмета «Захист Вітчизни» здійснюється
відповідно до Критеріїв.
Під час складання контрольних вправ з прикладної фізичної підготовки необхідно
врахувати деякі особливості, спрямовані на убезпечення учнів від нещасних випадків:
1.
Контрольні вправи складають тільки учні основної медичної групи, які на момент
прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.
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2. Перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю.
3. Проведення розминки.
При здачі заліків та нормативів також мають ураховуватися фізіологічні особливості
та релігійні погляди учнів.
Програма предмета «Захист Вітчизни» включає:
1) пояснювальну записку;
2)
зміст
навчального
матеріалу
та
державні
вимоги
до
рівня
загальноосвітньої підготовки учнів;
3)
додатки,
що
включають:
критерії
оцінювання
навчальних
досягнень учнів, перелік об’єктів навчально-матеріальної бази , заходи безпеки на
заняттях , нормативи та окремі положення курсу стрільб.
Зміст програмового матеріалу, у залежності від матеріальної бази навчального закладу
та 134н.. може бути скореговано на 20 відсотків в межах розділу. Послідовність вивчення
тем, вчитель може коригувати самостійно.
Завершальний етап навчання наприкінці військово-польових занять (зборів) і занять у
лікувально-оздоровчому закладі може бути проведено як військово-спортивне свято.
Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Основи цивільного
захисту» також передбачається під час проведення Тижнів безпеки життєдіяльності та
Днів цивільного захисту.
Стрільба з автомата (малокаліберної гвинтівки) проводиться на відповідно
обладнаних стрільбищах і в тирах згідно з планами військових комісаріатів на підставі
наказів, погоджених з начальником гарнізону (командиром військової частини,
начальником вищого військового навчального закладу), органом управління освітою і
керівником навчального закладу.
Основною організаційною формою вивчення предмета «Захист Вітчизни» в
загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів є урок, що проводиться вчителем згідно з
календарно-тематичним плануванням та навчальним планом, складеними відповідно до
навчальної програми.
Обов’язкова форма одягу для вчителя (викладача), під час проведення занять з
предмету «Захист Вітчизни» – військова форма Збройних Сил України.
РОЗДІЛ 1. ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Зміст розділу розглядає основи законодавства про призначення, структуру Збройних
Сил України та військову службу, розкриваються історія українського війська. Вивчення
розділу спрямовано на формування у молоді ідеалу людини-патріота, захисника Вітчизни
на прикладах героїчної боротьби українського народу за незалежність.
Особливості подання матеріалу
Організаційні форми і методи навчання визначає вчитель (викладач) предмета.
Вивчення навчального матеріалу щодо історії українського війська базується на знаннях
учнів з історії України основної школи. Проблеми реформування та розвитку Збройних
Сил України висвітлюються щорічником «Біла книга» Міністерства оборони України,
який інформує про оборонну політику держави та інші заходи у цій сфері. Окремі
навчальні питання розділу отримають розвиток під час виконання заходів військовопатріотичного виховання, використання резервного часу програми. Особливо це
стосується розширення обізнаності та поглиблення знань зі спільних міжнародних
військових навчань, миротворчих міжнародних акцій та місії ООН.
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Учні також оволодівають знаннями з міжнародного гуманітарного права. Викладачі
самостійно вибирають форми і методи проведення занять, визначають питання, які
потребують особливої уваги під час занять. Окремі навчальні питання з міжнародного
гуманітарного права можуть розширюватися та вивчатися у резервний час, під час заходів
військово-патріотичного виховання. У стислому вигляді основні нормативно-правові акти
міжнародного гуманітарного права (а також пам’ятка військовослужбовцям Збройних Сил
України щодо застосування цих норм) викладено у бойовому статуті.
Перевірка знань учнів здійснюється в ході засвоєння навчального матеріалу, а правил
поведінки в бою – на тактичних заняттях під час навчально-польових занять (зборів).
РОЗДІЛ 2. СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Зміст розділу формує уявлення учнів про статути Збройних Сил як про закони
військової служби. У ньому розглядаються основні положення організації внутрішньої
служби, повсякденної життєдіяльності військ.
Особливості подання матеріалу
Основою засвоєння військових статутів є загальне ознайомлення зі статутами
Збройних Сил України. Організаційні форми і методи навчання вчитель (викладач)
вибирає самостійно. Заняття проводяться, як правило, практично, на спеціально
обладнаних місцях. Правила військової ввічливості, поведінки та військового вітання
військовослужбовців відпрацьовуються створенням практичних ситуацій.
Удосконалення знань зі статутів Збройних Сил України, практичних навичок їх
виконання здійснюється у ході навчально-виховного процесу, а також у ході навчальнопольових зборів.
РОЗДІЛ 3. СТРОЙОВА ПІДГОТОВКА
У розділі вивчаються стройові прийоми та рухи зі зброєю та без зброї, стройова
підготовка навчального відділення, під час яких учні оволодівають стройовими
прийомами і діями.
Особливості подання матеріалу
Стройова підготовка є одним з важливих напрямів навчання і виховання учнівської
молоді. Вона вирішує такі завдання: дисциплінує учнів, загартовує їх фізично, виробляє
гарну поставу, формує уміння правильно і швидко виконувати команди. Навички із
виконання стройових прийомів вдосконалюються під час занять із вогневої, прикладної
фізичної та 135н. підготовок.
Стройова підготовка учнів здійснюється на планових заняттях, а також під час
шикувань і пересувань протягом усього вивчення предмета. Заняття зі стройової
підготовки починається з роз’яснення відповідних статей Стройового статуту Збройних
Сил України, потім показуються стройові прийоми, що відпрацьовуються, далі
проводиться тренування. Усі заняття проводяться, як правило, на обладнаному
стройовому майданчику навчального закладу з дотриманням такої методичної
послідовності: тренування та перевірка прийомів, що вивчалися на попередніх заняттях;
показ із коротким поясненням нового стройового прийому та розучування цього прийому
(якщо прийом складний, він вивчається за елементами або за допомогою підготовчих
вправ, потім у цілому; якщо прийом не складний, розучувати його спочатку в повільному
темпі, а потім доводиться у процесі навчання до встановленого темпу); тренування до
зразкового виконання розученого прийому з використанням індивідуального і попарного
способів навчання; організація змагання на краще виконання прийому та проведення
розбору занять.
Під час проходження навчально-польових занять (зборів) стройова підготовка учнів у
складі навчальних підрозділів удосконалюється у ході занять з тактичної та вогневої
підготовки.
Перевірка рівня знань учнів здійснюється у ході засвоєння навчального матеріалу.
Вміння виконувати стройові прийоми та діяти у складі навчального відділення оцінюється
протягом курсу навчання.
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РОЗДІЛ 4. ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА
Це один із основних розділів програми. Вогнева підготовка передбачає вивчення
теоретичних положень основ стрільби, оволодіння прийомами та правилами стрільби зі
стрілецької зброї і метання ручних гранат.
Особливості подання матеріалу
Вогнева підготовка проводиться на заняттях: з основ стрільби, вивчення зброї,
прийомів і правил стрільби; із виконання вправ початкових і навчальних стрільб; на
вогневих тренуваннях; із виконання вправи контрольних стрільб і вправи бойових стрільб
під час навчально-польових занять (зборів).
Під час вивчення основ стрільби зі стрілецької зброї застосовують такі методи:
розповідь, показ і тренування у вирішенні вогневих завдань із використанням навчальнотренувальних засобів, прицілів, наочних посібників. Практичні заняття з вивчення будови
зброї і боєприпасів проводяться у кабінеті предмета з використанням навчальної зброї та її
макетів. Основний метод занять – розповідь у поєднанні з показом будови, роботи частин
і механізмів на схемах, плакатах, макетах та навчальних зразках зброї, а також виконання
практичних дій зі зброєю. Неможливість використання на заняттях зразків навчальної
зброї компенсується їх комп’ютерним відображенням. Під час вивчення прийомів і правил
стрільби та метання ручних гранат учням прищеплюються знання та практичні навички у
застосуванні зброї для ураження цілей різними способами. Головна увага звертається на
навчання учнів виявленню цілей та визначення дальності до них, коректування стрільби,
техніку метання гранат. Виконання прийомів і правил стрільби та метання ручних гранат
удосконалюються на вогневих тренуваннях, стрільбах і тактичних заняттях.
Вогневі тренування і стрільби проводяться, як правило, у стрілковому тирі, на
військовому стрільбищі. На вогневих тренуваннях учні навчаються прийомам та правилам
стрільби і метанню гранат, відпрацьовують нормативи, вирішують вогневі завдання,
тренуються у спостереженні за полем бою, виявляють цілі і визначають дальності до них.
У ході цих тренувань в учнів формуються і удосконалюються первинні навички із
вогневої підготовки.
Перевірка знань і виконання нормативів з вогневої підготовки здійснюється під час
проведення занять на навчальних місцях. Результати перевірки враховуються при
визначені поточної оцінки за заняття. Отримані оцінки за виконання вправ стрільб
враховуються під час тематичного оцінювання.
Бали за виконання першої і другої навчальних вправ з метання ручних гранат та
оцінка за виконання вправи бойових стрільб із автомата не впливають на загальний
бал учня з предмета.
РОЗДІЛ 5. ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Тактична підготовка передбачає: основні положення щодо підготовки та ведення
сучасного бою механізованим відділенням; прийоми і способи дій солдата в основних
видах бою у складі відділення.
Особливості подання матеріалу
На теоретичних заняттях учні вивчають загальні положення бойових статутів щодо
підготовки та ведення загальновійськового бою. Основним методом теоретичних занять є
демонстрація бою відділення механізованого взводу сучасними графічноінформаційними технологіями, в тому числі комп’ютерне моделювання бойових дій та
імітація бою на місцевості. Основним методом навчання на практичних (тактикостройових, тактичних) заняттях є вправа (тренування) з виконання прийомів і способів
дій. На практичних заняттях учні оволодівають прийомами і способами дій солдата в
бою, удосконалюють дії солдата у складі відділення в основних видах бою. За
необхідності можуть застосовуватися пояснення і показ. Вчителями (викладачами)
створюються можливі ситуації, що вимагають прийняття рішень з дотримання кодексу
поведінки учасниками бойових дій, під час відпрацювання яких учні отримують
практичні навички і удосконалюють теоретичні знання щодо застосування норм
міжнародного гуманітарного права.
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Особливістю практичних занять і військової тактичної гри є створення у ході
тактичних дій екстремальних та стресових ситуацій за рахунок обмеження часу на
виконання та ускладнення нормативних завдань, несподівана постановка ввідних та інше.
Тим самим тактична підготовка сприятиме морально-психологічній готовності молоді до
військової діяльності.
Під час занять відпрацьовуються нормативи, що є складовими змісту навчальних
питань. Їх результати враховуються при оцінюванні навчання із тактичної підготовки.
У ході занять з військової топографії особлива увага звертається на вироблення в учнів
практичних навичок у орієнтуванні на незнайомій місцевості та визначення захисних
властивостей місцевості. Знання, вміння і навички, одержані на заняттях з військової
топографії, удосконалюються на заняттях з тактичної і вогневої підготовки.
Перевірка рівня навчальних компетентностей учнів здійснюється у ході викладення
навчального матеріалу, а також може уточнюватися під час занять на навчально-польових
заняттях (зборах).
РОЗДІЛ 6. ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА
У розділі значна увага приділяється розучуванню та систематизації
прийомів самозахисту, розвитку основних фізичних якостей учнів засобами фізичних
вправ (прискорене пересування, гімнастика, елементи видів спорту (національні бойові
мистецтва, гирьовий спорт, атлетична гімнастика).
Особливості подання матеріалу
Прикладна фізична підготовка учнів здійснюється на планових заняттях та у процесі
засвоєння інших основних розділів предмета. Висока ефективність занять досягається
скороченням часу на перешикування і пересування, коротким поясненням, виконанням
вправ усіма учнями одночасно.
На заняттях учні оволодіють прийомами застосування зброї в бою (удари прикладом,
уколи багнетом). Завданням цих занять є навчання учнів прийомам захисту зброєю та
обеззброювання противника в оборонному бою.
Пересування навчальних підрозділів до місць занять під час вивчення інших розділів
навчальної програми, у ході занять та під час повернення з них супроводжується фізичним
тренуванням учнів.
Змістове наповнення теми «Прикладні фізичні вправи та елементи видів спорту
(національні бойові мистецтва, гирьовий спорт, атлетична гімнастика)» вчитель може
формувати самостійно із фізичних вправ, спрямованих на розвиток основних фізичних
якостей учнів або з елементів зазначених видів спорту.
На опанування елементів теми можливо відведення приблизно однакової кількості
годин. Однак не виключається варіанти збільшення чи зменшення кількості годин на
вивчення окремих видів рухової діяльності.
РОЗДІЛ 7. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Розділ передбачає ознайомлення з нормативно-правовою базою цивільного захисту;
розглядаються надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціальнополітичного характеру, заходи і засоби захисту населення від надзвичайних ситуацій.
Особливості подання матеріалу
На заняттях учні вивчають способи захисту від зброї масового ураження, набувають
первинних навичок у використанні засобів індивідуального захисту, спеціальної обробки,
а також навчаються діям в умовах застосування зброї масового ураження та інших
надзвичайних ситуацій. Навички, які отримані на заняттях, вдосконалюються на заняттях
з інших предметів навчання, особливо під час занять з тактичної підготовки.
З метою удосконалення умінь і навичок учнів як на планових заняттях, так і на польових
заняттях з інших розділів предмета в обов’язковому порядку відпрацьовуються відповідні
нормативи
з
основ
цивільного
захисту
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РОЗДІЛ 8. ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ І ДОПОМОГИ
Розділ передбачає вивчення порядку надання домедичної допомоги пораненим,
невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя
людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я,
а також навчання практичним навичкам з рятування та збереження життя людини, яка
перебуває у невідкладному стані, навчання користуванню індивідуальними засобами
медичного захисту.
Особливості подання матеріалу
Головна увага на заняттях звертається на набуття учнями практичних навичок.
Теоретичний матеріал повинний викладатися тільки в тому обсязі, який необхідний для
свідомого виконання практичних прийомів.
Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється у ході навчальних занять, а
також може уточнюватися під час занять з тактичної і вогневої підготовки.

Фізична культура
Зміст навчального
матеріалу

Навчальні досягнення
учнів

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретико-методичні знання.

Особливості фізичного розвитку і функціонального
стану організму в старшому шкільному віці.
Характеристика фізичної підготовленості. Методики її
визначення. Фізичне навантаження та відпочинок як
впливу на фізичний розвиток Вміння, навички та
фізичні якості які необхідні для успішної самореалізації
у майбутній професії (відповідно до обраного профілю
чи омріяної професії) Паралімпійський рух на
сучасному етапі
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Учень, учениця:
характеризує
особливості
фізичного
розвитку
і
функціонального
стану
організму у старшому
шкільному віці;
рух
на
сучасному
етапі;
обсяг,
інтенсивність
навантаження,
тривалість
та
характер відпочинку під час
виконання фізичних вправ; вміння,
навички та фізичні якості які
необхідні
для
успішної
самореалізації
у
майбутній
професії називає: поняття, рівні та
методики
визначення
рівнів
фізичної підготовленості володіє
методиками визначення рівнів
фізичної
підготовленості
-складає та виконує: комплекси
фізичних
вправ,
Виконання
яких
забезпечує
успішну самореалізації у майбутній
професії

Загальна фізична підготовка. Ходьба; біг; стрибки; загаль- норозвивальні
вправи (вправи в русі, в парах, у трійках, у групах, із предметами —
набивними м’ячами, гімнастичними лавами, джгутами); вправи для
формування та корекції постави; вправи для розвитку швидкості:
повторний біг на відрізках 30–100 м; прискорення до 30 м з різних
вихідних положень; біг зі зміною швидкості й напрямку за сигналом;
естафети, рухливі ігри; вправи для розвитку спритності: різновиди
стрибків із завданнями; стрибки з поворотами, через різноманітні
предмети; метання м’яча в ціль; акробатичні вправи; подолання смуги
перешкод, «човниковий» біг 4×9 м; вправи на координацію рухів, рухливі
та спортивні ігри; вправи для розвитку витривалості: рівномірний біг до
1500 м; біг 300–400 м з інтервалом по 1-2-3 рази; біг у перемінному темпі
до 1700 м; повільний біг до 12 хв.(хлопці) 9 хв. (дівчата), біг під гору та
навпаки, стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри; вправи для
розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у
висі та у висі лежачи на перекладині; присідання на одній та двох ногах;
присідання на одній нозі з наступним підскоком угору, вправи з
гантелями, з подоланням ваги партнера, вправи на силових тренажерах;
вправи для розвитку гнучкості: 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; елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки вправи
для розвитку швидкісно-силових якостей: біг з максимальною швидкістю
після підстрибування, після бігу на місці, після різкої зміни напрямку
бігу, 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.

в и к о н у є
організовувальні вправи,
ходьбу, біг, стрибки;
вправи для формування
та корекції
постави
та запобігання;
вправи для розвитку
швидкості,
спритності,
витривалості,
сили,
гнучкості та швидкісносилових якостей.

В навчальному закладі 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»).
Корекційно-розвиткова робота
Навчальний план Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 11
класу включає години корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений
особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти і реалізується через курс:
«розвиток слухового сприймання та формування вимови». Корекційно-розвиткові
заняття проводять вчителі-сурдопедагоги. Корекційно-розвиткові заняття в навчальному
закладі проводитимуться з метою формування у здобувачів освіти способів
комунікативної діяльності, сприяння всебічному розвитку особистості, створення
передумов для соціальної адаптації та інтеграції дітей.
Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи в 11 класі є:
Розвиток особистості (когнітивної, емоційно-вольової, ціннісно- мотиваційної і
поведінкової сфер) та формування комунікативних навичок за допомогою словесної та
жестової мов.
Подолання вторинних порушень пізнавальної сфери.
Удосконалення навичок спілкування на слухозоровій основі (використання збережених
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аналізаторів та розвиток слухового сприймання), сприймання та продукування
мовлення.
Розширення поняття про оточуюче середовище, поповнення запасу словесних
та жестових одиниць.
Посилення слухового компоненту в умовах слухо-зорового та
вібраційного сприймання мовлення.
Години корекційно-розвиткової роботи не враховуються при визначенні
гранично допустимого навантаження учнів.
Відповідно до типу Піщанської школи-інтернату та особливостей освітнього
процесу в 11-12 класах використовуються програми для здобувачів повної
середньої освіти загальноосвітніх закладів загальної середньої освіти та програми
з корекційно-розвиткової роботи для здобувачів повної середньої освіти
спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми
потребами:
№
Назва корекційно-розвиткової програми
з/п
1.

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток слухового
сприймання та формування вимови для дітей зі зниженим слухом»
для 11-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (спеціальних
та з інклюзивним навчанням), навчально-реабілітаційних центрів
( Федоренко О.Ф., Автомонова І.В., Різоль М.В.,
Коноваленко М.В.)

ПРОГРАМА З КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ
«РОЗВИТОК СЛУХОВОГО СПРИЙМАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ВИМОВИ
ДЛЯ ДІТЕЙ ГЛУХИХ»
ДЛЯ 11 – 12 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
(СПЕЦІАЛЬНИХ ТА З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ),
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ
Програма з розвитку слухового сприймання та формування вимови спрямована на
розвиток та удосконалення навичок говоріння та аудіювання
учнів зі зниженим слухом з метою задоволення потреби доступу до
інформації (як засобу отримання, розширення й уточнення уявлень та знань про
світ),взаємодії та комунікації, у тому числі через спілкування усним словесним мовленням, як
однією з передумов повноцінного входження в систему суспільних відносин.
У програмі виокремлено три основні блоки педагогічної діяльності, що спрямовані на:
розвиток слухового сприймання мовлення, формування та удосконалення вимови, розвиток
слухозорової уваги, пам’яті, аналізу й синтезу тощо. Мета та завдання роботи за означеними
блоками висвітлені у змістових напрямах, відповідно до яких сурдопедагог може планувати
заняття з учнями. Програма розраховано на сурдопедагогів навчальних закладів зі спеціальною
та інклюзивною формами навчання, фахівців навчально-реабілітаційних центрів, які обізнані зі
специфікою психофізичного розвитку та особливими освітніми потребами учнів з порушеннями
слуху.
Актуальність розроблення програми зумовлена реформуванням системи спеціальної
освіти в Україні, що детерміновано кардинальними соціальними змінами, що обумовлюють її
розвиток в інноваційному напрямі на певних концептуальних засадах. На часі створення
корекційно-розвиткової програми «Розвиток слухового сприймання та формування вимови у
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дітей зі зниженим слухом», що має задовольняти потреби школярів зі зниженим слухом, які
навчаються в закладах зі спеціальною та інклюзивною формами навчання, навчальнореабілітаційних центрах. Водночас нова програма має відповідати положенням сучасних
концепцій освітньої політики, у тому числі усталенню гуманістичних парадигм у вітчизняній
теорії й практиці (соціальної, особистісно орієнтованої тощо) навчання осіб з порушеннями
розвитку, у тому числі зі зниженим слухом. Зважаючи на те, що в Україні органічно переплетені
різні культури, традиції, звичаї, у тому числі мовні й мовленнєві, - органічне поєднання
національного і загальнолюдського є необхідною передумовою розвитку і збагачення кожного
учня, у тому числі з порушеннями слуху. Означені життєві реалії зумовлюють формування
концепції для поступу освіти осіб з порушеннями слуху, яка акцентує увагу на загальнолюдських
цінностях, на принципах рівноправного співіснування різних форм культурного життя. У процесі
організації навчально- виховного процесу в загальноосвітніх закладах для учнів з порушеннями
слуху це реалізується через впровадження білінгвального підходу. Для вчителів, які навчають
таких учнів, головним завданням є не тільки формування особистості з належним знанням своєї
рідної мови, якщо такою є українська жестова, а й виховання громадянина з таким ж знанням
державної української мови. Водночас опануванню словесної української мови учнями з
порушеннями слуху сприяє корекційно-розвиткова робота, що спрямована на подолання
найбільш складних аспектів володіння вимовою для цієї категорії учнів, а саме: формування
вимови, розвиток слухового й зоро-слухового сприймання усного мовлення у слабкочуючих та
зорового сприймання усного мовлення у глухих .
Саме тому корекційний курс з розвитку слухового сприймання і формування вимови для
учнів з порушеннями слуху в 11-12 класах загальноосвітніх навчальних закладів зі спеціальною
та інклюзивною формами навчання полягає у підкріпленні опанування орфографічних,
граматичних, лексичних, стилістичних норм української мови на основі формування чіткої,
розбірливої вимови та слухового (слухозорового) сприймання опанованого навчального
матеріалу та його елементів шляхом застосування індивідуального підходу до кожного учня.
Організація індивідуальних занять з розвитку слухового сприймання мовлення та формування
вимови у дітей глухих та зі зниженим слухом мають свою специфіку та призначення. В першу
чергу, це – формувати та розвивати навички говоріння та аудіювання українською мовою з
метою подальшого забезпечення потреб взаємодії та комунікації, у тому числі через спілкування
усним словесним мовленням, як однією з передумов повноцінного входження дітей з
порушеннями слуху в систему суспільних відносин.
Отже, метою роботи з розвитку слухового сприймання у школярів з порушеннями слуху
є формування уміння сприймати мовлення на слух і створення на цій основі якісно нової,
слухової / слухозорової навички для сприймання усного мовлення, як однією з передумов
повноцінного входження в систему суспільних відносин.
Робота з формування вимови спрямована на формування фонетично виразного усного
мовлення учнів з порушеннями слуху, дотримання ними в мовленні словесно-логічного наголосу,
інтонації, темпу і неподільності та основних правил орфоепії.
Під час розроблення Програми автори керувалися: особистісно орієнтованим і
діяльнісним освітніми підходами та суголосним з ними компетентнісним (І. Бех, В. Кремень, М.
Савченко, І. Якиманська ); основними положеннями вітчизняної сурдопедагогічної науки (Л.
Борщевська, А. Гольдберг, С. Глазунова, В. Засенко, Н., Засенко, А. Замша, С. Кульбіда, С.
Литовченко, Л. Лєбєдєва, К. Луцько, Л. Малина, Б. Мороз, О. Федоренко, Л. Фомічова, Е.
Пущин, О. Савченко та 144н..); концептуальними засадами інтегрованого навчання дітей з
особливостями психофізичного розвитку (А. Колупаєва, О. Таранченко ); сучасними науковими
уявлення про специфіку супроводу дітей з особливими потребами в різних умовах навчання (Е.
Данілавічютє, В. Кобильченко, А. Колупаєва, С. Кульбіда, Т. Сак, Т. Скрипник, О. Таранченко,
О. Федоренко та ін..); правовим та законодавчими документи, в тому числі положеннями
сучасних наукових концепцій в галузі освіти дітей з особливими потребами.
Розроблена Програма не суперечить основному посилу загальноосвітньої школи й
водночас спрямована на задоволення наступних особливих потреб таких школярів (за О.
Федоренко): слухової (проявляється в доступності аудіальної інформації як засобу отримання,
розширення й уточнення уявлень та знань молодших школярів зі зниженим слухом про світ); мовної і
мовленнєвої (самовираження шляхом використання мовних і мовленнєвих засобів, зрозумілих
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чуючим); загально навчальної (проявляється у здійсненні ефективної самостійної навчальної діяльності
на основі формування вимови та розвитку слухового сприймання мовлення); соціоінтегративної (як
міжособистісної взаємодія з усіма суб’єктами навчального процесу); соціокультурної (у цьому
контексті формування вимови та розвиток слухового сприймання не суперечить взаємодії з
представниками спільноти нечуючих, у тому числі й отримання інформації засобами жестового
мовлення).
Відзначимо, що у процесі корекційно- розвиткової роботи на початкових етапах може
бути використана опора на українську жестову мову, якщо це дає можливість краще організувати
роботу учня, пояснити специфіку звукового ладу, ритмомелодику фрази, особливості
граматичної системи чи лексичного значення слова тощо, що сприймається на слух.
В умовах зміни освітніх орієнтирів (у тому числі розвантаження навчального процесу,
поширення інклюзивної форми навчання та особистісно орієнтованого освітньогу підходу та
суголосним з ним компетентнісного тощо) розроблена Програма покликана зробити корекційнорозвитковий процес з розвитку слухового сприймання мовлення та формування вимови для учнів
з порушеннями слуху логічнішим та надати більшу свободу вчителю для реалізації
індивідуального підходу під час занять. Позаяк кожен такий учень зі зниженим слухом має свої
індивідуальні слухові й вимовні особливості та потребує спеціальної підтримки фахівців,
незалежно від того, у якому закладі (зі спеціально чи інклюзивною формою) він навчається.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма має на меті забезпечити розвиток досвіду, що сприятиме школярам зі
зниженим слухом здобувати нову інформацію, набувати мобільності, формуватиме здатність
діяти адекватно в різних життєвих ситуаціях, та виховувати вміння приймати свідомі
рішення для розв’язання певних соціальних задач. Формування й удосконалення умінь і
навичок сприймання, розуміння усного словесного мовлення та власне говоріння, спирається
на відповідні психофізичні процеси розвитку учнів зі зниженим слухом, що пов’язані з
повноцінним використанням збережених аналізаторів (слухо-зорове, слухове сприймання) та
усвідомлення отриманої інформації через розвиток слухової уваги, пам’яті, мислення тощо.
Формування вимови забезпечується у процесі мовлення низкою специфічних вправ та
завдань, орієнтованих на формування свідомої слухомовленнєвої діяльності поза
індивідуальними заняттями.
З метою набуття слухомовленнєвого досвіду школярам з порушенням слуху на
матеріалі близькому до життєвих реалій пропонується розв’язання типових ситуацій, у тому
числі й через групову та парну взаємодію на занятті, відповідно до рекомендацій МОН.
В цій програмі основні блоки педагогічної діяльності червоною ниткою пронизують дві
змістові лінії – розвиток слухового сприймання й формування вимови, що власне й визначають
безпосередній предмет корекційно-розвиткової роботи та його наповнення, та третя – розвиток
слухової уваги, слухової пам’яті, слухового аналізу й
синтезу тощо, що уособлює в собі соціокультурний й діяльнісний підходи, та є серед
засобів досягнення основної корекційно-розвиткової мети.
Розроблення корекційнорозвиткових програм для кожного класу на сьогодні ще є
вимогою.Втім автори свідомі того, що формування та розвиток навичок слухового чи слузозорового сприймання мовлення та формування вимови в учнів зі зниженим слухом не рідко може
бути не обмежене часовим проміжком одного навчального року в силу низки причин. Саме тому
у програмі поділ корекційно-змістового наповнення за класами є дещо формальним. У його
основі – поступове наростання та закріплення вміння користування зрозумілим, розбірливим
усним словесним мовленням та слуховим (слухозоровим) сприйманням для створення якісно
нової навички для сприймання усного словесного мовлення оточуючих, як однієї з передумов
повноцінного входження в систему суспільних відносин.
Зважаючи на вищезазначене, Програма позбавлена й жорсткого поурочного поділу.
Вчителі обирають послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так,
щоб не порушувалась логіка його викладу відповідно до особливостей розвитку конкретного
учня. На нашу думку, Обласні, районні та міські методичні кабінети (об’єднання) не можуть
втручатися в такі питання, оскільки це винятково компетенція вчителя. Вчителі користуються
навчально-методичним забезпечення, рекомендованим Міністерством до використання в
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навчальних закладах, зазначеним у Переліках навчальних програм, підручників та навчальнометодичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).
Автори програми підтримують можливість використовувати підручники з відповідним грифом
Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах. Щодо
додаткової навчально- методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може
застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику з розвитку слухового сприймання та
формування вимови стосовно кожного конкретного учня зі зниженим слухом.
Структура та зміст програми
В структурі Програми передбачено три основні блоки педагогічної діяльності, що
спрямовані на:
1.
Розвиток слухового сприймання мовлення
2.
Формування та удосконалення вимови
3.
Розвиток слухової уваги, слухової пам’яті, слухового аналізу й синтезу тощо тощо.
Мета та завдання роботи за означеними блоками педагогічної діяльності висвітлені у
змістових напрямах, відповідно до яких сурдопедагог може планувати заняття з
учнями.Передбачено, що зміст третього блоку є наскрізним і має здійснюватись під час перших
двох.
Зміст програми розроблено з позицій особистісно орієнтованого підходу до діагностики
та шляхів задоволення слуховимовних потреб учнів з порушеннями слуху. Це вимагає
індивідуального планування роботи з розвитку слухового сприймання та формування вимови з
кожним учнем із урахуванням індивідуальних можливостей, характеру і ступеня порушення
слуху, резервів розвитку слухової функції, у тому числі стану сприйняття і відтворення усного
мовлення, та ускладнень, що підкріплені зниженням слуху.
У процесі планування корекційно-розвиткової роботи з розвитку слухового сприймання
та формування вимови у середній та старшій ланці сурдопедагог орієнтується на виявлений під
час вивчення учня рівень сформованості слуховимовних навичок, особливості психофізичного
розвитку та супутні порушення, що впливає на результативність самостійного використання
учнем слухового сприймання й усного словесного мовлення у повсякденному житті.
У процесі корекційно-розвиткової роботи пріоритетним напрямом є формування
правильної вимови в учнів із порушеннями слуху. Порушення звуковимови зумовлюють
труднощі в опануванні усним словесним мовленням.
Траєкторія формування вимови будується на основі отриманих даних про стан вимовних
навичок учня, у тому числі самостійного й відображеного мовлення.
Корекційний блок педагогічної діяльності з формування вимови складається із кількох
змістових напрямів, спрямованих на: розвиток моторики артикуляційного апарату та активізацію
його м’язів (за потреби); правильну артикуляцію звуків (в різних позиціях) й уміння розрізняти
звуки, що помітно відрізняються один від одного, чи близькі за акустичними й артикуляційними
характеристиками; розвиток просодичної сторони мовлення та голосу (інтонаційної виразності,
наголосу, темпу, ритму, мелодики, мовленнєвого дихання)тощо.
Навчання вимови здійснюється на мовленнєвому матеріалі різного ступеня складності з
використанням різних видів мовленнєвої діяльності.
Робота з формування вимови здійснюється на індивідуальних заняттях паралельно з
розвитком слухового сприймання, що диктується практичною доцільністю та ефективністю.
Позаяк взаємозв’язок двох аналізаторів (слухового й мовленнєвого) сприяє швидшому засвоєнню
та актуалізації вимовних умінь, з поступовим переходом їх у навички.
Траєкторія розвитку слухового сприймання будується на основі отриманих під час
вивчення учня даних про стан порушеної слухової функції, виявлених резервів тонального і
мовленнєвого слуху, підбору оптимального режиму звукопідсилення, уточнення режиму роботи
індивідуального слухового апарату тощо. Змістові напрями з розвитку слухового сприймання
спрямовані на розвиток уміння розрізняти, впізнавати, розпізнавати й аналізувати на слуховій (в
окремих випадках на слухозоровій ) основі мовленнєвий матеріал.
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Широко представлений блок педагогічної діяльності з розвитку слухової уваги,
слухової пам’яті, слухової уяви тощо школярів зі зниженим слухом. Зміст цього блоку є
наскрізним і має здійснюватись під час перших двох, урізноманітнюючи тим самим і
орієнтуючи педагогічну діяльність на формування слуховимовних компетенцій учнів з
порушеннями слуху. Позаяк в середній та старшій ланці вбачається за доцільне
зосередитися не просто на поповненні слухового словника та вимовних умінь (що було
основою роботи в молодшій школі), а власне на формуванні довільних слуховимовних
навичок для повсякденного життя. Відтак в основі Програми для учнів 6-12 класів є
розвиток універсальних слухомовленнєвих умінь та навичок як іще однієї основи для
розвитку життєвої компетенції поряд з вивченням української жестової мови, через
розвиток комунікативних вмінь, активізацію слухового сприймання усного мовлення
оточуючих. У цьому контексті формування вимови та розвиток слухового сприймання не
суперечить взаємодії з представниками спільноти нечуючих, у тому числі й отримання
інформації засобами жестового мовлення, а власне підкріплює ефективність ідеї втілення
білінгвального підходу для навчання таких учнів.
Контроль та моніторинг у процесі реалізації програми
Зазначена структура програми не передбачає жорстких вимог до рівня корекції
складових слухової й мовленнєвої діяльності школярів зі зниженим слухом, що зумовлено
нерівномірністю проявів слухового порушення у таких дітей, а відтак і можливостями
кожного конкретного учня. Саме тому авторами розроблено орієнтовні напрями до умінь і
навичок учнів зі зниженим слухом, на формування яких спрямовано цей корекційний курс.
Контрольно-вимірювальний матеріал розробляється педагогом і може складатись з
контрольної роботи за вивченими змістовими напрямами (наприкінці кожного семестру) з
метою моніторингу слуховимовних досягнень учня та ефективного планування подальшої
корекційно-розвиткової роботи. Змістовий напрям з розвитку слухового сприймання і
формування вимови вважається засвоєним, якщо учень правильно виконує більшу частину
запропонованих йому на слух завдань, у том числі: дотримується правильної звуковимови
закріплених звуків та їх поєднань у словах і фразах; дотримується закріплених правил
орфоепії у словах і фразах під час мовлення; спрямовує слухову увагу на звукове та
граматичне оформлення мовлення через слухове порівняння і співставлення граматичних
форм самостійних частин мови у процесі слухового /слухозорового сприймання зверненого
мовлення; помічає зміну граматичної форми одного і того самого слова у процесі
слухового /слухозорового сприймання зверненого мовлення;
цілеспрямовано запам’ятовує похідні слова з різними словотворчими і
граматичними афіксами у процесі слухового / слухозорового сприймання зверненого
мовлення тощо.
Індивідуалізація корекційно-розвиткової діяльності та супутнє
планування індивідуальної програми
з розвитку слухового сприймання та формування вимови учня
Програми приведено у відповідність саме до особливостей розвитку школярів з
порушеннями слуху, а не вікових стандартів учнів та лексичних тем, що не рідко є
непосильними для школярів зі зниженим слухом. Саме тому знято прив’язку до лексичної
теми та фіксовану кількість годин на вивчення теми. Водночас передбачено необхідність
диференційованого підходу, що дасть змогу врахувати різні слуховимовні можливості таких
учнів. Для цього вчителям пропонується самостійно підбирати слухомовленнєве
наповнення для індивідуальних занять (складність, об’єм, тематика тощо) та здійснювати
адаптацію процесу, результату заняття відповідно до можливостей та вподобань учнів,
орієнтуючись на результати вивчення вимови, чіткість мовлення, можливості слухового
сприймання тощо. В такий спосіб програма орієнтована на якісні показники розвитку
школяра, на тому – що може учень, знову ж таки відповідно до результатів вивчення його
особливостей розвитку.
Важливим етапом роботи є контроль за слуховимовними досягненнями кожного
учня. Це дає змогу відстежити динаміку розвитку слухового сприймання та спрогнозувати
подальшу роботу з учнем, у тому числі напрям педагогічної діяльності на якому варто
зосередитися
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Для того, щоб дати можливість кожному школяреві з порушенням слуху
максимально відкритись на основі розвитку слухового сприймання й формування вимови,
розширити чи закріпити сформовані слухо-вимовні навички, вчителю надається більша
свобода в підходах та можливість варіювати корекційно-розвиткову діяльність у цьому
напрямі. Зважаючи на це, є доцільним розроблення робочої індивідуальної програми з
розвитку слухового сприймання та формування вимови. Така програма розробляється після
вивчення стану слуху, вимови, супутніх особливостей розвитку учня. На цій основі
здійснюється планування корекційно-розвиткової діяльності на семестр (формулюються
цілі та завдання з формування вимови та розвитку слухового сприймання) відповідно до
виявлених особливостей розвитку та типової програми з курсу. Наступне, на основі
зазначеного планування розробляється індивідуальне планування занять.
Відтак, рекомендована для розроблення індивідуальна програма з розвитку
слухового сприймання та формування вимови має складатися з наступних компонентів:

загальна інформація про стан звуковимови, слуху, голосу, розуміння
розмовного мовлення, супутніх особливостей розвитку тощо (на основі наявної інформації
про школяра та його вивчення у перші навчальні тижні кожного семестру);

планування корекційно-розвиткової діяльності педагога на семестр. Тут
визначається корекційно-розвиткова мета й завдання з формування вимови та розвитку
слухового сприймання для конкретного учня зважаючи на: особливості слухової навички
(розрізняє, упізнає чи розпізнає) доступний слухомовленнєвий матеріал (слова, фрази,
речення; шуми, голоси, музичні інструменти тощо),спосіб сприймання (з опорою на слухове
чи слухозорове сприймання тощо), особливості вимовної навички (потребує постановки,
автоматизації, диференціації, закріплення звуків) та у яких фонетичних позиціях (для
голосних – на початку, в середині, у кінці слова; для приголосних – пряма чи зворотня;
поєднання з іншими приголосними та інше), особливості роботи з мовленнєвим диханням і
голосом та інше;

планування індивідуальних корекційно-розвиткових занять (через зміни в
навчальному процесі – адаптації, які здійснюються педагогом з урахуванням
індивідуальних особливостей дитини, на основі визначеної корекційно-розвиткової мети й
завдань з формування вимови та розвитку слухового сприймання для учня, і можуть
стосуватися
способу сприймання матеріалу на занятті, його опрацювання та способу
представлення (оцінювання результатів);

підсумкова інформація (для моніторингу) про прогрес слуховимовних
досягнень учня чи причини його повільного просування з розвитку слухового сприймання
та формування вимови, що зазначається в кінці навчального року після повторного
вивчення стану звуковимови, слуху, голосу, розуміння розмовного мовлення тощо.
Розроблення індивідуальної програми з розвитку слухового сприймання та
формування вимови має забезпечити наступність у корекційно-розвитковій роботі з
розвитку слухового сприймання та формування вимови з учнями зі зниженим слухом.

Ціннісні орієнтири змісту курсу «Розвиток слухового сприймання та
формування вимови»
Під час індивідуальних заняттях особлива увага приділяється роботі над
формуванням усного мовлення на основі комунікативної системи навчання; формуються
основні мовленнєві компетенції,у тому числі позитивний досвід спілкування через
використання доступного мовленнєвого матеріалу, опанованого під час загальноосвітніх
уроків. В учнів формуються навички слухової уваги та слухового спостереження у
процесі слухового /слухозорового сприймання зверненого мовлення шляхом
формування спрямованості слухової уваги на звукове та граматичне оформлення
власного мовлення та мовлення оточуючих (узгодження слів та доцільність афіксів
тощо); розвивається слухова пам’ять шляхом цілеспрямованого запам’ятовування
похідних слів з різними словотворчими і граматичними основами; формуються слухові
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уявлення слів зі звуками, що можуть в силу певних причин вимовлятися учнем
спотворено; поширюється і переходить в активний слуховий словник та інше. На
індивідуальних заняттях прищеплюється інтерес до дотримання правил орфоепії та
словесного наголосу;інтонаційної сторони мовлення; формується правильне лексикограматичного оформлення мовленнєвого висловлювання, розширюються уявлення про
правила мовного і мовленнєвого етикету. Учні зі зниженим слухом переймаються
значущою роллю комунікації, у тому числі усного словесного спілкування, як складової
суспільного життя для подальшої ефективної соціальної і навчальної активності.
11 КЛАС
БЛОКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ :
1.
Розвиток слухового сприймання мовлення
2.
Формування та удосконалення вимови
3. Розвиток слухової уваги, слухової пам’яті,слухової уяви, слухового
аналізу й синтезу тощо.
.
ЗМІСТОВІ НАПРЯМИ:
1.
– слова, словосполучення, фрази, для організації навчальної діяльності
(який у тебе настрій? Ти готовий працювати? Я вмикаю запис голосу, а ти слухаєш та
149н...);
слова, словосполучення, фрази, що стосуються вивчення тематичного
програмного матеріалу;
складоритмічний аспект мовлення (вірші, текст пісні);
прозові тексти.
2. –удосконалення моторики артикуляційного апарату та мовленнєвого дихання,
активізація м’язів артикуляційного апарату;
закріплення навички правильного вимовляння поставлених,
автоматизованих звуків, їх диференціація на слух, та у власній вимові;
-закріплення диференціації вимови та сприймання на слух артикуляційно подібних
звуків;
удосконалення вміння вільного користування набутими навичками у
самостійному усному мовленні
-дотримання правил орфоепіїу мовленні (відповідно до програмового вивчення
з предмету «Українська мова»)
3.
– удосконалення слухової уваги через вміння помічати та виокремлювати на слух
«зайве» (наприклад: слово, що не підходить за змістом у реченні;слово, що не
підходить за змістом, але подібне за римою; речення, що не підходить за змістом у
невеличкому тексті тощо);
-удосконалювати вміння розв’язувати задачі / ребуси на основі слухового
сприймання (наприклад:четверте слово по горизонталі… сьома буква у п’ятому слові
по вертикалі… тощо; візьми серветку, зігни навпіл, відірви верхній правий
кутик…);послухай рецепт лимонних мафінівй запиши його для своїх друзів та інше; ти
почув, що…що ти будеш робити…тощо);
- закріплення навички цілеспрямованого запам’ятовування на слух логічно чи
граматично пов’язаних між собою слів чи пар слів та логічно чи граматично
непов’язаних між собою слів чи пар слів тощо;
-удосконалення слухового контролю шляхом сприймання на слух спеціального
спотворення звуків у словах / слів у реченнях, що не відповідають змісту тощо (під час
мовлення педагога чи у звукозаписі);
закріплення навички звукового аналізу та синтезу шляхом складання фраз
та речень із почутих на слух слів і навпаки – розкладання речень на слова та фрази за
словесною інструкцією педагога;
- удосконалення вміння виконувати словесні інструкції на основі слухового
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сприймання;
- збагачення слухового словника похідними словами з різними словотворчими і
граматичними афіксами.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО УМІНЬ УЧНІВ:
Дотримується правильної звуковимови закріплених звуків та їх поєднань у
словах і фразах; дотримується закріплених правил орфоепії у словах і фразах під час
мовлення; помічає та виокремлює на слух слово, що не підходить за змістом у реченні
чи слово, що не підходить за змістом, але подібне за римою; речення, що не підходить за
змістом у невеличкому тексті тощо); цілеспрямовано запам’ятовує на слух логічно чи
граматично пов’язані / непов’язані між собою слова чи пари слів; контролює на слух
мовлення педагога чи у звукозаписі (помічає та виокремлює на слух слово, що не
підходить за змістом у реченні чи слово, що не підходить за змістом, але подібне за
римою; речення, що не підходить за змістом у невеличкому тексті тощо); аналізує та
синтезує почуте на слуховій / слухозоровій основі(складає фрази та речення із почутих
на слух слів чи розкладає речень на слова та фрази за словесною інструкцією педагога).

Загальний обсяг навчального навантаження. Загальний обсяг навчального
навантаження для учнів 11 класу Піщанської школи-інтернату складає по 1120
годин/навчальний рік на клас.
Структура навчального плану. Детальний розподіл навчального
навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані 11 класу (далі –
навчальний план).
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня
освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за
роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.
Навчальний план старшої школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового
навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони
охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну
складову.
Варіативну складову навчального плану закладу Піщанської школиінтернату визначено самостійно з врахуванням особливостей організації
освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів з порушеннями
слуху, особливостей регіону, рівня навчально-методичного та кадрового
забезпечення навчального закладу. Вчителі зазначатимуть проведені уроки у
частині класного журналу, відведеного для навчальних предметів, на підсилення
яких використано зазначені години.
Гранична наповнюваність класу та тривалість уроків встановлена
відповідно до Закону України «Про освіту».
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Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів буде здійснюватися
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128
«№Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних
закладів (ясел-садків), 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).
Відповідно до типу Піщанської школи-інтернату та особливостей освітнього
процесу навчальний план для 11 класів розроблено за таблицею 1 (навчальний план
спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою для
дітей з порушеннями слуху, типової освітньої програми спеціальних закладів
загальної середньої освіти ІІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року №
944.
Навчальний план Піщанської школи-інтернату для 11 класу зорієнтований на
роботу старшої школи за 5-денним навчальним тижнем та структуру навчального
року:
Навчальний рік розпочинається у День Знань – 1 вересня.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

Структурна частина навчального
року
І семестр

З 01 вересня по 24 грудня 2021 р.

ІІ семестр

з 10 січня по 27 травня 2022 року

Канікули

осінні
зимові
весняні

Період

з 25 жовтня по 31 жовтня 2021 року
з 25 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року
з 28 березня по 03 квітня 2022 року

На основі освітньої програми складено навчальний план Піщанської школиінтернату для 11 класу, що конкретизує організацію освітнього процесу на 20212022 навчальний рік.
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Додаток 1
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Піщанської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату
Вінницької обласної Ради
________________ Ацеховська О.В.
31.08.2021

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Вінницької обласної Ради
для дітей з порушеннями слуху (глухих дітей) з навчанням українською мовою
Старша школа (11 клас)
Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на
тиждень у класі
11

Мови і літератури

Суспільствознавство
Математика
Природознавство

Здоров’я і фізична культура
Вибірково-обов’язкові предмети
Разом
Корекційно-розвиткові заняття
Додатковий час на поглиблене вивчення
предметів, введення курсів за вибором,
факультативів

Українська мова
Українська література
Зарубіжна література
Іноземна мова (англійська)
Історія України
Всесвітня історія
Алгебра і початки аналізу та геометрія

2
2
1
2
1,5
1
3

Біологія і екологія
Географія
Фізика і
астрономія
Хімія
Фізична культура
Захист Вітчизни
Технології
Мистецтво

2
1,5
3
1,5
2
1
1
1
25,5
2
0,5
0,5
0,5
1
1
1

Географія
Історія України
Хімія
Українська мова
Математика
Технології

Гранично допустиме навантаження на
учня (без корекційно–розвиткових занять)

32

Заступник директора з навчально-виховної роботи
Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.07.2020 року № 944, додаток 1

Л.Швець

В документі пронумеровано, прошнуровано та скріплено відтиском печатки 95
(дев’яносто п’ять) сторінок.
Директор школи-інтернату
_________________
О.В.Ацеховська
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