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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Мета навчання біології та екологіїна рівні стандарту полягає у 

формуванні в учнів природничо-наукової компетентності шляхом засвоєння 

системи інтегрованих знань про закономірності функціонування живих 

систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв’язок із довкіллям; розуміння 

біологічної картини світу та цінності таких категорій, як життя, природа, 

здоров’я; свідомого ставлення до природи як універсальної, унікальної 

цінності; застосування знань з біології та екології у повсякденному житті, 

оцінювання їх ролі для сталого (збалансованого) розвитку людства, науки та 

технологій.   

 Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких завдань:  

 – оволодіння учнями термінологічним апаратом біології та екології, 

засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і 

закономірностей, що дають змогу зрозуміти неперервність життя та його 

нерозривний зв'язок з довкіллям; 

 – розуміння універсальності функціональних ознак життя,  принципів 

та вимог підтримання життєдіяльності організму;  

 – встановлення міжпредметного, внутрішньоциклового та 

міжциклового зв’язку біології і екології з метою формування в учнів 

гуманістичних поглядів на природу, сучасних уявлень про її цілісність і 

розвиток; 

 – набуття досвіду пошуково-дослідницької діяльності та уміння 

представляти отримані результати; 

 – використання набутих знань, навичок та умінь у повсякденному 

житті для оцінки впливу факторів довкілля, наслідків своєї діяльності для 

збереження власного здоров’я та безпеки інших людей; 

– розвиток особистої відповідальності за стан довкілля, формування 

ціннісних орієнтацій на збереження природи, розуміння необхідності 

узгодження стратегії природи і стратегії людини на основі ідеї 

універсальності природних зв'язків та самообмеженості, подолання 

споживацького ставлення до природи.  

В основу виокремлення тем покладено принцип функціональних ознак 

життя, які є універсальними критеріями живої природи і дозволяють 

сформувати цілісну системну картину даного явища. В кожній темі по 

можливості передбачена наявність екологічної складової, що розкриває роль 

факторів зовнішнього середовища, взаємозв’язок живого зі своїм довкіллям, 

наслідки порушення умов довкілля для функціонування різних ієрархічних 

рівнів життя, визначення діяльнісних аспектів подолання екологічних 

проблем та досягнення сталого (збалансованого) розвитку. В кожній темі 

передбачено наявність здоров’язбережувальної компоненти, що розкриває 

ознаки та критерії здоров'я, визначає роль ендогенних та екзогенних 

чинників, забезпечує набуття навичок  безпечної поведінки, спрямованих на 

збереження власного здоров’я та здоров’я інших людей. 

 Досягнення цієї мети забезпечується шляхом реалізації нового змісту 

навчання, організації навчально-виховного процесу на засадах 



компетентнісного, діяльнісного підходів, реалізації наскрізних змістових 

ліній.  

Наскрізні змістові лінії є засобом інтеграції навчального змісту, 

корелюються з ключовими компетентностями, опанування яких забезпечує 

формування ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його 

поведінку в  життєвих ситуаціях. 

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

безпека» відображені системно в усіх темах програми. Змістова лінія  

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

екологічної культури, соціальної активності, відповідальності та готовності 

брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і сталого 

(збалансованого) розвитку суспільства. Змістова лінія «Здоров'я і безпека» 

забезпечує формування здоров’язбережувальної компетентності учнів як 

духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінних членів суспільства, які 

здатні дотримуватися здорового способу життя і формувати безпечне 

життєве середовище.  

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» 

сприятиме формуванню діяльного члена громади й суспільства, який розуміє 

принципи та механізми функціонування суспільства, є вільною особистістю, 

яка визнає загальнолюдські й національні цінності та керується морально-

етичними критеріями й почуттям громадянської відповідальності у власній 

поведінці. Зміст тем 10 класу орієнтує на формування біоетичних норм 

поведінки в природі, розуміння відповідальності за свої  вчинки в   природі 

та суспільстві. Теми  11 класу спрямовані на розвиток здатності критично 

оцінювати події в державі на основі даних соціально-економічних, 

демографічних, екологічних та інших явищ і процесів в Україні та світі, 

протистояти маніпулюванню свідомістю, що застосовується в 

інформаційному просторі. 

Змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» 

націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в 

технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого 

розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових 

питань. Реалізація цієї змістової лінії спрямовує освітній процес в старшій 

школі на 

формування здатності обирати раціональні та збалансовані підходи при 

здійсненні господарської діяльності, на розуміння нерозривності економічної 

успішності з прогнозованим станом довкілля у майбутньому. 

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

що виражаються у формі компетентностей. Відповідно до Рекомендації 

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

навчання протягом усього життя" і положень «Концепції Нової української 

школи» реалізація освітніх стандартів та програм повинна забезпечувати 

формування у випускника школи 10 ключових компетентностей. Біологія 

разом з іншими предметами робить свій внесок у формування ключових 

компетентностей.  

 



Компетентнісний потенціал навчального предмета «Біологія і 

екологія» 
Інтегральна 

компетентність  

Здатність самостійно виконувати  завдання у сфері біології та 

екології  у процесі навчання, зокрема в нестандартних ситуаціях 

Ключові 

компетентності 

 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях: 

наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність 

застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати 

науковий метод, формулювати гіпотези, збирати дані, спостерігати, 

проводити прості експерименти, аналізувати, формулювати 

висновки.  

Екологічна грамотність і здорове життя: розумно та раціонально 

користуватися природними ресурсами в рамках збалансованого 

розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і 

здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового 

способу життя. 

Уміння вчитися впродовж життя: здатність до пошуку та 

засвоєння нових знань, набуття нових умінь і навичок, організації 

навчального процесу (власного і колективного), зокрема через 

ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, 

вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, 

вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати 

власні результати навчання, навчатися впродовж життя. 

Інформаційно-цифрова компетентність: застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, 

обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності. Розуміння 

етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна 

власність тощо). 

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами: 

здатність усно і письмово описувати факти, пояснювати явища живої 

природи, формулювати та аргументувати, зрозуміло для слухачів 

доносити власні погляди на актуальні наукові та суспільні проблеми 

у сфері біології та екологічної безпеки, у тому числі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Спілкування іноземними мовами: використовувати іншомовні 

навчальні джерела для отримання інформації біологічного та 

екологічного змісту;описувати іноземними мовами, аналізувати та 

оцінювати роль природних явищ у сучасному світі, доречно 

використовувати біологічні поняття та найуживаніші терміни в 

усних чи письмових текстах, читати й тлумачити біологічну   

термінологію іноземною мовою. 

 Математична компетентність: застосовувати математичні (числові 

та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань та 

проблем у сферах біології та екології. Здатність до розуміння і 

використання простих математичних моделей природних явищ і 

процесів. 

Ініціативність і підприємливість: генерувати нові ідеї й ініціативи 

щодо проектної та винахідницької діяльності, ефективного 

використання природних ресурсів; уміння раціонально вести себе як 

споживач; прогнозувати вплив біології на розвиток технологій, 

нових напрямів підприємництва; керувати групою (надихати, 

переконувати й залучати до діяльності, зокрема природоохоронної 

чи наукової). 

Соціальна та громадянська компетентності:   

умінняпрацювати в команді з метою досягнення спільного 



результату при проведенні екологічних заходів та здійсненні 

просвітницької діяльності; відповідальність за ухвалення виважених 

рішень щодо діяльності в довкіллі, під час реалізації проектів і 

дослідницьких завдань; готовність брати участь у природоохоронних 

заходах; громадянська відповідальність за стан довкілля, 

пошанування розмаїття думок і поглядів. 

Обізнаність та самовираження у сфері культури: усвідомлення 

причетності до національної та світової культури через вивчення 

біології й екології; розуміння гармонійної взаємодії людини й 

природи. Глибоке розуміння власної національної ідентичності як 

підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного 

вираження інших. 

Предметні 

компетентності 

Знання: 

Знання та розуміння фундаментальних принципів біології та 

екології, основних законів та закономірностей, володіння основним 

термінологічним апаратом, що дозволяє розуміти принципи 

функціонування організмів та надорганізмових систем різного рівня. 

Розуміння місця біології та екології в системі природничих наук, 

їх роль у створенні загальної картини світу, визначенні місця 

людини в природі та сталому розвитку людства. 

Уміння 

Здатність застосовувати набуті теоретичні знання та практичні 

навички у сфері біології та екології при виконанні завдань, що 

передбачає прийняття рішень у змінних та нестандартних ситуаціях. 

Здатність планувати власну діяльність та оцінювати роботу інших 

з дотриманням вимог збереження власного здоров'я та безпеки 

оточуючих, охорони навколишнього середовища та сталого розвитку 

людства.  

Здатність встановлювати причинно-наслідковий зв'язок між 

явищами живої природи та господарською діяльністю людини, їх 

впливом на здоров'я та безпеку людини, екологічну ситуацію. 

Застосовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології із 

дотриманням етичних норм проводити пошук, обробку та 

поширення інформації про актуальні наукові питання біології, 

екологічні проблеми та здоров’я, критично оцінювати інформацію. 

Автономність і відповідальність 

Самостійно обирати форми та засоби пошуку та засвоєння нових 

знань у сфері біології та екології. 

 Відстоювати власну думку та громадянську позицію з метою 

збереження власного здоров'я, безпеки оточуючих, охорони 

навколишнього середовища та сталого розвитку суспільства. 

 

Специфіка навчального предмета «Біологія і екологія» зумовлює 

формування  дослідницької компетентності учнів, що полягає у здатності до 

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

навчального процесу через ефективне керування ресурсами та 

інформаційними потоками, вмінні визначати навчальні цілі та способи їх 

досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати 

власні результати навчання, навчатися впродовж життя. Позитивно 

мотивують пізнавальну діяльність випускників створення дослідницьких 

проектів, робота з базами даних, застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією під час 



виконання практичних і лабораторних робіт, мінімум яких передбачений 

програмою. 

Проблема компетентнісного підходу полягає в тому, що самі по собі 

компетентності не піддаються оцінці.Безпосереднім результатом освітнього 

процесу є очікувані результати навчання, які являють собою сукупність 

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

навчання, досягнення яких можна чітко ідентифікувати, кількісно оцінити та 

виміряти.  Виявлення  сформованості знаннєвого компонента можливе через 

уміння оперувати термінами та поняттями; формулювати визначення понять; 

називати ті чи інші явища, процеси тощо; характеризувати їх за певними 

ознаками; пояснювати механізми процесів тощо. Сформованість діяльнісного 

компонента тісно поєднана з виконанням практичної частини програми. 

Прояв ціннісного компонента виражений через ставлення учнів у  

висловлених  судженнях, обґрунтуванні їх,  оцінці,  висновках. 

 

 

 

 

  



І курс -51 година 

Біологія і екологія 
 

 Очікувані результати навчання 

учня/учениці 

Зміст навчального матеріалу 

4 год Вступ  

 Знаннєвий компонент 

оперує термінами та поняттями: 

- система, біосистема, екосистема, 

навколишнє середовище, сталий розвиток 

природи і суспільства; 

називає:  

- основні галузі застосування біологічних 

досліджень; 

наводить приклади: 

- біосистем різних рівнів; 

характеризує: 

- властивості живого: самооновлення, 

самовідтворення, саморегуляцію. 

Діяльнісний компонент 

розрізняє: 

- - біосистеми різних рівнів організації  

Ціннісний компонент 

оцінює: 

- важливість біологічних знань  для 

розвитку людства. 

Міждисциплінарні зв’язки біології та 

екології.  

Рівні організації біологічних систем та 

їхній взаємозв’язок.  

Фундаментальні  властивості живого.  

Стратегія сталого розвитку природи і 

суспільства.   

 

13 год Тема 1. Біорізноманіття 

 Знаннєвий компонент 

оперує термінами та поняттями: 

систематика, номенклатура, класифікація, 

філогенетична систематика, популяція, 

віруси, прокаріоти, еукаріоти; 

називає: 

- сучасні принципи наукової систематики; 

- гіпотези походження вірусів;  

- шляхи проникнення вірусів у клітини; 

наводить приклади: 

- вірусів, бактерій, одноклітинних 

еукаріотів, грибів, рослин, тварин; 

характеризує: 

- критерії виду; 

- віруси, прокаріотичні організми, 

еукаріотичні організми. 

Діяльнісний компонент: 

складає: 

- характеристику виду за видовими 

критеріями; 

- порівняльну характеристику: вірусів, 

віроїдів, пріонів; архей та бактерій; 

одноклітинних і багатоклітинних 

еукаріотичних організмів; 

класифікує:   

- певні види грибів, рослин, тварин; 

- визначає таксономічне положення виду в 

Систематика – наука про 

різноманітність організмів. Принципи 

наукової класифікації організмів.   

Сучасні критерії виду.  

Віруси, віроїди, пріони. Особливості 

їхньої організації та функціонування. 

 Гіпотези походження вірусів. 

Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном 

та їхній вплив на її функціонування. 

Роль вірусів в еволюції організмів. 

Використання вірусів у біологічних 

методах боротьби зі шкідливими 

видами. 

Прокаріотичні організми: археї та 

бактерії. Особливості їхньої організації 

та функціонування.  

Сучасні погляди на систему 

еукаріотичних організмів.   

Біорізноманіття нашої планети як 

наслідок еволюції. 

Лабораторні роботи 

1. Визначення таксономічного 

положення виду в системі органічного 

світу (вид на вибір учителя). 

 

Навчальний проект 

1. Складання характеристики виду за 



системі органічного світу. 

- Ціннісний компонент 

оцінює:  

- важливість систематики для сучасних 

біологічних досліджень. 

видовими критеріями. 

17 год. Тема 2.  Обмін речовин і перетворення енергії 

 Знаннєвий компонент 

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 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. 

Діяльнісний компонент 

складає схеми: 

- - обміну вуглеводів, ліпідів та білків в 

організмі людини, їхній взаємозв’язок; 

порівнює: 

- енергетичне і пластичне значення різних 

речовин. 

Ціннісний компонент 

висловлює судження: 

- - щодо впливу на здоров’я людини різних 

речовин (корисних та шкідливих); 

- оцінює: 

- важливість якості питної води та 

раціонального харчування для збереження 

здоров’я. 

 

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.  

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. 

 

Практичні роботи 

1. Складання схем обміну вуглеводів, 

ліпідів та білків в організмі людини. 

 



17 год Тема 3. Спадковість і мінливість  

 Знаннєвий компонент 

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, 

мутаційної) людини;  

-  модифікаційної мінливості людини; 

характеризує: 

- типи успадкування ознак у людини (повне 

та неповне домінування, кодомінування; 

аутосомно-рецесивне та аутосомно-

домінантне, зчеплене, зчеплене зі статтю); 

- 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; 

Діяльнісний компонент 

порівнює: 

- моногенне та полігенне успадкування 

ознак у людини; 

- спадкову та неспадкову мінливість 

людини; 

розв’язує: 

- типові задачі з генетики (моно- і 

дигібридне схрещування; повне та 

неповне домінування, кодомінування; 

успадкування зчеплене зі статтю); 

визначає: 

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.  

Мутації та їхні властивості. Поняття 

про спонтанні мутації. Біологічні 

антимутаційні механізми. Захист 

геному людини від шкідливих 

мутагенних впливів.  

Генетичний моніторинг в людських 

спільнотах. 

Особливості генофонду людських 

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.  

Лабораторні роботи 

2. Вивчення закономірностей 

модифікаційної мінливості. 

 

  



- можливігенотипи при 

даномуфенотипі (та навпаки);  

- за результатами схрещування: який ген 

домінантний (рецесивний); тип 

успадкуванняознак;  

складає: 

- схеми родоводів; 

робить висновки про: 

- генотип людини як цілісну інтегровану 

систему. 

Ціннісний компонент 

обґрунтовує судження: 

- щодо шкідливих звичок, як мутагенних 

чинників; 

виявляє власне ставлення до: 

- профілактики та терапії спадкових хвороб 

людини. 

 

ІІ курс – 24 години 

Біологія  і екологія 

 Очікувані результати навчання 

учня/учениці 

Зміст навчального матеріалу 

4 год Тема 3. Спадковість і мінливість  

 Знаннєвий компонент 

оперує термінами та поняттями: 

- ген, гени структурні та регуляторні, 

експресія генів, транскрипція, трансляція; 

гаплоїдний, диплоїдний та поліплоїдний 

набори хромосом; каріотип, гомо- та 

гетерогаметна стать; генофонд популяцій;  

називає: 

- сучасні молекулярно-генетичні методи 

досліджень спадковості людини 

(секвенування генів, полімеразна 

ланцюгова реакція, застосування 

генетичних маркерів тощо); 

-  причини спадкових хвороб і вад людини 

та хвороб людини зі спадковою схильністю; 

наводить приклади: 

- спадкової мінливості (комбінативної, 

мутаційної) людини;  

-  модифікаційної мінливості людини; 

характеризує: 

- типи успадкування ознак у людини (повне 

та неповне домінування, кодомінування; 

аутосомно-рецесивне та аутосомно-

домінантне, зчеплене, зчеплене зі статтю); 

- закономірності модифікаційної мінливості 

людини; 

пояснює: 

-  застосування генетичних маркерів;  

-  явище зчепленого успадкування у 

Практичні роботи 

1. Розв’язування типових генетичних 

задач. 

 

Проект: створення буклету, постеру,  

презентації, бук-трейлеру,скрайбу тощо  

(один на вибір) 

орієнтовні теми: 

Генетичний моніторинг в людських 

спільнотах. 

Скринінг-програми для новонародже-

них. 

Генотерапія та її перспективи.   



людини; 

-  молекулярні механізми мінливості у 

людини;   

-  біологічні антимутаційні механізми; 

Діяльнісний компонент 

порівнює: 

- моногенне та полігенне успадкування 

ознак у людини; 

- спадкову та неспадкову мінливість 

людини; 

розв’язує: 

- типові задачі з генетики (моно- і 

дигібридне схрещування; повне та 

неповне домінування, кодомінування; 

успадкування зчеплене зі статтю); 

визначає: 

- можливігенотипи при данному 

фенотипі (та навпаки); 

- за результатами схрещування: який ген 

домінантний (рецесивний); тип 

успадкування  ознак;  

складає: 

- генотип людини як цілісну інтегровану 

систему. 

Ціннісний компонент 

обґрунтовує судження: 

- щодо шкідливих звичок, як мутагенних 

чинників; 

виявляє власне ставлення до: 

профілактики та терапії спадкових хвороб 

людини. 

15 год Тема 4. Репродукція та розвиток 

 Знаннєвий компонент 

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: 

- періоди ембріонального та 

постембріонального розвитку людини; 

Діяльнісний компонент 

складає порівняльну характеристику: 

- статевих клітин людини; 

- розвитку чоловічих і жіночих статевих 

клітин; 

демонструє навички: 

- роботи з мікроскопом. 

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 впливають. Старіння 

та смерть клітин. Причини 

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 



Ціннісний компонент 

оцінює: 

- вплив позитивних і негативних чинників 

на ріст та розвиток людини; 

- важливість профілактики онкологічних 

захворювань; 

обґрунтовує судження про: 

- вплив способу життя на формування 

людського організму та репродуктивне 

здоров’я; 

- необхідність відповідального ставлення до 

планування родини. 

виявляє власне ставлення щодо: 

- трансплантації тканин та органів у 

людини, її перспектив; 

- правил біологічної етики; 

- біологічних і соціальних аспектів регуляції 

розмноження людини. 

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. 

Лабораторні роботи 

3. Вивчення будови статевих клітин 

людини. 

4. Вивчення етапів ембріогенезу. 

5 год Тема 5. Адаптації  

 Знаннєвий компонент 

оперує термінами та поняттями: 

адаптація, преадаптація, постадаптація, 

адаптивний потенціал; 

формулює: 

- принцип єдності організмів та середовища 

їхнього мешкання; 

- називає: 

- основні властивості адаптацій; 

- наводить приклади: 
- адаптацій організмів до різних середовищ 

мешкання; 

- адаптацій людини до різних умов 

проживання 

- адаптивного характеру поведінкових 

реакцій тварин; 

описує: 

- адаптації людини та інших організмів до 

різних умов проживання; 

характеризує: 

- коадаптації організмів; 

пояснює: 

- молекулярні та клітинні механізми 

адаптацій біологічних систем; 

- відносний характер адаптацій; 
Діяльнісний компонент: 

визначає: 

- ступінь адаптованості організмів до 

середовища мешкання; 

розпізнає : 

- приналежність певних видів тварин та 

рослин до певної життєвої форми; 

порівнює: 
-особливості терморегуляції 

пойкілотермних та гомойотермних тварини; 

Адаптація як загальна властивість 

біологічних систем. Принцип єдності 

організмів та середовища мешкання.  

Загальні закономірності формування 

адаптацій. Поняття про преадаптацію 

та постадаптацію. Властивості 

адаптацій. 

Формування адаптацій на 

молекулярному та клітинному рівнях 

організації. Стратегії адаптацій 

організмів. 

 



-адаптації різних груп організмів до певного 

середовища мешкання; 

складає схеми: 

- комплексів адаптацій, які характеризують 

ту чи іншу життєву форму організмів; 

Ціннісний компонент 

робить висновок: 

- про значення преадаптацій та адаптацій в 

еволюції органічного світу, 

- дотримується правил: 

- здорового способу життя для підвищення 

власного адаптивного потенціалу; 

обґрунтовує судження: 

- про адаптивний потенціал екологічно 

пластичних та екологічно непластичних 

видів, 
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14 год Тема 5. Адаптації  

 Знаннєвий компонент 

оперує термінами та поняттями: 

адаптація, преадаптація, постадаптація, 

адаптивний потенціал, екологічна ніша, 

адаптивна радіація, коеволюція, коадаптації, 

життєва форма, адаптивні біологічні ритми, 

фотоперіодизм 

формулює: 

- принцип єдності організмів та середовища 

їхнього мешкання; 

- правило обов’язкового заповнення 

екологічної ніші; 

називає: 

- основні властивості адаптацій; 

- параметри екологічної ніші; 

- способи терморегуляції організмів; 

- основні форми симбіозу організмів; 

- форми паразитизму; 

- типи адаптивних біологічних ритмів 

організмів; 

наводитьприклади: 

- адаптацій організмів до різних середовищ 

мешкання; 

- адаптацій людини до різних умов 

проживання 

- адаптивного характеру поведінкових 

реакцій тварин; 

Адаптація як загальна властивість 

біологічних систем. Принцип єдності 

організмів та середовища мешкання.  

Загальні закономірності формування 

адаптацій. Поняття про преадаптацію 

та постадаптацію. Властивості 

адаптацій. 

Формування адаптацій на 

молекулярному та клітинному рівнях 

організації. Стратегії адаптацій 

організмів. 

Поняття про екологічно пластичні та 

екологічно непластичні види. 

Поняття про адаптивну радіацію. 

Життєві форми тварин та рослин як 

адаптації до середовища мешкання. 

Екологічна ніша як наслідок 

адаптацій організмів певного виду до 

існування в екосистемі. Поняття про 

спряжену еволюцію (коеволюцію) та 

коадаптацію. 

Основні середовища існування та 

адаптації до них організмів. 

Способи терморегуляції організмів. 

Симбіоз та його форми. 

Організм як середовище мешкання. 

Поширення паразитизму серед різних 



описує: 

- адаптаціїлюдини та інших організмів до 

різних умов проживання; 

характеризує: 

- коадаптаціїорганізмів; 

- типи біологічних ритмів: зовнішні та 

внутрішні, добові, місячні, припливно-

відпливні, сезонні, річні, багаторічні; 

пояснює: 

- молекулярні та клітинні механізми 

адаптацій біологічних систем; 

- відносний характер адаптацій; 

- біологічне підґрунтя правил Алена та 

Бергмана; 

- генетичну основу формування адаптацій. 
Діяльнісний компонент: 

визначає: 

- ступінь адаптованості організмів до 

середовища мешкання; 

розпізнає : 

- приналежність певних видів тварин та 

рослин до певної життєвої форми; 

порівнює: 
-особливості терморегуляціїпойкілотермних 

та гомойотермних тварини; 

-адаптації різних груп організмів до певного 

середовища мешкання; 

складаєсхеми: 

- комплексів адаптацій, які характеризують 

ту чи іншу життєву форму організмів; 

моделює: 

- наслідки значного перекривання 

екологічних ніш конкуруючих видів; 

Ціннісний компонент 

робитьвисновок: 

- про значення преадаптацій та адаптацій в 

еволюції органічного світу, 

- про коеволюцію як основу функціонування 

стабільних екосистем; 

- про адаптивне значення фотоперіодизму. 

дотримуєтьсяправил: 

- здорового способу життя для підвищення 

власного адаптивного потенціалу; 

обґрунтовуєсудження: 

- про адаптивний потенціал екологічно 

пластичних та екологічно непластичних 

видів, 

виявляєставленнядо: 

- підвищення власного адаптивного 

потенціалу шляхом регулярних занять 

фізичною культурою та загартовування 

організму. 

 

 

груп організмів. Адаптації паразитів 

до мешкання в організмі хазяїна. 

Відповідь організму хазяїна на 

оселення паразитів. 

Адаптивні біологічні ритми 

біологічних систем різного рівня 

організації. Типи адаптивних 

біологічних ритмів організмів. 

Фотоперіодизм та його адаптивне 

значення. 

 

Практичні роботи 

1. Визначення ознак адаптованості 

різних організмів до середовища 

існування  



11 год Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя  

 Знаннєвий компонент 

оперує термінами: 

- здоров’я, здоровий спосіб життя, 

гіподинамія, інфекційні захворювання; 

називає: 

- науки, що вивчають здоров’я людини;  

- шляхи зараження інфекційними хворобами; 

- чинники неінфекційних хвороб людини; 

наводить приклади: 

- профілактичних заходів щодо хвороб 

людини; 

Діяльнісний компонент 

характеризує: 

- принципи здорового способу життя; 

- імунну систему людини, особливості її 

функціонування; 

пояснює: 

- механізми взаємодії системи антиген-

антитіло; 

- заходи профілактики захворювань 

людини (неінфекційних, інфекційних, 

інвазійних, захворювань, що передаються 

статевим шляхом); 

Ціннісний компонент 

оцінює: 

- вплив регулярних тренувань і рухової 

активності,  на здоров’я людини; 

- вплив харчування на здоров’я людини; 

обґрунтовує судження про: 

- необхідність глобального контролю за 

вірусними інфекціями людини, тварин і 

рослин в сучасних умовах; 
- необхідність дотримання гігієнічних вимог в 

особистому житті; 
- негативний вплив тютюнопаління, 

вживання алкоголю та наркотиків на 

організм людини; 

виявляє власне ставлення: 

- до перспектив ліквідації найбільш 

небезпечних інфекцій; 

- до особистої та громадської профілактики 

захворювань 

робить висновки: 

- активний спосіб життя це основа збереження 

здоров’я; 

- особиста гігієна це умова ефективної  

профілактики різних захворювань. 

Науки, що вивчають здоров’я 
людини. Принципи здорового 
способу життя. Складові 
здорового способу життя: 
раціональне харчування, рухова 
активність, особиста і побутова 
гігієна, відпочинок. 
Безпека і статева культура. 
Негативний вплив на здоров’я 

людини алкоголю, куріння та 
наркотиків. Вплив стресових 

факторів на організм людини. 

Вплив навколишнього 
середовища на здоров’я людини. 

Імунна система людини, 

особливості її функціонування. 

Імунокорекція. Імунотерапія. 

Профілактика неінфекційних, 

інфекційних, 

інвазійнихзахворювань людини, 

захворювань, що передаються 

статевим шляхом. 

 

Практична робота 

2. Розробка рекомендацій щодо 
профілактики захворювань 

 

Навчальний проект 

1. Особиста програма зміцнення 

здоров’я. 

 

14 год Тема 7. Екологія  

 Знаннєвий компонент 

оперуєтермінамитапоняттями: 

екологія, екологічні чинники, обмежувальні 

чинники, толерантність, екологічна 

взаємодія, популяція, екосистема, 

Предмет вивчення екології, її 

завдання та методи. Зв’язки екології з 

іншими науками. Екологічні закони. 

Екологічні чинники та їхня 

класифікація. Закономірності впливу 



біогеохімічні цикли, біосфера, ноосфера; 

називає: 

- екологічні закони і їхнє значення; 

- шляхи асиміляції, передачі та розсіювання 

енергії в екосистемах; 

- основні біоми Землі; 

- ключові біогеохімічні цикли; 

наводитьприклади: 

- екологічних чинників та їхньої взаємодії; 

- типів взаємодій популяцій у екосистемах; 

- трофічних ланцюгів та трофічних сіток; 

- закономірностей формування екосистем; 

характеризує: 

- процеси і явища у популяціях, екосистемах 

та біосфері; 

- дію екологічних чинників; 

- принципи застосування екологічних 

закономірностей в практичній діяльності 

людини та їхні прояви в природі; 

- потоки енергії в екосистемах; 

- властивості та характеристики екосистем. 

Діяльнісний компонент 

встановлює: 

- елементарні причинно-наслідкові зв'язки 

між екологічними процесами та явищами; 

аналізує: 

- залежність життєдіяльності організмів від 

середовища існування; 

пояснює: 

-дію в природі законів оптимуму, 

взаємокомпенсації екологічних факторів; 

- закономірності структур популяцій; 

- причини нерівноцінності біологічного 

різноманіття екосистем; 

- механізми екологічного балансу біосфери; 

- механізми дії екологічних чинників; 

- механізми інтеграції складових 

екосистеми; 

складаєсхеми: 

- біогеохімічних циклів; 

- трофічних ланцюгів та трофічних сіток;  

порівнює: 

- особливості організації та функціонування 

агроценозів і природних екосистем. 

Ціннісний компонент 

висловлює судження щодо: 

- значення встановлення характеристик 

мінімальної життєздатної популяції тварин 

для збереження виду; 

- ролі та значення екології у сучасному світі. 

екологічних чинників на організми та 

їх угруповання. Стено- та 

еврибіонтні види. 

Популяції. Класифікація популяцій. 

Структура та характеристики 

популяцій. Механізми регуляції 

густоти (щільності) та чисельності 

популяцій. Функціональна роль 

популяцій в екосистемах. 

Властивості та характеристики 

екосистем. Типи зв’язків між 

популяціями різних видів в 

екосистемах. Екологічні сукцесії як 

процеси саморозвитку екосистем. 

Причини сукцесій та їхні типи. 

Закономірності сукцесій. 

Агроценози, їхня структура та 

особливості функціонування. Шляхи 

підвищення продуктивності 

агроценозів. 

Біосфера як глобальна екосистема, її 

структура та межі. Біогеохімічні 

цикли як необхідна умова існування 

біосфери. 

Вчення В. І. Вернадського про 

біосферу та ноосферу та його 

значення для уникнення глобальної 

екологічної кризи. 

 

Проект 

Дослідження особливостей 

структури місцевих екосистем 

(природних чи штучних). 

 

12 год Тема 8. Сталий розвиток та раціональне природокористування  

 Знаннєвий компонент 

оперує термінами та поняттями: 

сталий розвиток, екологічне мислення, 

Сучасні екологічні проблеми у світі 

та в Україні. 

Види забруднення, їхні наслідки для 



природні ресурси, раціональне 

природокористування; 

називає: 

- екологічні проблеми в Україні та в світі; 

- види забруднення довкілля; 

- критерії забруднення довкілля; 

- напрямки охорони природи в Україні та в 

світі; 

описує: 

- екологічний стан свого регіону; 

наводить приклади: 

- видів-вселенців свого регіону; 

- джерел забруднення довкілля; 

- видів, занесених до Червоної книги 

України; 

характеризує:  

- наслідки забруднення довкілля для живих 

організмів і людини зокрема; 

- проблеми акліматизації та реакліматизації 

видів; 

пояснює: 

- необхідність правильної утилізації 

побутових та промислових відходів; 

- необхідність міжнародної взаємодії 

державних установ та громадських 

організацій у справі охорони навколишнього 

природного середовища; 

- необхідність раціонального використання 

природних ресурсів; 

Діяльнісний компонент 

складає карту: 

- екологічного стану свого регіону; 

моделює: 

- способи утилізації відходів; 

порівнює: 

- ступінь забруднення окремих територій 

України; застосовує: 

- екологічні знання в повсякденній 

діяльності. 

Ціннісний компонент 

дотримується правил: 

- охорони навколишнього середовища; 

- екологічної етики; 

оцінює: 

- вплив діяльності людини на стан 

навколишнього середовища та його 

компонентів; 

висловлює судження щодо: 

- значення екологічних знань; 

- значення концепції сталого розвитку; 

- шляхів вирішення екологічних проблем 

свого регіону; 

- шляхів раціонального використання 

природних ресурсів; 

природних і штучних екосистем та 

людини. Поняття про якість довкілля. 

Критерії забруднення довкілля. 

Антропічний вплив на атмосферу 

Наслідки забруднення атмосферного 

повітря та його охорона. 

Антропічний вплив на гідросферу. 

Причини порушення якості 

природних вод, дефіцит водних 

ресурсів, принципи оцінки 

екологічного стану водойм. Охорона 

водойм. 

Основні джерела антропічного 

забруднення ґрунтів, їхні наслідки. 

Необхідність охорони ґрунтів. 

Антропічний вплив на 

біорізноманіття. Проблеми 

акліматизації та реакліматизації 

видів. Збереження біорізноманіття як 

необхідна умова стабільності 

біосфери. 

Екологічна політика в Україні: 

природоохоронне законодавство 

України, міждержавні угоди. Червона 

книга та чорні списки видів тварин. 

Зелена книга України. 

Концепція сталого розвитку та її 

значення. Природокористування в 

контексті сталого розвитку. Поняття 

про екологічне мислення. 

Необхідність міжнародної взаємодії у 

справі охорони довкілля. 

 

Практична робота 

Оцінка екологічного стану свого 

регіону.  

 



виявляє власну позицію щодо:  

- дієвості екологічної політики в Україні. 

14 год Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та 

біотехнології  

 Знаннєвий компонент 

оперує термінами та поняттями:  

селекція, біотехнологія, генетично 

модифіковані організми, клонування, 

біологічна безпека 

називає: 

- сучасні методи селекції тварин, рослин і 

мікроорганізмів; 

наводить приклади: 

- застосування методів генної та клітинної 

інженерії в сучасній селекції; 

- використання стовбурових клітин; 

характеризує: 

- явище гетерозису та його генетичні основи; 

- досягнення репродуктивної медицини, 

трансплантології та донорства. 

- пояснює: 

- значення досягнень генетичної та клітинної 

інженерії. 

Діяльнісний компонент 

порівнює: 

- - ефективність методів класичної селекції та 

сучасної біотехнології. 

робить висновки про: 

- застосування біотехнології в охороні 

навколишнього природного середовища;  

- - застосування результатів біологічних 

досліджень у сучасній селекції та біотехнології 

Ціннісний компонент 

висловлює судження про: 

- внесок вітчизняних учених у розвиток 

селекції, біотехнології і медицини; 

- перспективи використання генетично 

модифікованих організмів; 

- клонування організмів; 

- досягнення та ризики генної інженерії 

людини; 

- небезпеку створення та застосування 

біологічної зброї; 

виявляє власну позицію щодо:  

- дотримання  біоетики в біологічних та 

біомедичних дослідженнях. 

Завдання та досягнення сучасної 

селекції. Внесок вітчизняних учених-

селекціонерів.  

Сучасні методи селекції тварин, 

рослин і мікроорганізмів. Явище 

гетерозису та його генетичні основи. 

Значення для планування селекційної 

роботи вчення М. І. Вавилова про 

центри різноманітності та 

походження культурних рослин, 

закону гомологічних рядів спадкової 

мінливості. 

Застосування методів генної та 

клітинної інженерії в сучасній 

селекції. Генна інженерія людини: 

досягнення та ризики.  

Біоетичні проблеми сучасної 

медицини. 

Сучасна біотехнологія та її основні 

напрямки. 

Застосування досягнень 

молекулярної генетики, 

молекулярної біології та біохімії у 

біотехнології. 

Поняття про біологічну небезпеку, 

біологічний тероризм та біологічний 

захист. Біологічна безпека та основні 

напрямки її реалізації. 

Узагальнення: роль біології у 

вирішенні сучасних глобальних 

проблем людства. 

 

Проект (один на вибір; створення 

бук-трейлеру, презентації, буклету, 

скрайбу, постеру тощо) 

- Клонування організмів. 

Нанотехнології в біології. 

- Трансгенні організми: за і проти. 
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Пояснювальна записка 

Навчання історії спрямоване на реалізацію мети повної загальної 

середньої освіти, яка полягає в розвитку та соціалізації особистості 

учнів/учениць, формуванні в них національної самосвідомості, загальної 

культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, 

творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, 

здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і 

викликів.  

Мета історичної освіти – сприяння формуванню в учнів/учениць 

національно-культурної ідентичності, патріотичного світогляду, активної 

соціальної та громадянської позиції, почуття власної гідності у результаті 

осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння 

історії і культури світу в контексті історичного процесу.  

Ця мета  конкретизується  в комплексі завдань, серед яких 

пріоритетними є: 

– поглиблення інтересу до світової історії як сфери знань і навчального 

предмета, розвиток мисленнєвих здібностей та умінь, необхідних для 

розуміння сучасних викликів; 

– набуття системних знань про факти, події, явища, тенденції в світі 

першої половини ХХ ст. з позицій: цінності життя людини, досвіду світового  

державотворення, утвердження єдності народів світу. 

– розвиток історичного, критичного та творчого мислення, здатності 

розуміти загальний хід історичного процесу, проблеми, що стоять перед  

світом; 

– сприяння формуванню політичної та правової культури, 

громадянської самосвідомості, пошани до історії народів світу.  

Структура програми й організація навчання учнів/учениць.Програма 

складається з пояснювальної записки, структурованих за розділами 

очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць і 

змісту навчального матеріалу з всесвітньої історії  ХХ - поч. ХХІ ст. як 

основи для досягнення цих результатів. Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учня/учениці зорієнтовані на формування 

предметних і ключових компетентностей і викладені через знання й уміння, 

які відповідають знаннєвому, смисловому й діяльнісному компонентам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І курс - 40 годин  

Всесвітня історія  

К-ть 

годин 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

6 год Розділ 1. Передумови Першої світової війни. Війна та революції 

 Знати: 

– зміст понять: Перша світова війна, 

геополітичні інтереси, система 

озброєного миру, позиційна війна, 

геноцид,репарація, контрибуція; 

– хронологічні межі Першої світової 

війни, дати революції в Російській 

імперії, вступу у війну США і виходу з 

війни Росії, приходу до влади 

більшовиків, революцій в Австрії, 

Німеччині, Комп`єнського перемир`я;  

– вплив економічних і політичних 

процесів на хід війни; війну – розпад 

багатонаціональних імперій; 

– наслідки вступу у війну США та 

виходу з війни Росії. 

Уміти: 

– встановити хронологічну 

послідовність і синхронність подій 

Першої світової війни, революційних 

подій у Європі; 

– визначити передумови Першої 

світової війни; 

революцій в Російській імперії та 

інших країнах Центрально-Східної 

Європи, причини інаслідки приходу до 

влади в Росії більшовиків; 

– визначити особливості 

повсякденного життя під час 

війни,статус жінки в суспільстві у 

період війни; 

– узагальнити основні політичні, 

економічні та світоглядні наслідки 

Першої світової війни та революцій у 

Росії та Німеччині. 

Початок “Великої війни”. 

Стратегічні плани ворогуючих 

сторін. Фронти війни та 

характеристика основних воєнних 

кампаній. Міжнаціональні конфлікти 

в умовах війни. Людина на фронті й 

у тилу.  
Економічна та політична кризи в 

Російській імперії та Австро-

Угорщині. Російська революція 1917 

р. Поразка Німеччини та її 

союзників. Розпад 

багатонаціональних імперій і 

утворення нових незалежних держав 

у Європі. 

 Орієнтовні теми для практичних занять: 
– Перша світова: повсякденне життя в умовах фронту і тилу.  
– Світовідчуття європейця: наслідки Великої війни (на основі мемуарів і 

художніх творів). 

 Узагальнення. 

5 год Розділ 2. Облаштування повоєнного світу 

 Знати та розуміти: 

– зміст понять: система колективної 

безпеки, демілітаризована зона, 

санітарний кордон, репарація, 

контрибуція; 

 “14 пунктів” В. Вілсона. Паризька 

мирна конференція. Українське та 

російське питання на Паризькій 

конференції. Версальський договір. 

Створення Ліги Націй. Мирні 



 – час роботи Паризької та 

Вашингтонської конференцій, укладення 

мирних договорів за підсумками 

Паризької конференції, підписання пакту 

Бріана-Келлога; 

– вплив “14 пунктів” В. Вілсона на 

встановлення повоєнного світового 

устрою; 

 – статус українських земель відповідно 

до рішень Паризької мирної конференції;  

 – суперечності Версальсько-

Вашингтонської системи;  

цілі та організацію діяльності Ліги 

Націй; 

Уміти: 

 – встановити хронологічну 

послідовність підписання угод, що стали 

основою Версальсько-Вашингтонської 

системи; 

 – охарактеризувати (з використанням 

історичної карти) територіальні зміни, 

зафіксовані в текстах мирних договорів з 

Німеччиною та її союзниками;  

 – дати оцінку рішенням Паризької та 

Вашингтонської конференцій з позицій 

інтересів “великих” і “малих” держав;  

 – визначити джерела нестабільності в 

Європі 

договори з союзниками Німеччини.  

Вашингтонська конференція. 

Завершення формування 

Версальсько-Вашингтонської 

системи, її суперечності.  

Джерела нестабільності 

міждержавних відносин. Початок 

ревізії повоєнних угод. Пакт Бріана-

Келлога.  
 

 Тематичний контроль 

7 год Розділ 3. Провідні держави світу в міжвоєнний період 

 Знати та розуміти: 

– зміст понять: проспериті, світова 

економічна криза, фондова біржа, 

державне регулювання економіки, 

тоталітаризм, фашизм, корпоративна 

держава, нацизм (націонал-соціалізм), 

комуністичний режим, авторитаризм, 

антисемітизм; 

– хронологічні межі доби “проспериті”, 

Великої депресії, “Нового курсу”, 

діяльності урядів Народного фронту у 

Франції, реформування Британської 

імперії, існування Веймарської 

республіки, нової економічної політики та 

спланованої модернізації в СРСР,  

приходу до влади фашистів в Італії, 

нацистів у Німеччині, утвердження 

комуністичного тоталітаризму 

(сталінізму) в СРСР; 

– характер економічного зростання у 

світі 1920-х рр.; 

 – “Новий курс” Франкліна Рузвельта як 

вимушений перехід до державного 

регулювання ринкової економіки; 

Сполучені Штати Америки. 

Зростання ролі США на міжнародній 

арені. Доба “ проспериті ”. Велика 

депресія. “ Новий курс ” 

Франкліна Рузвельта, його складові 

та основні наслідки.  

Велика Британія. Особливості 

розвитку Великої Британії в 1920–

1930-ті рр. Спроби реформування 

Британської імперії. 

Дж. Р. Макдональд. 

Франція. Політичний та соціально-

економічний розвиток Франції в 

1920–1930-х рр. Народний фронт і 

його уряди. Едуард Даладьє.  

Італія. Становище Італії після 

Першої світової війни. Корпоративна 

держава: ідея та реальність. 

Фашистський режим 

Беніто Муссоліні.  

Німеччина. Листопадова 

революція та становлення 

Веймарської республіки. Вплив 

світової економічної кризи в 



 – цілі та методи політики “великого 

стрибка” (спланованої модернізації) в 

СРСР;  

 – сутність протистояння між 

тоталітарними режимами та 

демократичними рухами як визначальну 

особливість історичного процесу в 

міжвоєнний період; 

 – світоглядне наповнення тоталітарних 

ідеологій, їхню спрямованість проти 

інтересів людини і засад людяності. 

Уміти: 

 – встановити хронологічну 

послідовність і синхронність 

фактів,пов’язаних ізекономічною 

стабільністю та світовою кризою у 

провідних країнах міжвоєнного світу, 

боротьбою за збереження демократичного 

устрою і становленням тоталітарних 

режимів у СРСР, Італії та Німеччині;  

 – виявити (з використанням історичної 

карти та інших джерел) зміни в 

геополітичній ситуації в Європі у зв’язку 

з утвердженням тоталітарних режимів; 

 – охарактеризувати добу “проспериті” в 

США, реформування Британської імперії, 

діяльність Народного фронту у Франції, 

Веймарську республіку і нацистський 

режим у Німеччині, фашистський режим 

в Італії, нову економічну політику та 

політику “великого стрибка” в СРСР; 

– встановити передумови, механізми та 

наслідки утвердження тоталітарних 

режимів в Італії та Німеччині; 

– висловлювати аргументовані судження 

про політичну діяльністьЕдуарда 

Даладьє;Адольфа Гітлера, Джеймса 

Рамсея Макдональда, Беніто Муссоліні, 

Франкліна Рузвельта, Йосифа Сталіна. 

Німеччині на політичне життя країни. 

Прихід до влади нацистів. Нацистська 

расистська ідеологія та антисемітизм. 

Політична і соціально-економічна 

сутність нацизму.  

Радянський Союз. “ Договірна 

федерація ” радянських республік. 

Утворення СРСР. Нова економічна 

політика. Спланована модернізація. 

Особливості комуністичного 

тоталітарного режиму. Сталінізм. 

Виклики міжвоєнного часу. 

Європа поміж економічною 

стабільністю та світовою кризою. 

Запровадження державного 

регулювання соціально-економічних 

процесів.  

Європа перед вибором між 

демократією та авторитаризмом. 

Радикалізація політичного життя. 

Громадянська війна в Іспанії.  

Ідеологічне осмислення нових 

реалій суспільного життя: комунізм, 

соціал-реформізм, неолібералізм, 

інтегральний націоналізм, фашизм і 

нацизм.  
 

 Орієнтовні теми практичних занять: 
– Європа: політика економії та протекціонізму, впровадження державного 

контролю над економікою. 
– Тоталітарні режими: державний контроль над публічним життям і суспільною 

свідомістю. 
– Комуністичний тоталітаризм: світоглядне наповнення і спрямованість. 
Орієнтовні назви навчальних проектів:  
– Геополітична ситуація в Європі у період між світовими війнами. 

– Суспільне життя міжвоєнної Європи та його осмислення у наукових працях 

і мистецьких творах. 

 6 год Розділ 4. Держави Центрально-Східної Європи 

 Знати: 

– зміст понять: санація, примусова 

асиміляція, сепаратистський рух, 

королівська диктатура;  

Відновлення польської 

державності. Становлення Другої 

Речі Посполитої. Переворот 1926 р. 

Юзеф Пілсудський.  



– час утворення нових держав у 

Центрально-Східній Європі, формування 

авторитарних режимів у регіоні, 

утворення Югославії; 

– особливості політики Польщі в 

Галичині та на Волині та причини 

наростання напруги між українцями та 

поляками в наслідок пацифікації, 

осадництва та полонізації;  

 – труднощі становлення нових 

незалежних держав у Центрально-Східній 

Європі; 

 – особливості авторитарних режимів у 

країнах Центрально-Східної Європи; 

 – перебіг економічних, політичних і 

культурних процесів у країнах 

Центрально-Східної Європи в 

міжвоєнний період; 

Уміти: 

 – синхронізувати процеси та події в 

країнах Центрально-Східної Європи; 

 – охарактеризувати геополітичне 

становище Центрально-Східної Європи в 

міжвоєнний період; 

 – встановити передумови становлення 

авторитаризму в країнах Центрально-

Східної Європи; 

– порівняти розвиток країн регіону в 

міжвоєнний період; 

 – охарактеризувати історичних діячів: 

Юзефа Пілсудського, Томаша Масарика.  

Чехословацька республіка. 

Томаш Масарик.  

Угорська революція. Режим М. 

Горті.  

Румунія в міжвоєнні роки. 

Королівська диктатура. Режим Й. 

Антонеску.  

Болгарія в міжвоєнний період. 

Політична нестабільність держави. 

Встановлення королівської 

диктатури.  

Утворення Королівства сербів, 

хорватів і словенців. Проголошення 

Югославії.  

Становище національних меншин і 

міжнаціональні відносини у країнах 

регіону. 
 

 Орієнтовні теми для практичних занять: 

– Центрально-Східна Європа: вибір між демократією й авторитаризмом. 

– Міжнаціональні відносини у державах Центрально-Східної Європи. 

Орієнтовна тема для навчального проекту: 

– Українська еміграція в Центрально-Східній Європі: політична діяльність і 

культурне життя. 

 Тематичний контроль 

6 год Розділ 5. Держави Азії та Латинської Америки 

 Знати: 

 – час національних революцій в Китаї і 

Туреччині;  

 – зміст понять: гандизм, етатизм, 

латифундія, хунта, сіонізм; 

 – вплив суперечностей Версальсько-

Вашингтонської системи на розвиток 

країн Азії й міжвоєнний період; 

Уміти: 

 – синхронізувати події економічного та 

суспільного життя Японії, Китаю, Індії. 

– виявити (за допомогою карти) 

геополітичні інтереси Японії в 

міжвоєнний період; 

Японія. Мілітаризація економіки, 

державних інституцій та суспільної 

свідомості населення. Зовнішня 

експансіоністська політика. 

Китай. Національна революція та 

боротьба за владу між КПК і 

Гомінданом. Чан Кайші.  

Індія. Розгортання 

антиколоніальної боротьби. Махатма 

Ганді. 

 Країни Передньої Азії. Розпад 

Османської імперії. Модернізація 

Туреччини та Ірану. Кемаль Ататюрк. 

Основні аспекти Близькосхідної 



– визначити особливості модернізаційних 

процесів у країнах Азії, 

антиколоніального руху в Індії та 

національного руху в Китаї; характерні 

риси, причини та наслідки мілітаризації 

Японії; 

 – проаналізувати економічне та 

суспільне життя населення в країнах Азії 

з позицій протистояння демократії та 

авторитаризму; 

 – висловлювати аргументовані судження 

про громадсько-політичну діяльність 

Махатми Ганді, Чан Кайші, Кемаля 

Ататюрка. 

проблеми. 

 

 

 5 год Розділ 6. Передумови Другої світової війни 

 Знати:  

 – зміст понять: політика 

“умиротворення”, аншлюс, Судетська 

проблема, “Мюнхен”, “Вісь”; 

– час утворення “Вісі”, Мюнхенської 

угоди, англо-франко-радянських 

переговорів у Москві, дату укладення 

пакту Молотова-Ріббентропа; 

 – причини кризи Версальсько-

Вашингтонської системи; 

– сутність політики “умиротворення” та 

її роль у наближенні Другої світової 

війни; 

Уміти: 

 – визначити (за допомогою історичної 

карти) вогнища війни на Далекому Сході, 

в Африці та Європі, сфери впливу 

Німеччини та СРСР за таємним 

протоколом до пакту Молотова-

Ріббентропа; 

 – визначити причини та наслідки 

політики “умиротворення”, радянсько-

німецького зближення й укладення пакту 

Молотова-Ріббентропа;  

– оцінити політичну позицію тадіяльність 

європейських лідерів в умовах назрівання 

війни. 

 

Вісь “Берлін – Рим – Токіо”. 

Нарощення озброєнь.  

Політика “ умиротворення ” 

агресора. Задоволення 

територіальних претензій Німеччини: 

“ аншлюс ” Австрії та Мюнхенська 

угода. Антикомінтернівський пакт. 

Підтримка Радянським Союзом 

гітлерівського режиму в 1933 – на 

початку 1941 рр. Підготвчі заходи 

Сталіна до військового вторгнення в 

Європу. 

Англо-франко-радянські переговори в 

Москві. Радянсько-німецький пакт 

про ненапад (пакт Молотова-

Ріббентропа) і таємні протоколи до 

нього. 

 Орієнтовна тема для практичного заняття: 

– Міжнародні відносини в другій половині 1930-х рр. у світлі історичних 

джерел. 

– Імперська політика Радянського Союзу. 

 

5 год Розділ 7. Друга світова війна 

 Знати: 

– зміст понять: дивна війна, новий 

порядок, Рух Опору, Голокост, 

антигітлерівська коаліція, Другий 

фронт, “Велика трійка”, 

Причини, характер, періодизація 

Другої світової війни. 

Характеристика основних періодів 

війни. Основні театри воєнних дій.  

Дипломатія часів війни. 



колабораціонізм; 

– хронологічні межіДругої світової 

війни та німецько-радянської війни, 

дати ключових битв/ військових 

операцій Другої світової війни, 

Нюрнберзького і Токійського судових 

процесів, утворення ООН; 

– характер, періодизацію, головні події, 

політичні, економічні та соціальні 

наслідки Другої світової війни; 

– внесок держав-членів 

антигітлерівської коаліції у досягнення 

перемоги над нацистською Німеччиною 

і її союзниками, створення ООН; 

– особливості окупаційного режиму та 

Руху Опору на окупованих територіях; 

Уміти: 

– визничити(за допомогою історичної 

карти) основні театри воєнних дій, 

місця основних битв, зміни державних 

кордонів у Європі, передбачені 

домовленостями у межах Великої 

трійки;  

– охарактеризувати течії в Русі Опору; 

– визначити передумови і наслідки 

Голокосту, виклики, перед якими 

опинилося людство в умовах Другої 

світової війни; 

– обґрунтувати власні судження щодо 

наслідків і уроків Другої світової війни; 

– оцінити роль провідних представників 

світової політичної та військової еліти 

(Франкліна Рузвельта, Вінстона 

Черчіля, Йосифа Сталіна, Дуайта Девіда 

Ейзенгауера та ін.) у ключових подіях 

Другої світової війни. 

Утворення антигітлерівської 

коаліції, її значення. Особливості 

окупаційного режиму і руху Опору.  

Людина під час війни. Голокост. 

Праведники народів світу.  

Капітуляція Німеччини та її 

союзників. Нюрнберзький і 

Токійський процеси над воєнними 

злочинцями.  

Політичні, економічні та соціальні 

наслідки Другої світової війни. 

 Орієнтовна тема для практичного заняття:  
– Примусова праця у Третьому Райху. Трагедія ув’язнених у німецьких 

концтаборах та їх доля. 

Орієнтовні теми для навчальних проектів: 
– Праведники народів світу: подвиг в ім’я людяності. 

– Друга світова в об’єктиві кінокамери/на сторінках літературних творів. 

 

 Тематичний контроль 

 

ІІ курс - 30 годин   

Всесвітня історія 

К-ть 

годин 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

4 год Розділ 1. ОБЛАШТУВАННЯ ПОВОЄННОГО СВІТУ 

 Знати:  Риси Ялтинсько-Потсдамської 



– зміст понять: конфронтація, 

біполярний (двополюсний) світ, 

Холодна війна, соціалістичний табір, 

доктрина; 

– час створення ООН, МОП, МАГАТЕ, 

ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Світового банку, 

ВООЗ; поділу Німеччини; утворення 

Північноатлантичного союзу (НАТО) і 

Варшавського блоку (ОВД); 

– характерні риси Ялтинсько-

Потсдамської системи міжнародних 

відносин;  

– мету, принципи та механізми 

діяльності ООН, спеціалізованих 

організацій під егідою ООН; 

– вплив “плану Маршалла” на 

відбудову повоєнної Європи і 

формування “двополюсного світу”; 

– значення “Загальної декларації прав 

людини” (1948 р.) і міжнародних 

пактів про права людини (1966 р.) як 

основи сучасного міжнародного права. 

Уміти: 

– встановити послідовність подій 

повоєнних часів, пов’язаних з 

утворенням “двополюсного світу”; 

– використовувати карту як джерело 

інформації про територіальні зміни в 

Європі за підсумками війни; 

– встановити причини і 

спрогнозувати можливі наслідки 

розв’язування Холодної війни. 

системи міжнародних відносин.   

Організація Об’єднаних Націй 

(ООН). Спеціалізовані організації під 

егідою ООН. “ Загальна декларація 

прав людини ” (1948 р.) і міжнародні 

пакти про права людини (1966 р.). 

Радянська окупація Східної 

Європи. Початок Холодної війни. 

Меморандум Дж. Кеннана і промова 

В. Черчіля в Фултоні. Доктрина 

Г. Трумена і “План Маршалла”. 

Поділ Німеччини. НАТО та 

Організація Варшавського договору 

(ОВД): закріплення біполярності 

світу. 

 

8 год Розділ 2. ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ ТА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ: 

ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 Знати:  

– зміст понять: маккартизм, 

неоконсерватизм, рейганоміка, 

тетчеризм, неолібералізм, економічне 

диво, соціальне ринкове господарство, 

брексіт;  

– час рейганоміки та тетчеризму, 

падіння авторитарних режимів у 

Греції, Португалії та Іспанії, виступів 

афроамериканців за громадянські 

права у США; “червоного травня” у 

Франції; укладення Римських угод та 

Маастрихтського договору;  

– основні тенденції розвитку 

політичних систем країн Заходу у 

другій половині ХХ – на початку 

ХХІ ст.; 

– причини утвердження США як 

провідної держави “ вільного світу ”; 

– значення об’єднання Німеччини й 

Концепція постіндустріального 

(інформаційного) суспільства.  

Зміцнення демократії на Заході 

після Другої світової війни: 

розширення прав людини.  

Падіння авторитарних режимів у 

Південно-Західній Європі в 1970-х 

рр. Утвердження принципів 

громадянського суспільства. 

Тенденції повоєнного розвитку 

партійних систем.  

Рух афроамериканців США за 

громадянські права. Мартин Лютер 

Кінг. 

Молодіжні виступи кінця 1960-х 

рр. Рух хіпі. Прояви 

етнонаціоналізму (проблеми 

Квебеку, Ольстеру, баскське 

питання). Боротьба за права 

конфесійних, мовних і сексуальних 



утворення Європейського Союзу; 

– внесок української діаспори в 

науково-технічну революцію. 

Уміти: 

– встановити послідовність і 

синхронність подій, пов’язаних з 

утвердженням у Західній Європі 

ліберальної демократії та соціальної 

ринкової економіки;  

– використовувати карту як джерело 

інформації про процеси економічної 

інтеграції Західної Європи; 

– охарактеризувати шведську 

соціальну модель, процеси зміцнення 

демократії та формування соціального 

ринкового господарства на Заході в 

другій половині ХХ – на початку ХХІ 

ст.; етнонаціональні проблеми Заходу 

та оцінити шанси на їх розв’язання у 

найближчому майбутньому; 

– визначити причини та наслідки 

тривалого економічного зростання в 

ФРН та Італії; руху афроамериканців 

за громадянські права, боротьби за 

права конфесійних, мовних і 

сексуальних меншин у країнах Заходу; 

– визначити причини та ознаки 

кризових явищ в ЄС, розробити 

стратегію їх подолання;  

– визначити роль США та ЄС в 

сучасних міжнародних відносинах; 

– висловити обґрунтоване судження 

про політичну діяльність Конрада 

Аденауера, Сильвіо Берлусконі, Тоні 

Блера, Шарля де Голя, Джона Кеннеді, 

Ангели Меркель, Франсуа Міттерана, 

Барака Обами, Рональда Рейгана, 

Маргарет Тетчер, Дональда Трампа, 

П’єра Трюдо. 

меншин.  

Транснаціональні корпорації. НТР 

і зростання ролі професійних 

фахівців і техніків. Перехід від 

виробництва товарів до виробництва 

послуг. Політика зменшення 

соціальної нерівності. “Німецьке 

економічне диво”. Рейганоміка. 

Тетчеризм. Соціальне ринкове 

господарство. Шведська соціальна 

модель. 

Об’єднання Німеччини. Від 

Європейського економічного 

співтовариства (ЄЕС) до 

Європейського союзу (ЄС). 

Проблема брексіту. 

Роль США та ЄС у сучасних 

міжнародних відносинах. 

 Орієнтовні теми для практичних занять:  

– Процеси демократизації в країнах Західної Європи і Америки у другій 

половині ХХ –  

початку ХХІ ст.: причини, специфіка і наслідки.  

– Молодіжна контркультура: вплив на формування постіндустріального світу. 

Орієнтовна тема для навчального проекту:  

– Українська діаспора в державах Північної Америки та Західної Європи. 

 Тематичний контроль 

6 год Розділ 3. ДЕРЖАВИ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ: 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 

 Знати:  

– зміст понять: Празька весна, 

оксамитова революція, перебудова, 

гласність, самоврядний соціалізм, 

соціалізм з людським обличчям, 

Результати Другої світової війни 

для народів Центрально-Східної 

Європи.  

Сталінська модель соціалізму та її 

втілення в Польщі, Угорщині, 



Солідарність, шокова терапія; 

– час Угорської революції, “Празької 

весни”, утворення РЕВ; перебудови в 

СРСР, “оксамитових революцій”, 

розпаду СРСР, Югославії та 

Чехословаччини; 

– вплив на розвиток регіону 

Центрально-Східної Європи 

політичних процесів в СРСР та 

Холодної війни; 

– особливості втілення сталінської 

моделі соціалізму в країнах 

Центрально-Східної Європи; 

Уміти:  

– визначити роль СРСР у формуванні 

соціально-економічної і політичної 

ситуації у країнах Центрально-Східної 

Європи у період сталінської диктатури 

та постсталінські часи; роль етнічних 

проблем у дестабілізації ситуації в 

колишній Югославії;  

– використовувати карту як джерело 

інформації про процес трансформації 

держав соціалістичного табору 

наприкінці 80-х років ХХ ст.; 

– встановити причини революції в 

Угорщині, Празької весни, розпаду 

СРСР і падіння комуністичних 

режимів у Східній Європі. 

– порівняти трансформаційні процеси 

в країнах Центрально-Східної Європи; 

– визначити роль країн Центрально-

Східної Європи в сучасних 

міжнародних відносинах;  

– висловити аргументовані судження 

щодо діяльності Олександра Дубченка, 

Йосифа Броз Тито, Леха Валенси, 

Вацлава Гавела.  

Болгарії, Румунії, Чехословаччині. 

Особливості розвитку Югославії. 

Доля українців у країнах 

Центрально-Східної Європи. 

Операція “Вісла”.  

Спроба економічної інтеграції 

соціалістичного табору. Рада 

економічної взаємодопомоги (РЕВ).  

Криза комуністичних режимів 

країн Центрально-Східної Європи. 

Антикомуністичні виступи: Угорська 

революція 1956 р. і “Празька весна” 

1968 р. Спроби модернізації 

суспільно-політичного устрою та 

радянська інтервенція в 

Чехословаччину. 

Завершення епохи Сталіна. 

“Хрущовська відлига”. Наростання 

системних кризових явищ у країнах 

регіону в 70–80-х рр. ХХ ст. 

Перебудова в СРСР. “Оксамитові 

революції” в країнах Східної Європи. 

Розпад Радянського Союзу, 

Югославії та Чехословаччини. 

Політичні, економічні, соціальні та 

національні трансформації.  

Країни Центрально-Східної 

Європи на початку ХХІ ст., їх роль у 

сучасних міжнародних відносинах. 

Політична, економічна та ідеологічна 

експансія Росії в регіоні. 

 Орієнтовні теми для навчальних проектів: 

– “Празька весна” 1968 року. 

– Роль лідерів у трансформаційних процесах у країнах Східної Європи на 

зламі 1980–1990-х рр. (на прикладі Вацлава Гавелла, Леха Валенси, інших). 

 Тематичний контроль 

5 год Розділ 4. ДЕРЖАВИ АЗІЇ, АФРИКИ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ: 

ВИБІР ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ 

 Знати: 

– зміст понять: Рух неприєднання, Рік 

Африки, апартеїд, Арабська весна, 

ісламська революція, ісламський 

фундаменталізм, деколонізаці; 

– час японського економічного дива, 

реалізації курсу “трьох червоних 

знамен” і культурної революції Мао 

Цзедуна, здобуття незалежності 

Японія. Повоєнне реформування 

держави. Хірохіто. Джерела та 

наслідки економічного піднесення. 

Внутрішньо- та зовнішньополітичні 

пріоритети. 

Китай. Проголошення КНР. Культ 

особи Мао Цзедуна. Великий 

стрибок, комуни, культурна 

революція. Трансформаційні процеси 



народами Індії, утворення Ізраїлю та 

Пакистану, ісламської революції в 

Ірані, початку “Арабської весни”, 

формування ІДІЛ, деколонізації 

Африки, ліквідації апартеїду, 

революції на Кубі; 

– причини й особливості “культурної 

революції” в Китаї, конфесійного 

протистояння в Південній Азії; 

Ісламської революції в Ірані, революції 

на Кубі; деколонізаційних процесів у 

світі; “японського економічного дива”, 

“чотирьох модернізацій” Ден Сяопіна, 

близькосхідної проблеми, “Арабської 

весни”, конфлікту в Сирії;  

– вплив конфлікту в Сирії та 

терористичної діяльності ІДІЛ на 

розвиток регіону і світу. 

Уміти: 

– встановити послідовність і 

синхронність подій, що відбулися в 

країнах Азії, Африки та Латинської 

Америки; 

– використовувати карту як джерело 

інформації про процес деколонізації 

Азії та Африки, геофактори, що 

сприяли формуванню тут військово-

політичних союзів й економічних 

регіонів; 

– визначити можливі способи 

врегулювання близькосхідної 

проблеми; подолання наслідків 

апартеїду; особливості соціально-

економічного та політичного розвитку 

країн Латинської Америки; 

– порівняти “японське економічне 

диво” з аналогічними явищами в 

Німеччині та Італії; основні тенденції 

розвитку країн Азії, Африки та 

Латинської Америки;  

– висловити аргументовані судження 

щодо діяльності Індіри Ганді, Фіделя 

Кастро, Нельсона Мандели, 

Джавахарлала Неру, Ден Сяопіна, 

Хірохіто, Мао Цзедуна. 

в Китаї на зламі ХХ–ХХІ ст. Ден 

Сяопін. 

Утворення Індійської республіки 

та Пакистану. Конфесійне 

протистояння в регіоні. ІНК. Індіра 

Ганді. Індія на зламі ХХ–ХХІ ст. 

Утворення Ізраїлю. Близькосхідна 

проблема та шляхи її врегулювання. 

Ісламська революція в Ірані. 

“Арабська весна”. Конфлікт у Сирії. 

Терористична діяльність. Ісламська 

держава Іраку і Леванту. 

Деколонізація Африки. Крах 

апартеїду. Країни регіону на зламі 

ХХ–ХХІ ст. 

Латинська Америка: особливості 

соціально-економічного та 

політичного розвитку країн регіону. 

Революція на Кубі. Фідель Кастро. 

Проблеми політичного та 

економічного життя 

латиноамериканських держав на 

зламі ХХ–ХХІ ст. 

 

 Орієнтовна тема для написання есе: 

– Сучасні країни Азії: діалог західної та східної цивілізацій 

 Узагальнення  

3 год Розділ 5. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 Знати: 

– зміст понять: Берлінська криза, 

Карибська криза, розрядка, нове 

політичне мислення, багатополярний 

світ, міжнародний тероризм; 

Динаміка Холодної війни. 

Протистояння НАТО і ОВД. 

Прояви міжнародної напруженості 

(Берлінська криза, війна в Кореї, 

Карибська криза, війни у В’єтнамі й 



– час Холодної війни, Берлінської і 

Карибської кризи, війн у Кореї, 

В’єтнамі, Афганістані, проведення 

Гельсінської конференції; 

– причини, ознаки, динаміку та 

наслідки Холодної війни, 

міжнародного тероризму; політики 

розрядки, Гельсінської конференції. 

Уміти: 

– використовувати карту як джерело 

інформації про події Холодної війни: 

Берлінську кризу, Карибську кризу, 

війну у Кореї та В’єтнамі, в 

Афганістані, сучасну геополітичну 

ситуацію у світі; 

– пояснити вплив Гельсінської 

конференції на міжнародні відносини 

на зламі ХХ–ХХІ ст.; 

– охарактеризувати Берлінську кризу, 

війну в Кореї, Карибську кризу, війни у 

В’єтнамі та Афганістані як прояви 

загострення міжнародних відносин в 

умовах Холодної війни; 

– пояснити процеси переходу від 

біполярності до багатополярного світу; 

вплив “нового політичного мислення” 

та розпаду СРСР на міжнародні 

відносини кінця ХХ ст. 

Афганістані).  

Період “розрядки” в міжнародній 

політиці. Гельсінська конференція 

1975 р. Рецидиви Холодної війни на 

зламі ХХ–ХХІ ст.  

Від біполярного до 

багатополярного світу. 

Проблема міжнародного 

тероризму. 

Агресія Росії проти України в 2014 р. 

Російсько-українська війна. 

 Орієнтовні теми для практичних занять: 

– Міжнародні відносини другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: точки 

перетину інтересів. 

– Демонтаж результатів періоду “розрядки”: причини і наслідки. 

 Узагальнення 

4 год Розділ 6. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ І КУЛЬТУРА 

 Знати:  

– зміст понять: науково-технічна 

революція (НТР), високі технології, 

неореалізм, функціоналізм, 

постмодернізм, соціальний реалізм, 

абстракціонізм, поп-арт; 

– динаміку, напрямки і здобутки НТР; 

– діяльність видатних представників 

науки, літератури, мистецтва і спорту 

другої половини ХХ – початку ХХІ ст; 

– базові художні принципи провідних 

мистецьких течій сучасності. 

Уміти: 

– охарактеризувати зміни у змісті та 

характері праці, соціальній структурі 

суспільства; 

– визначити вплив основних 

досягнень НТР на життя суспільства; 

сучасні тенденції в освіті, літературі, 

образотворчому мистецтві, архітектурі, 

Науково-технічно революція: 

наукові відкриття, нові галузі наук, 

високі технології, інтеграція науки і 

виробництва. 

Зміни у змісті та характері праці, 

соціальній структурі суспільства, 

якості життя людей країн світу. 

Розвиток систем соціального 

забезпечення. 

Становлення постіндустріального 

(інформаційного) суспільства. 

Культура “віртуальної реальності”. 

Освітні системи. Університети як 

автономні осередки науки й освіти. 

Розвиток літератури, образотворчого 

мистецтва, архітектури, музики, 

театру, кіно й спорту: домінуючі 

тенденції.  

 



музиці, театральному мистецтві, 

кінематографі й спорті; 

– порівняти зміст і характер праці, а 

також соціальну структуру модерного 

(індустріального) та постмодерного 

(інформаційного) суспільства; 

– визначити і пояснити різницю в 

умовах розвитку культури на теренах 

ЄС та в інших регіонах світу (на 

вибір); 

– визначити соціальні наслідки НТР. 

 Орієнтовні теми практичних занять: 

– Модерне (індустріальне) та постмодерне (інформаційне) суспільства: 

тяглість та зміни. 

Орієнтовні теми навчальних проектів:  

– Людина другої половини ХХ і початку ХХІ ст.: творець, митець, захисник. 

– Винаходи ХХ століття, які скоротили відстані та змінили світ. 

– Галерея сучасного мистецтва / Олімпійські ігри в сучасному світі (на вибір 

учителя/учительки або учня/учениці). 

– Визначні пам’ятки сучасної архітектури (створення інтерактивної карти). 

 Тематичний контроль 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Курс «Географія» завершує базову географічну освіту учнів загально-

освітніх навчальних закладів. Програма складена відповідно до типового 

навчального плану. Предмет вивчається на І курсі – 87 годин. 

Навчальна програма розроблена на основі положень Державного ста-

ндарту базової і повної загальної середньої освіти, згідно з яким географіч-

на 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 базується на принципах науковості, непере-

рвності й наступності шкільної географічної освіти, її інтеграції на основі 

внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, гуманізації, гуманітариза-

ції, диференціації навчального матеріалу відповідно до вікових особливостей 

учнів. 

Структура курсу. 

Курс географії «Географія: регіони та країни» спрямований на фо-

рмування в учнів знань про особливості населення й просторової організації 

господарської діяльності у  регіонах світу та окремих країнах,  умінь  орієн-

туватися у світових і регіональних соціально-економічних, суспільно-

політичних, екологічних процесах. 

Загальною метою «Географія: регіони та країни» є формування в  

учнів географічної картини світу на прикладі вивчення систем розселення 

та просторової організації економічної  діяльності в окремих регіонах і кра-

їнах 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 со-

ціальних 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 ви-

словлювати свої думки щодо сучасних процесів у світі;   

• обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, 

мотивування екологічно грамотної, здоров’язбережувальної поведінки; 

• формування картографічної грамотності й культури; 

• вироблення умінь користуватися джерелами географічної інформації, 

аналізувати її; застосовувати здобуті географічні знання в практичній діяль-

ності; 

• розвиток здатності до співробітництва під час виконання практичних ро-

біт та проведення досліджень;  

• заохочення засобами географії до самореалізації своїх здібностей, інтере-

сів та життєвих планів. 

Структура програми представлена Вступом і шістьма розділами. У 



 

 

Вступі окреслюються завдання курсу, особливості сучасної політичної карти 

світу, аналізуються ключові проблеми і тенденції світового господарського 

процесу. 

Розділи 1-5  програми спрямовані на ознайомлення з соціально-

економічними особливостями регіонів світу та регіональних диспропорцій у 

розвитку окремих країн.  

Завершується вивчення курсу розділом 6 «Україна в міжнародному 

просторі»,завданнями якого є розкрити геопросторову структуру світу, ви-

значити місце України на геополітичній карті світу, окреслити основні век-

тори сучасної української геополітики, міжнародні економічні зв’язки з регі-

онами та країнами світу, участь України в процесах європейської економіч-

ної інтеграції та реалізації стратегії сталого розвитку. 

Курс географії «Географічний простір Землі» розкриває сутність геог-

рафічної науки в цілому; інтегрує знання про природу, людину і господарсь-

ку діяльність; формує в учнів чіткі уявлення про основні закономірності бу-

дови і розвитку географічної оболонки та загальні суспільно-географічні за-

кономірності світу  з метою забезпечення сталого розвитку.  

Вивчення розділу «Географічний простір Землі» спрямовано на реалі-

зацію таких завдань: 

• розуміння  географічної оболонки як системи, її виникнення, функціо-

нування, закономірності будови і розвитку;  

• оволодіння вміннями вирішувати комплексні завдання, що потребують 

виявлення географічної ситуації на конкретній території, моделювання при-

родних, соціально-економічних і геоекологічних явищ і процесів з урахуван-

ням просторово-часових умов і чинників; 

• розвиток географічного мислення для орієнтації у проблемах територі-

альної організації суспільства, його взаємодії з природою, навичок грамотно-

го вирішення побутових та професійно орієнтованих завдань; 

• виховання патріотизму, толерантності до інших народів і культур, со-

ціально-відповідального ставлення до навколишнього середовища під час 

повсякденної трудової і побутової діяльності; 

• набуття компетентності в сферах: елементарного геоекологічного мо-

делювання і прогнозування; використання різноманітних географічних знань 

та умінь в побуті і в підготовці до майбутньої професійної діяльності; забез-

печення особистої безпеки, життєдіяльності й адаптації до умов навколиш-

нього середовища. 

Структура програми представлена Вступом і трьома розділами. Вступ 

спрямований на розкриття змісту предмета і завдань сучасної географічної 

науки, її структури, тенденцій розвитку, місця і ролі географії в системі при-

родознавчих наук, житті суспільства, розв’язанні його проблем. 

 У Розділі 1 «Топографія та картографія» подано аналіз різних видів 

географічних карт,  розкрито особливості роботи з ними та можливості їх 

використання у побуті та господарській діяльності. 

Розділ 2 «Загальні закономірності географічної оболонки Землі» вклю-

чає характеристику сфер географічної оболонки Землі, розкриває закономір-

ності та зв'язки в географічній оболонці. Географічна оболонка представлена 



 

 

як середовище життя людини і пов’язані з її діяльністю сучасні екологічні 

проблеми. 

У розділі 3 «Загальні суспільно-географічні закономірності світу» роз-

міщення і розвиток видів економічної діяльності і суспільства в сучасному 

світі розглядаються як результат людської діяльності, яка перетворює неод-

норідний у природному відношенні простір відповідно до об'єктивних еко-

номічних законів. Головна увага приділена людині. Такий підхід допомагає 

вибудувати знання про сучасний світ у струнку схему, зрозуміти просторову 

логіку розвитку економіки, прогнозувати реальні економічні результати по-

літичних рішень. 

Курс безпосередньо пов'язаний не тільки з попередніми курсами геог-

рафії, він також інтегрує знання, здобуті на заняттях з економіки, історії, ін-

форматики тощо. 

 

Організація освітнього процесу: форми і методи,  

технології навчання 

Окремі питання курсу доцільно пропонувати учням опрацьовувати са-

мостійно. Необхідно стимулювати їх пізнавальну діяльність, спонукати до 

використання типових планів комплексної характеристики територій (регіо-

нів та окремих країн), розвивати навички самостійного інформаційного і на-

укового пошуку, прогнозування та проектування.   

Курс географії має чітко визначену практичну спрямованість, яка реа-

лізується в ході виконання практичних робіт, аналітичних завдань та дослі-

джень. Вони спрямовані на розвиток умінь і навичок роботи з географічними 

картами та іншими джерелами інформації, а також передбачають розв’язання 

географічних, екологічних й соціально-економічних задач, здійснення порів-

няльного аналізу, проведення міні- досліджень, дискусій, семінарів, презен-

тацій, експертиз, круглих столів, ділових ігор, творчих робіт, індивідуальних 

і колективних проектів. Мета проведення цих робіт може бути різною – мо-

тиваційною, контролюючою тощо. 

Програмою передбачено виконання 17 практичних робіт. 

Обов’язковими для оцінювання у кожному семестрі є дві практичні роботи 

на вибір викладача. 

Тематика варіативних досліджень може бути змінена викладачем у ра-

мках вивчення відповідної теми. Із запропонованої тематики досліджень 

учень за бажанням вибирає 1-2 дослідження (упродовж року) та виконує його 

індивідуально або у групі. Результати дослідження презентуються учнями й 

оцінюються викладачем під час захисту чи представлення. 

Такі підходи сприятимуть формуванню не лише предметних (географі-

чних), а й ключових компетентностей (інформаційно-цифрової, соціальної і 

громадянської підприємницької, загальнокультурної та екологічної грамот-

ності тощо). 

У курсі «Географія» передбачено засвоєння географічної номенклатури, 

яка чітко регламентована у знаннєвому компоненті очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Велика роль у вивченні географії відводиться роботі з картою, статисти-



 

 

чним матеріалом для встановлення причинно-наслідкових зв'язків, правиль-

ного оцінювання найважливіших соціально-економічних питань. 

Викладач на власний розсуд може змінити розподіл годин між темами. 

Години резервного навчального часу викладач може використати на свій роз-

суд для глибшого вивчення або повторення певного навчального матеріалу з 

урахуванням здібностей і навчальних можливостей учнів або для тематично-

го оцінювання (уроків систематизації та узагальнення). 

При вивченні курсу «Географія» пропонуються такі форми занять: 

урок-лекція, урок-семінар, урок-дискусія, урок-«круглий стіл», урок-

контроль знань, урок роботи в Інтернеті, урок-практикум, урок-дослідження 

(міні-проект) тощо. 

Основними методами, які використовуються в різних поєднаннях є: 

- пояснювально-ілюстративний, що поєднує словесні методи (розпо-

відь, пояснення, робота з літературними джерелами) з ілюстрацією 

різних за змістом джерел (довідники, карти, схеми, діаграми, нату-

ральні об'єкти та ін.). 

- частково-пошуковий, що ґрунтується на використанні географічних 

знань, життєвого і пізнавального досвіду учнів. Прикладом такого 

методу є бесіда, яка залежно від дидактичних цілей уроку може бу-

ти перевірочною, евристичною, повторювально-узагальнюючою. 

Дослідницький метод як один з провідних способів організації пошуко-

вої діяльності учнів у навчальній роботі сприяє набуттю учнями умінь і на-

вичок самостійної роботи. 

Дослідницький метод використовується під час складання графіків, діа-

грам, схем, звітів, економіко-географічних характеристик територій; роботи з 

різними джерелами географічного змісту та над творчими завданнями. 

Значний вплив на результативність навчального процесу мають освітні 

технології: проблемного, модульного, особистісно орієнтованого, переверну-

того навчання, критичного мислення тощо. 

Така організація освітнього процесу передбачає: 

- зв'язок навчання з життям; 

- підвищення мотивації учнів до навчання; 

- реалізацію системно-діяльнісного підходу до навчання; 

- розвиток самостійності й активності учнів; 

- розвиток уміння адаптуватися до дійсності; 

- уміння спілкуватися, співпрацювати з людьми в різних видах діяль-

ності. 

 
Форми, способи і засоби перевірки та оцінювання результатів навчання 

Вивчення курсу «Географія» передбачає два види контролю: 

поточний - контроль під час вивчення теми (усне опитування, тесту-

вання, самостійні та практичні роботи, захисти проектів і проведених дослі-

джень тощо). 



 

 

підсумковий – контроль наприкінці вивчення розділу (теми) (усні та пи-

сьмові роботи, тести,  бесіди тощо). 

Оцінюючи результати навчальної діяльності учнів з географії, необхід-

но враховувати рівень засвоєння теоретичних знань і сформованості практи-

чних умінь, досвід творчої діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

І курс – 87 годин 
 

Географія: регіони та країни  
 

№ 

п/п  

К-ть 

год. 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 
Зміст навчального матеріалу 

1. 2 Вступ 

  Знаннєвий компонент: 

називає регіони світу (за класифікацією 

ООН): Європа, Азія, Океанія, Америка,  

Африка; 

показує на карті регіони світу; 

розрізняє поняття «регіон світу», «тери-

торія», «акваторія», «держава», «країна», 

«залежна територія»; 

наводить приклади джерел географічних 

знань про регіони та країни світу; 

Діяльнісний компонент: 

користується основними джерелами гео-

графічних знань про регіони світу; 

читає політичні карти світу та регіонів. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

розуміє: пізнавальну та конструктивну 

роль країнознавства у сучасному світі. 

     Що вивчає курс «Географія: 

регіони і країни». Регіони світу 

(за класифікацією ООН). Гло-

балізація як провідна тенденція 

розвитку сучасного світу. Пі-

знавальна та конструктивна 

роль країнознавства у сучасно-

му світі. 

     Джерела знань про регіони 

та країни світу. Сучасна політи-

чна карта світу та окремих регі-

онів. Головні об’єкти політич-

ної карти. 

2. 16 Розділ I. Європа 

2.1 7 Тема 1.Загальна характеристика Європи 

  Знаннєвий компонент: 

називає склад регіону; 

розрізняє форми державного правління і 

територіального устрою країн Європи; 

наводить приклади різних типів та підти-

пів країн Європи за рівнем економічного 

розвитку; кількісних та якісних змін на 

політичній карті регіону; 

показує на карті: 

• субрегіони Європи (Західна Європа, Пів-

нічна Європа, Південна Європа, Східна 

Європа); 

• країни Європи (Німеччина, Велика Бри-

танія, Франція, Італія, Австрія, Швей-

царія, Іспанія, Португалія, Польща, Бі-

лорусь, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Да-

нія, Ісландія, Бельгія, Нідерланди, Ірлан-

дія, Чехія, Словаччина, Угорщина, Руму-

нія, Молдова, Болгарія, Словенія, Хорва-

тія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Маке-

донія, Чорногорія, Литва, Латвія, Есто-

нія, Греція, Мальта, Кіпр, Росія); 

• основні райони видобування мінераль-

них ресурсів (Верхня Сілезія, Північне 

море, Скандинавія), лісозаготівлі, рекре-

ації; 

     Особливості економіко-

географічного положення Єв-

ропи. Склад регіону. Сучасна 

політична карта Європи. Форми 

державного правління і терито-

ріального устрою країн Європи. 

Прояви сепаратизму. Типи кра-

їн Європи за рівнем економіч-

ного розвитку. Інтеграційні 

процеси. Міжнародні організа-

ції в Європі: Європейський Со-

юз, Рада Європи. Країни Шен-

генської зони. Роль НATO у за-

гальноєвропейській системі 

безпеки. 

     Природні умови і ресурси 

регіону. 

     Населення Європи: демогра-

фічні процеси, природний та 

механічний рух. Демографічна 

політика. Структура населення 

регіону. Українська діаспора у 

країнах Європи. Урбанізація, 

субурбанізація, рурбанізація, 

джентрифікація.  Світові міста в 

Європі, міські агломерації, ме-



 

 

• «центральну вісь» розвитку Європи, 

найбільші промислові регіони (Рур у Ні-

меччині, Великий Лондон у Великій Бри-

танії, Іль-де-Франс у Франції, Верхньосі-

лезький у Польщі, Придніпров’я в Украї-

ні; Центральна Росія, Урал в Росії); 

• Лотаринзький мегаполіс; 

• найбільші морські порти (Роттердам, 

Антверпен, Лондон, Гамбург, Генуя, Ма-

рсель, Гавр, Барселона); 

• аеропорти-хаби (Хітроу, Руассі-Шарль-

де-Голль, Франкфурт-на-Майні); 

• найбільші фінансові центри Європи (Ло-

ндон, Париж, Цюріх, Амстердам, Фран-

кфурт-на-Майні); 

• світові міста в Європі (Лондон, Париж, 

Амстердам, Брюссель, Франкфурт-на-

Майні, Цюріх, Женева, Відень, Мілан); 

розуміє зміст понять «джентрифікація», 

«реіндустріалізація». 

Діяльнісний компонент: 

характеризує особливості демографічних 

та урбанізаційних процесів, розміщення 

населення в регіоні; 

здійснює необхідні обчислення для оці-

нювання забезпеченості окремих країн 

мінеральними ресурсами; 

порівнює чинники міжнародної спеціалі-

зації економічно розвинених країн і країн 

з перехідною економікою; 

обґрунтовує особливості спеціалізації 

сільського господарства та розміщення 

основних осередків переробної промисло-

вості в Європі; 

пояснює причини вузької спеціалізації 

промислового виробництва економічно ро-

звинених невеликих країн Європи; 

вирізняє особливості економіки країн Євро-

пи, зумовлені регіональною інтеграцією. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

робить висновки про причини нерівномі-

рності економічного розвитку країн  і су-

брегіонів Європи; 

прогнозує позитивні риси та ризики всту-

пу 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. 

гаполіси.  

     Особливості економіки країн 

Європи. Первинний сектор еко-

номіки. Добувна промисло-

вість: основні райони видобу-

вання палива, рудної та неруд-

ної сировини. Сільське госпо-

дарство. Лісове господарство. 

     Вторинний сектор економі-

ки. Переробна промисловість. 

Основні регіони промисловості. 

Реіндустріалізація. 

     Третинний сектор економі-

ки. Сфера послуг. Найважливі-

ші міжнародні транспортні ко-

ридори та вузли. Зв’язки Украї-

ни з країнами Європи.  

Практична робота 

1. Порівняльна характеристика 

структури промислового вироб-

ництва двох економічно розви-

нених невеликих країн Європи 

(на вибір учнів). 

Орієнтовні теми для дослі-

джень (за вибором уч-

ня/учениці) 

1. Інтеграційні та дезінтегра-

ційні процеси у Європі. 

2. Відновна електроенергетика 

в країнах Європи: регіональні 

особливості та відмінності. 

3. Структура й просторова ор-

ганізація виробництва чорних 

металів у країнах Європи. 

2.2. 9 Тема 2. Країни Європи 

  Знаннєвий компонент: 

називає основні показники, які визнача-

     Німеччина. Місце країни у 

світі та регіоні. Основні чинни-



 

 

ють місце країни у регіоні та світі; домі-

нуючі складники третинного, вторинного 

та первинного секторів економіки країн 

високорозвинених та середньорозвинених 

країн; 

наводить приклади промислових вироб-

ництв та послуг, що міжнародну спеціалі-

зацію окремих європейських країн; 

показує на карті найбільші міста країн, 

світові міста, промислові райони, найбі-

льші морські порти, аеропорти, фінансові 

та туристичні центри країн. 

Діяльнісний компонент: 

складає комплексну економіко-

географічну характеристику Німеччини, 

Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, 

Білорусі, Росії; картосхему просторової 

організації економіки країни; 

знаходить та систематизує необхідну 

інформацію для характеристики країни; 

використовує тематичні карти для обґру-

нтування особливостей системи розсе-

лення та розміщення виробництва товарів 

і послуг у межах країни; рейтинги показ-

ників соціально-економічного розвитку 

країн для обґрунтування їхнього місця у 

світі та регіоні; 

пояснює  особливості спеціалізації сільсь-

кого господарства та розміщення основ-

них регіонів промисловості; 

обґрунтовує особливості структури експорту 

й  імпорту товарів та послуг країн Європи. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

робить висновки про причини нерівномі-

рності економічного розвитку окремих 

районів у межах країни; 

оцінює вплив ТНК на економіку країн ре-

гіону;  

прогнозує перспективи розширення еко-

номічних зв’язків України з країнами Єв-

ропи в рамках Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом. 

 

ки, що визначають місце країни 

у міжнародному поділі праці 

(МГПП). Система розселення і 

роль федеральних земель в її 

розвитку. 

     Особливості сучасного пост-

індустріального розвитку країни. 

Домінуючі складники третин-

ного сектору. Промислові виро-

бництва, що визначають міжна-

родну спеціалізацію країни. 

Особливості аграрного сектору. 

Характерні риси просторової 

організації господарства. Зов-

нішні економічні зв’язки. Між-

народні зв’язки України з Німе-

ччиною. 

     Франція. Місце країни у світі 

та регіоні. Основні чинники, що 

визначають місце країни у між-

народному поділі праці. Систе-

ма розселення. Франкофонія. 

     Особливості сучасного пост-

індустріального розвитку країни. 

Домінуючі складники третин-

ного сектору. Промислові виро-

бництва, що визначають міжна-

родну спеціалізацію країни. Осо-

бливості аграрного сектору. 

Характерні риси просторової 

організації господарства. Зов-

нішні економічні зв’язки. Між-

народні зв’язки України з 

Францією.  

     Велика Британія. Місце кра-

їни у світі та регіоні. Основні 

чинники, що визначають місце 

країни у міжнародному поділі 

праці. Система розселення. 

Співдружність націй. 

     Особливості сучасного пост-

індустріального розвитку країни. 

Домінуючі складові третинного 

сектору. Промислові виробницт-

ва, що визначають міжнародну 

спеціалізацію країни. Особливо-

сті аграрного сектору. Характе-

рні риси просторової організації 

господарства. Зовнішні еконо-

мічні зв’язки. Міжнародні 

зв’язки України з Великою 

Британією. 

      Італія. Місце країни у світі 



 

 

та регіоні. Основні чинники, що 

визначають місце країни у між-

народному поділі праці. Систе-

ма розселення. 

     Особливості сучасного пост-

індустріального розвитку країни. 

Домінуючі складові третинного 

сектору. Промислові виробницт-

ва, що визначають міжнародну 

спеціалізацію країни. Спеціалі-

зація аграрного сектору. Харак-

терні риси просторової органі-

зації 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 між-

народному поділі праці. Систе-

ма розселення. Прискорений 

розвиток третинного сектору, 

сучасна транспортна система 

країни. Промислові виробницт-

ва, що визначають міжнародну 

спеціалізацію країни. Спеціалі-

зація аграрного сектору. Харак-

терні риси просторової органі-

зації господарства. Зовнішні 

економічні зв’язки. Міжнародні 

зв’язки України з Польщею. 

     Білорусь. Місце країни у сві-

ті та регіоні. Основні чинники, 

що визначають місце країни у 

міжнародному поділі праці. Си-

стема розселення. Промислові 

виробництва, що визначають 

міжнародну спеціалізацію краї-

ни. Спеціалізація сільського го-

сподарства. Особливості розви-

тку третинного сектору. Харак-

терні риси просторової органі-

зації 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 між-

народному поділі праці. Націо-

нальний склад населення. Укра-

їнська діаспора в Росії. Система 

розселення. Роль Москви у кон-

тролі та перерозподілі економі-

чних ресурсів країни. Промис-



 

 

лові виробництва, що визнача-

ють міжнародну спеціалізацію 

країни. Спеціалізація сільського 

господарства. Особливості роз-

витку третинного сектору. Ха-

рактерні риси просторової ор-

ганізації господарства. Зовнішні 

економічні зв’язки. Міжнародні 

зв’язки України з Росією. 

Практична робота 

2. Складання картосхеми прос-

торової організації економіки 

однієї з європейських країн 

«великої сімки» (за вибором). 

Орієнтовні теми для дослі-

джень (за вибором уч-

ня/учениці) 

1. «Нове обличчя» Руру – пост-

індустріальний розвиток: «зе-

лені» міста замість похмурих 

ландшафтів. 

2. Лондон, Берлін, Париж, Київ: 

схожість і відмінність сучасно-

го розвитку міст. 

3. Кластери в Італії як доміную-

ча форма організації виробниц-

тва товарів і послуг. 

3. 12 Розділ IІ. Азія 

3.1. 6 Тема 1. Загальна характеристика Азії 

  Знаннєвий компонент: 

називає склад регіону; 

наводить приклади країн Азії, що нале-

жать до різних типів та підтипів за рівнем 

економічного розвитку; 

показує на карті: 

• субрегіони (Західна Азія, Південна Азія, 

Південно-Східна Азія, Східна Азія, 

Центральна Азія); 

• країни Азії (Китай, Індія, Японія, Ізра-

їль, Республіка Корея, Сінгапур, Саудів-

ська Аравія, Іран, Казахстан, Туреччина, 

Грузія, Вірменія, Азербайджан, Туркме-

ністан, Узбекистан, Ірак, Пакистан, 

Сирія, Монголія,  Індонезія, Малайзія, 

Таїланд, Філіппіни, Шрі-Ланка, Мальдів-

ські Острови, В’єтнам, КНДР, Афганіс-

тан); 

• басейни видобутку нафти і природного 

газу (Перська затока, Центральноазій-

ський, Зондський); 

• кам’яного вугілля (Карагандинський у 

Казахстані, Північно-Східний у Китаї, 

Східний в Індії), країни зі значним видо-

    Особливості економіко-

географічного положення Азії. 

Склад регіону. Сучасна політи-

чна карта Азії. Форми держав-

ного правління і територіально-

го устрою країн Азії. Типи кра-

їн Азії за рівнем економічного 

розвитку. Міжнародні організа-

ції в Азії: АСЕАН, Ліга арабсь-

ких держав. Райони збройних 

конфліктів та проявів терориз-

му. 

     Природні умови і ресурси 

регіону. Населення Азії. Урба-

нізаційні процеси. Світові міс-

та, міські агломерації в Азії, ме-

гаполіси Японії та Китаю. Пра-

цересурсний потенціал. 

     Особливості економіки країн 

Азії. Первинний сектор еконо-

міки. Добувна промисловість. 

Сільське і лісове господарство.   

    Вторинний сектор економіки. 

Основні промислові осередки і 



 

 

бутком залізних руд (Китай, Індія, Ка-

захстан), мідних руд (Казахстан, Мон-

голія, Іран), олов’яних руд (Китай, Ма-

лайзія), вольфрамових руд (Китай); рай-

они лісозаготівлі, рекреації; 

• найбільші промислові райони (Тихоокеа-

нський в Японії, Північно-Східний у Ки-

таї, «Індійський Рур»); 

• світові міста в Азії (Гонконг/Сянган, Сін-

гапур, Токіо, Шанхай, Дубай, Пекін, Му-

мбай, Сеул, Нью-Делі, Стамбул, Банг-

кок); 

• мегаполіси (Токайдо в Японії, Дельта 

річки Янцзи, Гонконг/Сянган – Гуанчжоу 

в Китаї); 

• найбільші морські порти (Сінгапур, Нін-

бо-Чжоушань, Шанхай, Гонконг/Сянган, 

Пусан, Нагоя, Осака, Токіо, Гаосюн, Му-

мбай); 

• аеропорти-хабиу містах Пекін, Токіо, Го-

нконг/Сянган, Джакарта, Дубай, Банг-

кок, Сінгапур, Гуанчжоу, Шанхай, 

Стамбул; 

• найбільші фінансові центри Азії (Сінга-

пур, Гонконг/Сянган, Токіо, Сеул, Дубай, 

Шанхай). 

Діяльнісний компонент: 

характеризує: особливості демографіч-

них, урбанізаційних процесів та розмі-

щення населення в Азії, основні риси су-

часного стану економіки; 

пояснює виникнення міждержавних кон-

фліктів у регіоні; 

порівнює: ресурсозабезпеченість, праце-

ресурсний потенціал субрегіонів Азії; 

особливості господарства різних за рівнем 

економічного розвитку країн Азії; 

обґрунтовує  розміщення основних райо-

нів видобування мінеральних ресурсів, 

обробної промисловості в Азії; 

використовує тематичні карти для порі-

вняння спеціалізації сільського господар-

ства  субрегіонів Азії. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

робить висновки про причини нерівномі-

рності економічного розвитку субрегіонів 

Азії; 

оцінює вплив глобалізації, в т.ч. ТНК на 

місце країн Азії в міжнародному геогра-

фічному поділі праці; 

висловлює власні судження щодо шляхів 

вирішення міждержавних конфліктів у 

регіоні; 

регіони. Третинний сектор еко-

номіки. Найважливіші міжна-

родні транспортні коридори та 

вузли.  

    Нерівномірність економічно-

го розвитку субрегіонів Азії та 

особливості їх участі у міжна-

родному поділі праці. Зв’язки 

України з країнами Азії. 

Практична робота 

3. Порівняння продовольчого 

кошика жителів країн Західної 

та Східної Азії. 

Орієнтовні теми для дослі-

джень (за вибором уч-

ня/учениці) 

1. Екологічні виміри економіч-

ного зростання в країнах Азії. 

2. Географічне положення краї-

ни як чинник її економічного 

розвитку (на прикладі  Туреч-

чини і Сінгапуру). 

3. Країни Перської затоки – но-

вий осередок індустріалізації. 

  



 

 

ілюструє прикладами вплив політичних 

та економічних процесів у регіонах Азії 

на Україну. 

3.2. 6 Тема 2. Країни Азії 

  Знаннєвий компонент: 

називає домінуючі складники первинного, 

вторинного та третинного секторів еко-

номіки високорозвиненої країни та країн, 

що розвивається; 

розрізняє поняття «рівень урбанізованості 

країни» та «темпи урбанізації»; 

наводить приклади промислових вироб-

ництв та послуг окремих країн регіону; 

показує на карті найбільші міста країн, 

світові міста, промислові райони, техно-

поліси, найбільші морські порти, аеропо-

рти, фінансові й туристичні центри країн; 

Діяльнісний компонент: 

аналізує динаміку чисельності та статево-

вікову структуру населення окремих країн 

Азії на основі аналізу статево-вікових пі-

рамід; 

проектує вплив демографічних процесів 

на працересурсний потенціал країни; 

дає оцінку ресурсозабезпеченості окремих 

країн; 

складає: комплексну економіко-

географічну характеристику Японії, Ки-

таю, Індії; 

знаходить та систематизує необхідну 

інформацію для характеристики країни; 

ілюструє добірками статистичної інфор-

мації, графіками, діаграмами процеси ін-

формаційно-технологічного прориву 

Японії та Китаю; 

використовує тематичні карти для обґру-

нтування особливостей системи розсе-

лення, розміщення виробництва товарів і 

послуг у межах країни; рейтинги показ-

ників соціально-економічного розвитку 

країн для обґрунтування їхнього місця у 

світі та регіоні; 

порівнює чинники міжнародної спеціалі-

зації Японії, Китаю, Індії; 

пояснює  особливості спеціалізації сільсь-

кого господарства та розміщення основ-

них районів (центрів) обробної промисло-

вості; 

характеризує структуру експорту та ім-

порту товарів та послуг окремих країн ре-

гіону;  

обґрунтовує основні напрямки експорту 

капіталу й технологій та закордонного 

     Японія. Місце країни у світі 

та Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні. Основні чинники, що 

визначають місце країни у між-

народному поділі праці. Систе-

ма розселення. 

     Особливості сучасного пост-

індустріального розвитку країни. 

Домінуючі складники третин-

ного сектору. Промислові виро-

бництва, що визначають міжна-

родну спеціалізацію країни. 

Традиції і технології у сільсь-

кому господарстві. Транспортна 

система країни. Характерні ри-

си просторової організації гос-

подарства: Тихоокеанський 

промисловий район, мережа те-

хнопарків і технополісів. Зов-

нішні економічні зв’язки. Між-

народні зв’язки України з Япо-

нією. 

     Китай. Місце країни у світі 

та Азійсько-Тихоокеанському 

регіоні. Основні чинники, що 

визначають місце країни у між-

народному поділі праці. Систе-

ма розселення. 

     Експортна орієнтація еконо-

міки. Особливості розвитку і 

розміщення виробництв пер-

винної і вторинної сфери. До-

мінуючі складові третинного 

сектору. Характерні риси прос-

торової організації господарст-

ва. Спеціальні економічні зони. 

Зовнішні економічні зв’язки. 

Міжнародні зв’язки України з 

Китаєм. 

      Індія. Місце країни у світі та 

регіоні. Основні чинники, що 

визначають місце країни у між-

народному поділі праці. Систе-

ма розселення. 

     Особливості структури еко-

номіки країни, що розвивається. 

Спеціалізація сільського госпо-

дарства. Видобування мінера-

льних ресурсів. Промислові ви-



 

 

підприємництва Японії. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

робить висновки про причини нерівномі-

рності економічного розвитку окремих 

районів у Китаї, Японії та Індії; 

порівнює позитивні та негативні насліди 

глобалізації в економіці та культурі Япо-

нії, Китаю та Індії; 

оцінює роль державних інституцій та гро-

мадянського суспільства у розвитку краї-

ни; 

висловлює власні судження що до перспе-

ктив взаємовигідного співробітництва 

України з країнами Азії. 

робництва, що визначають між-

народну спеціалізацію країни. 

Особливості розвитку третин-

ного сектору. Характерні риси 

просторової організації госпо-

дарства. Зовнішні економічні 

зв’язки. Міжнародні зв’язки 

України з Індією. 

Практична робота 

4. Аналіз статево-вікових піра-

мід Японії, Китаю та Індії з ме-

тою оцінювання працересурс-

ного потенціалу країн. 

Орієнтовні теми для дослі-

джень (за вибором уч-

ня/учениці) 

1. Острови Кюсю і Хоккайдо: 

контрасти Японії. 

2. Унікальність економічної си-

стеми Китаю. 

3. «Коридори зростання»  в Ін-

дії. 

4. 3 Розділ IІІ. Океанія 

4.1. 1 Тема 1. Австралія 

  Знаннєвий компонент: 

називає чинники міжнародної спеціаліза-

ції країни; 

показує на карті: 

• райони видобутку корисних копалин на 

території Австралії (кам’яного вугілля, 

залізних, алюмінієвих, мідних руд, золо-

та); 

• найбільші промислові осередки Австра-

лії (Південно-Східний, Південно-

Західний); 

• найбільші морські порти (Мельбурн, Сід-

ней, Перт, Брісбен); 

• світові міста в Австралії (Сідней, Мель-

бурн). 

Діяльнісний компонент: 

аналізує динаміку природного та механіч-

ного руху населення країни; 

проектує вплив демографічних та мігра-

ційних процесів на працересурсний поте-

нціал 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 обґру-

нтування особливостей системи розсе-

     Місце країни у світі та регіо-

ні. Основні чинники, що визна-

чають місце країни в міжнарод-

ному поділі праці. Система роз-

селення. Українська діаспора в 

Австралії. 

     Особливості сучасного роз-

витку країни. Домінуючі скла-

дові третинного сектору. Виро-

бництва, що визначають міжна-

родну спеціалізацію країни. Гео-

графія вторинного та третинно-

го секторів господарства. Хара-

ктерні риси просторової органі-

зації виробництва товарів та 

послуг. Зовнішні економічні 

зв’язки, міжнародні зв’язки Ук-

раїни з Австралією. 

Орієнтовні теми для дослі-

джень (за вибором уч-

ня/учениці) 

1. Національні парки Австралії 

як об’єкти міжнародного тури-

зму. 

2. Розвиток Західної Австралії у 

контексті зростання глобально-

го попиту на природні ресурси. 

3. Канберра – політико-

адміністративний центр країни. 



 

 

лення та розміщення виробництва товарів 

і послуг у межах країни; 

знаходить та систематизує необхідну 

інформацію для характеристики країни; 

пояснює  особливості зональної спеціалі-

зації сільського господарства та розмі-

щення основних осередків добувної та 

обробної промисловості в країні; 

характеризує структуру експорту та ім-

порту товарів та послуг країни; 

обґрунтовує основні напрямки експорту 

сировини та імпорту капіталу й техноло-

гій. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

робить висновки про причини нерівномі-

рності економічного розвитку окремих 

районів країни; 

зіставляє позитивні та негативні насліди 

діяльності ТНК в Австралії; 

висловлює власні судження щодо особли-

востей державного устрою країни; 

оцінює місце Австралії на світовому рин-

ку продукції первинного сектору еконо-

міки. 

4.2. 2 Тема 2. Мікронезія, Меланезія, Полінезія 

  Знаннєвий компонент: 

називає приклади країн, що включені до 

складу Мікронезії, Меланезії та Полінезії; 

показує на карті: 

• Мікронезію, Меланезію, Полінезію; 

• держави (Федеративні Штати Мікроне-

зії, Маршалові Острови, Папуа-Нова 

Гвінея, Соломонові Острови, Вануату, 

Палау, Фіджі, Тонга, Науру, Самоа, Кі-

рибаті, Нова Зеландія); 

• залежні території (острів Гуам, Амери-

канське Самоа, Нова Каледонія, Францу-

зька Полінезія, Острови Кука, Піткерн). 

Діяльнісний компонент: 

знаходить та систематизує необхідну 

інформацію для характеристики країни; 

пояснює особливості міжнародної спеціа-

лізації країн; 

обґрунтовує рівень економічного розвит-

ку більшості  країн. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

висловлює власні судження що до перспе-

ктив економічного розвитку країн. 

     Особливості географічного 

положення регіону. Держави та 

залежні території, що входять 

до складу Мікронезії, Меланезії 

та Полінезії. Основні чинники, 

що визначають місце країни в 

міжнародному поділі праці. Ви-

ди господарської діяльності, що 

визначають міжнародну спеціалі-

зацію країн. Кустарні промисли 

і ремесла. Зовнішні економічні 

зв’язки. Розташування військо-

вих баз іноземних держав. 

Орієнтовні теми для дослі-

джень (за вибором уч-

ня/учениці) 

1. Нова Зеландія –  високороз-

винена країна зі сприятливими 

умовами для ведення бізнесу. 

2.  Країни Океанії – регіон екзо-

тичного туризму. 

5. 11 Розділ IV. Америка 

5.1. 6 Тема 1. Загальна характеристика Америки 

  

Знаннєвий компонент: 

називає склад регіону; 

наводить приклади країн Америки, що 

     Особливості географічного 

положення Америки. Склад ре-

гіону. Сучасна політична карта 



 

 

належать до різних форм державного пра-

вління,  різних типів та підтипів за рівнем 

економічного розвитку;   

показує на карті: 

• субрегіони (Північна Америка, Центра-

льна Америка, Карибський басейн, Пів-

денна Америки); 

• країни Америки (США, Канада, Мекси-

ка, Бразилія, Аргентина, Перу, Колумбія, 

Венесуела, Чилі, Еквадор, Уругвай, Пара-

гвай, Болівія, Панама, Ямайка, Гаїті, 

Домініканська Республіка); 

• залежні території (Аруба, Кайманові ос-

трові, Бермудські острови, Віргінські 

острови, Пуерто-Ріко, Французька Гвіа-

на, Мальвінські/Фолклендські острови); 

• мегаполіси (Приатлантичний, Приозер-

ний, Каліфорнійський);  

• основні райони видобування мінераль-

них ресурсів (Техаський, Аляскинський, 

Каліфорнійський, Мексиканської затоки, 

Західноканадський, Центральноамери-

канський басейни видобування нафти; 

Аппалацький в США, Західний у Канаді 

вугільні басейни, рудний пояс Анд-

Кордильєр); 

• осередки переробної промисловості 

(Приатлантичний, Приозерний, Примек-

сиканський); 

• трансконтинентальні магістралі (Тран-

самазонська, Панамериканське шосе); 

• найбільші морські порти (Лос-Анджелес, 

Ванкувер, Нью-Йорк, Філадельфія, Са-

ванна, Колон, Сантус); аеропорти-хаби 

(Атланта, О’Хара в Чикаго, Лос-

Анджелес, Даллас); 

• найбільші фінансові центри Америки 

(Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, 

Бостон, Торонто, Чикаго); 

• світові міста в Америці (Нью-Йорк, Чи-

каго, Торонто, Сан-Паулу, Лос-

Анджелес, Мехіко, Буенос-Айрес, Сан-

Франциско, 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 пе-

вними видами природних ресурсів; 

вирізняє основні риси господарства клю-

чових країн нової індустріалізації та неве-

Америки. Форми державного 

правління і територіального ус-

трою країн, типи країн за рів-

нем економічного розвитку. 

Міжнародні організації 

НАФТА, Меркосур, НATO. 

     Природні умови і ресурси 

регіону. Населення Америки. 

Урбанізаційні процеси.  Систе-

ма розселення.  

     Особливості економіки країн 

Америки. Роль американських 

ТНК в економіці регіону. Пер-

винний сектор економіки. Сіль-

ське господарство: вплив при-

родних, історичних чинників та 

глобалізації на спеціалізацію. 

Лісове господарство. Вторин-

ний сектор економіки. Основні 

осередки промисловості в регі-

оні. 

    Третинний сектор економіки. 

Найважливіші міжнародні тра-

нспортні магістралі, вузли. Не-

рівномірність економічного ро-

звитку  субрегіонів Америки. 

Особливості їх участі в міжна-

родному поділі праці. Зв’язки 

України з країнами Америки. 

Практична робота 

5. Складання картосхеми типо-

логії країн Америки за рівнем їх 

економічного розвитку. 

Орієнтовні теми для дослі-

джень (за вибором уч-

ня/учениці) 

1. «Бананові республіки»: типо-

ві ознаки та сучасний розвиток. 

2. Панамериканське шосе – до-

рога через три Америки. 

3. Туризм як чинник розвитку 

країн Карибського басейну. 



 

 

ликих країн плантаційного господарства; 

класифікує  країни за рівнем розвитку 

третинного сектору господарства; 

пояснює розміщення основних промисло-

вих районів і центрів, світових міст у ре-

гіоні; 

обґрунтовує напрямки розвитку транспорт-

ної інфраструктури в регіоні. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

робить висновки про причини нерівномі-

рності економічного розвитку субрегіонів 

Америки; 

оцінює вплив інтеграційних процесів у 

регіоні на економічний розвиток країн; 

дискутує щодо ролі США у соціально-

економічному розвитку регіону. 

висловлює власні судження про роль ТНК 

в економіці країн регіону; 

пропонує власні оригінальні ідеї що до 

подолання відсталості окремих країн ре-

гіону. 

5.2. 5 Тема 2. Країни Америки 

  Знаннєвий компонент: 

називає домінуючі складники третинного, 

вторинного та первинного секторів еко-

номіки високорозвиненої країни та країн, 

що розвивається; 

показує на карті найбільші міста, світові 

міста, промислові райони, технополіси, 

найбільші аеропорти, морські порти, фі-

нансові центри та туристичні райони кра-

їн; 

наводить приклади промислових вироб-

ництв та послуг, що визначають міжнаро-

дну спеціалізацію країн Америки. 

Діяльнісний компонент: 

знаходить та систематизує необхідну 

інформацію для характеристики країни; 

аналізує статистичну інформацію щодо 

динаміку чисельності населення, природ-

ного та механічного руху, статево-вікову 

структуру населення країн; 

проектує вплив демографічних процесів 

на працересурсний потенціал країни; 

складає: комплексну економіко-

географічну характеристику США, Кана-

ди, Бразилії; 

використовує тематичні карти для обґру-

нтування особливостей системи розсе-

лення та розміщення виробництва товарів 

і послуг у межах країни; рейтинги показ-

ників соціально-економічного розвитку 

країн для обґрунтування їхнього місця у 

     США. Місце країни у світі та 

регіоні. Основні чинники, що 

визначають місце країни в між-

народному поділі праці. Систе-

ма розселення. Українська діас-

пора США. 

     Особливості сучасного пост-

індустріального розвитку країни. 

Домінуючі складові третинного 

сектору. Промислові виробницт-

ва, що визначають міжнародну 

спеціалізацію країни. Особливо-

сті аграрного сектору. Характе-

рні риси просторової організації 

господарства. Зовнішні еконо-

мічні зв’язки. Міжнародні 

зв’язки України зі США. 

     Канада. Місце країни у світі 

та регіоні. Основні чинники, 

що визначають місце країни в 

міжнародному поділі праці. 

Система розселення. Українсь-

ка діаспора в Канаді. Особли-

вості сучасного розвитку країни. 

Домінуючі складові третинного 

сектору. Виробництва, що ви-

значають міжнародну спеціалі-

зацію країни. Характерні риси 

просторової організації. Зовні-

шні економічні зв’язки. Міжна-

родні зв’язки України з Кана-



 

 

світі та регіоні; 

установлює чинники міжнародної спеціа-

лізації США, Канади, Бразилії; 
ілюструє добірками статистичної інфор-

мації, графіками, діаграмами процес пе-

реходу США до інформаційного суспіль-

ства; 

пояснює  особливості розміщення основ-

них промислових районів (центрів) обро-

бної промисловості та формування спеці-

алізованих районів товарного сільського 

господарства, існування мало освоєних та 

неосвоєних районів у межах країн; 

характеризує структуру експорту та ім-

порту товарів та послуг США, Канади, 

Бразилії;  

обґрунтовує основні напрямки експорту 

капіталу й технологій та закордонного 

підприємництва із США. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

робить висновки про доцільність 

використання досвіду США та Канади, 

потенціалу української діаспори в цих 

країнах у реформуванні економіки в Ук-

раїні; 

оцінює роль економічної свободи і підп-

риємництва в соціально-економічному 

розвитку США; 

зіставляє позитивні та негативні економі-

чні та екологічні насліди глобалізації в  

Бразилії; 

висловлює власні судження щодо перспе-

ктив взаємовигідного співробітництва 

України з Канадою та США; 

пропонує власні ідеї щодо об’єднання зу-

силь людства задля призупинення знеліс-

нення сельви. 

дою.  

     Бразилія. Місце країни у сві-

ті та регіоні. Основні чинники, 

що визначають місце країни у  

міжнародному поділі праці. Ро-

зселення. Особливості структу-

ри економіки країни, що розви-

вається. Видобування мінера-

льних ресурсів. Спеціалізація 

сільського господарства. Про-

мислові виробництва, що визна-

чають міжнародну спеціалізацію 

країни. Особливості розвитку 

третинного сектору. Характерні 

риси просторової організації. 

Зовнішні економічні зв’язки. 

Міжнародні зв’язки України з 

Бразилією. 

Практична робота 

6. Порівняльна характеристика 

машинобудування США, Кана-

ди та Бразилії. 

Орієнтовні теми для дослі-

джень (за вибором уч-

ня/учениці) 

1. Форми територіальної органі-

зації новітніх видів промисло-

вого виробництва у США. 

2. Економічна взаємодія вздовж 

державного кордону між Мек-

сикою і США. 

3. Складники підприємницького 

успіху української діаспори в 

Канаді та США.   

6. 5 Розділ V. Африка 

6.1. 2 Тема 1. Загальна характеристика Африки 

  Знаннєвий компонент: 

називає субрегіони Африки; 

наводить приклади кількісних і якісних 

змін на політичній карті Африки; 

показує на карті: 

• субрегіони (Північна Африка, Західна 

Африка, Південна Африка, Східна Афри-

ка, Центральна Африка); 

• країни Африки (Єгипет, Лівія, Алжир, 

Туніс, Марокко, Ефіопія, Чад, Сомалі, 

Сенегал, Нігерія, Габон, Гвінея, Гана, 

Демократична Республіка Конго, Танза-

нія, Замбія, Зімбабве, Ангола, Намібія, 

Південна Африка, Мадагаскар, Сейшель-

     Особливості географічного 

положення Африки. Склад регі-

ону. Сучасна політична карта 

Африки. Форми державного 

правління і територіального ус-

трою країн, типи країн за рів-

нем економічного розвитку. 

Райони збройних конфліктів, 

проявів тероризму. Природні 

умови і ресурси регіону. Насе-

лення Африки. Урбанізаційні 

процеси.  Система розселення.  

     Особливості економіки країн 

Африки. Первинний сектор 



 

 

ські Острови); 

• райони видобутку корисних копалин: 

Сахарський та Гвінейської затоки басей-

ни нафти і природного газу, Мідний пояс, 

вугільні басейни ПАР і Зімбабве, алюмі-

нієві руди Західної Африки; залізні руди, 

золото, алмази Південної Африки; фос-

форити Марокко, Тунісу; 

• найбільші морські та авіаційні порти 

(Александрія, Каїр, Касабланка, Дакар, 

Лагос, Момбаса, Кейптаун, Дурбан, Дар-

Ес-Салам); 

• світові міста в Африці (Йоганнесбург, 

Каїр, Кейптаун, Дакар, Лагос, Найробі). 

Діяльнісний компонент: 

характеризує політичну карту регіону; 

аналізує статистичну інформацію щодо 

відтворення населення, рівнів і темпів ур-

банізації в Африці; 

порівнює особливості ресурсозабезпече-

ності та спеціалізації субрегіонів Африки; 

пояснює особливості кордонів, розміщен-

ня населення, центрів переробної промис-

ловості, районів товарного сільського го-

сподарства, портів, світових міст. 

встановлює взаємозв’язки між районами 

поширення збройних конфліктів та при-

родними ресурсами, які є джерелом фі-

нансування цих протистоянь; районами 

видобування корисних копалин та товар-

ного землеробства і конфігурацією транс-

портної системи в субрегіонах; 

обґрунтовує напрямки розвитку транспо-

ртної інфраструктури в регіоні; 

використовує тематичні карти для обґру-

нтування інтенсивності прояву глобаль-

них проблем людства в субрегіонах. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

робить висновки про причини відсталос-

ті соціально-економічного розвитку країн 

Африки; 

оцінює вплив ТНК і розвинених країн на 

спеціалізацію країн регіону; 

дискутує щодо впливу гуманітарної до-

помоги міжнародних організацій і світо-

вої громадськості африканським країнам; 

пропонує власні ідеї щодо вирішення про-

блем знелісення та опустелення в окремих 

регіонах та країнах. 

економіки. Сільське господарс-

тво. Лісове господарство. Добу-

вна промисловість.  Вторинний 

сектор економіки. Особливості 

розміщення промислових цент-

рів у регіоні. Третинний сектор 

економіки: особливості станов-

лення і закономірності розмі-

щення. Найважливіші міжнаро-

дні транспортні магістралі, вуз-

ли. Туристичні райони. 

     Нерівномірність економічно-

го розвитку  субрегіонів Афри-

ки. Особливості їх участі в між-

народному поділі праці. Зв’язки 

України з країнами Африки. 

Практична робота 

7. Позначення на контурній ка-

рті Африки основних районів 

видобування нафти, залізних, 

мідних та алюмінієвих руд, 

центів їх переробки (збагачен-

ня), основних транспортних ма-

гістралей та портів експорту-

вання. 

Орієнтовні теми для дослі-

джень (за вибором уч-

ня/учениці) 

1. Кордони на політичній карті 

Африки: особливості деліміта-

ції та демаркації. 

2. Ангола: успішний розвиток 

після війни. 

3. Вплив колоніального мину-

лого на сучасну міжнародну 

спеціалізацію та просторову 

структуру господарства  країн 

Тропічної Африки. 

6.2. 3 Тема 2. Країни Африки 

  Знаннєвий компонент: 

називає домінуючі складники первинного, 

вторинного та третинного секторів еко-

Єгипет. Місце країни у світі та 

регіоні. Основні чинники, що 

визначають місце країни в між-



 

 

номіки Єгипту та ПАР; 

показує на карті найбільші міста країн, 

світові міста, промислові райони, найбі-

льші морські порти, аеропорти, фінансові 

й туристичні центри країн. 

Діяльнісний компонент: 

знаходить та систематизує необхідну 

інформацію для характеристики країни; 

складає: комплексну економіко-

географічну характеристику Єгипту та 

ПАР; 

використовує тематичні карти для обґру-

нтування особливостей системи розсе-

лення та розміщення виробництва товарів 

і послуг у межах країни; 

порівнює чинники розвитку міжнародної 

спеціалізації Єгипту та ПАР; 

ілюструє добірками інформації з різних 

джерел контрастність соціально-

економічних 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 се-

ред країн Африки; 

висловлює власні судження що до перс-

пектив економічного зростання в країнах 

Африки в умовах глобалізації. 

народному поділі праці. Систе-

ма розселення. Особливості 

структури економіки країни, що 

розвивається.  Види діяльності, 

що визначають міжнародну спе-

ціалізацію країни: транспорт, 

туризм, видобування мінераль-

них ресурсів, сільське госпо-

дарство. Характерні риси прос-

торової організації 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 між-

народному поділі праці. Сис-

тема розселення. Особливості 

структури економіки. Виробни-

цтва, що визначають міжнародну 

спеціалізацію країни. Особли-

вості розвитку третинного сек-

тору економіки. Характерні ри-

си просторової організації еко-

номіки. Зовнішні економічні 

зв’язки. Міжнародні зв’язки 

України з ПАР.  

Орієнтовні теми для дослі-

джень (за вибором уч-

ня/учениці) 

1. «Три кити» економіки Єгип-

ту: Суецький канал, нафта, ту-

ризм. 

2. ПАР серед країн Африки. 

3. ПАР: одна держава – три 

столиці. 

7. 3 Розділ VІ. Україна в міжнародному просторі 

7.1. 1 Тема 1.Україна в геополітичному вимірі 

  Знаннєвий компонент: 

розуміє зміст поняття «геополітична ка-

рта світу»; 

називає основні геополітичні центри си-

ли. 

Діяльнісний компонент: 

визначає місце України на геополітичній 

карті світу; 

пояснює вплив окремих чинників, які зу-

мовлюють геополітичну роль України; 

аргументує домінуючі вектори зовніш-

ньої політики. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

Геополітична структура сучас-

ного світу. Місце України на 

сучасній геополітичній карті 

світу. Основні вектори сучасної 

української геополітики. 



 

 

оцінює за певними критеріями вплив на 

Україну геополітичних центрів сили; 

висловлює власні думки й ідеї щодо сцена-

рію геополітичного майбутнього України. 

7.2. 2 Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин 

  Знаннєвий компонент: 

називає основні регіони й країни-

торговельні партнери України; 

наводить приклади країн-інвесторів та 

великих ТНК в України, районів транско-

рдонного співробітництва, приклади між-

народних науково-технічних проектів за 

участі України; 

показує на карті напрямки товарного ек-

спорту з України, міжнародні транспортні 

коридори на території України, основні 

туристичні потоки до України;  

Діяльнісний компонент: 

характеризує місце України на світових 

ринках товарів та послуг, капіталу. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

оцінює: зміни міжнародної спеціалізації 

України у зв’язку з інтеграцією в Євро-

пейський економічний простір; 

пропонує шляхи оптимізації зовнішньо-

економічної діяльності України в кон-

тексті сталого розвитку. 

Просторові аспекти міжнарод-

них економічних зв’язків Укра-

їни з регіонами та країнами сві-

ту: географія зовнішньої торгі-

влі товарами, транспортних і 

туристичних послуг, прямих 

іноземних інвестицій, науково-

технічного співробітництва. 

Великі ТНК в Україні. Участь 

України в процесах європейсь-

кої економічної інтеграції. Міс-

це України в системі глобаль-

них економічних відносин у 

контексті сталого розвитку. 

  Географічний простір Землі 
1  1 Вступ 

  Знаннєвий компонент: 

називає об’єкт дослідження та структурні 

компоненти географії;  

пояснює значення  поняття  «геосистема». 

Діяльнісний компонент: 

розрізняє рівні геосистем; 

визначає причини та наслідки природних і су-

спільних процесів. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

висловлює судження щодо пізнавальної  та 

конструктивної ролі географії   

Географія як система наук. 

Об’єкт дослідження географії. 

Поняття «геосистема». Рівні гео-

систем.   Пізнавальна та конструк-

тивна роль географії  

2 6 Розділ І. Топографія та картографія 
2.1 3 Тема 1. Топографія   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаннєвий компонент: 

називає елементи топографічної карти; 

знає основні умовні позначення топографіч-

них карт. 

Діяльнісний компонент: 

розрізняє географічні та прямокутні коорди-

нати точок, види масштабу, азимута; 

визначає за топографічною картою географіч-

ний і магнітний азимути,  географічні та пря-

мокутні координати точок, абсолютну і відно-

сну висоту місцевості, падіння річки, масштаб 

плану і карти за прямокутною сіткою;    

читає топографічні карти, плани міст, схеми 

Топографічна карта: проекція, ро-

зграфлення. 

Географічні і прямокутні коорди-

нати. Прямокутна (кілометрова) 

сітка. 

Основні умовні позначення топо-

графічних карт для зображення 

об’єктів місцевості та рельєфу.  

Вимірювання на топографічній 

карті за  масштабом і кілометро-

вою сіткою. 

Використання азимутів. 

Плани населених пунктів. 



 

 

 

 

 

руху транспорту; 

розпізнає на місцевості об’єкти, зображені на 

топографічній карті; 

описує за топографічною картою рельєф діля-

нки місцевості; 

уміє орієнтуватися на місцевості  за допомо-

гою  топографічної карти, плану; 

розв’язує задачі за топографічною картою. 

Ціннісний компонент: 

оцінює значення топографічних карт  у побуті 

та господарській діяльності; 

робить висновки щодо актуальності знань і 

навичок роботи з топографічною картою 

Практичне використання топо-

графічних карт, планів. 

Практичні роботи 

1. Визначення  на топографічній 

карті географічних (з точністю до 

секунд) та прямокутних коорди-

нат окремих точок, географічних 

та магнітних азимутів,   абсолют-

них та відносних висот точок, па-

діння річки.      

2.  Читання схем руху транспорту 

свого міста (обласного центру) 

  

  

  

 

2.2 3 Тема 2. Картографія 

   

  

 

Знаннєвий компонент: 

називає елементи карти;   

пояснює основні картографічні поняття і тер-

міни, відмінності різних видів масштабу,  ка-

ртографічних  проекцій; 

знає, де розміщені на електронному глобусі  

Україна, своя область і свій населений пункт;  

наводить приклади  використання ГІС.   

Діяльнісний компонент: 

розпізнає види карт за просторовим охоплен-

ням, масштабом, змістом; 

порівнює форми й площі материків на картах 

світу, побудованих у різних проекціях; 

визначає за картами об’єкти, напрямки, від-

стані, географічні координати; 

застосовує сучасні навігаційні системи на 

практиці; 

уміє користуватися навчальними картами й 

атласами, картографічними інтернет-

джерелами. 

Ціннісний компонент: 

оцінює практичне значення географічних карт, 

географічних інформаційних  систем  

Сучасні картографічні твори. 

Математична основа карт.  Спо-

соби картографічного зображення 

об’єктів і явищ на загальногео-

графічних та тематичних картах. 

Сутність генералізації. 

Електронні карти та глобуси. Ка-

ртографічні  інтернет-джерела. 

Навігаційні карти. 

Географічні інформаційні  сис-

теми (ГІС), дистанційне зонду-

вання Землі, сфери їх практично-

го застосування. 

 Практичні роботи  

3. Визначення за градусною сіт-

кою  географічних координат то-

чок, азимутів, відстаней у граду-

сах і кілометрах між точками на 

різних за просторовим охоплен-

ням картах. 

Орієнтовні теми для досліджень 

(на вибір)  

1.  Визначення оптимального ма-

ршруту руху між визначними 

об’єктами свого району за допо-

могою навігаційної карти своєї 

області. 

2. Сфери використання даних ди-

станційного зондування Землі  

3 12  Розділ ІІ. Загальні закономірності географічної оболонки Землі 
3.1 1 Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети 

  Знаннєвий компонент: 

називає види рухів Землі,   

параметри та наслідки осьового й орбітально-

го рухів планети; 

розпізнає на схемах руху Землі точки сонце-

стоянь і рівнодення; 

знає межі поясів освітленості,  види часу.  

Діяльнісний компонент: 

установлює послідовність зміни пір року у 

Північній та Південній півкулі, причини зміни 

Геоїд.  

Показники руху Землі навколо 

своєї осі. 

Добова ритміка в географічній 

оболонці.    Основні види часу. 

Визначення місцевого та поясного 

часу,  перехід від місцевого часу 

до поясного. Пояси освітленості 

на Землі. Сила Коріоліса. Зміню-

ваність  висоти  Сонця над гори-



 

 

пір року; 

використовує знання про силу Коріоліса для 

пояснення причин формування пасатів, цикло-

нів та антициклонів, течій; 

розв’язує задачі на визначення місцевого і по-

ясного часу, перехід від місцевого часу до по-

ясного. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

оцінює пізнавальну та конструктивну роль 

знань про рухи Землі  

зонтом та тривалості світлового 

дня. 

Орбітальний рух Землі: основні 

характеристики, географічні нас-

лідки. 

Причини зміни пір року.  Зміна 

пір року у Північній та Південній 

півкулях.  

  Дослідження  

1. Моделювання природних явищ 

на Землі у дні рівнодень та сонце-

стоянь. 

2. Прояви сили Коріоліса на річ-

ках своєї місцевості  

3.2 1 Тема 2. Географічна оболонка Землі 

  Знаннєвий компонент: 

пояснює зміст поняття «антропосфера»; 

наводить приклади прояву основних законо-

мірностей географічної оболонки. 

Діяльнісний компонент: 

розрізняє складові географічної оболонки; 

характеризує сучасний етап розвитку геогра-

фічної оболонки. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

розуміє значення географічних знань для збе-

реження навколишнього середовища   

Склад, межі та будова географіч-

ної оболонки. 

Закономірності географічної обо-

лонки.   

Сучасний етап розвитку географі-

чної оболонки. Антропосфера.   

    

3.3  3 Тема 3. Геологічне середовище людства 

  

 

 

 

Знаннєвий компонент: 

називає складові літосфери,  структурні еле-

менти літосферних плит; 

пояснює поняття «геологічне середовище  

людства», механізми руху літосферних плит, 

виникнення землетрусів, вулканів, зсувів, фо-

рмування рельєфу; 

формулює закономірності поширення форм 

рельєфу, мінеральних ресурсів. 

Діяльнісний компонент: 

визначає  тектонічні структури за формами 

рельєфу і основними видами корисних копа-

лин (на основі тематичних і комплексних 

карт); 

обґрунтовує розташування основних форм ре-

льєфу на материках, в океанах, на території 

України; 

порівнює тектонічну будову, рельєф, корисні 

копалини материків, їх частин; 

характеризує процеси в надрах і на поверхні 

Землі, їхні наслідки; 

використовує тектонічну карту для визначен-

ня ступеня загрози сейсмічних явищ на мате-

риках і території України; 

моделює комплекс заходів для протидії появі й 

розвитку зсуву, осипища; 

встановлює за тематичними картами зв'язок 

між тектонічними структурами, рельєфом, ко-

рисними копалинами  і густотою населення, 

розташуванням видобувних і матеріало-, па-

ливомістких виробництв;  

Властивості літосфери. Поняття 

«геологічне середовище  людст-

ва». 

Тектоніка літосферних плит. Про-

цеси в надрах і на поверхні Землі, 

їхні наслідки. Небезпека вулкані-

чних, сейсмічних, гравітаційних 

(зсувних) процесів. 

Рельєф. Тектонічні структури та 

пов’язані з ними форми рельєфу. 

Вплив рельєфу на розселення на-

селення, розвиток і розташування 

окремих виробництв.   

Ресурсні властивості літосфери. 

Гірські породи та закономірності 

їх поширення.   Мінеральні ресур-

си як чинник розташування видо-

бувних і матеріало-, паливоміст-

ких виробництв. Забезпеченість 

мінеральними ресурсами. 

Вплив людини на літосферу. Гло-

бальна ресурсна проблема  людс-

тва. 

Практична робота  

4.   Встановлення за тематичними 

картами материків та України 

зв'язку між тектонічними струк-

турами, рельєфом, мінеральними 

ресурсами і густотою населення, 

розташуванням видобувних, мате-

ріало-, паливомістких виробництв. 



 

 

розв’язує задачі на визначення показника за-

безпеченості країни окремими видами мінера-

льних ресурсів. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

визначає рівень безпеки проживання в районах 

з різною інтенсивністю вулканічних, сейсміч-

них, гравітаційних явищ; 

робить висновки про вплив геологічних про-

цесів і рельєфу на розміщення населення, гос-

подарську діяльність;  

оцінює наслідки загострення ресурсної про-

блеми на планеті 

Дослідження  

1. Причини заселення схилів вул-

канів.  

2. Сучасні вимоги до будівництва 

у районах з високою сейсмічністю  

 

3.4 3 Тема 4. Атмосфера та системи Землі 

  Знаннєвий компонент: 

називає складники атмосфери,  

кліматотвірні чинники й типи клімату;   

наводить приклади взаємодії атмосфери з лі-

тосферою, гідросферою, біосферою.  

Діяльнісний компонент: 

читає синоптичні та кліматичні карти,  

 графіки зміни (добової, місячної, річної) тем-

ператури повітря, діаграми хмарності та роз-

поділу опадів, рози вітрів; 

розрізняє погоду під час проходження цикло-

ну, антициклону, холодного і теплого атмос-

ферних фронтів; 

пояснює механізм утворення глобальних і міс-

цевих систем потоків у тропосфері; 

визначає типи клімату за кліматограмами; 

встановлює сукупність чинників, що форму-

ють клімат певної місцевості; 

характеризує типи клімату; 

порівнює клімат окремих регіонів на матери-

ках і території України;   

обґрунтовує  вплив агрокліматичних ресурсів 

на спеціалізацію рослинництва. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

оцінює ресурсні властивості атмосфери,  

рівень безпеки проживання в районах поши-

рення атмосферних стихійних явищ; 

усвідомлює загрози кліматичних змін і забруд-

нення атмосфери; 

пропонує способи розв’язування проблеми 

глобального потепління  

Сонячно-земні взаємодії. Сонячне 

випромінювання, відмінності ви-

промінювання і поглинання тепла 

повітрям, поверхнею гірських по-

рід і води. 

Тропосфера: температурний ре-

жим, зміна атмосферного тиску, 

вітри, вологість, опади.  

Погода. Синоптичні карти. 

Клімат. Кліматотвірні чинники. 

Кліматична карта. Карта клімати-

чних поясів. Характеристика типів 

клімату за кліматограмами. 

Вплив атмосфери на літосферу: 

вивітрювання, рельєфоутворення. 

Кліматичні умови як чинник роз-

селення і розташування виробни-

цтва та  інфраструктурних 

об’єктів. 

Ресурсний потенціал атмосфери. 

Енергетичні кліматичні ресурси 

як чинник розвитку відновлюваної 

енергетики. Агрокліматичні ресу-

рси та їх вплив на спеціалізацію 

сільського господарства. 

Стихійні атмосферні явища, їх 

прогнозування та засоби протидії.  

Кліматичні зміни на планеті.   

Практична робота 

5.  Визначення середніх темпера-

тур та амплітуди їх коливань за 

добу, місяць, рік. Аналіз рози віт-

рів. 

Дослідження  

1. Ресурсний потенціал атмосфери 

своєї місцевості та приклади його 

використання.   

2. Система протидії засухам у сво-

їй місцевості    

3.5 2 Тема 5. Гідросфера та системи Землі 

  Знаннєвий компонент: 

називає складові Світового океану, найбільші 

гідрографічні об’єкти материків, України;  

формулює залежність між тектонічною, геоло-

гічною будовою, рельєфом, кліматом  і водами 

Запаси води на Землі. 

Світовий океан та його складові.  

Вплив процесів у літосфері на 

природу океанів. Роль океанів у 

формуванні гірських порід і рель-



 

 

суходолу; 

знає формулу обрахунку показника забезпече-

ності  водними ресурсами. 

Діяльнісний компонент: 

розпізнає на контурних  картах різного масш-

табу частини Світового океану, найбільші річ-

ки, озера;  

класифікує річки, озера, болота, льодовики за 

різними критеріями; 

складає характеристику вод певного регіону 

(країни) та України; 

порівнює водозабезпеченість окремих регіонів 

світу, України; 

аналізує систему течій у Світовому океані, гу-

стоту і конфігурацію річкової мережі терито-

рії, режим річок; 

установлює взаємозв’язок між літосферою, 

атмосферою, гідросферою на прикладі окре-

мих ландшафтів своєї місцевості; 

використовує фізичні й топографічні карти 

для характеристики гідрографічних об’єктів; 

застосовує гідрографічні поняття для опису 

(характеристики) водних об’єктів; 

розв’язує задачі на визначення показника во-

дозабезпеченості території. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

оцінює ресурси Світового океану та прісних 

вод на суходолі, вплив запасів водних ресурсів 

на розташування водомістких виробництв; 

визначає рівень безпеки проживання на узбе-

режжях океанів, в районах поширення катаст-

рофічних паводків, повеней, карсту; 

усвідомлює загрози забруднення вод  Світово-

го океану і суходолу, вплив якості води на 

здоров’я людей; 

пропонує способи розв’язання проблеми за-

бруднення річок і водойм своєї місцевості  

єфу узбережжя. 

Вплив атмосферних процесів 

(явищ) на Світовий океан. Роль 

Світового океану у  формуванні 

глобальних і місцевих систем по-

вітряних потоків у нижніх шарах 

тропосфери.   

Ресурсний потенціал Світового 

океану та вплив людства на стан 

океанічних вод, запаси мінераль-

них, біологічних ресурсів.  

Води суходолу, чинники їх нерів-

номірного розподілу на материках 

та по території України.  Взає-

мозв’язок геологічної будови, ре-

льєфу і річкової мережі території. 

Вплив геологічних процесів на 

формування озер, пластів підзем-

них вод. Взаємозв’язок клімату і 

вод суходолу.  

Прісна вода як ресурс і чинник 

розміщення населення та вироб-

ництва. Мінеральні й термальні 

води: поширення, використання. 

Водозабезпеченість регіонів і кра-

їн світу. Чинники дефіциту води. 

Сучасні системи очищення води. 

Опріснення морської води  

Практична робота 

6. Складання та аналіз схеми сис-

теми течій у Світовому океані; 

порівняння впливу холодної та 

теплої океанічних течії на клімат 

одного з материків.   

Дослідження  

1. Система протидії паводкам, по-

веням, селям і лавинам в окремих 

районах України.   

2. Карстовий рельєф як приклад 

взаємодії геосфер. 

3. Прозорість води у річці (озері, 

ставку): від чого залежить і чому 

змінюється? 

 

 

3.6 2 Тема 6. Біосфера та системи Землі 

  Знаннєвий компонент: 

називає складові біосфери, типи ґрунтів, ґрун-

тотвірні чинники; 

наводить приклади взаємодії біосфери з літо-

сферою, атмосферою, гідросферою.  

Діяльнісний компонент: 

читає карти природних зон, ґрунтів;  

розрізняє типи ґрунтів за основними характе-

ристиками;   

визначає природні зони за основними типами 

ґрунтів,  типовими рослинами і тваринами;   

встановлює сукупність чинників, що форму-

Біосфера та її складові. Закономі-

рності  поширення живих органі-

змів на суходолі і в океанах.   

Природні чинники формування 

ареалів поширення рослин і тва-

рин. Біологічні ресурси. Роль жи-

вих організмів у формуванні ґрун-

тів. Ґрунт – «дзеркало» ландшаф-

ту. Типи ґрунтів. 

Вплив ґрунтів на спеціалізацію 

господарства регіону, країни. 

Природні зони. Порівняння карт 



 

 

ють ґрунти, рослинність і тваринний світ пев-

ної місцевості; 

характеризує типи ґрунтів, природні зони; 

обґрунтовує вплив ґрунтів на  спеціалізацію 

рослинництва; 

Оцінно-ціннісний компонент: 

оцінює ресурсні властивості біосфери;  

визначає рівень безпеки проживання в районах 

поширення отруйних рослин, окремих видів 

хижих та отруйних тварин; 

усвідомлює загрози зменшення біорізноманіт-

тя,  виснаження, забруднення ґрунтів. 

пропонує способи збереження родючості ґрун-

тів, видового складу рослинності і тваринного 

світу  

ґрунтів і природних зон світу та 

України. 

Дослідження  

1.  Деградовані ґрунти: причини і 

перспективи використання. 

2. Чинники порушення широтної 

зональності на материках та тери-

торії України  

4 8 Розділ ІІІ. Загальні суспільно-географічні закономірності світу 
4.1 1 Тема 1. Географічний простір 

  

 

 

Знаннєвий компонент: 

формулює визначення понять «географічний 

простір», «світосистема»; 

називає підсистеми світосистеми;   

Діяльнісний компонент: 

складає схему світосистеми; 

 характеризує географічний простір; 

обґрунтовує роль географічного простору у 

світосистемі; 

Оцінно-ціннісний компонент: 

усвідомлює  глобальну єдність у системі «су-

спільство – природа»     

Світосистема як результат і про-

цес формування глобальної єднос-

ті в системі «суспільство – приро-

да».  

Функціонально-компонентний 

склад світосистеми: демографо-

екологічна, економічна, інформа-

ційно-технологічна, соціально-

культурна, політична підсистеми.  

Географічний простір, його сис-

темоутворювальна роль  та харак-

теристики  

4.2 2 Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі 

  Знаннєвий компонент: 

формулює поняття «демографічний пере-

хід», «демографічне старіння»;   

знає  фази демографічного переходу; 

пояснює причини демографічних явищ, 

просторові відмінності показників при-

родного й механічного руху, вплив кон-

фесійної, етнічної, соціальної структури 

населення на процеси відтворення і міг-

рації;   

наводить приклади країн з різними типа-

ми відтворення населення. 

Діяльнісний компонент: 

розпізнає за статево-віковими пірамідами 

країни різних типів відтворення населен-

ня; 

характеризує фази демографічного пере-

ходу;   

читає карти населення; 

обчислює демографічні показники; 

аналізує текстові, картографічні і статис-

тичні матеріали з метою порівняння  

процесів відтворення населення; 

установлює просторові відмінності демо-

графічних процесів за картами;     

обґрунтовує особливості перебігу демо-

графічних процесів у країнах з різним 

рівнем економічного розвитку;  

Динаміка чисельності населення світу. 

Природні, соціальні, економічні й еко-

логічні чинники та просторові особли-

вості природного руху населення у сві-

ті.  Демографічний перехід, його фази. 

Статево-вікова, шлюбно-сімейна стру-

ктура населення.  Демографічне ста-

ріння населення. Характеристика де-

мографічної ситуації в країнах за ста-

тево-віковими пірамідами. 

Особливості демографічної політики у 

країнах з різним типом відтворення.   

Міграції, їх показники, чинники та 

вплив  на відтворення населення і його 

перерозподіл у світі. Просторові тен-

денції міграційних процесів. 

 Якість життя  як чинник природного і 

механічного руху населення.    

Демографічні чинники розвитку еко-

номіки та спеціалізації країн. Демо-

графічні прогнози.  

Практична робота 

7.  Обчислення показників народжува-

ності, смертності, природного та меха-

нічного приросту населення країни за 

статистичними даними. 

 Дослідження  

1.  Уплив старіння населення на місце 



 

 

прогнозує зміни чисельності населення, 

статевої та вікової структури на основі 

аналізу статево-вікових пірамід. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

усвідомлює взаємозв’язок демографічних 

процесів та рівня соціально-економічного 

розвитку країни;  

висловлює судження щодо ефективності  

економічних, адміністративно-правових 

та виховних заходів демографічної полі-

тики; 

робить висновки про важливість демо-

графічних прогнозів    

країни в міжнародному поділі праці.   

2.  Працемісткі виробництва густоза-

селених регіонів світу. 

3. Екологічні та соціальні проблеми 

густозаселених регіонів світу  

4.3 3 Тема 3.  Глобальна економіка 

     

 

Знаннєвий компонент: 

формулює поняття «глобальна економі-

ка»,   «глобальні ланцюги доданої варто-

сті»; 

називає складові міжнародної науково-

технологічної сфери,  системи виробниц-

тва, міжнародної валютно-фінансова сис-

теми, сучасних транспортно-логістичних 

систем, форми світового ринку; 

наводить приклади міжнародної спеціалі-

зації та кооперування виробництва; 

Діяльнісний компонент: 

розрізняє національні та інтернаціональні 

форми виробництва; 

характеризує особливості глобальних 

ланцюгів доданої вартості в металургії, 

автомобілебудуванні, електронних виро-

бництвах, фармацевтиці, легкій промис-

ловості; 

порівнює економічні вигоди форм участі 

крани у міжнародній кооперації, ланцю-

гах 

доданої вартості; 

установлює домінуючі чинники розвитку 

і розміщення виробництв у країнах і регі-

онах; 

визначає роль транснаціональних корпо-

рацій та вільних економічних зон у фун-

кціонуванні глобальної економіки; 

уміє знаходити інформацію про сучасний 

стан окремих виробництв і ринків; 

аналізує текстові, картографічні й статис-

тичні матеріали з метою визначення осо-

бливостей і закономірностей просторової 

організації складників світової економіки 

та місця в ній національних економік і 

транснаціональних компаній; 

розробляє просторові моделі  світового 

господарства. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

оцінює перспективи включення   націона-

льних виробників у глобальні ланцюги 

доданої вартості; 

висловлює судження щодо процесу фор-

Поняття «глобальна економіка».  

Світовий ринок технологій, патентів і 

ліцензій, інформаційно-технологічних 

послуг.     

Система виробництва. Географічність 

міжнародної спеціалізації та кооперу-

вання виробництва. Роль транснаціо-

нальних корпорацій та вільних еконо-

мічних зон у функціонуванні глобаль-

ної економіки.  Глобальні ланцюги до-

даної вартості.  Міжнародний ринок 

товарів: сутність, інфраструктура, ці-

ноутворення. 

Виробництво сільськогосподарської 

продукції у світі: природні, соціальні, 

економічні чинники,  особливості про-

сторової організації. 

Видобування й споживання паливних 

мінеральних ресурсів, глобальні ринки 

вугілля, нафти й природного газу.  

Глобальні ланцюги доданої вартості у 

виробництві чорних металів, алюмі-

нію, міді; чинники та форми спеціалі-

зації країн. 

Сучасна географія виробництва транс-

портних засобів, електроніки, фарма-

цевтичної продукції,  чинники участі 

національних економік у глобальних 

ланцюгах доданої вартості.   

Виробництво текстилю, одягу, взуття: 

сучасна просторова організація, чин-

ники міжнародної спеціалізації.   

Сучасні транспортно-логістичні сис-

теми та інформаційно-комунікаційні 

мережі як інфра-структурний каркас 

глобальної економіки. 

Світовий ринок інвестицій і фінансів. 

Туризм. 

Формування  «інформаційного суспі-

льства». 

Практична робота 

8. Позначення на контурній карті (зна-

ками руху)  глобальних ланцюгів до-

даної вартості «видобування алюмініє-



 

 

мування інформаційного суспільства; 

робить висновки щодо змін світових ри-

нків у період глобалізації  

вої сировини – виробництво глинозему 

– виробництво первинного алюмінію – 

споживання алюмінію». 

 Дослідження  

1. Світовий ринок патентів: лідери й 

аутсайдери. 

2.  Роль транснаціональних компаній у 

розвитку машинобудівних та хімічних 

виробництв в Україні   

4.4 2 Тема 5. Політична географія та геополітика 

  Знаннєвий компонент:  

формулює поняття «територіально-

політична система»;  

наводить приклади застосування різно-

видів «сили» (економічної, мілітарної, 

«м’якої» або «смарт-сили») в геополітич-

них протистояннях. 

Діяльнісний компонент: 

розрізняє зовнішню і внутрішню політи-

ку, різновиди «сили», територіально-

політичні системи національного і надде-

ржавного рівнів.    

Оцінно-ціннісний компонент: 

усвідомлює взаємозв’язок і політичні вза-

ємодії територій і географічних місць в 

геопросторі  

Географічні складники політичної гео-

графії: географічний простір, терито-

рії, географічні місця. Політичні скла-

дники: політичні інституції, політичні 

відносини, «сила». Територіально-

політичні системи національного і 

наддержавного рівнів.    

Геополітика, її складові  Зовнішня та 

внутрішня геополітика. Геополітика 

«сили».  Різновиди «сили». 

Взаємозв’язок між національними та 

геополітичними інтересами держави  

  

   

  

 

5 8 Розділ ІV. Суспільна географія України 
5.1 1 Тема 1. Українська держава 

  Знаннєвий компонент: 

називає і показує на карті країни-сусіди 

України.   

Діяльнісний компонент: 

характеризує політико-географічне по-

ложення України на глобальному, регіо-

нальному, локальному рівнях;  

вирізняє спільні кордони України з полі-

тичними та економічними партнерами, з 

країнами інших політичних та економіч-

них блоків; 

визначає проблеми адміністративно-

територіального устрою України. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

висловлює судження щодо впливу полі-

тико-географічного положення на еконо-

мічний розвиток України, її місце в Єв-

ропі та світі  

Українська держава і територія держа-

ви України.     

Політико-географічне положення Ук-

раїни: глобальне, регіональне, сусідсь-

ке.  

Політико-економічна оцінка держав-

ного кордону України. 

Реформування адміністративно-

територіального устрою України.  

 Дослідження  

1.  Гельсінські угоди (Заключний акт 

наради з безпеки і співробітництва в 

Європі) – програма дій для будівницт-

ва єдиної, мирної, демократичної Єв-

ропи  

  

 

5.2 1 Тема 2.  Населення України 

  Знаннєвий компонент: 

знає кількість населення України та осо-

бливості її динаміки;  

називає  основні просторові закономірно-

сті демографічних процесів і розселення 

населення в Україні; 

пояснює особливості демографічної ситу-

ації в країні, урбанізаційних процесів. 

Діяльнісний компонент: 

характеризує природний і механічний 

Кількість населення України. Відтво-

рення населення: показники та приро-

дні, соціальні, економічні чинники на-

роджуваності й смертності, їх просто-

рові відмінності. 

Особливості вікового і статевого скла-

ду населення України.  

Міграційні процеси в Україні. Україн-

ці на світовому і регіональному ринку 

праці. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84


 

 

рух населення, статево-вікову структуру; 

уміє знаходити й добирати  статистичні 

матеріали на сайті Державної служби 

статистики України; 

аналізує статистичні й картографічні ма-

теріали про населення;   

розрізняє  якість життя у  великих і ма-

лих, монофункціональних і багатофунк-

ціональних містах;   

прогнозує вплив системи розселення на 

розміщення виробництва та соціальної 

інфраструктури. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

усвідомлює значимість якості трудових 

ресурсів для економічного зростання кра-

їни  

Демографічна політика в Україні.  

Система розселення. Міські агломера-

ції,  урбанізація, субурбанізація і дже-

нтрифікація.  Особливості сільських 

населених  пунктів. 

 Практична робота  

9.  Аналіз картограм  народжуваності, 

смертності, природного приросту, гус-

тоти  населення, урбанізації в Україні.    

  Дослідження  

1. Сучасна географія трудової емігра-

ції  з України. 

2. Соціальні проблеми монофункціо-

нальних міст     

5.3 6 Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці 

  Знаннєвий компонент: 

називає показники суспільно-

економічного розвитку держави;  

знає і розуміє особливості секторальної 

та територіальної структури економіки, 

суть глобальної стратегії сталого (збалан-

сованого) розвитку, основні положення 

стратегії збалансованого розвитку Украї-

ни; 

пояснює актуальність стратегії збалансо-

ваного розвитку для світу й України. 

Діяльнісний компонент: 

аналізує секторальну структуру та регіо-

нальні відмінності господарства; 

характеризує чинники, що зумовили роз-

виток в Україні окремих виробництв то-

варів і послуг; 

визначає сучасні риси національного гос-

подарства, місце України на світових то-

варних ринках, чинники міжнародної 

спеціалізації країни; 

використовує поняття «додана вартість», 

«собівартість», «ефективність», «прибут-

ковість», «конкурентні переваги», «між-

народна кооперація», «попит», «пропози-

ція», «ринкова ціна» тощо для обґрунту-

вання міжнародної спеціалізації України 

на світових ринках товарів і послуг; 

вміє застосовувати тематичні карти та 

статистичну інформацію для ілюстрації 

описів, характеристик, висновків; 

розробляє схеми ланцюгів доданої  вар-

тості. 

Оцінно-ціннісний компонент: 

робить висновки про оптимізацію струк-

тури економіки України та її міжнародної 

спеціалізації; 

оцінює територіальну структуру госпо-

дарства країни за екологічними, соціаль-

ними, економічними критеріями; 

висловлює власні судження щодо конку-

Сучасні риси національної економіки 

України.     

Конкурентні переваги України на сві-

тових   ринках сільськогосподарської 

продукції, рудної сировини і металів.   

Сучасні тенденції та регіональні від-

мінності розвитку енергетики в Украї-

ні.  

Замкнутий технологічний цикл розро-

блення і виробництва літаків  в Украї-

ні, експорт та імпорт авіаракетної тех-

ніки. Виробництво автомобілів, сільсь-

когосподарської техніки: тенденції ро-

звитку, міжнародне кооперування. 

Місце України в глобальних ланцюгах  

доданої вартості виробництва та реалі-

зації електронної продукції. 

Виробництва фармацевтичної продук-

ції та побутової хімії: чинники та осо-

бливості розташування підприємств. 

Особливості розвитку й просторової 

організації виробництва меблів, текс-

тилю, одягу, взуття, продуктів харчу-

вання. 

Міжнародні транспортні коридори на 

території  України.   

Офшорна розробка програмного забез-

печення в Україні. 

Ресурсний потенціал і перспективи 

розвитку рекреаційного комплексу в 

Україні. 

Місце України на світовому ринку ін-

вестицій і запозичень. Транснаціона-

льні фінансові корпорації (банки, фі-

нансові компанії) в Україні.  

Сучасні форми просторової організації 

виробництва товарів і послуг в Украї-

ні. 

Досвід реалізації планів сталого (зба-

лансованого) розвитку в різних країнах 

та стратегія збалансованого розвитку 



 

 

рентних переваг і перспектив розвитку 

окремих виробництв в Україні; 

оцінює прояви глобальних викликів в Ук-

раїні;   

критично ставиться до дій, проектів, що 

нехтують глобальними викликами  

України.   

 Практична робота 

10.  Аналіз секторальної структури 

економіки України. 

 Дослідження  

1. Давальницька сировина у швейній 

індустрії України: позитивні й негати-

вні аспекти для виробників і спожива-

чів. 

2. Офшорна розробка програмного за-

безпечення в Україні: основні центри,  

компанії. 

3. Реалізація планів сталого (збалансо-

ваного) розвитку в різних країнах: ус-

піхи і прорахунки  

  

 



ПОГОДЖЕНО 

на засіданні методичної комісії  

викладачів суспільно-гуманітарної       

 підготовки 

від 30 серпня 2021 протокол № 1 

 

 

 

Робоча навчальна програма 

 з предмета «Громадянська освіта» 
розроблена на основі навчальної програми з громадянської освіти  

для 10-11 класів  

(рівень стандарту) загальноосвітніх навчальних закладів, 

 затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  

від 23.10.2017 № 1407 

 

 

Курс  Предмет Кількість годин 

всього 

І курс Громадянська освіта 40 

ІІ курс Громадянська освіта 30 

 Всього  70 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчання громадянській освіті спрямоване на розвиток та соціалізацію 

особистості, формування її національної самосвідомості, громадянської 

позиції, загальної культури, світоглядних орієнтирів, критичного мислення, 

творчих здібностей, дослідницьких та аналітичних навичок, навичок 

життєзабезпечення та професійних якостей.  

 

Актуальність та основоположні засади курсу 

Важливість громадянської освіти зумовлена новими соціально-

політичними реаліями українського суспільства, пошуком спільних для 

громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю України в 

загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах. Це 

потребує освіти для демократичного громадянства через якісне формування 

громадянської ідентичності, здатності й готовності молодої людини до 

усвідомленого вибору шляхом критичного аналізу різних можливостей та 

варіантів, активної участі в суспільних процесах, установлення 

конструктивних відносин на засадах соціального партнерства. Таким чином, 

одним із основних соціальних замовлень  є формування й розвиток здатності 

учнів до життя й діяльності у правовій демократичній державі.  

Метою громадянської освіти є:  

1) формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та 

національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям 

відповідальності у власній поведінці;  

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

демократичних цінностей, верховенства права, справедливості, 

неупередженості, рівності; 

3) формування громадянської компетентності учнівської молоді, що 

забезпечує її активну громадянську позицію, здатність відповідально 

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

соціальне партнерство у розв’язанні суспільних проблем; 

4) виховання громадянської свідомості особистості, орієнтованої на 

демократичні пріоритети й злагоду в суспільстві, почуття приналежності до 

свого народу, спільних історичних, політичних і культурних цінностей своєї 

держави;  

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

медійної грамотності, гнучкості й адаптивності, комунікабельності, 

готовності до співробітництва, здатності розв'язувати конфлікти й запобігати 

дискримінації. 

 Завданням громадянської освіти є забезпечення цілеспрямованої 

підготовки молоді до функціонування у системі суспільних відносин 

поліваріантного світу, глобалізації, соціальної взаємодії та активної 

відповідальної участі в суспільній діяльності. 

Завданням громадянської освіти є забезпечення цілеспрямованої 

підготовки старшокласників до функціонування у системі суспільних 

відносин поліваріантного світу, глобалізації, соціальної взаємодії та активної 

відповідальної участі в суспільній діяльності. 



 Теоретичні основи курсу складає сукупність філософських, психолого-

педагогічних знань та практичних навичок і вмінь, необхідних для системно-

го вивчення і вирішення суспільно-педагогічних проблем; методологічні -

принципи (гуманізація та демократизація навчально-виховного процесу; 

природовідповідність та свободовідповідність; системність; диференціація; 

міждисциплінарна інтеграція; наступність і безперервність; 

культуровідповідність; інтеркультурність), що є підґрунтям для 

конструювання змісту, вибору форм і методів навчання; сучасні філософські, 

психолого-педагогічні й методичні підходи (особистісно орієнтований, 

діяльнісний, компетентнісний, культурологічний, системний, 

міжпредметний, контекстний, загальношкільний).  

 В основу курсу громадянської освіти покладений 

компетентнісний підхід, що корелюється з ключовими компетентностями, 

визначеними основами стандарту Нової української школи. 

 
№  

з/п 

Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 

державною (і рідною, в 

разі відмінності) 

мовами 

Уміння: доступно і переконливо висловлювати 

власну думку, використовувати можливості мови для 

розкриття тем громадянської освіти; розпізнавати мовні 

засоби впливу, володіти техніками переконування; 

вести аргументовану полеміку на відповідну тематику; 

читати і розуміти перекладені та адаптовані 

українською літературною мовою першоджерела, 

авторські наукові публікації; створювати  українською 

мовою (усно і письмово) тексти з громадянознавчої 

тематики. 

Ставлення: повага до української як державної / рідної 

(у разі відмінності) мови, зацікавлення її розвитком, 

розуміння цінності кожної мови; толерантне ставлення 

до плюралізму думок. 

2 Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння: читати і розуміти наукові публікації та 

художні твори громадянознавчого змісту іноземною 

мовою; знаходити та створювати потрібну інформацію 

про світ іноземними мовами; спілкуватися з 

однолітками, які представляють різні країни, для 

взаємообміну думками з громадянознавчої тематики. 

Ставлення: інтерес до всіх сфер життєдіяльності 

суспільства України, Європи і світу. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати цифровими даними, 

математичними поняттями для пізнання і пояснення 

сучасних суспільно-політичних та економічних подій, 

явищ і процесів; перетворювати джерельну інформацію 

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

тощо); будувати логічні ланцюжки; використовувати 

статистичні матеріали у вивченні питань громадянської 

освіти. 

Ставлення: усвідомлення варіативності та значущості 

математичних методів у розв’язанні сучасних 

соціальних, політичних, економічних проблем і задач. 



4 Основні компетентності 

у природничих науках і 

технологіях 

Уміння: пояснювати та оцінювати вплив 

винаходів, науково-технічного прогресу та 

нанотехнологій на природне середовище життя людини. 

Ставлення: відповідальність за ощадне використання 

природних ресурсів, екологічний стан у місцевій 

громаді, в Україні й світі; готовність до розв'язання 

проблем, пов’язаних зі станом довкіллям та сталим 

розвитком. 

5 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

Уміння: використовувати цифрові технології для 

пошуку потрібної інформації, її нагромадження, 

перевірки і впорядкування; досліджувати суспільні 

проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з 

великими масивами даних, робити і презентувати 

висновки, спільно працювати он-лайн у навчальних, 

соціальних та наукових проектах; створювати вербальні 

й візуальні (графіки, діаграми, фільми) тексти, 

мультимедійні презентації та поширювати їх; виявляти 

маніпуляції інформацією у процесі аналізу повідомлень 

мас-медіа; виявляти джерела та авторів інформації, 

робити коректні посилання. 

Ставлення: повага до прав людини в роботі з 

інформацією, дотримання авторського права. 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати власні навчальні цілі, 

розвивати навички самоосвіти; аналізувати процес 

власного навчання, відстежувати інновації в науково-

освітньому просторі; критично аналізувати й 

узагальнювати здобуті відомості й досвід, набувати 

нових компетентностей залежно від власних та 

суспільних потреб. 

Ставлення: розуміння соціальної ролі освіти, 

відкритість до сталого самонавчання, бажання ділитися 

знаннями з іншими, готовність до інновацій. 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: обирати дієві життєві стратегії; 

виявляти можливості й загрози для майбутньої 

професійної діяльності; працювати для загального блага 

громади; генерувати нові ідеї, оцінювати переваги й 

ризики, вести перемовини, бути соціально мобільною, 

адаптивною, комунікабельною, відповідальною 

людиною. 

Ставлення: відповідальність за ухвалення виважених 

рішень щодо діяльності в суспільстві, ділова етика та 

чесність конкуренції. 

8 Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння: активно слухати та спостерігати, брати 

відповідальність на себе, проявляти громадянську 

свідомість, соціальну активність та участь у житті 

громадянського суспільства, аналітично мислити, 

критично розуміти світ: політику, право, права людини, 

культуру, релігію, історію, мас-медіа, економіку тощо. 

Ставлення: повага до людської гідності, повага до прав 

людини, визнання цінності демократії, справедливості, 

рівності й верховенства права; емпатія, 



відповідальність, активна громадянська позиція. 

9 Обізнаність та 

самовираження у сфері 

культури 

Уміння: розвивати власну національно-

культурну ідентичність у сучасному багатокультурному 

світі; окреслювати основні тенденції розвитку культури; 

зіставляти досягнення української культури з іншими 

культурами; виявляти вплив культури на особу та 

розвиток цивілізації. 

Ставлення: визнання цінності культурного 

багатоманіття; відкритість до інших культур, 

переконань та світогляду інших людей, повага і 

толерантність. 

10 Екологічна грамотність 

і здорове життя 

Уміння: змінювати навколишній світ засобами 

сучасних технологій без шкоди для середовища; 

надавати допомогу собі й тим, хто її потребує; 

ухвалювати рішення, обмірковуючи альтернативи і 

прогнозуючи наслідки для здоров’я, добробуту й 

безпеки людини; вести активний спосіб життя, 

демонструвати рухові вміння й навички з фізичної 

культури та використовувати їх у різних життєвих 

ситуаціях. 

Ставлення: домінування гуманістичних принципів у 

світоглядній структурі суспільства, охорона 

навколишнього середовища, здоровий спосіб життя, 

відповідальне ставлення до свого здоров’я та здоров’я 

інших людей. 

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної роботи 

школярів/школярок із громадянської освіти  спираються на такі наскрізні 

змістові лінії відповідно до концепції Нової української школи: 

«Громадянська відповідальність», «Екологічна безпека та сталий 

розвиток», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова 

грамотність». Ці лінії відбивають провідні соціально й особистісно значущі 

ідеї, що послідовно розкриваються у навчанні та вихованні учнів. Наскрізні 

змістові лінії, спільні для всіх навчальних предметів, є засобом інтеграції 

навчального змісту, корелюються з ключовими компетентностями, 

опанування яких забезпечує формування ціннісних і світоглядних орієнтацій 

учня/учениці, що визначають його/її поведінку в життєвих ситуаціях.  

Громадянська освіта спрямована на формування громадянської 

компетентності школярів/школярок, зокрема:  

- соціально-комунікативної: вміння й навички спілкування та 

встановлення конструктивних відносин між людьми, діалогу і громадського 

обговорення суспільних проблем;  

- інформаційно-медійної: вміння критично мислити; навички 

пошуку, аналізу та оцінки інформації, критичної оцінки медіаповідомлень на 

основі аналізу джерел, соціальної ситуації;  

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

соціальні суперечності; формування установки на толерантне розв’язання 

конфліктів;   



- відповідального соціального вибору й прийняття рішення: 

готовність до ухвалення обґрунтованого рішення на основі усвідомленого й 

виваженого вибору;  

- громадянської участі: установка на відповідальну суспільну 

діяльність; навички участі в соціальних та політичних процесах. 

 

Зміст курсу 

Основними принципами конструювання змісту курсу громадянської 

освіти для першокурсників є: 

- забезпечення цілісності світоглядних знань та уявлень учнів, їхніх 

умінь та способів діяльності;  

- відповідність індивідуальним та віковим особливостям учнів;  

- формування ціннісних орієнтацій особистості та мотивації до активної 

громадянської діяльності;  

- врахування тенденцій і міжнародного досвіду громадянознавства. 

Курс передбачає формування громадянської ідентичності особистості 

на різних рівнях – особистому, сімейному та родинному, рівні навчального 

закладу, місцевої громади, Батьківщини, світу.  

Основними (базовими) поняттями громадянської освіти є:  людина, 

особа, громадянин, права людини, верховенство права, громадянське 

суспільство, громада, громадянська участь, демократія, держава, 

відповідальність.  

Зміст громадянської освіти передбачає інтеграцію соціально-

гуманітарних знань із різних навчальних предметів та орієнтацію на 

розв’язання практичних проблем.  Формування цілісного світогляду 

учнівської молоді та набуття нею інтегративних громадянознавчих знань 

включає такі напрями:  

- морально-етичний: усвідомлення особистістю суспільних 

цінностей, громадянських ідеалів, формування етичних норм поведінки, 

моральних якостей, громадянської відповідальності, громадянської 

самосвідомості;  

- політико-правовий: засвоєння знань про права, свободи людини 

та механізми їхньої реалізації, способи суспільно-політичної участі; 

розуміння громадянського обов’язку, політичних подій і суспільних 

процесів;  

- економічний: формування знань про економіку в повсякденному 

житті родини, місцевої громади, українського суспільства та розвиток 

ключових економічних компетентностей громадянина. Розвиток економічної 

грамотності, дотримання правових норм у економічному житті, участь у 

творенні громадянського суспільства. 

- екологічний та глобалізаційний: формування екологічної 

культури особистості, розуміння нею сучасних екологічних проблем, 

викликів глобалізації та цілей сталого розвитку, усвідомлення їхньої 

актуальності, розвиток особистої відповідальності за стан довкілля, 

оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки та здорового способу 

життя;  



- інформаційно-медійний: розвиток поінформованості 

учнів/учениць, розвиток здатності шукати, обробляти, використовувати та 

перевіряти інформацію, вміння критичного аналізу різнобічної інформації та 

створення власних медіаповідомлень; 

- інтеркультурний: оволодіння сукупністю здатностей, необхідних 

для життя у багатокультурному суспільстві на засадах толерантності; 

виховання культури соціальних відносин та ефективної комунікації. 

 

І курс -  40 годин 

Громадянська освіта 

К-ть 

годин 

Очікувані результати навчально–

пізнавальної діяльності учнів / учениць 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

9 год РОЗДІЛ 1. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ 

 Знання і розуміння: 

• Дає визначення понять: 

ідентичність, соціалізація, 

самовизначення, самореалізація, 

особиста гідність, совість, сім’я, 

субкультура. 

• Розуміє значення сім’ї для людини і 

для суспільства. 

Вміння і навички: 

• Використовує загальновідомі докази 

із самостійною і правильною 

аргументацією. 

• Демонструє здатність самостійно 

підбирати необхідну інформацію до 

уроку. 

• Формулює і висловлює власну думку 

щодо особистої гідності, необхідності 

автономії особистості, ролі сім’ї у 

процесі формування людини та 

громадянина. 

• Відстоює власну  позицію, 

використовуючи інформацію з різних 

галузей знань. 

• Демонструє навички критичного 

мислення стосовно себе та інших. 

• Відстоює ідею здорового способу 

життя, підкріплюючи її  через 

виконання власних навичок поведінки 

у повсякденному житті. 

Установки і цінності: 

• Усвідомлює цінність людського 

життя. 

• Усвідомлює свою ідентичність, 

поважає ідентичність інших. 

• Визнає цінність особистої гідності 

людини. 

• Усвідомлює важливість процесу 

Тема 1. Що таке ідентичність?  

Ідентичність. Види ідентичності. 

Громадянська ідентичність. 

Змінний характер ідентичності. 

Самовизначення. Ідентифікація. 

Особиста гідність. Совість. 

Тема 2. Соціалізація особистості  

Поняття соціалізації. Етапи 

соціалізації. Суб’єкти соціалізації. 

Соціалізація як ресурс 

формування громадянської 

ідентичності. Соціалізація в сім’ї. 

Соціалізація серед однолітків. 

Молодіжні субкультури. 

Партнерські стосунки в сім'ї. 

Трансформація моделей сім'ї.  

Тема 3. Самореалізація людини 

Самореалізація і розвиток. 

Індивідуальність особистості. 

Життєві цінності й пріоритети. 

Активна громадянська позиція. 

Мобільність і адаптивність 

людини. Креативність.  

Практичні заняття 

Орієнтовні теми:  

- «Хто я?» (усвідомлення своєї 

ідентичності). 

- «Чи може людина бути творцем 

власного життя, або як стати 

успішною людиною?» 

- «Визначаємо  найнеобхідніші 

умови для самореалізації 

людини» 

 



соціалізації людини в суспільстві.  

• Поважає інститут сім'ї. 

 

10 год РОЗДІЛ 2. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ  

 Знання і розуміння: 

• Знає зміст понять:людська гідність, 

свобода,  гуманізм, права і свободи 

людини,  права дитини, рівність, 

справедливість, солідарність, 

верховенство права, відповідальність, 

порушення прав людини, міжнародні 

стандарти захисту прав людини, 

механізми захисту прав людини і прав 

дитини. 

• Розрізняє права людини та обов’язки 

громадянина. 

• Знає, що таке порушення прав 

людини. 

• Знає національні та міжнародні 

механізми захисту прав людини.  

• Володіє інформацією про порядок 

звернень щодо захисту прав людини 

до національних  і міжнародних 

органів та організацій.  

• Визначає роль прав людини в 

особистому житті, житті суспільства 

та інших людей. 

Вміння і навички: 

• Співставляє і порівнює два поняття -

«особиста гідність» та «людська 

гідність». 

• Вміє захищати особисті права та 

права інших людей. 

• Вміє розпізнавати порушення прав 

людини. 

• Аргументовано презентує власну 

думку щодо реалізації прав людини в 

Україні.  

• Визначає роль держави та державних 

інституцій щодо захисту прав людини 

та прав дитини. 

• Визначає шляхи можливих дій у разі 

проблемної ситуації, пов’язаної з 

порушенням прав. 

Установки і цінності: 

• Має почуття людської гідності, 

самоповаги та поваги до інших, 

незалежно від соціальних, 

культурних, мовних, релігійних та 

інших відмінностей. 

• Усвідомлює й демонструє 

відповідальність за свої дії, прагнення 

особистого розвитку та соціальних 

Тема 1. Людська гідність і права 

людини  

Поняття людської гідності. 

Людська гідність – основа 

природного права. Рівноправність. 

Охорона й захист людської 

гідності.  

Тема 2. Еволюція прав людини 

Природа прав людини. 

Основоположні права і свободи 

людини. Покоління прав людини. 

Класифікація прав людини. Борці 

за права людини. Майбутнє прав 

людини.  

Тема 3. Людина і держава 

Взаємовідносини «людина – 

держава». Верховенство права. 

Права і свободи людини та 

відповідальність держави за їх 

дотримання, гарантування та 

захист. Позитивні і негативні 

зобов’язання держави.  

Тема 4. Права дитини 

Поняття прав дитини. Конвенція 

ООН про права дитини.  

Захист прав дитини. 

Тема 5. Механізми захисту прав 

людини і прав дитини  

Порушення прав людини. Поняття 

механізмів захисту прав людини. 

Міжнародні та європейські 

стандарти захисту прав людини. 

Національні механізми захисту 

прав людини, їх класифікація.  

Правозахисні організації.  

Як побудувати ефективний 

механізм захисту прав дитини в 

школі. 

Практичні заняття:  

Орієнтовні теми:  

- «Європейський суд з прав 

людини» 

- «Чи можна пожертвувати 

правами однієї людини для 

захисту прав багатьох?» 

-  «Організовуємо кампанію 

на захист прав людини у 

нашому місті» 

«Порушення прав дитини та як 

забезпечити їхнє дотримання в 



змін. 

• Проявляє співчуття та солідарність з 

іншими, прагнення підтримувати тих, 

чиї права людини знаходяться під 

загрозою. 

• Демонструє бажання працювати на 

користь ідеалів фундаментальних 

прав людини, рівності та поваги до 

відмінностей. 

Україні». 

Тематичний контроль.  

10 год РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ  

 Знання і розуміння: 

• Розуміє та пояснює зміст 

понять:суспільство,соціум, соціальна 

стратифікація, полікультурне 

суспільство, суспільна 

відповідальність, солідарність, 

стереотипи, упередження, 

дискримінація, конфлікти, 

толерантність; переговори, медіація, 

консенсус, компроміс. 

• Описує соціальну структуру 

суспільства та соціальні інститути. 

• Визначає причини виникнення 

стереотипів, їхній вплив на життя у 

багатоманітному суспільстві. 

• Визначає причини зародження 

конфліктів. 

• Називає основні принципи діалогу 

між соціальними групами в 

полікультурному суспільстві: 

принцип соціальної рівності та 

справедливості, принцип 

згуртованості, принцип соціального 

партнерства. 

• Пояснює, що таке соціальні цінності 

та яку роль в житті суспільства 

відіграє соціальна відповідальність. 

• Характеризує соціальні норми. 

• Пояснює, що таке гендерна рівність 

та в чому полягає її значення.  

Вміння і навички: 

• Порівнює міжнародні та національні 

засоби захисту від дискримінації. 

• Наводить приклади дискримінації та 

ксенофобії. 

• Добирає способи виходу з 

конфліктних ситуацій. 

• Розрізняє  види соціальної 

відповідальності, види стереотипів та 

конфліктів. 

• Демонструє  навички ефективної 

комунікації та ненасильницького 

розв’язання соціальних конфліктів. 

Тема 1. Соціокультурна 

багатоманітність. 

Поняття суспільства. Соціальна 

структура суспільства. Соціальна 

згуртованість, солідарність і 

відповідальність. Соціальні 

цінності. Гендерна, етнічна, 

конфесійна різноманітність. 

Рівність. 

Тема 2. Ефективна комунікація.  

Роль спілкування в житті людини 

й суспільства. Вербальна й 

невербальна комунікація.  

Тема 3. Стереотипи та 

упередження. Дискримінація. 

Конфлікти. 

Поняття стереотипів і 

упереджень. Забобони. Шляхи 

подолання стереотипів. Поняття 

дискримінації. Основні форми та 

прояви дискримінації. 

Толерантність та інклюзія. 

Поняття конфлікту та його види. 

Стадії конфлікту. Способи 

подолання конфліктів. 

Переговори і медіація. Консенсус 

і компроміс. 

Практичні заняття:  

Орієнтовні теми:  

- «Мистецтво спілкування» 

- «Подолання стереотипів» 

- «Розв'язання конфліктів у 

нашій школі». Вчимося 

вирішувати проблему (у класі, 

школі).  

- «Створення шкільного 

центру медіації» 

- «Культурне різноманіття 

нашого краю» 

- «Гендерна різноманітність» 

- «Організовуємо кампанію 

проти ксенофобії». 

Узагальнення  



• Вчиться вести переговори, досягати 

компромісу та консенсусу засобами 

діалогу через критичне дослідження 

ситуації конфлікту. 

• Вміє протистояти проявам расизму. 

Установки і цінності: 

Визнає цінність культурного багатоманіття. 

Усвідомлює необхідність поваги та 

толерантного ставлення до культурних 

відмінностей. 

Проявляє відкритість до міжкультурного 

діалогу. 

11 год РОЗДІЛ 4. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ  

 Знання і розуміння: 

• Знає зміст понять: демократія, 

демократичні процедури, плюралізм, 

врядування, громадянське 

суспільство, громада, волонтерство. 

солідарність, соціальна 

згуртованість, соціальний 

капітал,влада, державна влада, 

соціальна активність, пряма та 

представницька демократія, вибори, 

мажоритарна, пропорційна, змішана 

виборча система, принципи виборчого 

права, референдум ; права і обов’язки 

учнів, учнівське самоврядування, 

дитяча організація, лідерство, 

ініціатива. 

• Знає ознаки демократичного 

врядування та демократичні 

процедури. 

• Розуміє зміст основоположних  

принципів демократії. 

• Володіє знаннями про основи 

місцевого самоврядування. 

• Має уявлення про способи 

визначення та вирішення проблем 

місцевої громади за участю громадян. 

Вміння і навички: 

• Уміє порівнювати суспільні явища, 

системи, процедури («безпосередня 

демократія і представницька 

демократії»; «мажоритарна і 

пропорційна виборчі системи») 

• Може розтлумачити головні 

принципи демократії. 

• Оцінює роль громадських 

організацій, різних форм активності 

громадян у функціонуванні 

демократичного суспільства. 

• Розвиває здатність взаємодіяти з 

органами  державної влади та 

місцевого самоврядування. 

Тема 1. Демократична держава  

Виникнення і зміст демократії. 

Цінності демократії. 

Демократичні інститути. 

Конституція та її призначення. 

Законодавча, виконавча та судова 

влада в демократичних країнах. 

Принципи виборчого права. Етапи 

виборчого процесу. Роль 

політичних партій в розвитку 

демократії. Правовий статус 

політичних партій в Україні. 

Діяльність та вплив політичних 

партій на демократію. Громадські 

організації: правовий статус, 

діяльність та вплив на 

демократію. 

Тема 2. Громадянське 

суспільство  

Поняття громадянського 

суспільства. Функції 

громадянського суспільства. Роль 

громадян у становленні й 

функціонуванні громадянського 

суспільства. Громадянське 

суспільство та правова держава. 

3. Громада 

Поняття громади. Роль громади в 

житті людини, суспільства, 

держави.  Реалізація та захист 

громадою своїх прав і законних 

інтересів. Вплив громадян на 

вирішення проблем громади.  

Тема 4. Громадянська участь у 

житті суспільства 

Роль громадянина у 

демократизації суспільства. 

Демократичний  громадянин. 

Культура громадянськості. 

Активна громадянська позиція. 

Тема 5. Школа – простір 



 

 

 

 

• Визначає форми суспільної 

активності  громадян на рівні місцевої 

громади, регіону, держави. 

Установки і цінності: 

• Формує переконання, що особистість 

є  найбільшою цінністю лише в 

умовах демократії. 

• Проявляє готовність захищати права і 

свободи людини. 

• Проявляє готовність до дії та 

співпраці з іншими; 

• Розуміє важливість пріоритету 

інститутів громадянського 

суспільства у державі. 

• Позиціонує і сприймає себе   

частиною громади та суспільства. 

демократії 

Шкільна громада. Взаємодія 

учнів, учителів, батьків, шкільної 

адміністрації в організації 

шкільного життя. Врядування та 

управління школою. Шкільне 

самоврядування (учнівське, 

вчительське, батьківське). 

Принципи та цінності учнівського 

самоврядування. Моделі 

учнівського самоврядування. 

Школа і місцева громада.  

Тема 6. Дитячі й молодіжні 

громадські об'єднання  

Свобода асоціацій. Дитячі й 

молодіжні об'єднання й рухи. 

Створення молодіжної 

громадської організації. 

Молодіжні соціальні проекти. 

Учнівське самоврядування он-

лайн 

Практичні заняття:  

Орієнтовні теми:  

«Вибори до органів місцевого 

самоврядування».  

«Організація і проведення 

загальношкільного громадського 

слухання щодо…. 

(користування мобільними 

телефонами, повсякденного 

носіння шкільної форми, 

створення електронного класного 

журналу…)» «Повага до меншин 

– умова збереження миру» (Папа 

Римський Іоан Павло ІІ).  

«Створюємо дитячу організацію в 

школі».  

 «Учнівський 

моніторинг:  «Статут школи та 

забезпечення прав дитини в 

навчальному закладі». 

 «Створюємо шкільні правила 

разом» (написання та внесення 

змін до шкільного статуту). 

 «Участь шкільної молоді у 

прийнятті рішень в місцевій  

громаді». 



ІІ курс -  30 годин 

Громадянська освіта 

 
К-ть 

годин 

Очікувані результати навчально–

пізнавальної діяльності учнів / учениць 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

10 год  РОЗДІЛ 1. СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАС-МЕДІА 

 Знання і розуміння: 

• Знає зміст понять: свобода слова, 

інформація, мас-медіа(медіа), 

медіатекст, суспільне мовлення, 

пропаганда, реклама, соціальні 

мережі, фейк, реклама, маніпуляція, 

джерела інформації, факт, 

судження, «мова ворожнечі» 

• Характеризує функції медіа в 

демократичній державі та наводить 

приклади їхнього впливу на 

прийняття рішень; 

• Пояснює як медіа впливають на 

формування громадської думки; 

• Описує ознаки замовних матеріалів в 

медіа; 

• Здатний пояснити базові стандарти 

подання інформації в медіа; 

• Знає  можливості Інтернету та 

усвідомлює небезпеки, пов'язані з 

його використанням. 

• Характеризує особливості 

дотримання авторського права. 

Вміння і навички: 

• Здатний усвідомити різницю між 

реальною подією та її відображенням 

у медіа тексті. 

• Володіє базовими технологіями 

запобігання впливу маніпулятивних 

та пропагандистських медіа 

повідомлень. 

• Описує ознаки «мови ворожнечі» і 

здатний її розпізнати. 

• Знає, яким чином перевірити 

достовірність джерел інформації. 

• Надає підтвердження переваг, 

недоліків і обмежень джерел 

інформації. 

• Описує відмінність між фактом і 

судженням. 

• Володіє базовими технологіями 

критичного аналізу медіа текстів. 

• Здатний простежити переваги і 

ризики під час користування 

соціальними мережами. 

Установки і цінності: 

• Підтримує ідею свободи інформації в 

Тема 1. Комунікація, 

інформація, медіа 

Поняття мас-медіа(медіа). Роль 

інформації та медіа в сучасному 

світі. Мас-медіа, комунікація, 

аудиторія, медіатекст. Різновиди 

медіа (книга, преса, фото, радіо, 

кіно, телебачення, Інтернет, 

мобільний зв’язок) та їхній 

розвиток. Реклама. Вплив мас-

медіа на формування громадської 

думки та власної позиції людини. 

Тема 2. Медіа і демократія. 

Свобода, етика і 

відповідальність 

Свобода слова. Обмеження 

свободи слова. Баланс між 

свободою вираження поглядів та 

відповідальністю. Свобода мас-

медіа – критерій демократичності 

суспільства. Що таке цензура. 

Замовні матеріали («джинса») та  

їхні ознаки. Суспільні медіа і їхня 

місія. Шкільні медіа.  

Тема 3. Маніпулятивний вплив 

медіа 

Маніпуляції в медіапросторі. Як 

розпізнати фейкову інформацію, 

пропаганду. Роль медіа у 

провокуванні конфліктів та 

поширенні стереотипів. Що таке 

«мова ворожнечі», і як її 

розпізнати. 

Тема 4. Критичне сприйняття 

та протидія маніпуляціям мас-

медіа 

Достовірність інформації в мас-

медіа. Джерела інформації. Факт 

та судження. Авторство медіа 

тексту Стандарти подання 

інформації. Критичний аналіз 

медіатекстів. 

Тема 5. Інтернет 

Приватність  та конфіденційність 

у віртуальному світі. Цифрова 

ідентичність. Соціальні мережі. 

Права людини в Інтернеті. 

Безпека та етика поведінки у 



сучасному світі. 

• Усвідомлює критичний підхід до 

медіатекстів. 

• Визнає свободу слова – 

фундаментальну цінність 

демократичного суспільства. 

• Не вживає «мову ворожнечі». 

 

мережі. Кіберзлочинність. 

Особливості захисту прав дітей та 

молоді в Інтернеті.  

Узагальнення. 

Практичні заняття: 

Орієнтовні теми: 

- «Аналіз медіа тексту» 

- «Створюємо шкільні 

медіа» 

- «Твоя соціальна 

інформаційна кампані я в 

школі/громаді» 

10 год РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ 

СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ 

 Знання і розуміння: 

• Може дати визначення понять: 

економіка як сфера 

життя,домогосподарство, 

підприємницька діяльність, сталий 

розвиток 

• Вільно оперує поняттями: соціальна 

держава, ринкова економіка, 

конкуренція, бюджет, податки, 

прибуток,зарплата,  професія, 

лобізм, корупція.  

• Розуміє функції підприємців, 

домогосподарств і держави в 

ринковій економіці. 

• Називає учасників різних ринків: 

покупців і продавців. 

• Розуміє роль грошей в ринковому 

кругообігу . 

• Знайомий з принципами  та 

механізмами ринкової економіки. 

• Розуміє основні засади економічних 

відносин «держава - підприємець» та 

«держава - людина». 

• Знає загальні права та обов'язки 

платників податків. 

• Розуміє відмінності між потребами, 

бажаннями і можливостями людини. 

• Розуміє необхідність та межі 

державного втручання в економіку. 

Розуміє причини  корупції. 

Вміння і навички: 

• Аналізує чинники попиту і пропозиції 

на ринках ресурсів і товарних ринках 

та їх вплив на ринкову ціну. 

• Визначає інтереси економічних 

субʼєктів 

( підприємців, домогосподарств, держави) в 

різних ситуаціях. 

• Визначає способи реалізації власних 

Тема 1. Соціальні цілі 

економіки  

Економіка як сфера життя людей. 

Економічні потреби та  блага. 

Процеси, що забезпечують 

задоволення потреб: виробництво, 

розподіл, обмін і споживання.  

Учасники (субʼєкти ) економічних 

відносин. 

Тема 2. Сталий розвиток 

Обмеженість ресурсів. 

Необхідність  раціонального та 

ефективного  використання 

ресурсів. Вплив діяльності 

людини на довкілля. Сталий 

розвиток як спосіб збереження 

довкілля.  

Тема 3. Ринкова економіка 

Принципи ринкової економіки. 

Кругообіг в ринковій економіці.  

Попит і  пропозиція, ринкова ціна, 

конкуренція.  

Функції держави в ринковій 

економіці. Державний бюджет, 

податки, напрямки видатків. 

Тема 4. Економіка 

домогосподарства 

Домашнє господарство як власник 

і споживач. Поняття про 

раціональне споживання. Права 

споживачів. 

Бюджет домогосподарств: види 

доходів, напрямки витрат, 

заощадження.  

Тема 5. Підприємництво 

Підприємницька діяльність. Мета 

і соціальна відповідальність 

підприємця. Правовий захист 

бізнесу. 

Тема 6. Ринок праці 



економічних інтересів в межах 

законодавства та прав інших осіб; 

• Оцінює вимоги роботодавців щодо 

найманих працівників за 

оголошеннями. 

• Вміє скласти власне резюме. 

• Формує навички прийняття рішення з 

питань сімейного бюджету. 

• Визначає економічний та юридичний 

зміст відносин власності. 

• Визначає переваги та обмеження 

організації економіки на ринкових 

засадах. 

• Визначає потребу власної родини в  

державній соціальній допомозі. 

• Вміє господарювати на основі 

принципів сталого розвитку. 

• Розпізнає вияви корупції та 

застосовує механізми їхньої протидії. 

Установки і цінності: 

• Усвідомлює унікальну цінність  

підприємництва для розвитку 

економіки. 

• Підтримує ідею сталого розвитку 

• Усвідомлює  місце власного 

домогосподарства в економічних 

процесах, та власні економічні 

інтереси. 

• Поважає економічні інтереси інших 

субʼєктів економічних відносин. 

• Усвідомлює необхідність навчання 

впродовж життя. 

• Знає, що запорукою успішної 

професійної діяльності є зважена 

самооцінка власних здібностей та 

талантів. 

Нетерпимо ставиться до  проявів корупції. 

Учасники ринку праці: 

роботодавці і наймані працівники. 

Поняття професії, спеціальності,  

кваліфікації працівника. Заробітна 

плата як дохід найманого 

працівника.  

Тема 7.  Лобіювання інтересів та  

корупція 

Поняття лобізму. Сутність 

корупції та корупціогенних 

ризиків. Причини та наслідки 

корупції в економіці та політиці.  

Шляхи подолання корупції. 

Тематичний контроль.  

Практичні заняття 

Орієнтовні теми: 

- «Родинний бюджет» 

- Місцевий бюджет:основні 

статті доходів та видатків» 

- «Створюємо бізнес-план 

власного підприємства» 

-  «Аналіз попиту на ринку 

праці і складання резюме» 

10 год РОЗДІЛ 3. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ  

 Знання і розуміння: 

• Знає зміст понять: інтеграція, 

глобалізація, міграція; Європейський 

Союз, Європейська політика 

сусідства, Східне партнерство, 

міжнародне право,європейське та 

світове співтовариство, система 

безпеки і співробітництва в Європі. 

• Знає про масштаби впливу 

глобалізації на економіку, культуру, 

довкілля, людину. 

• Знає та розуміє причини та наслідки 

міграційних процесів в Україні та 

світі. 

• Знає умови вступу України до 

Тема 1. Інтеграція та 

глобалізація 

Поняття інтеграції та глобалізації.  

Вплив глобалізаційних процесів 

на економіку, культуру, довкілля, 

людину. Витоки та процес 

європейської інтеграції. 

Міграційні процеси. Види та 

форми сучасної міграції. Виклики 

сучасного світу 

Тема 2. Міжнародні відносини 

та міжнародне право 

Поняття міжнародних відносин. 

Особливості міжнародного права. 

Система безпеки. Міжнародне 



 

 

Європейського Союзу. 

• Називає міжнародні організації, 

членом / учасником яких є Україна. 

• Називає основні аспекти 

Європейської політики сусідства. 

• Може аргументовано обговорювати 

витоки і процес європейської 

інтеграції. 

Вміння і навички: 

• Аналізує принципи міжнародних 

відносин. 

• Визначає основні функції 

міжнародних організацій. 

• Пояснює взаємозв'язок між нормами 

міжнародного права і національним 

законодавством. 

• Добирає з різних джерел додаткову 

інформацію щодо особливостей 

функціонування ЄС та її інституцій. 

• Дискутує щодо перспектив 

збереження та розширення ЄС, 

НАТО. 

• Описує цілі ООН та компетенцію її 

органів (Генеральна Асамблея, Рада 

Безпеки, Генеральний секретар тощо). 

• Характеризує політику регіонального 

співробітництва України та систем 

безпеки. 

Установки і цінності: 

• Визнає важливість європейського 

вектору розвитку України. 

• Усвідомлює взаємозалежність  життя 

місцевої громади, України, Європи та 

світу. 

• Усвідомлює роль та значення 

міжнародних організацій для регіону і 

світу та України. 

гуманітарне право. Урядові і 

неурядові міжнародні організації. 

Тема 3. Україна – член 

європейського та світового 

співтовариства 

Європейське і світове 

співробітництво. Участь України 

в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ 

тощо. Європейський вибір 

України. Угода про асоціацію 

Україна – ЄС.  

Узагальнення. 

Тематичний контроль.  

Практичні заняття:  

Орієнтовні теми:  

«Економічні, соціальні та 

політичні переваги вступу до ЄС». 

«Організовуємо Місію ООН з 

подолання наслідків стихійного 

лиха».  

«Молодіжні ініціативи та 

волонтерство в різних країнах 

світу».  

«Шукаємо ровесників та 

однодумців із інших країн для 

співпраці у рамках соціального 

проекту засобами Інтернету». 

«Глобальні проблеми сучасності». 
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Робоча навчальна програма з предмета 

«Зарубіжна література» 
 

Розроблена на основі навчальної програми із зарубіжної літератури 10-11 

класів (рівень стандарту) для загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №1407 від 23 

жовтня 2017 року. 

 

 

 

 

 

Курс  Предмет Кількість годин 

І курс Зарубіжна література 40 

ІІ курс Зарубіжна література 30 

Всього  70 
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Пояснювальна записка 
 

Програма складена відповідно до типового навчального плану. 

Предмет вивчається протягом двох курсів: на І курсі – 40 годин, на ІІ курсі – 

30 годин. 

Навчальна програма розроблена на підставі Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти. 

Навчання зарубіжної літератури спрямоване на досягнення мети 

загальної середньої освіти, яка полягає в розвиткові та соціалізації учнів, 

формуванні їхньої національної свідомості, загальної культури, світоглядних 

орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, 

дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення. 

Метою вивчення зарубіжної літератури є розвиток ключових і 

предметних компетентностей учнів у процесі читацької діяльності, 

заохочення їх до розширення кола читання, осягнення духовної цінності та 

осмислення поетики літературних творів різних епох і країн, поглиблення 

культурно-пізнавальних інтересів учнів, усвідомлення ними виняткової ролі 

художньої літератури в сучасному світі, виховання в учнів поваги до 

культурних надбань свого та інших народів, формування творчої особистості 

громадянина України з високим рівнем загальної культури, гуманістичним 

світоглядом, активною життєвою позицією, національною свідомістю.  

Завдання вивчення зарубіжної літератури на І - ІІ курсах: 

• розвиток мотивації до читання творів зарубіжної літератури;  

• поглиблення знань учнів про літературу як мистецтво слова;  

• засвоєння за допомогою художньої літератури історії, культури, 

моральних та естетичних цінностей інших народів;  

• формування духовного світу учнів, їхніх світоглядних переконань, 

громадянських якостей;  

• утвердження за допомогою засобів художньої літератури 

національних і загальнолюдських цінностей; 

• розвиток умінь вільно спілкуватися в різних ситуаціях, 

формулювати й обстоювати власну думку, вести полеміку, оцінювати 

життєві явища та виражати ставлення до моральних, суспільних проблем, 

відображених у класичних і сучасних творах. 

• ведення діалогу із книжкою, досягнення взаєморозуміння й 

налагодження взаємодії з іншими людьми;  

• вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації 

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

• розвиток уявлень про вітчизняну перекладацьку школу та внесок її 

видатних представників; 

• розширення обріїв володіння рідною мовою через сприйняття 

україномовних перекладів художніх творів; 

• розкриття значення художньої літератури як могутнього чинника 

єднання та розвитку української нації; 

• використання сучасних цифрових технологій для розширення кола 

читання;  



• формування умінь здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність 

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

різноманітні факти й відомості);  

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

набутих у процесі вивчення зарубіжної літератури;   

• удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності та 

самоконтролю;  

• розвиток художньо-образного мислення, інтелектуальних і творчих 

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

загальної культури. 

 

Вивчення зарубіжної літератури на І-ІІ курсах забезпечує такі 

функції предмета: 

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

художньої літератури, формування ціннісних орієнтирів особистості в період 

її становлення); 

2) естетичну (розвиток цілісних естетичних уявлень про специфіку 

мистецтва слова й перебіг літературного процесу, естетичного смаку, умінь 

визначати художню цінність творів);     

3) розвивальну (розвиток розумових і творчих здібностей, самостійного 

критичного мислення, індивідуального стилю пізнавальної діяльності, 

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

формування культури спілкування рідною та іноземними мовами);  

4) соціально-адаптаційну (соціокультурна адаптація особистості до 

умов сучасного інформаційного суспільства);  

5) виховну (виховання високих моральних і громадянських якостей, 

національної свідомості, відповідальності за збереження духовних надбань 

України й людства).  

Компетентнісній підхід, покладений в основу Концепції Нової 

української школи, полягає у підготовці учнів до сучасного життя та 

майбутньої діяльності, у цілеспрямованому формуванні в них ключових і 

предметних компетентностей.  

Компетентнісний підхід забезпечує настанову не на процес навчання, а 

на досягнення особистого результату учня. Компетентнісний підхід 

кардинально змінює освітню роль учня – із реципієнта (того, хто сприймає 

інформацію) він перетворюється на активного учасника освітнього процесу, 

самостійного суб’єкта навчальної діяльності, котрий здобуває, перевіряє, 

обробляє та використовує інформацію. За допомогою індивідуальних зусиль 

і творчого пошуку учень обирає власну траєкторію не тільки в певній галузі, 

а й у житті. Компетентнісний підхід дає змогу сформувати творчу й активну 

особистість із вільною свідомістю, прагненням до постійної самоосвіти, до 

нових вершин у різних видах діяльності.  

 

Принципи компетентнісного підходу:  

• розширення прав і можливостей учнів у пізнавальній діяльності;  

• формування власної траєкторії навчання; 



• концентричне розширення компетентностей (крок за кроком 

нарощування знань, умінь, навичок); 

• зв’язок навчального процесу із сучасним життям; 

• настанова на самостійне мислення і творче самовираження учнів; 

• оцінка й самооцінка діяльності; 

• виявлення перспективи вивчення предмета; 

• систематизація, узагальнення, творче осмислення вивченого; 

• підвищення інтересу до процесу навчання;  

• стимулювання до свідомого вибору майбутньої професії; 

• формування потреби творчої реалізації в суспільстві, набуття 

умінь і навичок, необхідних для життя. 

Ключові компетентності – універсальні компетентності, що не 

залежать від предметної сфери, натомість важливі для успішної діяльності, 

подальшої реалізації особистості в житті.  

Відповідно до Рекомендацій Європейської Ради засобами предмета 

«Зарубіжна література» мають бути сформовані такі ключові 

компетентності: 1) спілкування державною мовою; 2) спілкування 

іноземними мовами; 3) математична компетентність; 4) компетентності в 

природничих науках і технологіях; 5) інформаційно-цифрова компетентність; 

6) уміння вчитися; 7) ініціативність і підприємливість; 8) соціальна та 

громадянська компетентності; 9) обізнаність та самовираження у сфері 

культури; 10) екологічна грамотність і здорове життя.  

Предметні компетентності зумовлені специфікою навчальної галузі та 

предмета. Предметні компетентності, що формуються засобами зарубіжної 

літератури, важливі для становлення та розвитку духовно-емоційного світу 

учнів, їхнього світогляду, моральних цінностей, громадянських якостей.  

Вивчаючи зарубіжну літературу, учні мають набути таких предметних 

компетентностей:  

– розуміння літератури як невід’ємної частини національної й світової 

художньої культури;  

– усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова, її 

гуманістичного потенціалу та місця в системі інших видів мистецтва;  

– знання літературних творів, обов’язкових для текстуального вивчення 

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

змісту та форми, виокремлення складників та художніх особливостей творів 

(на рівні сюжету, композиції, образів, поетичної мови, жанру тощо);  

– усвідомлення ключових етапів і явищ літературного процесу різних 

країн, зіставлення з українським літературним процесом; 

– знання основних фактів життя та творчості видатних письменників, 

усвідомлення їхнього внеску в скарбницю вітчизняної та світової культури;  

– оволодіння передбаченими програмою літературознавчими 

поняттями, застосування їх під час аналізу та інтерпретації художніх творів;  

– розуміння специфіки оригіналу (за умови володіння іноземною 

мовою) та художнього перекладу твору (українською мовою); 

– знання українських перекладів творів зарубіжної літератури, імен 

перекладачів та здобутків вітчизняної перекладацької школи;  



– формування читацького досвіду та якостей творчого читача, здібності 

до створення усних і письмових робіт різних жанрів;  

– орієнтування у царині класичної й сучасної літератури; 

– порівняння літературних творів і явищ (окремих компонентів і 

цілісно); 

– уміння оцінювати художню вартість творів, творчо-критично 

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

тощо.   

Компонентами компетентностей є когнітивний (знаннєвий), 

діяльнісний (практико-орієнтований) та ціннісний.  

Програма для І-ІІ курсів побудована на поєднанні таких підходів:  

• хронологічного (історико-літературного);   

• концентричного (розширення й поглиблення відомого раніше 

матеріалу); 

• жанрово-тематичного (актуальні для молоді теми, жанри);    

• мультикультурного (презентація найяскравіших літературних 

явищ різних часів і народів у контексті культури, діалог культур у часі).  

Це вможливлює вивчення творів зарубіжної літератури не тільки за 

хронологією, а й за принципом концентричного розширення (від простого – 

до складного, від початкових понять про літературне явище або творчість 

письменника – до нових знань про них), поглиблення уявлення про розвиток 

національних літератур, напрямів, течій, тем, жанрів, стилів у попередні 

епохи й у сучасну добу, початок живого діалогу з книжкою, що має тривати 

протягом усього життя.  

До програми із зарубіжної літератури для І-ІІ курсів увійшли твори із 

золотого фонду класичної літератури, а також популярні  твори сучасності 

різних країн і народів.  

На І-ІІ курсах уявлення про літературний процес та його складники 

мають бути поглиблені внаслідок аналізу шедеврів світової літератури 

(«Одіссея» Гомера, «Божественна комедія» Данте, «Гамлет» В. Шекспіра, 

«Фауст» Й. В. Ґете, соціально-психологічні й філософські романи та п’єси, 

поетичні твори XIX–XX століть та ін.).  

У програмі відображено чотири змістові лінії літературного 

компонента Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти: емоційно-ціннісну, літературознавчу, культурологічну, 

компаративну.  

Емоційно-ціннісна лінія забезпечує розкриття гуманістичного 

потенціалу та естетичної цінності творів художньої літератури. Ця змістова 

лінія спрямована на формування духовно-емоційного світу учнів, їхніх 

етичних позицій, світоглядних уявлень і переконань, а також на розвиток 

інтересу учнів до художньої літератури, розширення кола їхнього читання, 

орієнтування у світі класичної і сучасної літератури (зокрема в бібліотечних 

фондах, інтернет-ресурсах) із метою пошуку необхідної книги, розвитку 

вмінь і навичок читацької діяльності.  

Літературознавча лінія передбачає вивчення літературних творів у 

єдності змісту й форми, оволодіння учнями основними літературознавчими 



поняттями й застосування їх під час аналізу й інтерпретації художніх творів; 

розгляд літературних творів, явищ і фактів у контексті літературного 

процесу; виявлення специфіки літературних напрямів, течій; розкриття 

поетикальних (зокрема жанрово-стильових) особливостей художніх творів; 

ознайомлення учнів із загальними принципами художнього перекладу, 

необхідними для текстуальної роботи з перекладною літературою. 

Літературознавчі терміни й поняття подано в програмі за принципами 

науковості (відповідно до розвитку сучасного літературознавства), 

послідовності (від простих до складних) й концентричності (від 

елементарних уявлень до їхнього поглиблення, від загальних понять до їхніх 

різновидів тощо). Літературознавча лінія представлена у рубриці Теорія 

літератури (ТЛ).   

Культурологічна лінія сприяє усвідомленню художньої літератури як 

важливого складника мистецтва; ознайомленню учнів із фундаментальними 

цінностями світової художньої культури; розкриттю особливостей творів, 

літературних явищ і фактів у широкому культурному контексті; висвітленню 

зв’язків літератури з філософією, міфологією, фольклором, звичаями, 

віруваннями, культурними традиціями різних народів і національностей; 

розширенню ерудиції учнів, вихованню їхньої загальної культури, поваги до 

національних і світових традицій, толерантного ставлення до представників 

різних культур, віросповідань, рас і національностей. У цій рубриці програми 

презентовано зв’язки літератури з іншими видами мистецтва, філософією, 

міфологією; утілення літературних творів у живописі, музиці, кіно тощо; 

подано інформацію про літературні музеї, визначні культурні явища різних 

країн і народів та ін. Культурологічна лінія реалізована в рубриці Література 

і культура (ЛК). 

Компаративна лінія забезпечує порівняння літературних творів, явищ 

і фактів, що належать до різних літератур; установлення зв’язків між 

українською та зарубіжними літературами (генетичних, контактних, 

типологічних та ін.); розгляд традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів у 

різних літературах; зіставлення оригіналів та україномовних перекладів 

літературних творів; увиразнення особливостей української культури й 

літератури на тлі світової; демонстрацію лексичного багатства й невичерпних 

стилістичних можливостей української мови, а також поглиблення знань і 

розвиток навичок учнів з іноземних мов. Компаративна лінія представлена у 

рубриці Елементи компаративістики (ЕК).  

Міжпредметні зв’язки (рубрика МЗ) є дидактичною умовою 

підвищення ефективності навчального процесу. Міжпредметні зв’язки 

набувають особливої ваги в контексті компетентнісного підходу, адже 

сприяють глибокому засвоєнню знань учнями, активізації їхньої пізнавальної 

діяльності, розширенню світогляду, водночас дають змогу визначити роль і 

місце зарубіжної літератури в системі шкільних предметів. Реалізація 

міжпредметних зв’язків уможливлює економне й водночас інтенсивне 

використання часу в процесі вивчення тем, що мають цільові й змістові збіги 

з іншими предметами. 

Предмет «Зарубіжна література» має потужний українознавчий 

потенціал, важливий для формування юного покоління громадян України, 



їхньої національної свідомості та патріотизму. Рубрика Україна і світ (УС) 

акцентує українознавчий зміст предмета, необхідність засвоєння корисного у 

різних культур і народів «чужого» і перетворення на «своє», власний 

духовний досвід.  

Програма містить обов’язковий і варіативний компоненти (приблизно 

70% : 30%). На кожному курсі учням запропоновано теми й твори для 

обов’язкового текстуального вивчення, зокрема поетичні твори для вивчення 

напам’ять. Варіативний компонент забезпечено можливістю вибору 

(викладачем і учнями) творів у межах обов’язкових тем, а також для уроків 

розвитку мовлення, позакласного читання та для уроків із резервного часу. 

Вивчення літератури на кожному курсі завершує спеціальний розділ 

«Сучасна література в юнацькому читанні», у якому представлені твори 

різних жанрів, популярні в різних країнах і пов’язані з проблемами сучасної 

молоді; вони відображають тенденції розвитку сучасного літературного 

процесу й культури загалом. Сучасна література має підготувати учнів до 

входження в сучасний світ, допомогти інтегруватися в соціокультурне 

середовище, знаходити спільну мову з однолітками різних країн і народів.  

Програмою на І та ІІ курсі передбачено: текстуальне вивчення творів 

– 30 годин; розвиток мовлення – 4 години = 2у+2п (у межах годин на 

текстуальне вивчення); позакласне читання – 2 години (по 1 год у кожному 

семестрі); контрольні роботи у формі: контрольного класного твору (по 1 у 

кожному семестрі); виконання інших завдань (тестів, відповідей на 

запитання), по 1 у кожному семестрі. 

 

І курс - 40 годин 

Зарубіжна література 

№ 

з/п 

К-ть 

год. 

Зміст навчального матеріалу Очікувані результати 

навчально-пізнавальної діяльності 

учнів 

1 1 год ВСТУП 

ОРИГІНАЛЬНА І ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНОМУ 

СВІТІ 

  Значення художньої літератури 

для людини й людства XXI ст. 

Формування читача в епоху 

цифрових технологій. 

Оригінали й переклади 

художніх творів, їхня роль у 

розвитку особистості. 

Перекладна література як 

важливий складник вітчизняної 

культури й чинник формування 

української нації. 

 

 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

розуміє значення художньої 

літератури для розвитку суспільства 

та особистості; 

знає особливості художнього 

перекладу, його різновиди; 

Діяльнісний компонент 

з’ясовує сутність діалогу автора й 

читача, діалогу культур у процесі 

читання художньої літератури;  

уміє користуватися фондами 

бібліотек, зокрема електронних 

мережевих бібліотек; 

 Ціннісний компонент 

усвідомлює духовні цінності,утілені у 



творах літератури й мистецтва 

2 8 год ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ 

  Стародавня Греція 

Етапи й шедеври античності 

(огляд). 

Гомер (приблизно VIII ст. до 

н. е.). «Одіссея» (1-2 уривки за 

вибором) 

Міфологічні, пригодницькі й 

побутові елементи в «Одіссеї». 

Уславлення людського розуму, 

вірності, винахідливості й 

допитливості. 

Засудження беззаконня, 

насильства й несправедливості 

та самовпевненості й 

марнославства. Образ Одіссея. 

Італія 

Специфіка італійського 

Відродження, його основні 

етапи, представники. 

РМ (п) Написання тез до теми: 

«Специфіка італійського 

Відродження». 

Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321). 

«Божественна комедія» 

(Пекло, І, V). 

Роль Данте Аліґ’єрі в історії 

європейської культури. Поема 

«Божественна комедія» як 

філософсько-художній синтез 

середньовічної культури й 

утілення ідей раннього 

Відродження. Особливості 

композиції поеми. 

Концепція світу й людини. 

Алегоричний зміст образів та 

епізодів. Жанрова своєрідність 

твору. 

Англія 

Ренесанс в Англії. Здобутки й 

представники. 

Вільям Шекспір (1564 – 1616). 

«Гамлет». 

Здобутки драматургії 

В. Шекспіра. Філософські та 

моральні проблеми в трагедії 

«Гамлет». Провідні мотиви 

твору. 

Гамлет – вічний образ світової 

літератури. Багатогранність 

шекспірівських характерів. 

Відкритість твору в часі, його 

рецепція та інтерпретації в 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

дає стислу характеристику 

літератури античності та 

Відродження; 

називає видатних представників 

античної та ренесансної культур; 

знає основні відомості про Гомера, 

Данте і В. Шекспіра; 

розуміє вплив творчості Гомера, 

Данте і В. Шекспіра на українську 

літературу й світовий літературний 

процес; 

дає загальну характеристику змісту 

творів; 

називає імена відомих українських 

перекладачів творів античності й 

Відродження; 

Діяльнісний компонент 

аналізує ідейно-тематичний зміст, 

сюжет, особливості композиції, 

проблематику поем «Одіссея» та 

«Божественна комедія» (за 

прочитаними уривками), трагедії 

«Гамлет»; 

визначає міфологічні, пригодницькі й 

побутові елементи в «Одіссеї»; 

характеризує стиль гомерівської 

оповіді, концепцію світу і людини в 

«Божественній комедії», образи 

Одіссея і Гамлета, жанрову 

своєрідність творів; 

висловлює ставлення до літературних 

персонажів; 

аргументує, чому образ Гамлета став 

«вічним»; 

визначає провідні мотиви трагедії 

«Гамлет», роль монологів  у 

розкритті образу головного героя; 

узагальнює результати аналізу творів, 

свої знання про літературу 

античності й Відродження; 

Ціннісний компонент 

обговорює філософсько-етичні 

проблеми, порушені у творах; 

висловлює судження щодо проблем 

праведного благочестивого життя (за 

«Божественною комедією») та 

морального вибору в житті людини 

(за трагедією «Гамлет»); 

оцінює чинники (цінності, ідеали, 

стани) духовного життя і вчинків 



наступні епохи. 

Контрольна робота. Твір за 

трагедією Вільяма Шекспіра 

«Гамлет». 

Для вивчення на пам’ять 

В. Шекспір «Гамлет» (один із 

монологів Гамлета за вибором 

викладача); 

літературних персонажів; 

робить висновки про значення 

прочитаних творів для світового 

культурного поступу в цілому і 

розвитку українського культурного 

середовища зокрема. 

 

3 7 год ПРОЗА Й ПОЕЗІЯ ПІЗНЬОГО РОМАНТИЗМУ ТА ПЕРЕХОДУ 

ДО РЕАЛІЗМУ XIX СТ. 

  Специфіка переходу від 

романтизму до реалізму. 

Німеччина 

Романтизм у Німеччині. 

Е.Т.А. Гофман як представник 

гротескної течії романтизму. 

Віхи мистецького шляху. 

Ернст Теодор Амадей Гофман 

(1776 – 1822). «Крихітка Цахес 

на прізвисько Цинобер». 

Протиставлення філістерів та 

ентузіастів як провідний 

конфлікт творчості Е.Т.А. 

Гофмана. Особливості сюжету 

й композиції повісті «Крихітка 

Цахес на прізвисько Цинобер». 

Гротескні образи. 

Викривальний зміст твору. 

Символіка. 

Росія 

Школа «чистого мистецтва» в 

російській поезії. Лірика Ф.М. 

Тютчева (1803 – 1873) й А.А. 

Фета (1820 – 1892) (огляд). 

Художня довершеність творів. 

США 

Розвиток романтизму в США, 

видатні представники. 

Волт  Вітмен (1819 – 1892). 

«Листя трави» (1-2 уривки за 

вибором). 

Місце В.Вітмена в 

літературному процесі США. 

Особливості світобачення 

митця. Зв’язок збірки «Листя 

трави» з історією та життям 

Америки. Тематика, 

проблематика, композиція 

збірки «Листя трави». Образ 

ліричного героя. Символи. 

Традиції й  художнє 

новаторство В. Вітмена. 

ПЧ А.П.Чехов «Дама з 

собачкою». Аналіз оповідання. 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

розуміє особливості розвитку 

романтизму, специфіку його течій у 

національних літературах і творчості 

митців;  

знає українських перекладачів та 

українські переклади прочитаних 

творів, визначає в них засоби 

художньої виразності;  

Діяльнісний компонент 

виявляє жанрові ознаки прочитаних 

творів;   

визначає особливості взаємодії 

різних елементів (романтичних і 

реалістичних) у творах 

письменників;  

аналізує провідні теми, проблеми, 

мотиви творів;  

коментує, характеризує, 

інтерпретує образи персонажів та 

засоби їх створення;  

виявляє особливості індивідуального 

стилю митців;  

зіставляє образи, засоби виразності;  

виявляє традиції й новаторство 

митців на тлі літературного процесу;  

 Ціннісний компонент 

висловлює власну думку щодо 

порушених у творах проблем;  

усвідомлює гуманістичні цінності 

доби романтизму (пріоритет 

особистості, свободи, мистецтва, 

людських почуттів та ін.). 

 

 



Контрольна робота з тем 

«Золоті сторінки далеких епох», 

«Поезія й проза пізнього 

романтизму та переходу до 

реалізму ХІХ ст.». 

Для вивчення напам’ять 

В. Вітмен(1 уривок за вибором 

учня); П. Верлен (1 вірш за 

вибором учня). 

4 7 год РОМАН XIX СТ. 

  Роман як жанр літератури, його 

формування і провідні ознаки. 

Різновиди роману XIX ст., 

національна своєрідність. 

Франція 

Стендаль (Марі Анрі Бейль, 

1783 – 1842). «Червоне і 

чорне». 

Творчий шлях письменника, 

його внесок у скарбницю 

психологічної прози XIX ст. 

Конфлікт молодої людини та 

суспільства в романі «Червоне і 

чорне». 

Образ Жульєна Сореля. 

Зображення соціального 

середовища у творі. Символіка. 

Англія 

Оскар Вайльд (1854 – 1900). 

«Портрет Доріана Грея». 

Ідейно-естетичні погляди і 

творчий шлях митця. Проблема 

краси й моралі в романі 

«Портрет Доріана Грея». 

Система образів. Еволюція 

головного героя. Роль 

фантастики у творі. Символіка. 

Традиції і новаторство О. 

Вайльда в жанрі роману. 

РМ (у) Дискусія за романом 

Оскара Вайльда «Портрет 

Доріана Грея»: «Краса – явище 

моральне, аморальне чи «по той 

бік добра і зла?» 

 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

знає історію формування жанру 

роману у світовій літературі, його 

різновиди; 

розуміє специфіку розвитку роману в 

XIX ст., називає його жанрові ознаки;  

Діяльнісний компонент 

виявляє ознаки типовості образів у 

реалістичному романі; 

характеризує й порівнює романні 

образи у зв’язках із дійсністю, 

середовищем, світоглядними 

шуканнями митців;  

на підставі прочитаних творів 

виокремлює ознаки різновидів; 

зіставляє образи персонажів; 

Ціннісний компонент 

висловлює судження щодо 

порушених у романах проблем; 

дає оцінку героям, використовуючи 

навички критичного мислення. 

 

5 4 год ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й 

ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ 

  Модернізм як літературно-

мистецький напрям кінця XIX – 

початку XX ст. Течії раннього 

модернізму: символізм, 

імпресіонізм, неоромантизм. 

Франція 

Шарль Бодлер (1821 – 1867). 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

розповідає про зміну світоглядних та 

естетичних засад літератури й 

мистецтва на межі XIX–XX ст.;  

називає характерні ознаки 

модерністських течій і явищ у 



«Квіти зла» («Альбатрос», 

«Відповідності», «Вечорова 

гармонія»). 

Ш. Бодлер – пізній романтик і 

зачинатель модернізму. Збірка 

«Квіти зла» (загальна 

характеристика). Образи, 

символи, особливості поетичної 

мови у віршах Ш. Бодлера. 

Теоретичні засади й художні 

відкриття поезії французького 

символізму. Взаємодія 

символізму й імпресіонізму в 

ліриці. 

Поль Верлен (1844 – 1896). 

«Поетичне мистецтво», 

«Осіння пісня». 

Естетичні погляди поета у вірші 

«Поетичне мистецтво». 

Зображення пейзажів природи і 

душі в «Осінній пісні». 

Сугестивність, музичність, 

живописність лірики. 

Артюр Рембо (1854-1891). 

«Голосівки», «Моя 

циганерія». Художнє 

новаторство А. Рембо. 

Поєднання рис імпресіонізму й 

символізму в сонеті 

«Голосівки». Образ ліричного 

героя у вірші «Моя циганерія». 

РМ (п) Письмове аналітичне 

дослідження поезій Шарля 

Бодлера, Поля Верлена, Артюра 

Рембо (за вибором учнів). 

художніх творах; 

знає основні віхи життя і творчості 

митців, риси їхнього індивідуального 

стилю; 

Діяльнісний компонент 

аналізує ліричні твори (цілісно і у 

фрагментах);  

виявляє у творах письменників 

провідні проблеми, теми, мотиви; 

виокремлює символи, пояснює їхній 

асоціативний зміст;  розкриває 

зв’язок романтизму і модернізму (на 

ранньому етапі модернізму), реалізму 

і модернізму (на зрілому етапі 

модернізму);   

характеризує взаємодію 

імпресіонізму та символізму в ліриці 

кінця XIX – початку XX ст.;  

обговорює проблему призначення 

мистецтва й митця;   

висловлює власні думки щодо впливу 

французького символізму на 

розвиток української поезії;  

Ціннісний компонент 

сприймає й розуміє естетику 

образного слова; 

висловлює судження щодо художньої 

цінності прочитаних творів, образів 

ліричних героїв. 

 

6 3 год ДРАМАТУРГІЯ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. 

  Зміни в драматургії на межі 

XIX–XX ст. 

Бельгія 

Моріс Метерлінк (1862 – 

1949).«Синій птах». 

М. Метерлінк як теоретик і 

практик «нової драми». 

Концепція символістського 

театру. 

Ідея одухотворення життя й 

відновлення втрачених зв’язків 

у драмі-феєрії «Синій птах». 

Особливості розвитку сюжету. 

Роль фантастики. Символіка 

образів. Трактування фіналу. 

Контрольна робота з тем: 

«Перехід до модернізму. 

Взаємодія символізму та 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

розуміє сутність кардинальних змін у 

драматургії на межі XIX–XX ст., 

ідейних та естетичних шукань 

представників «нової драми»;  

знає й коментує перебіг сюжету, 

розвиток дії (зовнішньої та 

внутрішньої);  

Діяльнісний компонент 

виокремлює новаторські риси в 

прочитаному творі;  

виявляє жанрові ознаки твору, 

розкриває особливості взаємодії 

різних елементів у них;  

з’ясовує значення символів у п’єсі;  

зіставляє розвиток європейської та 

української драми на межі XIX–



імпресіонізму в ліриці», 

Драматургія кінця ХІХ – 

початку ХХ ст..» 

XX ст.; 

висловлює погляди щодо 

особливостей «нової драми», а також 

прочитаних творів;  

 Ціннісний компонент 

висвітлює актуальні проблеми, 

порушені у творі, інтерпретує їх на 

підставі власного досвіду, у проекції 

на сучасність. 

7 4 год СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ 

Бразилія 

Паоло Коельйо 

(нар.1947).«Алхімік». 

Значення творчості П. Коельйо 

для сучасності. Пошуки сенсу 

буття в романі «Алхімік». 

Поняття «своя доля», 

«призначення», «мрія душі», 

«смисл існування». 

Система образів (пастух 

Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, 

Алхімік). Мотиви й образи 

світової культури у творі. 

Ознаки роману-притчі. 

ПЧЙ. Яґелло – польська 

письменниця, авторка творів 

для дітей та молоді. «Кава з 

кардамоном»: Синтез 

підліткової повісті (стосунки в 

родині, перше кохання) та 

детективу (розгадування 

сімейної таємниці). Проблема 

батьків і дітей. Образ головної 

героїні. Мова твору. 

Контрольний твір-роздум на 

одну із тем: 

«Проблема батьків і дітей у 

повісті «Кава з кардамоном»; 

«Образ головної героїні повісті 

«Кава з кардамоном» та її 

здатність усвідомлювати 

відповідальність за свої 

вчинки». 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

знає популярних сучасних 

письменників та їхні твори;  

розуміє зв’язок творчості сучасного 

письменника з національними 

традиціями й тенденціями розвитку 

літератури, наводить приклади 

такого зв’язку в прочитаному творі; 

розповідає про основні події та 

персонажів прочитаних творів; 

формулює критерії художності; 

Діяльнісний компонент 

розрізняє твори класичної та масової 

літератури; 

аналізує й інтерпретує прочитані 

твори сучасності;  

визначає особливості індивідуальних 

стилів митців (на прикладі 

прочитаних творів); 

Ціннісний компонент 

висловлює судження щодо 

порушених у творах питань та 

художніх образів; 

робить висновки про національне та 

загальнолюдське значення 

прочитаних творів; 

критично оцінює твори масової 

літератури. 

 

  

8 1 год. ВСТУП. ЛІТЕРАТУРА. МОРАЛЬ. ЛЮДЯНІСТЬ 

  Виклики сучасного світу. 

Значення літератури та 

культури для збереження миру 

й духовності. Роль вітчизняної 

перекладацької школи для 

популяризації світової 

літератури й формування 

українського читача. 

Літературні премії світу, 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

пояснює сутність діалогу культур, що 

відбувається за посередництва 

художньої літератури; 

розуміє значення художньої 

літератури (оригінальної і 

перекладної) для розвитку 

особистості та суспільства; 



письменники-лауреати та їхній 

внесок у боротьбу за мир і 

духовність 

Діяльнісний компонент 

висловлює судження щодо значення 

оригінальної і перекладної 

літературидля протистояння 

викликам сучасного світу, 

збереження миру й духовності; 

Ціннісний компонент 

усвідомлює гуманістичний потенціал 

світової літератури, значущість праці 

автора оригіналу та перекладача; 

коментує висловлення, думки 

видатних українців про  зарубіжну 

літературу, роль читання для 

формування особистості й нації; 

тлумачить поняття «світова 

література», «національна 

література», «художній переклад», 

«діалог культур». 

 3 год. ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ 

  Німеччина 

Німецьке Просвітництво та 

його вплив на розвиток Європи.  

Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749 

– 1832). «Фауст» (І частина), 

останній монолог Фауста (ІІ 

частина).  

Віхи життя та значення 

діяльності Й. В. Ґете для 

світової культури. Історія 

створення трагедії «Фауст». 

Особливості  композиції. 

Проблематика. 

РМ (у) Образ Фауста як 

утілення динамізму нової 

європейської цивілізації. 

Пошуки сенсу буття й 

призначення людини у п’єсі. 

Опозиція Фауст – Мефістофель. 

Фауст і Маргарита. Жанрова 

своєрідність твору. 

 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

дає стислу характеристику 

німецькому Просвітництву; 

знає основні етапи життєвого і 

творчого шляху письменника; 

розуміє значення творчості Й. В. Ґете 

у світовому літературному процесі; 

дає загальну характеристику змісту 

трагедії «Фауст»; 

висвітлює питання про 

популяризацію «Фауста» в Україні; 

Діяльнісний компонент 

аналізує ідейно-тематичний зміст, 

сюжет, особливості композиції 

трагедії; 

характеризує образи Фауста, 

Мефістофеля, Маргарити;  визначає 

жанрову своєрідність твору; 

розкриває сутність протистояння 

Фауста і Мефістофеля; 

висловлює ставлення до літературних 

персонажів; 

порівнює образи Фауста і Вагнера; 

Ціннісний компонент 

усвідомлює цінність невпинного 

пошуку як сенсу людського буття, 

утіленого в образі Фауста; 

обговорює філософсько-етичні 

проблеми, порушені у творі; 

висловлює судження щодо сенсу 

життя; 

аргументує власну позицію щодо 

проблеми щастя людини та її 

реалізації у світі; 



обґрунтовує власну думку щодо 

боріння добра й зла як рушійної сили 

розвитку світу; 

робить висновки про значення твору 

для світового культурного поступу 

загалом і розвитку українського 

культурного середовища зокрема. 

 2 год ПІДСУМКИ 

  Узагальнення і систематизація 

навчального матеріалу. 

 

 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

знає ідейно-художній зміст 

літературних творів у контексті 

розвитку культури й суспільства; 

розуміє зміст прочитаного;  

називає літературні факти, явища, 

твори, імена письменників, 

перекладачів тощо; 

пояснює значення перекладної 

літератури для розвитку 

національного письменства та 

української нації загалом; 

Діяльнісний компонент 

розпізнає літературні факти, явища, 

напрями, течії, жанри, стилі; 

розрізняє засоби художньої 

виразності, індивідуальні стилі 

митців; 

описує персонажів, їхні риси, 

поведінку, умови життя, соціально-

культурний контекст; 

 Ціннісний компонент 

усвідомлює значення художньої 

літератури для сучасної людини й 

суспільства. 

 

ІІ курс - 30 годин 

Зарубіжна література 

№ 

з/п 

К-ть 

год. 

Зміст навчального матеріалу Очікувані результати 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

3 6 год МОДЕРНІЗМ 

  Модерністська проза початку 

ХХ ст. (загальна характеристика). 

Світоглядні й естетичні засади 

модернізму, його художнє 

новаторство. Модерністські явища в 

художній прозі на початку ХХ ст.  

Німецькомовна проза 

Франц Кафка (1883 – 

1924).«Перевтілення». 

Життя і творчий шлях Ф. Кафки. 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

називає засновників модернізму 

в європейській прозі;  

знає світоглядні й естетичні 

засади модернізму;  

розповідає про основні віхи 

життя та творчості Ф. Кафки й 

М. О. Булгакова; 

розуміє художнє новаторство 



Зображення відчуження особистості 

в новелі «Перевтілення». 

Образ Грегора Замзи: проблемність, 

метафоричність, символічність. 

Розкриття у творі світового буття як 

абсурдного. Особливості 

композиції, функції фантастики. 

Характерні риси стилю Ф. Кафки, 

поєднання реалістичних і 

міфологічних елементів у 

гротескному світі. 

Росія 

Михайло Опанасович Булгаков 

(1891 – 1940). «Майстер і 

Маргарита». 

Життєвий і творчий шлях 

М. Булгакова. М. Булгаков і 

Україна. Конфлікт митця з владою в 

умовах тоталітарної радянської 

системи.   

Роман «Майстер і Маргарита» як 

«роман-лабіринт» зі складною 

філософською проблематикою. 

Культурні та літературні джерела 

твору. Взаємодія трьох світів у 

творі: світ радянської дійсності, 

біблійної давнини та фантастичної 

«дияволіади». Особливості 

композиції («роман у романі») та 

оповідної структури. 

Морально-філософський зміст 

«єршалаїмських» розділів твору. 

Трагізм долі митця (майстра). 

Проблеми кохання й творчості. 

Засоби комічного (сатира, сарказм, 

пародія та ін.) й трагічного (гротеск, 

трансформація простору й часу та 

ін.).  

Контрольна робота. Твір. Проблема 

метафоричного світобачення в 

оповіданні «Перевтілення» Ф. 

Кафки або 

Зображення образу Майстра у 

романі «Майстер і Маргарита» М. 

Булгакова. 

модерністської прози початку 

ХХ ст.;  

наводить приклади гротеску й 

сатири в прочитаних творах; 

Діяльнісний компонент 

виявляє традиції М. В. Гоголя у 

творчості Ф. Кафки; традиції 

Й. В. Ґете, Г. С. Сковороди, 

Е. Т. А. Гофмана, М. В. Гоголя, 

Ф. М. Достоєвського в романі 

М. О. Булгакова; 

розкриває проблему відчуження 

особистості в новелі 

«Перевтілення», абсурдність 

радянської дійсності в романі 

«Майстер і Маргарита»; 

характеризує образ Замзи як 

«автопортрет» письменника й 

уособлення «маленької людини» 

ХХ ст.; 

аналізує образи майстра й 

Маргарити; 

досліджує проблематику,образну 

систему, особливості композиції 

і стилю прочитаних творів; 

характеризує центральну 

метафору новели 

«Перевтілення»;світ радянської 

дійсності, біблійної давнини й 

фантастичної «дияволіади» в 

романі «Майстер і Маргарита»;  

висвітлює зв’язки 

М. О. Булгакова з Україною; 

Ціннісний компонент 

осмислює трагізм долі митця 

(майстра) в романі 

М. О. Булгакова; 

критично ставиться щодо 

зображеного в новелі 

«Перевтілення» світового буття 

як абсурдного; 

робить висновки щодо ролі 

прочитаних творів для сучасного 

читача. 

 

4 6 год ШЕДЕВРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІРИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 

XX СТ. 

  Розмаїття течій модернізму й 

авангардизму в європейській ліриці 

XX ст.  

Франція 

Ґійом Аполлінер (Вільгельм 

Альберт Володимир Олександр 

Аполлінарій Костровицький, 1880 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

дає стислу характеристику 

модернізму й авангардизму в 

літературі; 

знає течії модернізму й 

авангардизму, їхніх видатних 



– 1918). «Зарізана голубка й 

водограй», «Міст Мірабо».  

Ґійом Аполлінер– поет-авангардист. 

Зв’язок поезії митця з естетикою 

кубізму, своєрідність 

«сюрреалізму» письменника, його 

художні новації в царині лірики. 

Збірки «Алкоголі. Вірші 1898 – 

1913 рр.», «Каліграми. Вірші Миру і 

Війни». Специфіка віршованої 

форми каліграм («Зарізана голубка 

й водограй»). Тема кохання й часу у 

вірші «Міст Мірабо». Верлібр у 

творчості Ґійома Аполлінера. 

Росія 

Анна Андріївна Ахматова 

(А. А. Горенко, 1889 – 1966).  

А. А. Ахматова й акмеїзм. Етапи 

творчості мисткині. Провідні теми й 

мотиви ранньої лірики 

А. А. Ахматової, образ ліричної 

героїні, конкретність описів, 

«щоденниковість» і психологізм.  

Поема «Реквієм». Поема «Реквієм» 

як відображення особистої й 

суспільної трагедії. Протест проти 

насильства, біблійні мотиви в поемі. 

Образ матері.  

Борис Леонідович Пастернак 

(1890 – 1960). «Гамлет», «У 

всьому хочу я дійти...», «Зимова 

ніч».  

Творчий шлях Б.Л. Пастернака в 

контексті срібної доби. Філософська 

спрямованість лірики й прози 

митця. Теми кохання, сенсу життя, 

творчості, боротьби з насильством у 

спадщині письменника. Відлуння 

мотивів світової культури у віршах 

Б. Л. Пастернака. Засоби художньої 

виразності.  

РМ(п) Аналітичне дослідження 

поезій модерністів 

ПЧ У. Еко «Ім’я троянди» 

Контрольна робота за темою: 

«Шедеври європейської лірики І 

половини ХХ ст.» 

представників, основні етапи 

життєвого і творчого шляху 

письменників; 

Діяльнісний компонент 

визначає провідні теми й мотиви 

в ліриці митців;  

розкриває особливості 

світобачення письменників; 

характеризує образи ліричних 

героїв (героїнь);  

висвітлює зв’язки поетів з 

Україною, українські теми й 

мотиви в їхній ліриці; 

Ціннісний компонент 

обґрунтовує власне судження, 

обстоює думку в обговоренні 

(дискусії);  

робить висновки щодо 

загальнолюдського й 

національного в ліриці поетів. 

 

5 2 год АНТИУТОПІЯ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

  Розвиток жанру антиутопії у XX ст.: 

ознаки та представники. 

Велика Британія  

Джордж Оруелл (Ерік Артур 

Блер, 1903 – 1950). «Скотоферма». 

Зв’язок творчості Дж. Оруелла із 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

дає загальну характеристику 

змісту творів; 

сприймає літературний твір у 

контексті епохи та історико-



соціально-історичною ситуацією 

доби. Викриття сутності 

тоталітарної системи та її ієрархії в 

антиутопіях митця. 

Боротьба проти страху й рабської 

покірності в суспільній свідомості. 

Образ головного героя в динаміці. 

Поетика антиутопії (фантастика, 

мова, символи, алегорії та ін.).   

 

літературного процесу; 

Діяльнісний компонент 

виявляє ознаки антиутопії в 

тексті;  

аналізує ідейно-тематичну 

сутність, сюжет, композицію, 

проблематику художнього твору; 

обґрунтовує власну позицію 

щодо актуальних проблем, 

порушених у творі; 

розкриває функції фантастики у 

творі-антиутопії; 

Ціннісний компонент 

оцінює вчинки персонажів 

антиутопії. 

6 5 год ПРОБЛЕМА ВІЙНИ І МИРУ В ЛІТЕРАТУРІ XX СТ. 

  Німеччина 

Епічний театр Б. Брехта: теоретичні 

засади й художня практика.  

Бертольт Брехт (1898 – 1956). 

«Матінка Кураж та її діти». 

Б. Брехт – драматург-новатор. 

Зображення війни як засобу 

збагачення в драмі «Матінка Кураж 

та її діти». Ідеї попередження та 

риси «епічного театру» в п’єсі.  

Генріх Белль (1917 – 1985). 

«Подорожній, коли ти прийдеш у 

Спа…». 

Життєвий і творчий шлях 

письменника. Засудження 

антигуманної сутності Другої 

світової війни, її руйнівних 

наслідків для людства в оповіданні 

«Подорожній, коли ти прийдеш у 

Спа…». Образ школи як художня 

модель нацистської Німеччини. 

Зображення війни з погляду важко 

пораненого юного солдата. 

Символічний зміст назви 

оповідання, її зв’язок з історією 

Спарти. Форма твору (внутрішній 

монолог). Специфіка змалювання 

образу головного героя (відсутність 

імені, виразних індивідуальних рис, 

байдужість до світу, зміни в його 

внутрішньому світі та ін.). Художні 

деталі. Підтекст. Авторська позиція. 

Німецькомовна поезія 

Пауль Целан (1920 – 1970). «Фуга 

смерті». 

Віхи життя й творчості 

Пауля Целана. «Фуга смерті» – 

один із найвідоміших творів про 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

виразно читає, коментує, 

аналізує літературні твори;  

Діяльнісний компонент 

розкриває особливості художньої 

побудови творів,  

характеризує ідейно-тематичний 

зміст, сюжет, проблематику 

творів, художні образи; 

визначає антивоєнний пафос 

творів, авторську позицію; 

 Ціннісний компонент 

аналізує теми та актуальні 

проблеми творів, висловлює 

власні судження щодо питань, 

порушених у творах митців, бере 

участь в обговоренні 

проблематики прочитаних 

текстів. 



Голокост. Художнє новаторство 

митця. Ключові метафори («чорне 

молоко світання», «могила в 

повітрі»)  як відтворення жахливої 

реальності Освенціму. Прийом 

протиставлення. Провідні мотиви та 

їхня роль у творі. Трансформація 

біблійних образів і мотивів у творі. 

РМ (п). Твір-роздум (за вивченими 

творами) 

«Найжахливіша потвора для 

людини – це війна». 

«Докіль не буде в людства злади?» 

(Микола Вінграновський). 

Контрольна робота з теми: 

«Антиутопія у світовій літературі. 

Проблема війни й миру в літературі 

ХХ ст.» 

7 4 год ЛЮДИНА ТА ПОШУКИ СЕНСУ ІСНУВАННЯ В ПРОЗІ ДРУГОЇ 

ПОЛОВИНИ XX СТ. 

  Загальна характеристика провідних 

тенденцій прози другої половини 

ХХ ст.  

Ернест Міллер Гемінґвей (1899 – 

1961). «Старий і море». 

Віхи життя й творчості митця. 

«Кодекс честі» героїв 

Е. М. Гемінґвея. Реалістичний, 

міфологічний і філософський плани 

повісті «Старий і море». 

Символіка образів (риба, море, 

рибалка, хлопчик та ін.). Образ 

Сантьяго. Ознаки притчі у повісті.   

Колумбія 

Ґабріель Ґарсіа Маркес (1927 –

 2014). «Стариган із крилами». 

Короткі відомості про життя митця, 

лауреата Нобелівської премії. 

Специфіка «магічного реалізму» 

Ґ. Ґарсіа Маркеса. Синтез реального 

і фантастичного в оповіданні 

Ґ. Ґарсіа Маркеса «Стариган із 

крилами». 

Відображення моральної деградації 

людства. Символічний зміст образу 

янгола. Ідея прагнення до 

внутрішнього вдосконалення, 

морального відродження, 

повернення до вічних цінностей. 

РМ (у) Есе. Чи прилетить янгол 

знову до людей? 

ПЧ Г.Г. Маркес «Сто років 

самотності». 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

знає основні відомості про життя 

і творчість Е. М. Гемінґвея,  

Ґ. Ґарсіа Маркеса, Я. Кавабати; 

розуміє значення творчості 

письменників у світовому 

літературному процесі; 

Діяльнісний компонент 

аналізує ідейно-тематичний 

зміст, сюжет, композицію, 

проблематику художніх творів; 

характеризує персонажів творів, 

стильові особливості прочитаних 

текстів; 

виявляє й аргументує жанрові 

ознаки творів; 

Ціннісний компонент 

обговорює філософсько-етичні 

проблеми, порушені у творах; 

висловлює судження щодо сенсу 

людського буття, морального 

вибору людини; 

робить висновки про значення 

прочитаних творів для духовного 

зростання особистості. 

8 2 год ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТ. 



  Провідні тенденції в драматургії 

другої половини ХХ ст.   

Формування «театру абсурду» як 

явища театрального авангарду в 

1950-1960-х рр., його провідні 

ознаки. Огляд здобутків митців 

(«Гостина старої дами» 

Ф. Дюрренматта, «Санта-Крус» М. 

Фріша, «Носороги» Е. Йонеско, 

«Чекаючи на Годо» С. Беккета). 

Жанрові новації (драма-притча, 

трагікомедія та ін.). Значення іронії, 

гротеcку у творах.   

Література постмодернізму 

Постмодернізм – одне із 

найяскравіших літературних явищ 

останніх десятиліть ХХ – початку 

ХХІ ст. Постмодерністське 

мистецтво: елітарна й масова 

культура. 

Сербія 

Милорад Павич(1929 – 2009). 

«Скляний равлик».  

Короткі відомості про митця. 

Утілення в оповіданні «Скляний 

равлик» рис постмодернізму. 

Можливість вибору шляхів читання 

твору як вияв характерної для 

постмодерністської літератури гри 

письменника з текстом і читачем, 

«відмови від монопольного права 

автора на істину». Варіанти фіналу 

твору як ознака стилю М. Павича. 

Значення центральної метафори. 

 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

знає світоглядні й естетичні 

засади «театру абсурду», його 

ознаки; 

рохуміє передумовирозвитку 

постмодернізму, визначає 

основні принципи його поетики; 

називає найвідоміших 

письменників літератури другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст.;  

розрізняє явища масової та 

елітарної культури, наводить 

приклади; 

розповідає про зв’язки 

письменників з Україною; 

Діяльнісний компонент 

аналізує проблематику, образну 

систему, художні особливості 

прочитаних творів; 

характеризує образи персонажів;  

розкриває зміст символів, 

метафор у прочитаних творах; 

виявляє риси абсурдистської 

драми, літератури 

постмодернізму, роль гротеску та 

фантастики у текстах;  

з’ясовує особливості стилю 

митців; 

веде діалог щодо проблем, 

порушених у прочитаних творах;  

Ціннісний компонент 

усвідомлює художню цінність 

прочитаних творів; 

обговорює проблеми морального 

вибору, сенсу людського життя;  

робить висновки щодо значення 

творів для розвитку культури й 

формування сучасного читача. 

9 3 год СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ 

  Австралія 

Маркус Френк Зузак (нар. 1975). 

«Крадійка книжок».  

Короткі відомості про митця. 

«Крадійка книжок» - роман про 

Другу світову війну. Історія життя 

дівчинки Лізель Мемінґер. 

Викриття згубного впливу нацизму 

у творі. 

Образи «маленьких людей», які 

опинилися в умовах фашистської 

системи. Ідеї людяності, добра, 

порятунку життя й культури. Книга 

як символ збереження духовності в 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

називає сучасних зарубіжних 

письменників, твори яких 

увійшли в коло юнацького 

читання;  

знає окремі факти життя 

сучасних зарубіжних 

письменників; зміст прочитаних 

творів; 

розуміє зв’язок творчості 

письменника з національними 

літературними традиціями та 

сучасними тенденціями світової 



жорстокому світу. Форми оповіді.   

Контрольна робота. Твір на тему: 

«Цінність духовних уроків 

класичної й сучасної літератури». 

літератури; 

Діяльнісний компонент 

аналізує ідейно-тематичний 

зміст, сюжет, композицію, 

проблематику художніх творів; 

характеризує образи персонажів; 

порівнює прочитані твори з 

текстами дотичної тематики та 

проблематики, розглянутими в 

курсах зарубіжної та української 

літератури; 

Ціннісний компонент 

коментує художні образи, у яких 

утілено позитивні й негативні 

явища; 

висловлює судження про 

особливості стилю письменників, 

їхню роль в історії національної 

та світової культури. 

10 2 год ПІДСУМКИ 

  Узагальнення і систематизація 

навчального матеріалу.  

 

Предметні компетентності 

Знаннєвий компонент 

пояснює відмінності зарубіжної 

літератури від української, 

світової літератури – від 

національної; 

називає видатних представників 

вітчизняної перекладацької 

школи, визначає їхній внесок у 

розвиток українського 

суспільства;  

Діяльнісний компонент 

розпізнає види перекладів, 

зокрема художнього, визначає 

їхні особливості; 

розкриває роль української 

перекладацької школи у 

формуванні сучасного читача; 

Ціннісний компонент 

на підставі власного читацького 

досвіду робить висновки щодо 

цінності класичної й сучасної 

літератури. 
 



ПОГОДЖЕНО 

на засіданні методичної комісії  

викладачів фізичної культури та    

Захисту України 

від 30 серпня 2021 протокол № 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча навчальна програма з предмета  

«ЗАХИСТ УКРАЇНИ»  

розроблена на основі навчальної програми з предмета « Захист Вітчизни » 

для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (рівень 

стандарту), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  

від 23.10.2017 № 1407 
 

 

 

Курс  Предмет Кількість годин 

всього з них ЛПР 

І курс Захист України 35  

ІІ курс Захист України 35  

ІІІ курс Захист України 35 18 

Всього  105 18 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчання предмету «Захист України» спрямоване на досягнення 

розвитку і соціалізації особистості учнів, формування у них національної 

самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного 

стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і 

життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в 

умовах глобальних змін і викликів. 

Провідним  чинником розвитку такої особистості є формування в учнів 

умінь застосовувати знання у реальних життєвих умовах, під час розв'язку 

практичних завдань та  здатності визначати і обґрунтовувати власну життєву 

позицію. 

Предмет вивчається протягом  трьох курсів: на І курсі – 35 години, на 

ІІ курсі – 35 годин, на ІІІ курсі – 35 годин (18 годин, з яких відводиться на 

проведення навчально-польових занять (зборів) і занять у лікувально-

оздоровчому закладі). 

Навчальний предмет «Захист України» вивчається на підставі діючого 

законодавства.  

Конституція України визначає захист України обов’язком громадян 

України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і 

здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Метою навчального предмета «Захист України» є формування в 

учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту 

Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного 

уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину 

національно-патріотичного виховання. Провідним засобом реалізації 

вказаної мети є запровадження компетентнісного підходу у навчальний 

процес загальноосвітньої школи, на основі ключових компетентностей як 

результату навчання. 

Мета реалізовується комплексом таких навчальних і виховних завдань: 

- ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового 

забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і 

здоров'я; 

- усвідомлення учнівською молоддю свого обов’язку щодо захисту 

України у разі виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності 

держави; 

- набуття знань про функції Збройних Сил України та інших військових 

формувань, їх характерні особливості;  

- засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, домедичної 

допомоги, здійснення психологічної підготовки учнівської молоді до захисту 

Вітчизни; 

- підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді до 

служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, 

визначених чинним законодавством, до захисту життя і здоров’я, 

забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних 

ситуаціях мирного і воєнного часу. 



 

У кожному періоді предмет вивчається юнаками та дівчатами окремо. 

Навчальний предмет при цьому в обох випадках називається «Захист 

України» з уточненням «Основи медичних знань» для групи дівчат. 

Поділ здобувачів освіти на групи юнаків та дівчат здійснюється 

незалежно від кількості учнів у групі. Проте, якщо у групі є менше 5 осіб, то 

учні цієї групи навчаються за індивідуальними навчальними планами. 

Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або 

піклувальників) навчаються за програмою для групи юнаків. Юнаки, які за 

станом здоров’я, релігійними поглядами (за подачі відповідних документів) 

не можуть вивчати основи військової справи, навчаються за програмою для 

групи дівчат. 

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

проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок 

учнів на ІІІ курсі  наприкінці навчального року. 3-х денні (18 годин) 

навчально-польові заняття (збори) та навчально-тренувальні заняття 

проводяться на базах військових частин, військових комісаріатів, лікувально-

оздоровчих установ, базових навчальних закладів та навчальних закладів. До 

їх організації та проведення залучаються обласні, міські/районні військові 

комісаріати та органи місцевого самоврядування. 

Основною організаційною формою вивчення предмета «Захист України» 

в закладі є урок, що проводиться викладачем згідно з поурочно-тематичного 

плану, складеного відповідно до робочої навчальної програми. 

Уроки предмету «Захист України» повинні мати практичну 

спрямованість. Психологічна підготовка учнівської молоді до захисту 

України здійснюється протягом усього викладання предмета.  

Морально-психологічна підготовка здійснюється в ході навчання з метою 

формування морально-психологічної готовності та спроможності учнів 

виконувати покладені на них завдання, переборювати труднощі та небезпеку 

у  надзвичайних ситуаціях, витримувати навантаження. Для цього на 

заняттях та тренуваннях викладачем створюються  відповідні умови. 

Вивчення цивільного захисту проводиться окремо у групах юнаків і дівчат. 

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

стройових тренажів на початку уроку тривалістю 3-5 хвилин.  

Оцінювання учнів з предмета «Захист України» здійснюється відповідно 

до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках «Захист України» 

може здійснюватися за такими видами діяльності: 

1. Засвоєння техніки виконання вправи (може здійснюватися окремо від 

прийому навчального нормативу).  

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки 

особистого результату).  

3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.  

4.Засвоєння теоретико-методичних знань.   

Час виконання нормативів на загальну оцінку не впливає.  При цьому 

оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення 

тематичного, семестрового чи річного оцінювання. 



 

У залежності від матеріально-технічної бази навчального закладу, 

професійної компетентності викладача кількість годин програмового 

матеріалу може бути скореговане на 20 відсотків в межах розділу. 

Послідовність вивчення розділів та тем в межах вимог навчальної програми 

вчитель може коригувати самостійно. 

Стрільба з автомата проводиться на відповідно обладнаних стрільбищах і 

в тирах згідно з планами військових комісаріатів на підставі наказів, 

погоджених з начальником гарнізону (командиром військової частини, 

начальником вищого військового навчального закладу), органом управління 

освітою і керівником навчального закладу та дотримання заходів безпеки. 

Рекомендована форма одягу для викладача під час проведення занять з 

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

Збройних формувань України). 

Програма предмету «Захист України» передбачає вивчення учнями 

таких розділів (юнаки): 

Розділ 1. Основи національної безпеки України  

Розділ 2. Збройні Сили України на захисті Вітчизни  

Розділ 3. Статути Збройних сил України 

Розділ 4. Стройова підготовка 

Розділ 5. Вогнева підготовка 

Розділ 6.Тактична підготовка 

Розділ 7 Прикладна фізична підготовка 

Розділ 8 Основи цивільного захисту 

Розділ 9 Домедична допомога 

Програма предмету «Захист України» («Основи медичних знань» 

(дівчата)) передбачає вивчення учнями таких розділів: 

Розділ 1. Основи медичних знань і домедичної допомоги. 

Розділ 2. Основи цивільного захисту. 

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

населення. 

Розділ 4. Домедична допомога в бойових умовах. 

 

Вклад предмета у формування ключових компетентностей 
 Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 

державною (і рідною у 

разі відмінності) 

мовами 

Уміння: 

володіти мовною базою, оперуючи якою можна 

реалізувати будь-яку ситуацію спілкування на військову 

тематику; 

доречно поєднувати вербальні та невербальні засоби 

спілкування відповідно до мети, ситуації мовлення, тобто 

сформованість комунікативних навичок на заняттях із 

предмету «Захист Вітчизни»; 

брати участь у полілогах і діалогах, вести монолог з 

проблемних тем предмету; 

знаходити, вибирати, сприймати, аналізувати і 

використовувати інформацію військового спрямування; 

оцінювати комунікативну ситуацію і приймати 



 

професійне рішення та планувати комунікативні дії 

Ставлення: 

здатність розуміти та використовувати різні складові 

національної культури (традиції, ритуали, звичаї, соціальні 

стереотипи) під час заходів військово-патріотичного 

виховання 

усвідомлення значення військової справи для розвитку 

патріотичної особистості 

шанування державних символів України, які 

концентровано виражають провідну роль нації у 

становленні власної держави 

Навчальні ресурси: 

інформація про історію розвитку українського війська 

та техніки і озброєння військової частини 

2 Спілкування 

іноземними мовами 

Уміння: 

читати і розуміти тексти, ініціювати, підтримувати і 

закінчувати розмови, щодо роботи з пам’ятками 

міжнародного  гуманітарного права 

брати участь в іншомовному спілкуванні (усне та 

письмове мовлення) щодо військової справи 

володіти культурою ділового та професійного 

спілкування іноземними мовами 

володіти культурою відповідно до правил поведінки 

учасника бойових дій 

володіти основами ділового спілкування іноземною 

мовою у типових ситуаціях 

розуміти розмовне мовлення під час участі у 

міжнародних проектах, поїздки за кордон 

володіти навичками розуміння іноземної мови на слух 

під час повідомлень та інформації щодо надзвичайних 

ситуації у мирний та воєнний час 

використовувати іншомовні навчальні джерела для 

отримання інформації на військову тематику 

Ставлення:  

знання звичаїв, особливостей життя у країні, мова якої 

вивчається, відповідність мовленнєвої поведінки та 

етикету носіїв мови; 

позитивне ставлення до іноземної мови як засобу 

спілкування, повага до народу, носія цієї мови, толерантне 

ставлення до його культури, звичаїв та способу життя; 

культурна неупередженість і соціокультурна 

спостережливість, тактовність і ввічливість; 

розуміти значення іноземної мови, як засобу вирішення 

багатьох проблем міжкультурного спілкування і 

підвищення престижу та посилення ролі України в світі 

знаходити інформацію в іноземних джерелах про 

тактику дій іноземних держав, зброю нового покоління та 

ін. 

Навчальні ресурси: 

новини іноземною мовою, військова термінологія 

міжнародного гуманітарного права, зустрічі з 

військовослужбовцями з іноземних держав, зустрічі з 

учасниками бойових дій іноземних держав 



 

3 Математична 

компетентність. 

Уміння: 

моделювати бойові ситуації та розкривати, основні 

події в процесах ведення збройної боротьби;  

розв’язувати вогневі задачі на ураження  противника, як 

процес знищення цілей вогнем з різних видів зброї; 

проводити розрахунки для прогнозування можливих 

результатів бойових дій; 

визначати вихідні установки прицілу та точки 

прицілювання з урахуванням відстані до цілі і її розмірів.  

визначати відстані на місцевості за лінійними розмірами 

предметів чи безпосереднім проміром (пари кроків) 

використовувати математичні методи під час виносу 

точки прицілювання з урахуванням бокового вітру чи під 

час руху цілі 

розраховувати бойові можливості підрозділів, щодо 

ураження противника під час різних способів ведення бою 

здійснювати підрахунок та аналіз частоти серцевих 

скорочень у стані спокою та під час фізичних навантажень 

визначати сторони горизонту за компасом та 

годинником, вміти надавати інформацію про своє 

місцезнаходження 

Ставлення: 

усвідомлення важливості математичних знань та 

математичного мислення під час постановки чи виконання 

завдань з розділів програми (вогнева, прикладна-фізична, 

домедична та тактична підготовки і військова топографія) 

Навчальні ресурси: 

рішення вогневих задач, визначення відстаней за 

допомогою лінійних розмірів, визначення бойових 

можливостей підрозділів, рух за азимутом, визначення 

життєвих показників людини 

4 Основні 

компетентності у 

природничих науках і 

технологіях. 

Уміння: 

діяти при можливості застосування противником 

хімічної зброї, отруйних речовин з метою збереження 

життя 

використовувати засоби індивідуального та 

колективного захисту і спеціальної обробки 

характеризувати та вміти діяти під час надзвичайних 

ситуацій природнього, суспільного-політичного й 

суспільного характеру. 

дотримуватись правил безпечної поведінки при 

виникненні надзвичайних ситуацій з вибухонебезпечними 

предметами 

застосовувати маскування, як вид бойового 

забезпечення, яке організовується та здійснюється з метою 

приховування від противника складу сил своїх військ і 

введення його в оману стосовно намірів та розташування 

своїх підрозділів, споруд та вогневих позицій 

Ставлення: 

розуміння впливу військових дій на природу 

розуміння катастрофічного впливу ядерної, хімічної та 

біологічної зброї як руйнівної сили  

ціннісне ставлення до навколишнього середовища, як 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


 

до потенційного джерела життя, усвідомлення важливості 

бережливого природокористування 

позитивне ставлення до природних елементів, які дають 

можливість змінювати зовнішній вигляд бойової техніки, 

усвідомлення значення природних елементів в природі, 

які використовуються у фотоелементах, дають можливість 

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

застосовуються в атомних силових установках; 

використовується для створення снарядів та куль 

готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом 

довкілля, що є наслідком надзвичайних ситуацій 

розуміння впливу військових дій та надзвичайних 

ситуацій різного характеру на природу. 

Навчальні ресурси: 

вирішення питань при діях у надзвичайних ситуаціях, 

засоби захисту природи від вражаючих факторів зброї, 

ситуативні вправи щодо вирішення проблем стану 

довкілля. 

5 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

Уміння: 

самостійно знаходити, аналізувати та добирати 

необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та 

передавати її за допомогою технічних засобів та 

інформаційних технологій; 

використовувати інформаційно-комунікативні 

технології, розуміти та оцінювати різні аспекти медіа 

контенту; 

ефективно комунікувати за допомогою онлайн 

комунікації в різноманітних формах (електронна пошта, 

чати, блоги, соціальні мережі тощо); 

здійснювати інформаційну діяльність по збору, обробці, 

передачі, збереженню інформації 

формувати практичні навички зі стрільби по статичним 

та динамічним мішеням за допомогою лазерних 

електронних стрілецьких тренажерів; 

працювати з комплексними навчальними пакетами 

(електронними підручниками); 

використовувати всесвітню систему взаємосполучених 

комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-

протоколів 

Ставлення: 

усвідомлення впливу інформаційних та комунікативних 

технологій і пристроїв на здоров’я людини, переваг та 

ризиків їх застосування; 

розуміння проблем та наслідків комп’ютерної 

залежності 

Навчальні ресурси: 

комп’ютерні програми з тактичної та вогневої 

підготовки, відео уроки з військової тематики, презентації 

з тем розділів програми «Захист Вітчизни», комп’ютерні 

тести з метою оцінки знань учнів з військової справи, 

блогосфера педагогів ЗВ, соціальні мережі (групи в 

соц.мер.) 

 



 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: 

визначати мету навчальної діяльності, відбирати та 

застосовувати потрібні знання і способи діяльності для 

досягнення мети; 

організовувати та планувати свою навчальну 

діяльність; 

моделювати власний освітній напрямок, аналізувати, 

контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї 

навчальної діяльності; 

доводити правильність власного судження або 

визнавати помилковість. 

Ставлення: 

усвідомлення власних освітніх потреб та цінності 

нових знань і вмінь; 

зацікавленість у пізнанні світу; 

розуміння важливості вчитися впродовж життя; 

прагнення до вдосконалення результатів своєї 

діяльності. 

Навчальні ресурси: 

моделювання власного освітнього напрямку по 

вивченню предмету 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: 

генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, 

аналізувати, ухвалювати оптимальні рішення, щодо 

уникнення військових конфліктів  та їх урегулювання 

мирним шляхом;  

використовувати критерії практичності, ефективності та 

точності, щоб обрати найкраще рішення, як майбутнього 

військовослужбовця, який буде діяти в сучасному 

загальновійськовому бою; 

аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати 

по проблемам та питанням повсякденної життєдіяльності 

військ;  

використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних 

способів розв’язання взаємовідносин та дотримання 

статутних положень, правил військової ввічливості та 

поваги до командирів, начальників та підлеглих, старших 

та молодших; 

аналізувати та оцінювати власні професійні можливості, 

здібності та співвідносити їх з вимогами до 

військовослужбовця, члена військового колективу та 

представника військової частини 

боротися з порушеннями правил військової дисципліни, 

контролювати свої емоції під час виконання складних 

завдань та психофізичного навантаження в складних 

ситуаціях, організовувати свій час і мобілізувати ресурси 

для вивчення військової справи; 

оцінювати власні можливості в процесі рухової 

діяльності, виконання стройових прийомів, прийомів з 

основ самозахисту, виконання нормативів з вогневої, 

тактичної прикладної фізичної підготовки та основ 

цивільного захисту; 

реалізовувати різні ігри на місцевості, відповідати за 



 

власні рішення, визнавати недоліки у тактичних діях, 

планувати та реалізовувати проекти на військово-

спортивну тематику (змагання зі стрільби, воєнізовані 

естафети) 

Ставлення: 

ініціативність; відповідальність, упевненість у собі; 

переконаність, що успіх команди – це й особистий 

успіх; 

позитивне оцінювання та підтримка конструктивних 

ідей інших; 

відвага, наполегливість, самовіддача, усвідомлення 

важливості співпраці під час ігрових ситуацій. 

Навчальні ресурси: 

змагання з військово-прикладних видів спорту, участь у 

тактико-стройових заняттях, практичних стрільбах, діях на 

місцевості 

8 Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння: 

аргументувати та відстоювати свою позицію; 

ухвалювати аргументовані рішення в життєвих 

ситуаціях та діях військовослужбовця в сучасному 

загальновійськовому бою; 

співпрацювати в колективі, вносити свою частку в 

роботу групи для вирішення проблеми відносно вивчення 

та впровадження статутних положень про військову 

дисципліну, внутрішній порядок у військовій частині, 

правил поведінки військовослужбовця; 

виявляти соціальні почуття, змістом яких є любов до 

Вітчизни, повага до сучасних збройних сил, готовність 

виконувати накази та розпорядження командирів, 

начальників, виявляти повагу в колективі; 

застосовувати процедури та способи захисту власних 

інтересів, прав та свобод, як майбутніх 

військовослужбовців стосовно законів України; 

виконувати громадянський обов’язок у межах місцевої 

громади та держави загалом 

ефективно спілкуватися, долати стереотипи, робити 

свідомий вибір та діяти відповідально 

Ставлення: 

усвідомлення цінностей людини як вищої соціальної 

цінності, поваги до її прав і свобод, закону; 

прагнення до суспільної справедливості, 

рівноправності; 

активна та відповідальна громадянська позиція, 

розуміння громадянського обов’язку; 

відповідальність за спільну справу 

Навчальні ресурси: 

Статути Збройних сил України, Конституція України, 

міжнародні правові акти, сучасна публіцистика, виконання 

проектів, задачі соціального змісту 

9 Обізнаність та 

самовираження у сфері 

культури 

Уміння: 

розуміти власну національну культурну, історію та 

створення сучасних збройних сил, повагу до історичного 

минулого; 



 

окреслювати основні тенденції розвитку культури у 

минулому та сьогоденні, враховувати історичні етапи 

розвитку українського війська, визначних полководців, 

історичні битви; 

використовувати мистецькі артефакти для пізнання 

минулого, осмислювати значення мистецтва в історичному 

контексті, знати історію розвитку та класифікацію сучасної 

зброї; 

аналізувати досягнення української культури та культур 

інших народів 

Ставлення: 

свідоме збереження і розвиток власної національної 

культури та історичної спадщини; 

повага до культури інших країн; 

відповідальна поведінка та піклування про пам’ятки 

української та світової культур; 

відкритість до міжкультурного діалогу 

Навчальні ресурси: 

твори військового мистецтва, творчі проекти, 

інтерактивні заняття в музеях бойової та трудової слави, 

вивчення історії рідного краю 

10 Екологічна грамотність 

і здорове життя. 

Уміння: 

змінювати навколишній світ засобами сучасних 

технологій без шкоди для середовища; 

надавати допомогу собі та тим хто її потребує під час 

травмуваннях, кровотечах та пораненні; 

ухвалювати рішення, обмірковуючи альтернативи і 

прогнозуючи наслідки для здоров’я, добробуту і безпеки 

людини; 

регулярно вдосконалювати фізичний стан, 

демонструвати рухові вміння і навички та використовувати 

їх у різних життєвих ситуаціях 

діяти у небезпечних ситуаціях та надавати домедичну 

допомогу. 

Ставлення: 

відповідальне ставлення до свого здоров’я та здоров’я 

інших людей; 

дотримання морально-етичних і правових норм, правил 

екологічної поведінки в довкіллі; 

ціннісне ставлення до навколишнього середовища, як 

до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки 

людини і спільноти, усвідомлення важливості бережливого 

природокористування; 

усвідомлення значення здоров’я для самовираження та 

соціальної взаємодії 

Навчальні ресурси: 

соціальні, екологічні та медичні проекти; моделювання 

соціальних ситуацій, зокрема впливу природного та 

техногенного середовища на здоров’я і безпеку людини; 

мультимедійні презентації до проектів, щодо добробуту, 

здоров’я і безпеки;  

 



 

Основними видами оцінювання є: поточне; тематичне; підсумкове за 

семестр, перший і другий рік навчання та навчально-польові заняття (збори). 

Поточне оцінювання здійснюється на всіх етапах навчальної діяльності 

у формах: опитування учнів на предмет засвоєння навчального матеріалу; 

тестового контролю; виконання учнями нормативних прийомів і вправ, 

письмових робіт; створення навчальних комп'ютерних (та іншого виду) 

моделей бойових дій і надзвичайних ситуацій, навчальних макетів (мішеней). 

Необхідність поточного оцінювання визначає викладач. 

Тематичне оцінювання є обов'язковим для кожного розділу, оскільки 

основною структурною одиницею предмета є тема. Оцінка за тему 

виставляється шляхом узагальнення поточних оцінок за тему з урахуванням 

оцінок за виконання нормативних прийомів і вправ, письмових робіт, за 

створені навчальні моделі (макети). 

 

 

І курс – 35 годин 

Захист України 

 

К-ть 

годин 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

 

Зміст навчального матеріалу 

1 год Вступне заняття  

  

Знаннєвий компонент 

розуміє роль і місце військово-

патріотичного виховання у системі 

патріотичного виховання молоді; 

характеризує вимоги Конституції 

України щодо захисту Вітчизни, свої 

обов’язки у разі виникнення загрози 

суверенітету та територіальної 

цілісності України, поняття 

національної безпеки держави;  

розуміє значення предмета «Захист 

Вітчизни» у власному житті та для 

суспільства 

Ціннісний компонент 

виконує обов'язки та правила 

поведінки на заняттях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військово-патріотичне виховання – 

складова патріотичного виховання 

молоді. 

Підготовка до захисту Вітчизни - 

обов'язок кожного громадянина.  

 

Зміст програми предмета «Захист 

Вітчизни», завдання кожного розділу, 

порядок проведення занять. 

 

Обов'язки та правила поведінки учнів 

на уроках. 



 

2 год Розділ 1. Основи національної безпеки України  

 Знаннєвий компонент 

характеризує механізми і моделі 

системи світової колективної безпеки 

визначає: основні положення Воєнної 

доктрини України та Стратегії 

національної безпеки України 

називає: Структуру воєнної 

організації держави та її керівництво. 

характеризує: Воєнну доктрину 

України. 

розуміє проблематику національних 

інтересів та загроз українській 

державі; доцільність військового 

співробітництва з метою досягнення 

безпеки країни; готовність Збройних 

Сил України до сучасних воєнних 

загроз та викликів та в умовах 

«гібридної війни». 

розуміє принципи діяльності під час 

проведення гуманітарних операцій; 

обґрунтовує участь України в 

миротворчих операціях; 

характеризує формати відносин 

Україна - НАТО та структурами 

європейської системи колективної 

безпеки. 

має уявлення про діяльність НАТО  

розуміє перспективи та переваги 

вступу України в НАТО 

Система світової колективної 

безпеки.   

Поняття національної безпеки 

держави. Система національної 

безпеки України. Поняття «гібридна 

війна» 

Структура воєнної організації 

держави та її керівництво.  

Національні інтереси України та 

загрози національній безпеці. Воєнна 

доктрина України 

Розвиток національних Збройних 

Сил та інших військових формувань 

України - необхідна умова 

забезпечення могутності української 

держави.  

 

Міжнародне військове 

співробітництво та участь збройних 

формувань України  в миротворчих 

місіях ООН. Формати відносин 

Україна – НАТО та структурами 

європейської системи колективної 

безпеки. Перспективи вступу України 

в НАТО 

5 год Розділ 2. Збройні Сили України на захисті Вітчизни  

1 год Тема 1. Нормативно-правова база з військових питань.  Військова присяга 

та військова символіка України  

 Знаннєвий компонент 

називає основні закони України, що 

забезпечують обороноздатність 

держави; види військової служби 

розуміє напрямки військово-

професійної орієнтації учнів. 

характеризує особливості підготовки 

військових кадрів для ЗСУ та інших 

воєнізованих формувань. 

знає правила прийому, порядок 

підготовки та вступу до Військових 

навчальних закладів. 

розуміє: завдання строкової, 

контрактної, альтернативної служб та 

їх відмінності;  

знає: історію походження військової 

присяги, бойового прапора, військової 

символіки збройних формувань 

України. 

характеризує: текст військової 

Нормативно-правова база з 

військових питань.  Законодавство 

України про військову службу. 

Структура та завдання Збройних 

сил України 

Основні напрямки військово-

професійної орієнтації учнів. Військові 

навчальні заклади, правила прийому, 

порядок підготовки та вступу до них.  

 

Історія походження військової 

присяги, бойового прапора, військової 

символіки збройних формувань 

України. 

Військова присяга - клятва на 

вірність українському народові, її 

значення, порядок прийняття та 

відповідальність за порушення. 

 

Бойовий прапор військової частини – 



 

присяги, її історію, порядок прийняття 

та значення, походження бойового 

прапора, військових відзнак та 

символіки України 

пояснює: значення і порядок 

прийняття присяги; 

розуміє наслідки порушення присяги. 

характеризує: особливості бойових 

прапорів військової частини, як 

символів честі, доблесті і слави. 

має уявлення про бойовий прапор 

військової частини 

символ честі, доблесті і слави. 

2 год Тема 2 Історія розвитку українського війська 

 Знаннєвий компонент 

називає: основні історичні етапи 

розвитку українського війська 

характеризує: історично-політичні 

умови формування Збройних Сил 

України; 

називає видатних військових діячів 

українського народу 

наводить приклади визначних 

воєнних подій, битв українського 

війська;  

 

 

Додержавний давньослов'янський 

період або Слов’янське військо – ( ІІІ – 

ІХ ст. н.е.);історія українського 

війська періоду Київської Русі; історія 

українського війська періоду 

козаччини;  

Українські військові формування 

та участь українців у військових 

подіях ХХ століття. ЗСУ незалежної 

України до 2014 року. Нова українська 

армія 2014-2017; видатні військові 

діячі українського народу. 

2 год Тема 3  Основи міжнародного гуманітарного права  

 Знаннєвий компонент 

знає: основні поняття та терміни 

міжнародного гуманітарного права; 

правила поведінки солдата в бою; 

міжнародні розпізнавальні знаки; 

принципи діяльності під час 

проведення гуманітарних операцій; 

вміє  розпізнавати особи та об’єкти які 

знаходяться під захистом МГП; 

розуміє: особливості ведення воєнних 

дій з врахуванням норм МГП;  

механізм та види юридичної 

відповідальності за порушення норм 

МГП;. 

характеризує заборонені методи та 

засоби ведення воєнних дій. 

Об’єктивна необхідність 

урегулювання ведення бойових  дій за 

допомогою міжнародного 

гуманітарного права.   

 

Особливості ведення воєнних дій з 

врахуванням норм МГП. Заборонені 

засоби та методи ведення воєнних дій. 

Правила застосування норм МГП 

щодо розпізнавання осіб та об’єктів.  

Міжнародний правовий захист жертв 

війни та цивільних об’єктів. Захист 

дітей та жінок в МГП.  

Запобігання порушення норм МГП. 

3 год Розділ ІІІ. Статути Збройних сил України  

2 год Тема 1. Військовослужбовці та стосунки між ними. Військова дисципліна 



 

 Знаннєвий компонент 

називає: статути Збройних сил 

України, основні  їх вимоги; 

розуміє: військові звання і знаки 

розрізнення;  

обґрунтовує: поняття військова 

ввічливість, статутні, нестатутні 

відносини. 

має уявлення:про порядок звернення 

до начальників, віддання і виконання 

наказів 

характеризує:правила військової 

ввічливості і поведінки 

військовослужбовців. 

характеризує: поняття щодо суті і 

значення військової дисципліни; 

пояснює: обов’язки 

військовослужбовців з дотримання 

військової дисципліни; заохочення та 

стягнення, що накладаються на солдат 

(матросів), сержантів (старшин); 

наводить приклад щодо заохочення 

та стягнення, що накладають на 

солдат.  

Поняття про військові статути. 

Військові звання і знаки  розрізнення. 

Начальники та підлеглі, старші та 

молодші, їх права і обов'язки. 

Дотримання військовослужбовцями 

статутних взаємовідносин. Правила 

військової ввічливості і поведінки 

військовослужбовців. Порядок 

звернення до начальників, віддання і 

виконання наказів. 

 

Військова дисципліна, її суть і 

значення. Обов'язки 

військовослужбовців з дотримання 

військової дисципліни. Заохочення та 

стягнення, що накладають  на солдат 

(матросів), сержантів (старшин). 

1 год Тема 2. Організація внутрішньої служби 

 характеризує: розпорядок дня 

військової частини та його значення 

для виконання заходів повсякденної 

діяльності, побут особового складу 

підрозділів; призначення добового 

наряду роти; 

знає: основні положення внутрішньої 

служби. 

Розподіл часу і повсякденний порядок. 

Розпорядок дня та його значення для 

виконання основних заходів 

повсякденної діяльності навчання й 

побуту особового складу підрозділів. 

 

 

4 год Розділ  ІV . Стройова підготовка  

3 год Тема 1. Стройові прийоми і рух без зброї  

 Знаннєвий компонент 

характеризує: строї та їх елементи; 

розуміє: обов’язки солдата перед 

шикуванням і в строю; попередні та 

виконавчі команди; 

має уявлення: про виконання команд 

«Ставай», «Рівняйсь», «Струнко», 

«Вільно».  

Діяльнісний компонент 

виконує: стройове положення, 

повороти  на місці, рух стройовим і 

похідним кроком, повороти під час 

руху 

дотримується:стройових положень 

під час поворотів. 

дотримується команд, які подає 

учитель. 

характеризує: дії які виконуються в 

Строї та їх елементи. Обов’язки 

військовослужбовця перед 

шикуванням і в строю. Попередня та 

виконавча команди. Виконання 

команд «Ставай», «Рівняйсь», 

«Струнко», «Вільно».  

 

Стройове положення.  Повороти  на 

місці.  

Рух стройовим і похідним кроком. 

Повороти під час руху. 

 

Виконання стройових прийомів і 

руху без зброї. 

 

 



 

поворотах під час руху. 

бере участь:в тренування у виконанні 

стройових прийомів і руху без зброї. 

дотримується: заходів безпеки під час 

виконання стройових прийомів. 

має уявлення: про виконання 

стройових прийомів і руху без зброї. 

1 год Тема 2. Строї, відділення 

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент 

здійснює шикування відділення в 

розгорнутий і похідний строї; 

виконує розмикання та змикання у 

складі відділення; 

виконує дії під час перешикування 

відділення з однієї шеренги у дві і 

навпаки;  

рухається у складі відділення 

стройовим та похідним кроком 

Шикування відділення в 

розгорнутий і похідний строї. 

Розмикання і змикання відділення.  

 

Перешикування відділення з однієї 

шеренги у дві і навпаки. 

 

Рух відділення стройовим і 

похідним кроком.  

9 год Розділ ІV. Вогнева підготовка  

 Тема 1  Стрілецька зброя та поводження з нею 

 Знаннєвий  компонент 

називає  основні етапи розвитку 

стрілецької зброї. 

має уявлення про історію 

українського зброярства 

називає та розрізняє види сучасної 

стрілецької зброї (пістолети, 

гвинтівки. автомати, кулемети, 

гранатомети). 

має уявлення про принцип дії та 

бойові властивості стрілецької зброї 

має уявлення про постріл та ліню 

прицілювання, правильну роботу на 

спусковому гачку 

знає прийоми і правила стрільби із 

стрілецької зброї;  

виконує прийоми стрільби із 

стрілецької зброї;    

вміє призначати вихідні дані для 

стрільби та розуміє корегування 

стрільби. 

Знає види бойових положень для 

стрільби (стоячи, з коліна, лежачи) 

виконує дії під час приготування до 

стрільби, проведення і припинення 

вогню; 

види бойових положень для стрільби 

(стоячи, з коліна, лежачи) 

називає постріл і його періоди. 

вміє виконувати постріл     

здійснює спостереження за полем 

бою, вибирає цілі для обстрілу. 

Історія розвитку та класифікація 

стрілецької зброї. Історія українського 

зброярства. Озброєння іноземних 

армій. 

 

Сучасна стрілецька зброя. Її 

класифікація, бойові властивості, 

принцип дії. 

 

Основи стрільби зі стрілецької зброї. 

Прийоми та правила стрільби зі 

стрілецької зброї. Поняття постріл. 

Лінія прицілювання (цілик, мушка, 

мішень). 

Правила та одноманітне 

прицілювання. 

Прийоми стрільби (вогневі 

тренування). Положення під час 

стрільби з місця (лежачи, з коліна, 

стоячи) та в русі. Вибір і зайняття 

правильної позиції для стрільби.  

Правила  та техніка ведення 

стрільби. 

Спостереження за полем бою, вибір 

цілі для обстрілу. Призначення 

вихідних установок (вибір прицілу і 

точки прицілювання). Вибір моменту 

для відкриття вогню. Ведення вогню, 

спостереження за його результатами. 

Корегування  стрільби. 

 

Призначення та бойові властивості 



 

вміє призначати вихідні дані для 

стрільби та розуміє коректуру 

стрільби. 

Знаннєвий та діяльнісний 

компонент 

характеризує: бойові властивості та 

загальну будову автомата; 

порівнює основні характеристики 

сучасної стрілецької зброї; 

має уявлення про  призначення, 

загальну будову та бойові властивості 

автомата.  

пояснює принцип роботи 

автоматичної зброї; 

дотримується: заходів безпеки під час 

розбирання автомата. 

називає основні частини і механізми 

автомата. 

розпізнає основні частини автомата; 

називає призначення частин та 

механізмів автомата. 

характеризує: порядок чищення, 

змащення і зберігання зброї. 

володіє навичками: підготовки 

автомата до стрільби. 

характеризує: дії під час підготовки 

автомата до стрільби. 

вказує: можливі затримки і 

несправності під час стрільби і 

способи їх усунення.  

характеризує: затримки і 

несправності під час стрільби. 

має уявлення: про затримки під час 

стрільби. 

виконує: неповне розбирання та 

складання автомату. 

вказує: загальну будову пневматичної 

та малокаліберної гвинтівок та гладко 

ствольної рушниці. 

знає  загальну будову пневматичної 

гвинтівки та гладко ствольної рушниці   

пояснює тактико-технічну 

характеристики пневматичної та 

малокаліберної гвинтівки. 

вказує правила з основ стрільби з 

пневматичної гвинтівки.  

Діяльнісний компонент 

виконує вправи стрільб, передбачені 

програмою та нормативи з вогневої 

підготовки;  

Ціннісний компонент 

дотримується правил безпеки під час 

стрільби. 

автоматів.  

 

Поняття про будову автоматичної 

зброї та роботу її частин та механізмів.  

 

Підготовка автомата до стрільби. 

 

Можливі затримки і несправності 

під час стрільби і способи їх усунення.  

 

Порядок неповного розбирання і 

складання та обслуговування.  

Тренування у неповному розбиранні 

та складанні автомату. 

Заходи безпеки при поводженні зі 

зброєю 

 

Малокаліберна і пневматичні 

гвинтівки та гладко ствольна рушниця.  

Загальна будова малокаліберної і 

пневматичної гвинтівок та їх 

характеристика. 

Загальна будова помпових та 

напівавтоматичних гладко  ствольних  

рушниць. 

Основи стрільби з пневматичної 

гвинтівки. Помилки при стрільбі з 

гвинтівки та їх усунення. 

Стрільба з пневматичної гвинтівки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна будова та види 

боєприпасів до стрілецької зброї. 

Маркування боєприпасів 

 

Спорядження магазину патронами і 

порядок зарядження автомата. 

 

Заходи безпеки при поводженні зі 

зброєю і боєприпасами. 

 

Мінно-вибухові пристрої. 

Класифікація, принципи дії, алгоритм 

дій при виявленні. 



 

Знаннєвий  та діяльнісний 

компонент 

називає основні види боєприпасів до 

стрілецької зброї; основні елементи 

бойового патрону. 

порівнює основні характеристики 

патронів 

знає калібри та види боєприпасів 

виконує: спорядження магазину 

патронами і порядок зарядження 

автомата. 

Знаннєвий компонент 

називає основні положення інструкції 

із заходів безпеки при поводженні зі 

зброєю 

Ціннісний компонент 

дотримується правил безпеки при 

поводженні зі зброєю і боєприпасами 

Знаннєвий компонент. 

називає основні види мінно-

вибухових пристроїв. 

має уявлення про будову та принцип 

дії мінно-вибухових пристроїв. 

називає алгоритм дій при виявленні 

мінно-вибухового пристрою. 

6 год Розділ V. Тактична підготовка  

2 год Тема 1. Основні риси загальновійськового бою  

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент 

розуміє: що таке бій. 

має уявлення: про бій. 

вказує види вогню та маневру 

пояснює: необхідність якісної 

підготовки екіпіровки та особистої 

зброї солдата до ведення бойових дій; 

вміє: припасовувати елементи 

екіпіровки. 

Поняття про бій.  

Види вогню та маневру, їх 

значення в бою. 

Основні види та риси ведення бою. 

Особиста зброя та екіпіровка 

солдата. 

 

 

4 год Тема  2 Індивідуальні дії солдата та взаємодії у складі двійок та груп 

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент 

називає  види носіння зброї (вільне, 

тактичне та в момент наближення до 

цілі) 

розуміє  види носіння зброї (вільне, 

тактичне та в момент наближення до 

цілі) 

виконує  види носіння зброї (вільне, 

тактичне та в момент наближення до 

цілі); переповзання (напівкарачки, по-

пластунськи,  щільне переповзання);  

перехід; перебігання. 

знає як виконувати нанесення гриму 

та маскування   зброї; 

Види носіння зброї (вільне, 

тактичне та в момент наближення до 

цілі) 

Пересування одиночно бійця  на 

полі бою: переповзання  

(напівкарачки, по-пластунськи, щільне 

переповзання); перехід; перебігання. 

Використання укриття на полі бою 

та рельєфності поверхні землі. 

Нанесення гриму.                                                                                               

Маскування зброї. 

Поняття про вогневу позицію в 

обороні. Вимоги до вибору місця для 

ведення вогню і спостереження. 

Послідовність обладнання і 



 

називає вимоги до організації місця 

для ведення вогню і спостереження, 

види інженерних загороджень та їх 

демаскуючі ознаки; способи 

пересування на полі бою;  

знає, як вибирати вогневу позицію та 

обладнувати її, вести спостереження у 

заданому секторі, визначати 

розташування цілей відносно 

орієнтирів, доповідати про результати 

спостереження; 

вказує: завдання, прийоми і способи 

дій солдата на полі бою у складі 

бойової групи.  

пояснює: дії солдата на полі бою у 

складі бойової групи.  

називає склад бойової групи (двійки, 

груп). 

розуміє обов’язки солдата в бою у 

складі бойової групи;  

виконує способи пересування на полі 

бою,  

оволодіває прийомами і способами 

знищення противника в бою у складі 

бойової групи;  

знає особливості дій солдата у складі 

бойових груп. 

маскування окопу для стрільби 

лежачи. Вибір місця для ведення 

спостереження. Способи вивчення 

місцевості, виявлення цілей та 

доповідь про їх знаходження. 

 

Склад бойової групи. Розподіл 

обов’язків між військовослужбовцями 

та їх взаємодія у бойовій групі.  

 

Порядок дій у складі бойових груп. 

 

 

 

 

ІІ курс – 35 годин 

Захист України 

 

К-ть 

годин 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу 

3 год Розділ I. Стройова підготовка  

 має уявлення: про виконання команд 

«Ставай», «Рівняйсь», «Струнко», 

«Вільно».  

Діяльнісний компонент 

виконує: стройове положення, 

повороти  на місці, рух стройовим і 

похідним кроком, повороти під час 

руху 

дотримується:стройових положень 

під час поворотів. 

дотримується команд, які подає 

учитель. 

характеризує: дії які виконуються в 

поворотах під час руху. 

бере участь:в тренування у виконанні 

стройових прийомів і руху без зброї. 

дотримується: заходів безпеки під час 

виконання стройових прийомів. 

Шикування відділення в розгорнутий і 

похідний строї. 

Розмикання і змикання відділення. 

Перешикування відділення з однієї 

шеренги у дві і навпаки. 

Рух відділення стройовим і похідним 

кроком. 



 

має уявлення: про виконання 

стройових прийомів і руху без зброї. 

7 год Розділ ІІ. Прикладна фізична підготовка  

5 год Тема 1. Силова підготовка та подолання перешкод  

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент 

характеризує особливості: бігу, 

подолання горизонтальних і 

вертикальних перешкод; 

має уявлення про техніку бігу по 

пересіченій місцевості  

долає перешкоди різними способами; 

виконує силові вправи з вагою 

власного тіла та з обтяженнями 

Ціннісний компонент: 

дотримується правил безпеки під час 

занять з прикладної фізичної 

підготовки 

Силові вправи з вагою власного тіла 

та з обтяженнями. Біг по пересіченій 

місцевості Подолання перешкод. 

Ознайомлення з елементами смуги 

перешкод.  

 

2 год Тема 2. Основи самозахисту  

 має поняття про національні бойові 

мистецтва 

 

Ознайомлення з національними 

бойовими мистецтвами (хортинг, 

бойовий гопак, спас тощо) 

9 год Розділ ІІІ. Вогнева підготовка 

3 год Тема 1.  Стрілецька зброя та поводження з нею 

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент 

характеризує: дії під час підготовки 

автомата до стрільби. 

вказує: можливі затримки і 

несправності під час стрільби і 

способи їх усунення.  

характеризує: затримки і несправності 

під час стрільби. 

має уявлення: про затримки під час 

стрільби. 

виконує: неповне розбирання та 

складання автомату. 

вказує: загальну будову пневматичної 

та малокаліберної гвинтівок та гладко 

ствольної рушниці. 

знає  загальну будову пневматичної 

гвинтівки та гладко ствольної рушниці   

пояснює тактико-технічну 

характеристики пневматичної та 

малокаліберної гвинтівки. 

вказує правила з основ стрільби з 

пневматичної гвинтівки.  

Діяльнісний компонент 

виконує вправи стрільб, передбачені 

програмою та нормативи з вогневої 

підготовки;  

Ціннісний компонент 

дотримується правил безпеки під час 

Порядок неповного розбирання і 

складання та обслуговування.  

Тренування у неповному розбиранні 

та складанні автомату. 

Заходи безпеки при поводженні зі 

зброєю 

 

 Малокаліберна і пневматичні 

гвинтівки та гладко ствольна рушниця.  

Загальна будова малокаліберної і 

пневматичної гвинтівок та їх 

характеристика. 

Загальна будова помпових та 

напівавтоматичних гладко  ствольних  

рушниць. 

Основи стрільби з пневматичної 

гвинтівки. Помилки при стрільбі з 

гвинтівки та їх усунення. 

Стрільба з пневматичної гвинтівки. 

 

Загальна будова та види 

боєприпасів до стрілецької зброї. 

Маркування боєприпасів 

 

Спорядження магазину патронами і 

порядок зарядження автомата. 

 

Заходи безпеки при поводженні зі 

зброєю і боєприпасами. 



 

стрільби. 

Знаннєвий  та діяльнісний компонент 

Учень (учениця): 

Називає основні види боєприпасів до 

стрілецької зброї; основні елементи 

бойового патрону порівнює основні 

характеристики патронів знає калібри 

та види боєприпасів 

виконує: спорядження магазину 

патронами і порядок зарядження 

автомата. 

Знаннєвий компонент: 

називає основні положення інструкції 

із заходів безпеки при поводженні зі 

зброєю 

Ціннісний компонент 

дотримується правил безпеки при 

поводженні зі зброєю і боєприпасами 

Знаннєвий компонент. 

називає основні види мінно-вибухових 

пристроїв. 

має уявлення про будову та принцип 

дії мінно-вибухових пристроїв. 

називає алгоритм дій при виявленні 

мінно-вибухового пристрою. 

 

Мінно-вибухові пристрої. 

Класифікація, принципи дії, алгоритм 

дій при виявленні. 

3 год Тема 2. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з’являються 

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент 

називає: основні заходи безпеки при 

проведенні стрільб в тирі та на 

військовому стрільбищі. 

характеризує правила влучності під 

час стрільби. 

визначає точки прицілювання. 

вміє виготовлятися до стрільби, 

лежачи з упору. 

бере участь у одноманітності 

прицілювання,  

вирішує завдання на визначення 

прицілу і точки прицілювання. 

пояснює умови виконання вправ 

стрільби з пневматичної 

(малокаліберної) гвинтівки. 

здійснює виконання вправ стрільби з 

пневматичної (малокаліберної) 

гвинтівки. 

вказує особливості стрільби з 

пневматичної (малокаліберної) 

гвинтівки. 

узагальнює знання з будови автомата. 

здійснює тренування вправ стрільби з 

пневматичної (малокаліберної) 

гвинтівки. 

Основні заходи безпеки при 

проведенні стрільб в тирі та на 

військовому стрільбищі.  

 

Влучність стрільби. Вибір цілі, 

прицілу та точки прицілювання. 

Підготовка упора, виготовлення до 

стрільби, лежачи з упору. 

Тренування у одноманітності 

прицілювання, вирішення завдань на 

визначення прицілу і точки 

прицілювання. 

Умови виконання вправ стрільби з 

пневматичної (малокаліберної) 

гвинтівки. 

Виконання вправ стрільби з 

пневматичної (малокаліберної) 

гвинтівки. 

Удосконалення знань з будови 

автомата. 

Тренування вправ стрільби з 

пневматичної (малокаліберної) 

гвинтівки. 



 

3 год Тема 3. Ручні осколкові гранати та поводження з ними 

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент  

називає бойові властивості ручних 

гранат. 

характеризує загальну будову і 

принцип дії ручних осколкових 

гранат; 

пояснює порядок огляду і підготовки 

гранат до застосування. 

розпізнає імітаційні та бойові гранати; 

виконує: метання ручних осколкових 

гранат з різних положень та позицій. 

володіє: навичками під час  метання 

ручних осколкових гранат з різних 

положень та позицій. 

називає заходи безпеки під час 

поводження з ручними гранатами 

Ціннісний компонент: 

дотримується правил безпеки при 

метанні гранат;  

виконує першу вправу з метання 

ручних гранат 

Призначення, бойові властивості, 

загальна будова і принцип дії ручних 

гранат.  

 

  Порядок огляду і підготовки гранат 

до застосування. 

 

Заходи безпеки під час поводження 

з ручними гранатами. Вивчення 

прийомів і правил метання ручних 

гранат. 

 

      Виконання першої вправи з 

метання ручних гранат. 

5 год Розділ VI. Тактична підготовка 

2 год Тема 3. Дії солдата у складі бойових груп 

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент  

вказує: завдання, прийоми і способи 

дій солдата на полі бою у складі 

бойової групи.  

пояснює: дії солдата на полі бою у 

складі бойової групи.  

називає склад бойової групи малі 

тактичні групи (до 8 чоловік). 

розуміє обов’язки солдата в бою у 

складі бойової групи;  

знає бойові порядки та їх 

використання під час руху  

виконує способи пересування на полі 

бою (колона, шахматка клин, 

ланцюг), у тому числі у складі  малої 

тактичної групи (до 8 чоловік). 

оволодіває прийомами і способами 

знищення противника в бою у складі 

бойової групи;  

знає особливості дій солдата у складі 

бойових груп. 

Завдання, прийоми і способи дій 

солдата на полі бою у складі бойової 

групи.  

 

Склад бойової групи (малі тактичні 

групи (до 8 чоловік). 

 Розподіл обов’язків між 

військовослужбовцями та їх взаємодія 

у бойовій групі.  

 

Порядок дій у складі бойових 

груп.  

Бойові порядки та їх 

використання під час руху 

3 год Тема 4. Основи військової топографії 

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент  

характеризує поняття орієнтування на 

місцевості; 

має уявлення про визначення сторін 

 

 

 

Суть орієнтування на місцевості.  

 



 

горизонту за компасом, годинником та 

сонцем, зірками, місцевими 

предметами; 

розуміє значення орієнтування на 

місцевості; систему прямокутних та 

географічних координат.. 

пояснює порядок орієнтування на 

місцевості, рух за азимутом та яким 

чином здійснюється обхід перешкод; 

визначає сторони горизонту та азимут 

за предметами на місцевості;  

визначає відстані на місцевості за 

топографічною картою, сторони 

горизонту та азимут за предметами на 

місцевості; визначає абсолютні і 

відносні висоти та зони видимості; 

складає опис місцевості;  

обґрунтовує необхідність знання 

основ топографії для виконання 

бойового завдання; 

вміє користуватись та рухатись на 

місцевості за компасом і 

топографічною картою, навігатором 

тощо. 

Визначення сторін горизонту за 

компасом, годинником та сонцем, 

зірками, місцевими предметами. 

 

Азимут магнітний і його 

визначення. Визначення азимута на 

місцевий предмет і напрямку руху за 

азимутом.  

Складання опису місцевості.  

Спосіб горизонталей як основний 

спосіб зображення рельєфу на 

топографічних картах. Система 

прямокутних та географічних 

координат. Висота перерізу рельєфу.  

Визначення абсолютних і відносних 

висот за топографічною картою. 

Визначення зон видимості 

6 год Розділ VІІ. Основи цивільного захисту  

2 год Тема 1. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу та загроза їх 

виникнення 

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент 

називає основні положення 

нормативно-правової бази цивільного 

захисту та міжнародні розпізнавальні 

знаки; складові єдиної державної 

системи цивільного захисту 

пояснює важливість знань основ  

цивільного захисту. 

  Єдина державна система цивільного 

захисту та її складові. Законодавче та 

нормативно-правове забезпечення її 

функціонування. 

4 год Тема 2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і 

соціально-політичного характеру 

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент 

характеризує причини виникнення 

надзвичайних ситуацій, їх вплив на 

довкілля та безпеку життєдіяльності 

людини,  

називає види; загальні ознаки та рівні 

надзвичайних ситуацій;  

оцінює обстановку в надзвичайних 

ситуаціях та визначає заходи, щодо 

попередження надзвичайних ситуацій 

надзвичайних ситуацій суспільного, 

соціально-політичного та 

терористичного походження; 

наводить приклади виникнення 

Причини виникнення та 

класифікація надзвичайних ситуацій. 

Загальні ознаки надзвичайних 

ситуацій. Рівні надзвичайних ситуацій. 

Джерела небезпечних ситуацій у 

військовий час. Надзвичайні ситуації, 

які характерні для регіону, їх наслідки 

для життєдіяльності населення та 

суб’єктів господарювання. Потенційно 

небезпечні об’єкти міста (району) та їх 

коротка характеристика. 

Попередження виникнення можливих 

надзвичайних ситуацій. 



 

надзвичайних ситуацій в Україні та за 

її межами; потенційно небезпечні 

об’єкти міста (району) 

пояснює негативний вплив 

надзвичайних ситуацій на довкілля  та 

життєдіяльність людини; 

дотримується правил безпечної 

поведінки при виникненні 

надзвичайних ситуацій 

5 год Розділ VІІІ. Домедична допомога  

5 год Тема 1. Базова підтримка життя 

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент 

знає  алгоритм дій з постраждалим без 

свідомості 

володіє основними правилами 

проведення реанімації 

знає порядок проведення реанімації. 

володіє маніпуляціями відновлення 

прохідності верхніх дихальних шляхів 

вміє проводити непрямий масаж серця 

і штучне дихання 

знає  як користуватись автоматичним 

зовнішнім дефібрилятором. 

вміє розмістити постраждалого без 

свідомості у відновлювальну позицію 

Ціннісний компонент 

дотримується правил безпеки під час 

реанімаційних заходів. 

Рятувальний ланцюжок при 

раптовій зупинці серця. Алгоритм дій. 

 

Основні правила та порядок 

проведення реанімації. 

 

Звільнення дихальних шляхів від 

сторонніх предметів – западання 

язика, нижньої щелепи, слизу, води 

тощо – та відкриття верхніх дихальних 

шляхів (підняти підборіддя та 

висунути нижню щелепу). 

Штучне дихання – його різновиди, 

методика та техніка проведення 

штучної вентиляції легенів.  

Непрямий масаж серця, як спосіб 

відновлення діяльності серцево-

судинної системи, методика його 

виконання. 

Застосування автоматичного 

зовнішнього дефібрилятору. 

Техніка проведення реанімаційних 

заходів одним та двома рятівниками. 

 

ІІІ курс – 35 годин 

Захист України 

 

  Очікувані результати 

навчально-пізнавальної діяльності 

учнів 

Зміст навчального матеріалу  

 

12 год Розділ VІІІ. Домедична допомога 

4 год Тема 2.  Надання домедичної допомоги при кровотечах  

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент 

знає види кровотеч; основні 

принципи невідкладної допомоги 

дотримується правил особистої 

безпеки 

знає алгоритм дій при кровотечі 

вміє розпізнати кровотечу, що 

загрожує життю 

Види кровотеч. Неконтрольована 

кровотеча найбільш поширена причина 

серед  попереджуваних смертей після 

травматичного ушкодження.   

Алгоритм дій при кровотечі. 

 

Техніка застосування прямого тиску 

на рану.  

Техніка накладання турнікета  на 



 

розуміє важливість негайної реакції 

на кровотечу, що загрожує життю 

знає способи зупинки кровотечі 

застосовує прямий тиск на рану  

володіє технікою накладання  

турнікета на верхні та нижні 

кінцівки. 

вміє проводити тампонування рани 

володіє методами виносу та 

переміщення поранених  

Ціннісний компонент: 

дотримується правил безпеки під 

час надання домедичної допомоги 

при кровотечах. 

верхні та нижні кінцівки. 

Техніка тампонування рани.  

Техніка накладання давлячої 

пов’язки. 

Техніка виносу поранених. 

 

8 год Тема 3. Надання допомоги пораненим в умовах бойових дій 

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент  

розуміє особливості та відмінності 

надання допомоги в цивільних і 

тактичних умовах. 

розрізняє етапи надання допомоги в 

умовах бойових дій. 

дотримується плану дій під час 

надання допомоги під активним 

вогнем супротивника. 

вміє розпізнати ознаки кровотечі, що 

загрожує життю.  

володіє методами виносу та 

переміщення поранених  та вміє 

зупинити кровотечу, що загрожує 

життю, на етапі надання допомоги 

під активним вогнем противника.   

знає алгоритм дій на етапі допомоги 

в зоні тактичних умов.  

володіє технікою зупинки кровотеч, 

що загрожують життю. 

володіє маніпуляціями відновлення 

прохідності верхніх дихальних 

шляхів 

вміє проводити повний огляд грудної 

клітки та використовувати оклюзійні 

наклейки.  

вміє розпізнати ознаки напруженого 

пневмотораксу. 

розуміє необхідність виявлення та 

зупинки інших зовнішніх  кровотеч. 

вміє розпізнати дві головні ознаки 

геморагічного шоку в пораненого. 

володіє технікою накладання шин та 

застосування жорсткого щитка при 

травмі ока.  

визначає необхідність прийому 

Вступ до курсу тактичної медицини. 

Причини попереджуваних смертей  при 

бойовій травмі. Етапи надання 

домедичної допомоги 

Надання допомоги на етапі під 

вогнем (CUF, Care Under Fire) 

План дій на етапі під вогнем. Техніка 

виносу пораненого з небезпечної зони 

Ознаки життєзагрозливої зовнішньої 

кровотечі. Застосування турнікетів для 

кінцівок. Само- і взаємодопомога 

Надання домедичної допомоги в зоні 

тактичних умов (TFC, Tactical Field 

Care) 

Послідовність дій за алгоритмом 

«MARCH». Загальні причини зміни 

стану свідомості. 

Зупинка кровотеч, що загрожують 

життю. Принцип тампонування ран. 

Використання рекомендованих 

гемостатичних засобів. Використання 

компресійної пов’язки. Прямий тиск на 

рану 

Відновлення та забезпечення 

прохідності дихальних шляхів. 

Виведення нижньої щелепи. Безпечне 

введення носового 

(назофарингеального) повітроводу. 

Визначення показань до проведення 

екстреного відновлення прохідності 

дихальних шляхів з допомогою 

хірургічного втручання 

(крікотиреотомії)  

Проникаючі поранення грудей. 

Огляд грудної клітки. Використання 

герметизуючих (оклюзійних) наклейок. 

Поранення легень. Напружений 



 

набору пігулок для пораненого.  

розуміє необхідність заходів з 

попередження гіпотермії. 

вміє розпізнати ознаки черепно-

мозкової травми. 

розуміє важливість заповнення 

документації пораненого та 

підготовки до евакуації. 

пневмоторакс 

Повний огляд пораненого, зупинка 

всіх інших видів зовнішніх кровотеч. 

Тактично значущі ознаки шоку в 

поранених 

Надання домедичної допомоги при 

переломах, опіках, відмороженнях, 

проникаючому пораненні ока. 

Накладання шин. Застосування 

жорсткого щитка при травмі ока. 

Загальновійськовий набір пігулок 

Попередження гіпотермії та 

виявлення ознак черепно-мозкової 

травми 

Підготовка до евакуації. 

Документація. 

5 год Розділ VІІ. Основи цивільного захисту 

4 год Тема 3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях 

 Знаннєвий компонент 

характеризує основні способи 

захисту населення в надзвичайних 

ситуаціях, призначення та будову 

основних засобів індивідуального 

захисту органів дихання та шкіри, 

сигнали і порядок оповіщення 

населення про виникнення 

надзвичайних ситуацій і порядок дій 

при цьому, способи проведення 

евакуації населення;  

вміє користуватися основними 

засобами індивідуального захисту 

органів дихання та шкіри. 

класифікує обладнання та пояснює 

порядок використання інженерних 

споруд для захисту населення; 

характеризує основні способи 

захисту населення в надзвичайних 

ситуаціях, способи проведення 

евакуації населення;  

вміє користуватися медичними 

засобами захисту (аптечка  

індивідуальна, індивідуальний 

протихімічний пакет (ІПП), пакет 

перев’язувальний 

індивідуальний(ППІ); 

пояснює правила безпеки під час 

захисту населення в надзвичайних 

ситуаціях,  

характеризує способи проведення 

евакуації населення;  

виконує алгоритм підготовки 

населення до евакуаційних заходів та 

розміщення населення. 

Основні принципи щодо захисту 

населення. Повідомлення про загрозу і 

виникнення надзвичайних ситуацій та 

постійного його інформування про 

наявну обстановку. Навчання населення 

вмінню застосовувати засоби 

індивідуального захисту і діяти у 

надзвичайних ситуаціях. Укриття людей 

у сховищах, медичний, радіаційний та 

хімічний захист, евакуація населення з 

небезпечних районів. Спостереження та 

контроль за ураженістю навколишнього 

середовища, продуктів харчування та 

води радіоактивними, отруйними, 

сильнодіючими отруйними речовинами 

та біологічними препаратами.  

Порядок дій в умовах   особливого 

періоду,  під час артилерійського 

обстрілу, у натовпі, у разі виявленні 

підозрілого предмету. 

Надання екстреної психологічної 

допомоги (самодопомоги) при 

перебуванні в екстрених ситуаціях 

Складання та вміст тривожної валізи 

на випадок термінової евакуації або 

переходу до захисних споруд (підвалів, 

погребів тощо). 

Види терористичних проявів та 

способи дій терористів. Захист від 

терористичних проявів та дії населення  

в умовах надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з  можливими 

терористичними проявами 



 

 

НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВІ ЗБОРИ 

 Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу 

4 год Розділ ІV. Вогнева підготовка  

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент 

обґрунтовує основні правила 

стрільби; 

здійснює тренування у 

одноманітності прицілювання. 

здійснює вирішення завдань на 

визначення прицілу і точки 

прицілювання. 

виконує вправи стрільб, 

передбачених програмою, нормативи 

з вогневої підготовки (№ 1, 2, 3, 4, 5) 

та початкову вправу стрільби з 

автомата бойовими патронами; 

дотримується правил безпеки під 

час стрільби. 

називає основні заходи безпеки при 

проведенні стрільб в тирі та на 

військовому стрільбищі. 

пояснює заходи безпеки при 

проведенні стрільб в тирі. 

вказує організацію і порядок 

проведення стрільби з автомата. 

здійснює Вибір цілі, прицілу та 

точки прицілювання. 

виконує підготовку упора, 

виготовлення до стрільби. 

називає дії під час виготовлені до 

стрільби. 

здійснює тренування у 

одноманітності прицілювання, 

розуміє вирішення завдань на 

визначення прицілу і точки 

прицілювання. 

називає умови виконання вправ 

стрільби з пневматичної гвинтівки. 

здійснює виконання вправ стрільби з 

пневматичної гвинтівки. 

узагальнює знання з будови 

автомата. 

бере участь в тренуванні стрільби з 

пневматичної гвинтівки. 

виконує: прийоми стрільби (вогневі 

тренування).  

 

вміє виготовлятись до стрільби 

лежачі 

знає прийоми і правила стрільби із 

Тренування у одноманітності 

прицілювання, вирішення завдань на 

визначення прицілу і точки 

прицілювання.  

 

Виконання початкової вправи 

стрільби з автоматичної зброї. 

Удосконалення знань з будови 

автомата. 

 

Основні заходи безпеки при 

проведенні стрільб в тирі та на 

військовому стрільбищі.  

 

Організація і порядок проведення 

стрільби з автомата. 

Влучність стрільби. Вибір цілі, 

прицілу та точки прицілювання. 

Підготовка упора, виготовлення до 

стрільби, лежачи з упору. 

 

Тренування у одноманітності 

прицілювання, вирішення завдань на 

визначення прицілу і точки 

прицілювання. 

Умови виконання вправ стрільби з 

пневматичної гвинтівки. 

 

Виконання вправ стрільби з 

пневматичної гвинтівки. 

Удосконалення знань з будови 

автомата. 

Тренування вправ стрільби з 

пневматичної гвинтівки. 

 

Прийоми стрільби (вогневі 

тренування).  

Положення автоматника під час 

стрільби з місця і в русі в пішому 

порядку. Вибір і зайняття місця для 

стрільби.  

Прийоми стрільби з автомата під 

час приготування до стрільби, 

проведення і припинення стрільби. 

Тренування у приготуванні до стрільби. 



 

стрілецької зброї; 

визначає: вибір і зайняття місця для 

стрільби.  

Вміє виконувати положення 

автоматника під час стрільби з місця 

і в русі в пішому порядку  

бере участь: у виготовленні до 

стрільби. 

Ціннісний компонент: 

дотримується правил безпеки при 

проведенні стрільби зі стрілецької  

зброї; 

 

10 год Розділ V. Тактична підготовка  

5 год Тема 4. Дії солдата в бою у складі малих тактичних груп  

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент 

характеризує дії відділення в 

обороні, наступі та в 

розвідувальному дозорі; дії солдат із 

початком вогневої підготовки в 

обороні, під час застосування зброї 

масового ураження; 

розуміє Дії з початком вогневої 

підготовки,  відбиття атаки танків і 

піхоти. 

називає Способи боротьби з авіацією 

противника. 

володіє способами подолання 

місцевості з уражувальними 

факторами, з мінно-вибуховими 

загородженнями, дотримується при 

цьому правил безпеки; 

виконує Дії солдата у наступі. 

здійснює висування на рубіж атаки, 

атака з подоланням мінно - 

вибухових та інших інженерних 

перешкод 

називає способи подолання 

ділянки місцевості з радіоактивним 

зараженням. 

розуміє дії розвідувального дозору. 

виконує дії по обладнанню та 

маскуванню вогневої позиції, 

веденню спостереження, у 

пересуванні на місцевості у складі 

підрозділу, огляду місцевості та 

місцевих предметів 

називає дії дозорних під час огляду 

місцевості та місцевих предметів, 

загороджень, мостів, різних 

перешкод. Дії в засаді. 

знає бойові порядки та їх 

Дії солдата в обороні. Вибір 

вогневої позиції, її інженерне 

обладнання та маскування.  

 

Ведення спостереження. Дії з 

початком вогневої підготовки,  відбиття 

атаки танків і піхоти. 

Способи боротьби з авіацією 

противника. 

Дії під час застосування зброї 

масового ураження. 

 

Дії солдата у наступі. Висування на 

рубіж атаки, атака з подоланням мінно - 

вибухових та інших інженерних 

перешкод.  

 

Подолання ділянки місцевості з 

радіоактивним зараженням. 

Поняття про дії розвідувального 

дозору. Дії дозорних під час огляду 

місцевості та місцевих предметів, 

загороджень, мостів, різних перешкод. 

Дії в засаді. 

Бойові порядки та їх використання 

під час руху. 



 

використання під час руху.  

вміє   рухатися в колоні, шах 

маткою, клином, ланцюгом. 

5 год Тема 5. Озброєння та бойова техніка військової частини (підрозділу)  

 Знаннєвий компонент 

характеризує озброєння та бойову 

техніку військової частини; 

пояснює основи повсякденної 

життєдіяльності підрозділу 

(частини). 

має уявлення про Демонстрацію 

озброєння та бойової техніки в дії. 

 

Ознайомлення з озброєнням та 

бойовою технікою військової частини 

(підрозділом), їх призначення, тактико-

технічна характеристика.  

 

Демонстрація озброєння та бойової 

техніки в дії. 

*- при неможливості проводити 

урок у військовій частині, проходить 

ознайомлення з роботою призовного 

пункту у РВК або здійснюється 

відвідування місць бойової слави. 

4 год Розділ VІІІ. Домедична допомога 

1 год Тема Правила транспортування травмованих 

 Діяльнісний компонент  

вміє застосувати на практиці різні 

способи транспортування потерпілих 

при різноманітних ушкодженнях. 

Способи та правила транспортування 

потерпілих при різноманітних 

ушкодження: перенесенням на руках, на 

плечах, на спині, з використанням 

носильних лямок і підручних засобів, на 

санітарних ношах. 

1 год Тема Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу 

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент 

вміє переводити пораненого в 

положення на боці (животі); 

володіє навичками зупинки 

кровотечі з ран шиї, тулуба, кінцівок, 

за допомогою спеціальних джгутів. 

Алгоритм з надання домедичної 

допомоги у секторі обстрілу. 

Переведення пораненого в положення 

на боці (животі). 

Зупинка кровотечі з ран шиї, тулуба, 

кінцівок. 

Зупинка кровотечі з ран верхньої та 

нижньої кінцівки кінцівок 

(взаємодопомога). 

Зупинка кровотечі за допомогою 

спеціальних джгутів (самодопомога). 

2 год Тема Надання допомоги в секторі укриття  

 Знаннєвий та діяльнісний 

компонент 

виконує алгоритм первинного 

огляду пораненого; 

визначає ознаки життя; 

вміє накладати пов’язки на грудну 

клітку, голову, живіт, джгут на 

кінцівки; 

володіє навичками зупинки 

кровотечі з рани тулуба за 

допомогою гемостатичних засобів та 

кровотечі з рани кінцівки за 

допомогою спеціальних 

перев’язувальних пакетів 

Алгоритм з надання домедичної 

допомоги у секторі укриття. 

Первинний огляд пораненого, 

визначення ознак життя. 

Переведення в стабільне положення. 

Накладання пов’язки на грудну клітку, 

голову, живіт. Накладання джгута на 

кінцівки. 

Зупинка кровотечі з рани тулуба за 

допомогою гемостатичних засобів 

(само- та взаємодопомога). 

Зупинка кровотечі з рани кінцівки за 

допомогою спеціальних 

перев’язувальних пакетів (само-та 

взаємодопомога). 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчання іноземної мови здійснюється на базовому  

загальноосвітньому рівні,  відповідно до визначеного навчального плану 

робочих навчальних програм. 

Базовий загальноосвітній рівень передбачає оволодіння здобувачами 

освіти іншомовним досвідом, який забезпечує сформованість у них 

іншомовної комунікативної компетентності на рівні незалежного 

користувача. 

Завдання іноземних мов у реалізації цілей навчання  

Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та 

емоційно-ціннісного компонентів і створюється на основі взаємопов’язаного 

оволодіння іноземною мовою і культурою народу, що нею спілкується. 

Такий підхід зумовлює формування готовності здобувачів освіти до 

іншомовної міжкультурної комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій 

спілкування, визначених навчальною програмою. На кінець ІІІ-го курсу учні 

ліцею, які вивчають першу іноземну мову, досягають рівня В1. Цей рівень 

характеризують результати навчальних досягнень у кожному виді 

мовленнєвої діяльності та узгоджуються із Загальноєвропейськими 

Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. 

Завдання полягає у формуванні вмінь: 

● здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених 

чинною навчальною програмою; 

● розуміти на слух зміст автентичних текстів; 

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

рівнем розуміння змісту; 

● здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до 

поставлених завдань; 

● адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та 

інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого 

оволодіння іноземною мовою; 

● використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за 

умови дефіциту наявних мовних засобів; 

● критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних 

потреб; 

● висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

● ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою 

засобів електронного спілкування; 

● обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно 

до різних потреб; 

● ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного 

вивчення іноземних мов. 

Функції іноземних мов у реалізації цілей навчання 

У процесі навчання іншомовного спілкування комплексно реалізуються 

освітня, виховна і розвивальна функції. 

Освітня функція спрямована на: 

• усвідомлення  здобувачами освіти значення іноземної мови для життя 

у мультилінгвальному та полікультурному світовому просторі; 



• оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни 

виучуваної мови; 

• залучення учнів до діалогу культур (рідної та іншомовної); 

• розуміння власних індивідуальних особливостей як 

психофізіологічних засад для оволодіння іноземною мовою; 

• усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять, за 

допомогою якої сприймається дійсність; 

• формування вміння використовувати в разі потреби різноманітні 

стратегії для задоволення власних іншомовних комунікативних намірів 

(працювати з підручником, словником, довідковою літературою, 

мультимедійними засобами тощо). 

Виховна функція сприяє: 

• формуванню в учнів позитивного ставлення до іноземної мови як 

засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного 

ставлення до його культури, звичаїв і способу життя; 

• розвитку культури спілкування, прийнятої в сучасному 

цивілізованому суспільстві; 

• емоційно-ціннісному ставленню до всього, що нас оточує; 

• розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби 

користуватися нею як засобом спілкування. 

Розвивальна функція сприяє розвитку у здобувачів освіти: 

• мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей; 

• готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; 

• потреби подальшого самовдосконалення у сфері використання 

іноземної мови; 

• здатності переносити знання й уміння у нову ситуацію шляхом 

виконання проблемно-пошукової діяльності. 

 

Компетентнісний потенціал галузі «Іноземні мови» 

Провідним засобом реалізації зазначених цілей є компетентнісній 

підхід до організації навчання у загальноосвітній школі на основі ключових 

компетентностей як результату навчання. 
 Ключові компетентності Компоненти 

1.  Спілкування державною 

(і рідною у разі 

відмінності) мовами 

Уміння: 

● використовувати українознавчий компонент в усіх 

видах мовленнєвої діяльності; 

● засобами іноземної мови популяризувати Україну, 

українську мову, культуру, традиції, критично 

оцінювати їх. 

Ставлення: 

● гордість за Україну, її мову та культуру; 

● розуміння потреби популяризувати Україну у світі 

засобами іноземних мов; 

● усвідомлення того, що, вивчаючи іноземну мову, ми 

збагачуємо рідну; 

● готовність до міжкультурного діалогу. 

2.  Спілкування іноземними 

мовами 

Реалізується через предметні компетентності. 

3.  Математична Уміння: 



компетентність ● розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, 

застосовуючи логіко-математичний інтелект; 

● логічно обґрунтовувати висловлену думку; 

● використовувати математичні методи (графіки, 

схеми) для виконання комунікативних завдань. 

Ставлення: 

● готовність до пошуку різноманітних способів 

розв’язання комунікативних і навчальних проблем. 

4.  Основні компетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Уміння: 

● описувати іноземною мовою природні явища, 

технології, аналізувати та оцінювати їх роль у 

життєдіяльності людини. 

Ставлення: 

● інтерес до природи та почуття відповідальності за її 

збереження; 

● розуміння глобальності екологічних проблем і 

прагнення долучитися до їх розв’язання за допомогою 

іноземної мови за допомогою іноземної мови. 

5.  Інформаційно-цифрова 

компетентність 

Уміння: 

● вивчати іноземну мову з використанням спеціальних 

програмних засобів, ігор, соціальних мереж; 

● створювати інформаційні об’єкти іноземними 

мовами; 

● спілкуватися іноземною мовою з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); 

● застосовувати ІКТ для пошуку, обробки, аналізу та 

підготовки інформації відповідно до поставлених 

завдань. 

Ставлення: 

● готовність дотримуватись авторських прав та 

мережевого етикету. 

6.  Уміння вчитися впродовж 

життя 

Уміння: 

• визначати комунікативні потреби та цілі під час 

вивчення іноземної мови; 

• використовувати ефективні навчальні стратегії для 

вивчення мови відповідно до власного стилю навчання; 

• самостійно працювати з підручником, шукати нову 

інформацію з різних джерел та критично оцінювати її; 

• організовувати свій час і навчальний простір; 

• оцінювати власні навчальні досягнення. 

Ставлення: 

• сміливість у спілкуванні іноземною мовою; 

• подолання власних мовних бар’єрів; 

• відповідальність за результати навчально-пізнавальної 

діяльності; 

• наполегливість; 

● внутрішня мотивація та впевненість в успіху. 

7.  Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: 

• ініціювати усну, писемну, зокрема онлайн взаємодію 

іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої 

проблеми; 

• генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та 

об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у 

життя; 



• презентувати себе і створювати тексти (усно і 

письмово) іноземною мовою, які сприятимуть 

майбутній кар’єрі. 

Ставлення: 

• дотримання етичної поведінки під час розв’язання 

життєвих проблем; 

• комунікабельність та ініціативність; 

• ставлення до викликів як до нових можливостей; 

• відкритість до інновацій; 

● креативність. 

8.  Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння: 

● формулювати власну позицію; 

● співпрацювати з іншими для досягнення визначеного 

результату, спілкуючись іноземною мовою; 

● розв’язувати конфлікти у комунікативних ситуаціях; 

● переконувати, аргументувати, досягати 

взаєморозуміння/ компромісу у ситуаціях 

міжкультурного спілкування; 

● переконувати засобами іноземної мови у важливості 

дотримання прав людини; 

● критично оцінювати інформацію з різних іншомовних 

джерел. 

Ставлення: 

● толерантність у спілкуванні з іншими; 

● про активність в утвердженні демократичних 

цінностей; 

● усвідомлення необхідності володіння іноземними 

мовами для підвищення власного добробуту; 

9.  Обізнаність та 

самовираження у сфері 

культури 

Уміння: 

● висловлювати іноземною мовою власні почуття, 

переживання і судження щодо творів мистецтва; 

● порівнювати та оцінювати мистецькі твори та 

культурні традиції різних народів. 

Ставлення: 

● усвідомлення цінності культури для людини і 

суспільства; 

● повага до багатства і розмаїття культур. 

10.  Екологічна грамотність і 

здорове життя 

Уміння: 

• розвивати екологічне мислення під час опрацювання 

тем, текстів, новин, комунікативних ситуацій, аудіо- та 

відеоматеріалів; 

• розробляти, презентувати та обґрунтовувати проекти, 

спрямовані на збереження довкілля; 

• пропагувати здоровий спосіб життя засобами 

іноземної мови. 

Ставлення: 

• сприймання природи як цілісної системи; 

• готовність обговорювати питання, пов’язані із 

збереженням навколишнього середовища; 

● відповідальне ставлення до власного здоров’я та 

безпеки 

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та 



громадянська компетентності можуть формуватися паралельно засобами усіх 

навчальних предметів і є метапредметними. Виокремлення в навчальних 

програмах таких інтегрованих змістових ліній, як «Екологічна безпека та 

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

«Підприємливість та фінансова грамотність» спрямоване на формування в 

учнів здатності застосовувати знання й уміння з різних предметів у реальних 

життєвих ситуаціях. Інтегровані змістові лінії реалізуються під час вивчення 

іноземної мови у спеціалізованих школах із поглибленим вивченням 

предмета, у загальноосвітніх навчальних закладах, а також під час вивчення 

другої іноземної мови. Види діяльності та уміння, зазначені у змістових 

лініях, добираються відповідно до комунікативної потреби, тематики 

ситуативного спілкування, вікових особливостей та рівня підготовленості 

учнів. 

Інтегровані змістові лінії та орієнтовні способи їх реалізації 

Змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток» спрямована на 

формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної 

свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля 

і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для 

майбутніх поколінь.  

Засобами іноземних мов учнів орієнтують на: 

• сприймання природи як цілісної системи; 

• взаємозв’язок людини з навколишнім середовищем та її залежність 

від природних ресурсів; 

• готовність обговорювати питання, пов’язані із збереженням 

навколишнього середовища на рівні свого регіону, держави та на 

глобальному рівні;  

• уміння презентувати та обґрунтовувати проекти, спрямовані на 

збереження довкілля та забезпечення його сталого розвитку. 

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» сприяє 

формуванню відповідального члена громади і суспільства, який розуміє 

принципи і механізми їх функціонування.  

Засобами іноземних мов учнів орієнтують на уміння:  

• давати обґрунтовану оцінку особливостям життєдіяльності в 

демократичному суспільстві, презентувати свою роль у його розвитку;  

• висловлювати власну громадянську позицію та свої погляди щодо 

різноманітних соціальних проблем як у власній країні, так і у світовому 

просторі;  

• дискутувати довкола питань про свою роль і місце у сучасному 

мультилінгвальному та полікультурному середовищі, обґрунтовуючи власні 

погляди конкретними прикладами із життя світової спільноти. 

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

виховує учня як духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінного члена 

суспільства, який здатний дотримуватися здорового способу життя і 

створювати безпечне життєве середовище.  

Засобами іноземних мов учнів орієнтують на:  

• уміння дискутувати довкола питань здоров’я людини;  

• усвідомлення впливу шкідливих звичок на здоров’я людини;  



• дотримання правил дорожнього руху, правил поведінки на воді та в 

інших місцях.  

Змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» спрямована 

на розвиток кращого розуміння молодим поколінням українців практичних 

аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, 

запозичення, страхування, кредитування тощо).  

Засобами іноземних мов учнів орієнтують на: 

• уміння обговорювати окремі питання економічної та господарської 

діяльності, а також своєї ролі у сучасному технологічному середовищі; 

• уміння розповідати про перспективи власного професійного вибору; 

• готовність до прояву своєї обізнаності та власного ставлення до 

фінансових можливостей сучасних професій; 

• уміння пояснювати особливості ощадливості та грамотного розподілу 

фінансів/грошей. 
 Змістова лінія 

Тема Екологічна 

безпека та 

сталий 

розвиток 

Громадянська 

відповідальність 

Здоров'я і 

безпека 

Підприємливість 

та фінансова 

грамотність 

Я, моя родина, 

мої друзі 

Дискутує щодо 

якості та 

цінності життя. 

 

 

Обговорює 

систему 

цінностей 

сучасної родини. 

Демонструє 

розуміння 

основ 

ефективного 

спілкування. 

Усвідомлює 

необхідність бути 

заощадливим та 

використовувати 

технології для 

покращення 

добробуту 

родини. 

Пояснює 

необхідність 

гуманного 

ставлення до 

тварин. 

 

Усвідомлює 

права людини, 

важливість 

толерантного 

ставлення до 

поглядів і 

переконань з 

урахуванням 

інтересів і 

потреб інших. 

Усвідомлює 

різні стилі 

розв’язання 

конфліктів, 

адекватно 

поводить себе у 

конфліктних 

ситуаціях. 

Аналізує та 

оцінює приклади 

доброчинності з 

власного досвіду. 

 Визначає 

життєві уміння, 

необхідні для 

удосконалення 

характеру. 

Аналізує вплив 

конфліктної 

поведінки 

на здоров’я. 

 

 Демонструє 

розуміння прав 

та обов’язків 

молоді. 

 

Толерантно 

спілкується з 

однолітками і 

дорослими, у 

разі 

необхідності 

виступає у ролі 

посередника та 

пропонує 

цивілізовані 

 



шляхи 

вирішення 

конфлікту. 

Спорт і 

дозвілля 

  Сприймає 

основні 

переваги 

здорового 

способу життя. 

Усвідомлює 

обмеженість 

ресурсів родини 

для задоволення 

власних потреб. 

 Презентує та 

обґрунтовує 

власні проекти 

щодо 

збереження 

довкілля та 

забезпечення 

його сталого 

розвитку. 

 

Обговорює 

участь у клубах 

за інтересами. 

 

Обґрунтовує 

доцільність 

вибіркового 

використання 

Інтернет 

ресурсів з 

огляду на 

фізичне та 

психічне 

здоров’я 

людини. 

Співвідносить 

власні культурні 

потреби з 

можливостями 

сімейного 

бюджету. 

  Критично 

оцінює роль 

медіа у житті 

громадянської 

спільноти. 

Дає поради 

щодо техніки 

безпеки під час 

масових 

культурних 

заходів. 

 

Харчування Оцінює 

переваги 

органічних 

продуктів. 

 

 Висловлює 

власні 

судження щодо 

значення 

якісних 

продуктів 

харчування для 

здоров’я 

людини. 

Обґрунтовує 

корисність 

раціонального 

харчування. 

 Аналізує та 

складає 

харчовий 

раціон 

відповідно до 

енергетичних 

затрат власного 

організму. 

 

 Висловлює 

власні 

судження щодо 

пріоритетів у 

харчуванні для 

нормального 

розвитку і 

збереження 

здоров’я. 

Обґрунтовує 

корисність 

раціонального 

харчування і 

підтверджує це 

відповідними 

прикладами. 

Природа і 

погода 

Усвідомлює 

причинно-

наслідкові 

зв’язки у 

взаємодії 

людини, 

суспільства і 

природи. 

 Демонструє 

розуміння 

впливу 

екологічних 

чинників на 

здоров’я 

людини. 

Демонструє 

розуміння 

необхідності 

використання 

енергозбере-

жувальних 

технологій. 

 Аргументує 

необхідність 

відповідального 

   



ставлення до 

довкілля. 

Живопис. 

Мистецтво 

 Висловлює 

власні почуття 

та емоції, 

викликані 

творами 

мистецтва. 

 

Дискутує 

довкола 

питання впливу 

мистецтва на 

емоційний стан 

людини. 

 

 Презентує та 

обґрунтовує 

мистецькі 

проекти щодо 

збереження 

довкілля та 

забезпечення 

його сталого 

розвитку. 

 

 Дискутує щодо 

впливу 

мистецтва на 

емоційний стан 

людини. 

Співвідносить 

можливість 

відвідування 

мистецьких 

заходів із 

власною 

фінансовою 

спроможністю. 

Наука і 

технічний 

прогрес. 

Природа і 

довкілля 

Обговорює 

важливість 

сучасних 

засобів 

комунікації та 

комп’ютерних 

технологій для 

розв’язання 

екологічних 

проблем. 

 

 Дискутує 

довкола 

питання впливу 

сучасних 

засобів 

комунікації та 

комп’ютерних 

технологій на 

здоров’я 

людини. 

Демонструє 

розуміння ролі 

сучасних засобів 

комунікації та 

комп’ютерних 

технологій у 

розвитку 

грошових 

відносин. 

 Аналізує вплив 

науково-

технічного 

прогресу на 

життя людини і 

довкілля. 

 

 Оцінює 

позитивні та 

негативні 

наслідки 

певних 

винаходів для 

здоров’я 

людини. 

Аналізує та 

оцінює шляхи 

фінансування 

(наприклад, 

гранти) розвитку 

науки і техніки. 

Подорож Аналізує 

переваги та 

недоліки різних 

видів та форм 

туризму з 

огляду на їх 

уплив на 

довкілля. 

Демонструє 

розуміння 

цінності 

культурного 

розмаїття та 

потреби жити 

разом у мирі. 

Аргументує 

необхідність 

дотримання 

правил безпеки 

під час 

подорожі. 

Прогнозує обсяг 

фінансових 

витрат під час 

подорожі. 

Шкільне 

життя 

 Аналізує 

стосунки з 

однолітками. 

 

Розуміє 

важливість 

принципів 

рівноправного 

спілкування. 

 

  Обговорює та 

порівнює 

способи 

Усвідомлює 

ризики 

перебування у 

 



протидії агресії 

та насиллю у 

підлітковому 

середовищі в 

Україні та в 

країнах 

виучуваної 

мови. 

 

деструктивних 

неформальних 

групах. 

  Демонструє 

обізнаність з 

міжнародними 

освітніми 

програмами. 

 

Оцінює та 

обирає 

ефективний 

спосіб 

підготовки до 

випускних 

іспитів з точки 

зору 

розумового 

навантаження 

Обговорює та 

оцінює фінансові 

перспективи на 

майбутнє 

навчання. 

Робота і 

професії 

 Оцінює свої 

здібності та 

можливості на 

шляху до мети. 

 

Дискутує 

навколо 

важливості 

емоційного 

комфорту в 

майбутній 

професії. 

Обговорює 

матеріальні 

критерії та 

мотиви 

для вибору 

професії. 

  Усвідомлює 

важливість 

«розумних» 

цілей, які є 

конкретними, 

вимірюваними, 

досяжними, 

доречним і 

визначеними у 

часі). 

 Обґрунтовує 

підприємницьку 

компетентність, 

керування 

власним життям 

та кар’єрою. 

 Аналізує власні 

бажання та 

потреби у 

контексті 

вибору 

майбутньої 

професії. 

 

 Визначає свої 

пріоритети та 

обґрунтовує 

план дій щодо 

можливості 

досягнення 

успіху у 

професії. 

Оцінює фінансові 

можливості 

сучасних 

професій. 

Україна в світі  Усвідомлює 

роль України у 

міжнародних 

організаціях. 

 Демонструє 

розуміння 

важливості 

благодійної 

діяльності. 

  Висловлює 

власну 

громадянську 

позицію щодо 

соціальних 

  



викликів. 

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів на кінець 

ІІІ курсу (Комунікативна компетентність) 

Навчальна програма є рамковою, а відтак проміжні результати за 

класах визначають вчителі, орієнтуючись на кінцевий результат.  
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Комунікативні уміння 

Рівень та дескриптори володіння англійською 

мовою на кінець ІІІ курсу відповідно до 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної 

освіти: вивчення, викладання, оцінювання 

В1 
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В цілому Розуміє основний зміст чіткого нормативного 

мовлення, зокрема короткі розповіді на знайомі 

теми, які є типовими для шкільного життя та 

дозвілля. 

Розуміння розмови 

між іншими 

людьми 

Стежить за основним змістом розгорнутої дискусії, 

якщо мовлення чітке й нормативне. 

Слухання наживо Розуміє основний зміст простих коротких 

висловлень на знайомі теми, якщо мовлення чітке й 

нормативне. 

Розуміє просту презентацію або демонстрацію на 

знайомі теми, якщо її підкріплено засобами 

візуальної наочності (наприклад, слайди, роздаткові 

матеріали), розуміючи пояснення до них. 

Розуміє основний зміст простого висловлення однієї 

людини (наприклад, гіда на екскурсії), якщо 

мовлення чітке й відносно повільне. 

Слухання 

оголошень 

та інструкцій 

Розуміє просту технічну інформацію, зокрема 

інструкції до побутових приладів. 

Виконує детальні інструкції. 

Розуміє оголошення в аеропортах, на вокзалах, у 

літаках, автобусах і потягах, якщо мовлення чітке й 

нормативне, а сторонній шум мінімальний. 

Слухання радіо та 

аудіозаписів 

Розуміє основний зміст випусків радіоновин і 

нескладний матеріал на знайомі теми, записаний на 

аудіоносій, якщо мовлення відносно чітке й 

повільне. 

Розуміє основний зміст і окремі деталі оповідань 

або розповідей (наприклад, розповідь про канікули), 

якщо мовлення чітке й повільне. 

Аудіо-візуальне 

сприймання 

(телепрограми, 

фільми, 

відеозаписи) 

Розуміє зміст фільмів, якщо з відеоряду та вчинків 

героїв можна отримати уявлення про сюжет, а 

мовлення чітке й просте. 

Розуміє основний зміст телепрограм на знайомі 

теми, якщо мовлення відносно повільне й чітке. 
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В цілому Читає із достатнім рівнем розуміння прості тексти, в 

яких викладено факти, що стосуються його/її сфери 

інтересів. 

Читання 

кореспонденції 

Розуміє опис подій, почуттів та побажань в 

особистих листах, листівках на рівні, що дає змогу 

регулярно спілкуватися з другом/подругою. 

Розуміє прості особисті листи, листівки, зокрема 

електронні, та дописи в мережі Інтернет, у яких 

досить докладно розповідається про події та 

особистий досвід. 

Розуміє зміст стандартної офіційної кореспонденції 

та онлайн дописів зі сфери власних інтересів. 

Читання для 

орієнтування 

Знаходить і розуміє релевантну інформацію в 

матеріалі, пов’язаному з повсякденним життям, 

такому як листи, брошури, короткі офіційні 

документи. 

Добирає важливу інформацію на упаковках про 

приготування їжі та вживання лікарських засобів. 

Визначає, чи стаття, доповідь, огляд відповідають 

визначеній темі. 

Розуміє важливу інформацію у простих, чітко 

структурованих рекламних оголошеннях у газетах 

та журналах, вони не перевантажені абревіатурами. 

Читання для 

отримання 

інформації 

та аргументування 

Виокремлює основний зміст простих статей на 

знайомі теми. 

Розуміє більшість фактичної інформації на знайомі 

теми, з якою він/вона ймовірно стикається, якщо 

має достатньо часу для повторного читання. 

Розуміє основний зміст стислих описів на 

інформаційних дошках (наприклад, у музейних 

експозиціях та на виставках). 

Читання інструкцій Розуміє чіткі, прості інструкції до приладів. 

Розуміє прості інструкції на упаковках (наприклад, 

інструкції щодо приготування їжі). 

Розуміє більшість коротких інструкцій з техніки 

безпеки (наприклад, інструкції у громадському 

транспорті або з використання електроприладів). 

Читання для 

задоволення 

Розуміє докладний опис місць, подій, почуттів і 

планів у оповіданнях, путівниках і журнальних 

статтях, зміст яких побудований на часто вживаних 

у повсякденному спілкуванні мовних засобах. 

Розуміє те, що викладено у щоденнику мандрівника, 

який здебільшого описує події, що відбуваються під 

час подорожі, власний досвід і відкриття. 

Розуміє фабулу оповідань, простих новел і коміксів 

з чіткою сюжетною лінією, регулярно 

користуючись 

словником, якщо мовні засоби належать до сфери 

повсякденного спілкування. 
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В цілому Використовує широкий діапазон простих 

мовленнєвих засобів у більшості ситуацій, які 

виникають під час подорожі чи перебування у країні 

виучуваної мови. Без підготовки вступає у розмову 

на теми, що стосуються особистих інтересів або 

пов'язані з повсякденним життям (наприклад, сім'я, 

хобі, навчання, подорож, останні новини). 

Бесіда, дискусія та 

розуміння 

співрозмовника 

Розуміє чітко артикульоване мовлення під час 

звертання до нього/неї у простих повсякденних 

ситуаціях, хоча іноді змушений просити повторити 

певні слова та фрази. 

Вступає без підготовки в розмови на знайомі теми. 

Підтримує розмову або дискусію, окремі 

висловлення в яких іноді незрозумілі 

Може сам висловити здивування, щастя, сум, 

цікавість та байдужість та реагує на аналогічні 

почуття, висловлені співрозмовником. 

Висловлює власні погляди й думки та запитує про 

погляди й думки співрозмовника, обговорюючи 

теми, що входять до сфери особистих інтересів. 

Доносить до співрозмовника свої думки й реакції 

щодо розв’язання певних проблем або практичних 

питань (наприклад, куди піти, що робити, як 

організувати захід, прогулянку, похід тощо). 

Ввічливо висловлює власні переконання, думки, 

згоду й незгоду. 

Цілеспрямована 

співпраця 

Розуміє основний зміст сказаного; коли необхідно, 

може повторити частину сказаного 

співрозмовником, щоб пересвідчитись у 

взаєморозумінні. 

Висловлює свої думки щодо можливого вирішення 

питання, наводячи короткі аргументи та пояснення. 

Може попросити інших висловитися щодо 

подальших дій. 

Отримання товарів 

та 

послуг 

Орієнтується в більшості ситуацій, які можуть 

виникнути під час подорожі, а саме резервування 

готелю, заповнення анкети, замовлення страв тощо. 

Спілкується з відповідними службовцями. 

Орієнтується в типових ситуаціях, або у таких, що 

незначною мірою виходять за межі стандартних, у 

магазинах, на пошті, у банках. 

Просить пояснити різницю між двома або кількома 

аналогічними товарами у магазині, щоб вибрати 

один із них, у разі необхідності ставить 

уточнювальні запитання. 

Обмін інформацією Знаходить і передає просту фактичну інформацію. 

Запитує, як дістатися певного місця, та розуміє 

детальні пояснення. 

Дає пораду щодо простих питань із сфери своєї 

компетентності. 
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В цілому Пише особисті листи й записки з запитом або 

наданням простої актуальної інформації, 

пояснюючи 

те, що вважає важливим. 



Листування Пише особисті листи, досить докладно описує 

власний досвід, почуття та події. 

Пише прості листи та електронні повідомлення 

фактологічного характеру (наприклад, запитує 

інформацію, надає чи просить про підтвердження). 

Пише прості заявки з обмеженою кількістю 

уточнюючих деталей. 

Записки, 

повідомлення 

Пише записки, що передають нагальну інформацію 

друзям, працівникам сфери обслуговування, 

вчителям та іншим особам, з якими стикається в 

повсякденному житті, у доступній формі 

пояснюючи те, що вважає важливим. 

Записує телефонні повідомлення, що складаються з 

кількох пунктів, якщо співрозмовник диктує їх 

чітко, з розумінням ставлячись до його/її рівня 

володіння мовою. 
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В цілому Здійснює онлайн обмін інформацією, який потребує 

простих пояснень на знайомі теми за умови доступу 

до онлайн інструментів. 

Розміщує в мережі Інтернет дописи про події, 

почуття, досвід. Коментує дописи інших 

кореспондентів. 

Онлайн 

спілкування 

та дискусія 

Ініціює, підтримує та завершує прості онлайн 

дискусії на знайомі теми, хоча подекуди робить 

паузи під час спілкування в режимі реального часу. 

Розміщує прості дописи на знайомі теми під час 

онлайн-дискусій, які стосуються сфери особистих 

інтересів, за можливості завчасно підготувати текст 

і використати онлайн інструменти (наприклад, 

словники) для заповнення прогалин у знанні мови 

та перевірки правильності написаного. 

Розміщує дописи в мережі Інтернет про особистий 

досвід, почуття й події та докладно відповідає на 

коментарі, хоча іноді відчуває труднощі у 

формулюванні висловлень. 

Цілеспрямована 

онлайн співпраця 

Співпрацює онлайн та здійснює обмін, який вимагає 

простого роз’яснення важливих деталей, зокрема 

реєструється на навчальний курс, екскурсію, захід, 

подає заявку на членство. 

Взаємодіє онлайн з партнером або невеликою 

групою, яка працює над проектом, за наявності 

засобів візуалізації (зображення, статистичні дані, 

графіки), які ілюструють пов’язані з завданням 

поняття. 

Виконує інструкції і ставить запитання або просить 

роз’яснення, щоб виконати спільне завдання 

онлайн. 
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В цілому Досить вільно описує один із багатьох предметів, 

що належать до кола його/її інтересів, 

упорядковуючи свій опис у лінійну послідовність. 



Тривалий монолог: 

опис власного 

досвіду 

Описує, використовуючи прості мовні засоби, 

різноманітні знайомі предмети, що входять до 

сфери особистих інтересів. 

Досить вільно продукує у формі лінійної 

послідовності прості розповіді, історії або описи. 

Докладно розповідає про власний досвід, описує 

почуття та реакцію. 

Докладно передає зміст книги або фільму і 

повідомляє про свої ставлення та почуття. 

Описує події (реальні чи уявні), мрії, сподівання, 

амбіції. 

Тривалий монолог: 

надання інформації 

Подає просту фактологічну інформацію на знайомі 

теми (наприклад, визначає характер проблеми або 

розповідає, як дістатися певного місця), якщо може 

заздалегідь підготуватися. 

Тривалий монолог: 

обґрунтування 

власної думки 

Висловлює власну думку щодо питань, пов’язаних 

із повсякденним життям, використовуючи прості 

вирази 

Стисло аргументує та пояснює власні думки, плани, 

дії. 

Схвалює чи не схвалює дії іншої особи та 

аргументує свою думку. 

Виступ перед 

аудиторією 

Робить достатньо чітку, коротку, підготовлену 

презентацію на знайому тему зі сфери своїх 

інтересів, досить чітко пояснює основні моменти. 

Відповідає на уточнювальні запитання, але може 

попросити повторити, якщо темп мовлення був 

швидким. 
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В цілому Пише прості зв'язні тексти на різноманітні знайомі 

теми у межах своєї сфери інтересів, поєднуючи 

низку окремих коротких елементів у лінійну 

послідовність. 

Творче письмо Пише прості, детальні повідомлення на низку 

знайомих тем, що входять до сфери особистих 

інтересів. 

Розповідає про свій досвід, описує почуття і реакції 

у формі простого зв’язного тексту. 

Описує подію, недавню реальну чи уявну подорож. 

Доповіді Пише дуже короткі доповіді у стандартному 

спрощеному форматі, повідомляє поточну фактичну 

інформацію й аргументує свої дії. 

Презентує тему у вигляді короткої доповіді чи 

плакату, використовуючи фотографії та короткі 

текстові блоки. 

Пише короткий, простий опис знайомого приладу 

чи продукту. 

 

Орієнтовні параметри для оцінювання навчально-пізнавальних 

досягнень учнів Ці параметри стосуються лише оцінювання і не слугують 

основними орієнтирами у навчанні. 
Уміння Клас 

І курс ІІ-ІІІ курси 



Сприймання на слух 

(Аудіювання) 

Обсяг прослуханого у запису матеріалу (у межах) 

3-4 хв 3-4 хв 

Зорове сприймання 

(Читання) 

Обсяг одного тексту у словах (у межах) 

250-300 300-350 

Усна взаємодія 

(Діалог) 

Висловлення кожного співрозмовника у репліках, 

правильно оформлених у мовному відношенні (у межах) 

8 8 

Усне продукування 

(Монолог) 

Обсяг висловлення у реченнях (у межах) 

10-11 11-12 

Писемне продукування 

(Письмо) 

Обсяг письмового повідомлення у словах (у межах) 

100-130 130-150 

 

 І курс – 46 годин 

Іноземна мова (англійська) 

 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 
Сфера спілкування Тематика ситуативного 

спілкування 

 Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя родина, мої друзі 9 описувати ситуації та реалії 

життя, аналізувати їхні причини і 

наслідки 

• висловлювати власні 

припущення, прогнозувати 

ймовірність подій і наслідків 

• описувати події в їхній логічній 

послідовності, висловлюючи 

власну точку зору 

• обговорювати перспективи 

• давати поради, реагувати на 

поради інших 

• аргументувати свою точку зору 

• вступати в дискусію, 

привертаючи увагу 

співрозмовника 

Спорт і дозвілля 

Харчування 

12 

Публічна Живопис 7 

Наука і технічний прогрес 

Природа і погода 

10 

Україна  

Країни виучуваної мови 

12 

Освітня Шкільне життя 

Робота і професії 

11 

 Контроль мовних навичок 8 

Мовний інвентар – лексика 
Тема Лексичний діапазон  

Я, моя родина, мої 

друзі 

особистість та її якості 

види особистісних стосунків 

стосунки з товаришами 

взаємодопомога 

вирішення конфліктів 

Спорт і дозвілля роль спорту в житті суспільства та людини 

спортивні події/змагання 

здоров'я та спорт 

Харчування національні страви України та країн, мова яких вивчається 

смаки, уподобання 

здорова та корисна їжа 

шкідливі звички 

Природа і погода природні катаклізми та їх види 

вплив погоди на здоров’я та настрій 

захист природи 



Живопис жанри живопису 

відомі художники та їхні твори 

відвідування музею, виставки або галереї 

українські митці 

Наука і технічний 

прогрес 

комп'ютерне обладнання 

сучасні засоби комунікації та інформації 

вплив науки на розвиток суспільства 

технології 

Україна адміністративний та політичний устрій 

природні ресурси 

державні свята 

Країни виучуваної 

мови (за вибором) 

адміністративний та політичний устрій 

природні ресурси 

державні свята 

Шкільне життя заклади освіти 

освіта в Україні та за кордоном 

Робота і професії сучасні професії 

Мовний інвентар – граматика 
Категорія Структура 

Clause Past Perfect with adverbial clauses of time 

first and second conditionals 

so … that for results and consequences 

declarative sentence + so/therefore + daclarative sentence 

Modality use(d) to/would + infinitive for past routines and habits 

Phrasal Verb phrasal and prepositional verbs: position of indirect object 

Phrase verbs taking gerund 

Preposition prepositions of reason and purpose: due to, owing to, so, because 

prepositions in time phrases, e.g.: before, for, since, till, until, by 

Verb Past Perfect Continuous 

Future Continuous 

Future Perfect 

Going to / will for predictions 

verb + ’-ing’ vs. + ’to’ infinitive 

 

ІІ курс – 38 годин 

Іноземна мова (англійська) 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 
Сфера спілкування Тематика ситуативного 

спілкування 

 Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя родина, мої друзі 

Дозвілля 

9 описувати життєві події, проблеми, 

власні досягнення тощо 

• висловлювати емоційне ставлення 

до ситуації або предмета 

обговорення 

• порівнювати (звичаї, традиції, 

стилі життя тощо) 

• обговорювати перспективи, давати 

поради, реагувати на поради інших 

• висловлювати й аргументувати 

власну точку зору 

• вступати в дискусію, привертаючи 

увагу співрозмовника 

• підтримувати дискусію, 

Публічна Країни виучуваної мови 9 

Освітня Шкільне життя 

Робота і професії 

9 

 Контроль мовних навичок 8 



розгортаючи її зміст, уточнюючи, 

вносячи корективи у висловлення 

співрозмовників або змінюючи тему 

розмови 

• висловлювати побажання 

• демонструвати зацiкавленість у 

предметі розмови 

• підводити підсумки обговорення 

• завершувати розмову 

Мовний інвентар – лексика 
Тема Лексичний діапазон 

Я, моя родина, 

мої друзі 

права та обов’язки молоді 

норми поведінки та спілкування 

толерантність, гуманність, благодійність 

ведення домашнього господарства 

Дозвілля клуби за інтересами 

кіно, театр, телебачення, Інтернет 

улюблена вистава/фільм 

характеристика фільму/вистави/телепрограми 

фестивалі 

Країни 

виучуваної мови 

(за вибором) 

міжнародні відносини 

знаменні події 

видатні люди 

Шкільне життя стосунки з товаришами 

випускні іспити 

перспектива на майбутнє навчання 

міжнародні освітні програми 

Робота і професії профорієнтація 

престижні професії в Україні та за кордоном 

плани на майбутнє 

Мовний інвентар – граматика 

Категорія Структура 

Adverb common linking words for chronological sequence 

advanced adverbials of time: beforehand, afterwards 

Modality modals + passive 

Clause 

 

defining vs. non-defining relative clauses 

overview of relative pronouns 

first, second and third conditional 

reported speech with changed tenses 

reporting verbs + that + complement clause 

 

ІІІ курс – 56 годин 

Іноземна мова (англійська) 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 
Сфера спілкування Тематика ситуативного 

спілкування 

 Мовленнєві функції 

Публічна Мистецтво 9 описувати життєві події, проблеми, 

власні досягнення тощо 

• висловлювати емоційне ставлення 

до ситуації або предмета 

Наука і технічний прогрес 9 

Україна в світі 9 



 Контроль мовних навичок 8 обговорення 

• порівнювати (звичаї, традиції, 

стилі життя тощо) 

• обговорювати перспективи, давати 

поради, реагувати на поради інших 

• висловлювати й аргументувати 

власну точку зору 

• вступати в дискусію, привертаючи 

увагу співрозмовника 

• підтримувати дискусію, 

розгортаючи її зміст, уточнюючи, 

вносячи корективи у висловлення 

співрозмовників або змінюючи тему 

розмови 

• висловлювати побажання 

• демонструвати зацiкавленість у 

предметі розмови 

• підводити підсумки обговорення 

• завершувати розмову 

Мовний інвентар – лексика 
Тема Лексичний діапазон 

Мистецтво види та жанри мистецтва 

відвідування мистецьких закладів для самоосвіти 

емоції 

Наука і технічний 

прогрес 

галузі науки 

вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля 

розвиток науки і техніки в Україні та за кордоном 

обладнання та персонал 

Україна в світі міжнародні організації: ЄС, ООН, Рада Європи 

законодавчі акти 

право 

норми етикету 

благодійна діяльність 

Мовний інвентар – граматика 
Категорія Структура 

Adjective adjectives formed with suffixes/prefixes (overview) 

compound adjectives 

present/past participles as adjectives 

Determiner overview of all quantifiers with countable/uncountable nouns 

Verb question tags (positive/negative, all tenses) 

prepositional vs. phrasal verbs (seperable/inseperable) 

overview of all tense forms (active/passive) 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма розрахована на вивчення інформатики протягом трьох курсів 

як вибірково-обов’язкового предмету навчального плану в обсязі до 70 

годин, з яких 30 годин складає інваріантний базовий модуль.  

 

Мета і завдання навчання інформатики 

Метою навчання є продовження формування в учнів інформаційної 

культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого 

потенціалу та соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного 

використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Інформатика є логічним продовженням курсу інформатики основної 

школи, під час вивчення якого в учнів було сформовано основи 

інформаційної культури та базові компетентності у галузі інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Завданнями навчання інформатики є:  

• формування в учнів знань й умінь, необхідних для ефективного 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчально-пізнавальній діяльності, при вивченні інших навчальних 

предметів, у повсякденному житті; 

• розвиток в учнів готовності застосовувати інформаційно-

комунікаційні технології з метою ефективного виконання 

різноманітних завдань щодо реалізації інформаційних процесів, 

пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю в умовах 

інформаційного суспільства;  

• розвиток інформаційної культури, знань правил безпеки 

життєдіяльності та навичок безпечної поведінки при виконанні 

робіт з використанням засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

• розвиток в учнів здатності самостійно опановувати та раціонально 

використовувати програмні засоби загального та прикладного 

призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати відомості, 

використовувати електронні засоби обміну даними. 

 

Структура навчальної програми 

Програма має модульну структуру і складається з двох частин – 

базового та вибіркових (варіативних) модулів: «Інформаційна безпека», 

«Основи електронного документообігу».  

Модуль - структурна одиниця навчальної програми, подана як 

організаційно-методичний блок, що містить цілісний набір компетенцій, 

необхідних для засвоєння учнями протягом його вивчення. 

Основою навчання інформатики є базовий модуль, на вивчення якого 

відводиться 40 годин, завершує формування в учнів предметних і ключових 

компетентностей щодо використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій на рівні, визначеному чинним Державним 

стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Цей модуль є 



мінімально допустимою нерозривною структурною одиницею програми, 

рознесення вивчення базового модуля на два роки не допускається. 

Вибіркові модулі для розширення курсу викладач добирає, відповідно до 

профілю освітнього закладу, запитів, індивідуальних інтересів і здібностей 

учнів, регіональних особливостей, матеріально-технічної бази та наявного 

програмного забезпечення. Реалізація профільного навчання під час 

викладання   курсу може здійснюватися як шляхом розширення змісту 

окремих тем, так і добором профільно-орієнтованих навчальних завдань. 

Поєднання модулів повинно забезпечувати необхідну ступінь гнучкості 

та свободи в відборі і комплектації необхідного конкретного навчального 

матеріалу для навчання учнів і реалізації дидактичних цілей. Кількість та 

тематика варіативних модулів погоджується методичною службою 

навчального закладу. 

Згідно до Державного   стандарту базової і повної загальної середньої 

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

предметними змістовими лініями:  

- інформаційні технології в суспільстві; 

- моделі і моделювання, аналіз та візуалізація даних; 

- системи керування базами даних; 

- технології опрацювання мультимедійних даних; 

- сервіси інформаційно-комунікаційних мереж. 

Зміст навчання має чітко виражену прикладну спрямованість і 

реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм 

організації занять. 

Очікувані результати навчання вказано у змістовому розділі програми 

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

визначається викладачем, залежно від рівня попередньої підготовки учнів, 

обраної методики навчання, наявного обладнання та особливостей того чи 

іншого напряму й профілю навчання.  За необхідності викладач може 

змінювати порядок вивчення тем, не порушуючи змістових зв’язків між 

ними. 

Характеристика умов навчання 

Умови навчання повинні забезпечувати ефективне засвоєння учнями 

програмового матеріалу та відповідати вимогам щодо безпеки 

життєдіяльності учасників навчального процесу. Програмою не обмежується 

використання викладачем різних видів апаратного та програмного 

забезпечення за умови відповідності його вимогам чинного законодавства, 

нормативних документів та даної Програми. 

Зміст усіх практичних робіт має добиратися таким чином, щоб 

тривалість роботи за комп'ютером відповідала чинним санітарно-гігієнічним 

нормам. 

Методика проведення кожного уроку визначається викладачем.   

Обов’язковою передумовою успішного виконання вимог Програми є 

практична діяльність учнів на кожному уроці, необхідною передумовою якої 

є індивідуальний доступ кожного учня до роботи з персональним 

комп’ютером та підключення комп’ютерного класу до швидкісного 

Інтернету. 



Обладнання навчального кабінету має відповідати вимогам 

(технічним, санітарно-гігієнічним, педагогічним тощо), викладеним у 

«Положенні про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів», Державних 

санітарних правилах та нормах щодо влаштування і обладнання кабінетів 

комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на 

персональних комп’ютерах, технічним специфікаціям навчального 

комп'ютерного комплексу для кабінету інформатики, інтерактивного 

комплексу (мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 



І курс – 40 годин  

Інформатика 

 

Базовий модуль 

К-ть 

год. 

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу 

13 Інформаційні технології в суспільстві 

 Знаннєва складова 

Знає базові поняття інформатики, складові 

частини інформаційної системи та їх 

призначення. 

Розуміє роль сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій в суспільстві та   

житті людини  

Дотримується правил безпечної роботи в 

Інтернеті, розуміє принципи інформаційної 

безпеки 

Знає окремі онлайнові освітні платформи та 

використовує їх для навчання 

Пояснює принципи цифрового громадянства та 

електронного урядування. 

Має уявлення про загальні принципи роботи й 

сфери застосування систем штучного інтелекту, 

інтернету речей, Smart-технологій та технології 

колективного інтелекту. 

Діяльнісна складова 

Організовує свою діяльність з використанням 

програмних засобів для планування та 

структурування роботи, а також співпраці з 

членами соціуму. 

Використовує технології цифрового громадянства 

для вирішення власних соціальних потреб. 

Дотримується правил безпечної поведінки в 

Інтернеті. 

Самостійно опановує нові технології та засоби 

діяльності. 

Ціннісна складова 

Усвідомлює комунікаційну роль ІТ та тенденції 

розвитку цифрового суспільства та вплив 

інформаційних технологій на життя людей. 

Свідомо використовує отримані знання з галузі ІТ 

у процесі вибору майбутньої професії. 

Усвідомлює можливості онлайн-навчання та 

активного залучення до глобальних спільнот, 

свою причетність до них. 

Усвідомлює необхідність та принципи навчання 

упродовж усього життя. 

Поважає права і свободи, зокрема свободи слова, 

конфіденційності в Інтернеті, авторського права 

та інтелектуальної власності, персональних даних 

тощо. 

 

Інформація, повідомлення, дані, 

інформаційні процеси, 

інформаційні системи як важливі 

складники й ознаки сучасного 

суспільства 

Сучасні інформаційні технології 

та системи. Людина в 

інформаційному суспільстві.  

Проблеми інформаційної 

безпеки. Загрози при роботі в 

Інтернеті і їх уникнення.  

Навчання в Інтернеті. Професії 

майбутнього – аналіз тенденцій 

на ринку праці. Роль 

інформаційних технологій в 

роботі сучасного працівника. 

Комп’ютерно-орієнтовані засоби 

планування, виконання і 

прогнозування результатів 

навчальної, дослідницької і 

практичної діяльності.  

Інтернет-маркетинг та інтернет-

банкинг. 

Системи електронного 

урядування. 

Поняття про штучний інтелект, 

інтернет речей, Smart-технології 

та технології колективного 

інтелекту. 

 



10 Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних 

 Знаннєва складова 

Пояснює поняття комп'ютерного моделювання та 

комп'ютерного експерименту. 

Аргументовано добирає методи та засоби 

візуалізації даних. 

Пояснює поняття вибірки та ряду даних. 

Оцінює за рядом даних тип лінії тренду. 

Знає формули та способи обчислення основних 

статистичних характеристик вибірки (середнє 

арифметичне, мода, медіана, стандартне 

відхилення). 

Знає закономірності та способи здійснення 

простих фінансових розрахунків (сума виплат за 

кредитом, складні відсотки тощо) у середовищі 

табличного процесора. 

Діяльнісна складова 

Планує та проводить навчальні дослідження й 

комп'ютерні експерименти з різних предметних 

галузей. 

Використовує та створює інформаційні моделі 

для розв’язування задач із різних предметних 

галузей засобами інформаційних технологій. 

Уміє подавати ряди даних графічно.  

Уміє визначати й подавати графічно тренди у 

вибірці даних. Застосовує різноманітні засоби 

інфографіки для подання даних. 

Використовує табличний процесор для виконання 

простих фінансових розрахунків. 

Ціннісна складова 

Усвідомлює роль інформаційних технологій для 

розв’язання життєвих і наукових задач. 

Оцінює можливості інформаційних технологій 

для комп'ютерного моделювання об'єктів і 

процесів. 

 

Комп'ютерне моделювання 

об'єктів і процесів. Комп'ютерний 

експеримент 

Основи статистичного аналізу 

даних. Ряди даних. Обчислення 

основних статистичних 

характеристик вибірки. 

Візуалізація рядів і трендів 

даних. Інфографіка. 

Розв’язування рівнянь, систем 

рівнянь, оптимізаційних задач. 

Програмні засоби для складних 

обчислень, аналізу даних та 

фінансових розрахунків. 

Розв'язання задач з різних 

предметних галузей. 

 

8 Системи керування базами даних 

 Знаннєва складова 

Пояснює поняття бази даних і систем управління 

базами даних, їх призначення. 

Розуміє поняття таблиця, поле, запис, ключ, 

зв’язок  

Діяльнісна складова 

Створює таблиці, вводить та редагує дані в них, 

добирає типи даних. 

Створює прості запити на вибірку даних, 

впорядковує та фільтрує дані в таблиці. 

Ціннісна складова 

Усвідомлює переваги БД порівняно 

зіншимитехнологіямизберіганняданих. 

Оцінює доцільність засобів інформаційних 

технологій для комп'ютерного моделювання 

об'єктів і процесів 

 

Поняття бази даних і систем 

керування базами даних, їх 

призначення.  

Реляційні бази даних, їхні 

об’єкти. Ключі й зовнішні ключі. 

Зв’язки між записами і 

таблицями. Визначення типу 

зв'язку. 

Створення таблиць. Введення і 

редагування даних різних типів.  

 

Впорядкування, пошук і 

фільтрування даних.  

Запити на вибірку даних. 

 



 

ІІ курс – 30 годин 

Інформатика 

 
Інформаційна безпека - 17 годин 
Основи електронного документообігу - 13годин 

9 Мультимедійні та  гіпертекстові документи 

 Знаннєва складова 

Наводить приклади систем керування вмістом для 

веб-ресурсів. 

Розрізняє технології опрацювання 

мультимедійних даних 

Пояснює застосування різних технологій для 

розробки сайтів. 

Наводить приклади оптимізації та стратегій 

просування веб-сайтів. 

Діяльнісна складова 

Добирає відповідне програмне забезпечення та 

здійснює просте опрацювання аудіо та 

відеоданих. 

Створює веб-сайти за допомогою 

автоматизованих засобів системи керування 

вмістом. 

Використовує гіпертекстові, графічні, анімаційні 

та мультимедійні елементи на веб-сторінках. 

Враховує художньо-естетичну складову при 

створенні інформаційних продуктів. 

Дотримується правил ергономічного розміщення 

матеріалів на веб-сторінці. 

Планує власну та групову діяльність для 

проектування та створення об'єктів мультимедіа 

та веб-сайтів. 

Ціннісна складова 

Розуміє роль електронних медійних засобів в 

житті в житті людини.  

Усвідомлює важливість участі в діяльності 

глобальної інтернет-спільноти. 

Усвідомлює та враховує особливості користувачів 

з особливими потребами при розробці веб-

ресурсів. 

Оцінює можливості різних технологій для 

створення веб-сайтів. 

Технології опрацювання 

мультимедійних даних.  

Системи керування вмістом для 

веб-ресурсів. Створення та 

адміністрування сайту. 

Поняття про мову розмічання 

гіпертекстового документа 

Ергономіка розміщення 

відомостей на веб-сторінці. 

Поняття пошукової оптимізації 

та просування веб-сайтів. 

Роль електронних медійних 

засобів в житті людини 

 

К-ть 

год. 

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу 

17 Інформаційна безпека 

7 Основи безпеки інформаційних технологій 

 Знаннєва складова 

Знає основні поняття інформаційної безпеки. 

Називає технічні та програмні засоби для 

несанкціонованого добування інформації. 

Наводить приклади вразливостей та загроз у 

інформаційних та комунікаційних системах. 

Основні поняття в області 

безпеки інформаційних 

технологій. Місце і роль 

автоматизованих систем в 

управлінні бізнес-процесами. 

Основні причини загострення 



Діяльнісна складова 

Використовує програмні засоби для тестування 

та очищення операційної системи від вірусів та 

шкідливого програмного забезпечення 

Виконує аналіз рівня захищеності операційної 

системи 

Ціннісна складова 

Дотримується правил мережного спілкування 

Поважає права інших користувачів на 

конфіденційність збереження даних 

Усвідомлює відповідальність за збереження 

власних даних 

проблеми забезпечення безпеки 

інформаційних технологій. 

Інформація та інформаційні 

відносини. Суб'єкти 

інформаційних відносин, їх 

інтереси   та безпека, шляхи 

нанесення їм шкоди. Безпека 

інформаційних технологій. 

Загрози безпеці інформації в 

автоматизованих  системах. 

Основні джерела і шляхи 

реалізації загроз безпеки та 

каналів проникнення і 

несанкціонованого доступу до 

відомостей та програмного коду: 

- комп'ютерні віруси та 

шкідливе програмне 

забезпечення (Malware); 

- інтернет-шахрайство; 

- спам-розсилки; 

- несанкціонований доступ до 

інформаційних ресурсів та 

інформаційно-

телекомунікаційних систем; 

 бот-мережі  (botnet); 

- DDoS-атаки  (Distributed 

Denial of Service); 

- крадіжка  коштів; 

- «крадіжка  особистості» 

(Identity Theft)  

Основні ненавмисні і

 навмисні штучні загрози.  

Технічні засоби добування 

інформації 

Програмні засоби добування 

інформації 

6 Забезпечення безпеки інформаційних технологій 

 Знаннєва складова 

Знає основні методи і засоби захисту інформації 

Пояснює суть технічного та криптографічного 

захисту інформації. 

Описує процес керування доступом в 

інформаційних системах 

Називає міжнародні стандарти інформаційної 

безпеки. 

Наводить приклади видів засобів захисту 

інформаційних технологій 

Діяльнісна складова 

Використовує засоби адміністрування 

операційної системи для налаштовування прав 

користувачів щодо доступу до інформаційних 

ресурсів. 

Створює (змінює) правила, які забезпечують 

безпеку операційних системи 

Об'єкти захисту. Види заходів 

протидії загрозам безпеки. 

Переваги та недоліки різних 

видів заходів захисту. Основні 

принципи побудови системи 

безпеки інформації в 

автоматизованій системі. 

Правові основи забезпечення 

безпеки інформаційних 

технологій. Закони України та 

інші нормативно- правові акти, 

що регламентують відносини 

суб'єктів в інформаційній сфері 

та захист інформації. 

Відповідальність за порушення у 

сфері захисту інформації  та 

неправомірного використання 



Виконує моніторинг стану безпеки операційної 

системи за допомогою системних журналів  

Ціннісна складова 

Визначає потенційні загрози інформаційній 

системі 

Дотримується законодавства України, яке 

регламентує відносини суб'єктів в інформаційній 

сфері та захист інформації 

Усвідомлює відповідальність за порушення у 

сфері захисту інформації  та неправомірного 

використання автоматизованих систем 

автоматизованих систем. 

Основні захисні механізми, які 

реалізуються в рамках різних 

заходів і засобів захисту.  

Ідентифікація та 

аутентифікація користувачів.  

Розмежування доступу 

зареєстрованих користувачів до 

ресурсів автоматизованих 

систем. Реєстрація та оперативне 

оповіщення про події безпеки.  

Криптографічні методи 

захисту інформації.  

Контроль цілісності 

програмних і інформаційних 

ресурсів.  

Виявлення атак.  

Захист периметра 

комп'ютерних мереж.  

Керування механізмами 

захисту. 

Міжнародні стандарти 

інформаційної безпеки 

4 Забезпечення безпеки комп'ютерних систем і мереж 

 Знаннєва складова 

Знає критерії, на основі яких здійснюється 

фільтрація даних в мережах  

Описує можливості, і основні захисні механізми 

міжмережевих екранів (брандмауерів 

Називає засоби захисту мереж 

Наводить приклади мережевих загроз 

Діяльнісна складова 

Створює віртуальні приватні мережі 

Виконує налаштування засобів системного 

міжмережевого екрану(брандмауера). 

Використовує засоби моніторингу мережного 

трафіку 

Виконує конфігурування простих 

маршрутизаторів 

Виконує резервне копіювання ОС та даних 

користувачів 

Ціннісна складова 

Дотримується правил безпечної роботи в 

Інтернеті 

Враховує наслідки несанкціонованого доступу 

до інформаційних систем та корпоративних 

мереж 

Усвідомлює необхідність резервного збереження 

даних 

Проблеми забезпечення безпеки 

в комп'ютерних системах і 

мережах. Типова корпоративна 

мережа. Рівні інформаційної 

інфраструктури корпоративної 

мережі. Мережеві загрози, 

вразливості і атаки. Засоби 

захисту мереж. 

Призначення, можливості, і 

основні захисні механізми 

міжмережевих екранів 

(брандмауерів). Переваги та 

недоліки брандмауерів. Основні 

захисні механізми: фільтрація 

пакетів, трансляція мережевих 

адрес, проміжна аутентифікація, 

відхилення скриптів, перевірка 

пошти, віртуальні приватні 

мережі, протидія атакам, 

націленим на порушення роботи 

мережевих служб, додаткові 

функції. Політика безпеки при 

доступі до мережі загального 

користування. 

Системи аналізу вмісту 

поштового і веб-трафіку 

(електронна пошта і НТТР). 

Політики безпеки, сценарії і 

варіанти застосування і 

реагування. 



Віртуальні приватні мережі 

(VPN). Загрози, пов'язані з 

використанням VPN. 

Антивірусні засоби захисту. 

Загальні правила застосування 

антивірусних засобів в 

автоматизованих системах. 

Технології виявлення вірусів. 

Можливі варіанти розміщення 

антивірусних засобів. 

Антивірусний захист, як засіб 

нейтралізації загроз. 

13 Основи електронного документообігу 

4 Документи та документообіг 

 Знаннєва складова 

Знає поняття документа та документообігу. 

Пояснює що таке оригінал документа та його 

копія, підписувач, адресат, посередник. 

Описує обов’язкові реквізити документа. 

Називає загальні правила оформлення 

документів. 

Наводить приклади стандартів та уніфікованих 

систем документації. 

Діяльнісна складова 

Використовує правила оформлення сторінки. 

Створює бібліографічні списки та покажчики. 

Виконує правила та вимоги оформлення 

письмової роботи.  

Вміє використовувати шаблони та формуляр-

зразки документа. 

Ціннісна складова 

Визначає логічні елементи тексту та 

дотримується порядку його викладення. 

Дотримується правил та вимог оформлення 

письмової роботи. 

Враховує стандарти документів та 

документообігу. 

Усвідомлює важливість документообігу. 

Поняття документу. 

Призначення та класифікація 

документів. 

Документообіг. 

Загальні правила оформлення 

документів. 

Стиль ділового листування. 

Логічні елементи тексту та 

порядок його викладення. 

Шаблони та формуляр-зразки 

документа. 

Реквізити документа 

Правила оформлення сторінки. 

Оформлення бібліографічних 

списків та покажчиків. 

Правила та вимоги оформлення 

письмової роботи 

Стандарти та уніфіковані 

системи документації. 

3 Технічні та програмні засоби обробки документів та інформації 

 Знаннєва складова 

Знає основні технічні та програмні засоби 

обробки документів та інформації. 

Пояснює що таке системи управління 

електронним документообігом.  

Описує основні процедури створення 

електронних документів. 

Наводить приклади програмних засобів обробки 

електронних документів. (програми текстового 

редагування, системи обробки текстів, програмні 

видавничі системи) 

Називає найбільш поширені формати файлів 

електронних документів. 

Діяльнісна складова 

Використовує технічні та програмні засоби для 

Системи управління 

електронними документами. 

Технічні засоби обробки 

документів та інформації.  

Класифікація офісної техніки.  

Засоби створення, зберігання, 

обробки, копіювання і 

транспортування документів.  

Програмні засоби обробки 

документів та інформації. 

Види систем обробки текстів. 

Комунікаційні технології. 



створення, редагування, друку та пересилання 

документів. 

Створює  прості текстові документи, вміє їх 

зберігати, копіювати та пересилати. 

Вміє виконувати маніпулювання електронними 

документами 

Ціннісна складова 

Визначає технічні та програмні засоби обробки 

електронних документів. 

Дотримується правил використання технічних 

засобів для роботи з документами, правил 

створення, зберігання, обробки і 

транспортування документів. 

Враховує призначення та можливості офісної 

техніки. 

Усвідомлює важливість використання технічних 

та програмних засобів обробки документів та 

інформації 

6 Електронний документообіг 

 Знаннєва складова 

Знає поняття електронного документа, 

електронного офісу та електронного 

документообігу.  

Описує основні процеси електронного 

документообігу. 

Називає основні вимоги до зберігання 

електронних документів 

Наводить приклади електронних документів. 

Знає порядок електронного документообігу 

відповідно до законодавства України.  

Пояснює правовий статус електронних 

документів, їх реквізити.  

Пояснює що таке особистий ключ, відкритий 

ключ, сертифікати відкритого ключа їх термін 

дії.  

Знає які обов’язкові дані містить сертифікат 

ключа. 

Знає основні правила забезпечення 

конфіденційності електронних документів 

Діяльнісна складова 

Виконує основні процедури роботи з 

електронними документами (набір тексту, 

редагування, коректура, ілюстрування, 

макетування сторінок, друк) 

Використовує технічні та програмні засоби для 

створення, редагування, друку та пересилання 

електронних документів, забезпечення їх 

конфіденційності. 

Створює текстові документи, вміє їх зберігати, 

копіювати та пересилати. 

Вміє виконувати маніпулювання електронними 

документами в електронному офісі. 

Ціннісна складова 

Визначає ознаки та правовий статус електронних 

Електронний документ, його 

ознаки та правовий статус. 

Електронний документообіг. 

Електронний цифровий підпис. 

Особистий та відкритий ключі. 

Сертифікат відкритого ключа 

OCR-технології   для 

розпізнавання паперових 

документів. 

Передавання електронних 

документів 

Зберігання електронних 

документів. 

Забезпечення конфіденційності 

електронних документів. 

Електронний офіс. 



 

 

 

 

 

 

документів. 

Дотримується правил електронного 

документообігу із забезпеченням 

конфіденційності документів. 

Враховує та використовує правила роботи з 

електронними документами. 

Усвідомлює важливість використання 

електронного документообігу та створення 

електронного офісу 
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ІІ курс Історія України  24 4 

ІІІ курс Історія України  35 2 

 Всього  105 11 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчання історії спрямоване на реалізацію мети повної загальної 

середньої освіти, яка полягає в розвитку та соціалізації особистості 

учнів/учениць, формуванні в них національної самосвідомості, загальної 

культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, 

творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, 

здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і 

викликів.  

Мета історичної освіти – сприяння формуванню в учнів/учениць 

національно-культурної ідентичності, патріотичного світогляду, активної 

соціальної та громадянської позиції, почуття власної гідності у результаті 

осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння 

історії і культури України в контексті історичного процесу.  

Ця мета  конкретизується  в комплексі завдань, серед яких 

пріоритетними є: 

– поглиблення інтересу до історії як сфери знань і навчального 

предмета, розвиток мисленнєвих здібностей та умінь, необхідних для 

розуміння сучасних викликів; 

– набуття системних знань про факти, події, явища, тенденції в Україні 

ХХ - поч. ХХІ ст. з позицій: цінності життя людини, досвіду українського 

державотворення, утвердження єдності й соборності Українського народу, 

значення європейських культурних і правових традицій для суспільних 

процесів в Україні, зміцнення національних інтересів і суверенітету, 

цілісності та непорушності кордонів Української держави в контексті 

світового історичного процесу; 

– розвиток історичного, критичного та творчого мислення, здатності 

розуміти загальний хід історичного процесу, проблеми, що стоять перед 

країною та світом; 

– спонукати до усвідомлення національного інтересу, необхідності 

захисту суверенітету, територіальної цілісності своєї держави в умовах 

реальних військово-політичних, інформаційних та інших викликів; 

– сприяння формуванню політичної та правової культури, 

громадянської самосвідомості, пошани до державної символіки України в 

гармонійному поєднанні із національними та загальнолюдськими 

цінностями. 

Структура програми й організація навчання учнів/учениць. Програма 

складається з пояснювальної записки, структурованих за розділами 

очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів/учениць і 

змісту навчального матеріалу з історії України ХХ - поч. ХХІ ст. ,як основи 

для досягнення цих результатів. Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учня/учениці зорієнтовані на формування 

предметних і ключових компетентностей і викладені через знання й уміння, 

які відповідають знаннєвому, смисловому й діяльнісному компонентам. 
 

 

 



І курс - 45 годин 

Історія України (1914–1945 рр.) 

 
Очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

Зміст навчально-пізнавальної 

діяльності 

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП (1 год.) 

Знати:  

– характерні риси “ короткого ХХ 

століття ”; 

– зміст понять: світова війна, 

політичний режим, національна держава, 

соціальна революція, національна революція; 

– особливості розвитку українського 

суспільства на початку ХХ ст.; 

– алгоритми опрацювання таких видів 

історичних джерел, як плакати, фото і 

кінодокументи тощо). 

Уміти: 

– застосувати знання про періодизацію 

історії як інструмент для розуміння 

особливостей розвитку українських земель у 

першій половині ХХ ст.; 

 – показати на історичній карті держави 

-метрополії та їх колоніальні володіння; 

території українських земель, що входили до 

складу Російської імперії та Австро-Угорщини;  

– визначити основні тенденції соціально-

економічного, політичного та культурного 

розвитку України і світу на зламі ХІХ–ХХ ст.; 

 

 

Україна і світ на порозі ХХ ст.: 

основні тенденції соціально-

економічного, політичного та 

культурного розвитку. ХХ століття у 

світовій історії. Періодизація історії 

України ХХ ст.  
Завдання і структура курсів історії 

України та всесвітньої історії ХХ – 

початку ХХІ ст. Особливості курсу 

історії України 1914–1945 рр. 

Розділ 1.УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (4 год.) 

Знати: 

– зміст понять: Перша світова війна, 

окупаційний режим, військове генерал-

губернаторство, депортація; 

– сутність українського питання 

напередодні війни; геополітичних планів країн 

Антанти і Центральних держав щодо 

українських земель;  

– позиції українських політичних сил 

напередодні та в умовах війни; 

– місце, перебіг і наслідки воєнних 

операцій, що відбувалися на території України в 

1914–1917 рр.: Галицька битва, битва за гору 

Маківка Брусиловський прорив, Червневий 

наступ,;  

– особливості становища українців у 

районах бойових дій; 

– причини розходжень українських 

політичних сил у ставленні до війни; 

Уміти: 

– встановити синхронність подій 

Першої світової війни на українських 

територіях, що входили до складу Російської 

 

Україна в геополітичних планах 

країн Антанти і Центральних держав. 

Війна та українські політичні сили. 

Головна українська рада. Союз 

Визволення України. Загальна 

українська рада.  
Воєнні дії на території України в 

1914–1917 рр. Українці в арміях 

воюючих держав. Українські січові 

стрільці.  
Політика Російської імперії та 

Австро-Угорщини на українських 

землях у 1914–1917 рр. 
Повсякденне життя на фронті й у 

тилу. 
Орієнтовні теми для практичних 

занять: 
– Українські політичні організації й 

середовища в Російській та Австро-

Угорській імперіях: порівняльний 

аналіз стратегії здобуття української 

державності.  



імперії та Австро-Угорщини, і на Західному 

фронті; 

– використовувати карту як джерело 

інформації про події Першої світової війни на 

українських землях; 

– охарактеризувати повсякдення різних 

верств населення в умовах Першої світової 

війни; 

– Перша світова як виклик людському 

виживанню: жінки у війні, діти-

сироти, біженці, військовополонені, 

скалічені солдати (на основі аналізу 

текстових і візуальних джерел). 

Розділ 2. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (11 год.) 

Знати: 

– зміст понять: Українська революція, 

універсали УЦР, опозиція, національно-

територіальна автономія, державний переворот, 

автономісти, самостійники, ультиматум, 

інтервенція; 

– етапи Української революції 1917–1921 рр.; 

– вплив світових подій на внутрішньо-українські 

процеси; 

– природу виникнення, причини й наслідки війн 

більшовицької Росії з УНР. 

Уміти: 

– визначити хронологічні межі Української 

революції; 

– використовувати карту як джерело 

інформації про події Української революції у 

березні 1917 – квітні 1918 рр.; 

– проаналізувати й порівняти змісти універсалів 

УЦР, причини і наслідки укладення УНР 

Брестського мирного договору; 

– визначити здобутки і прорахунки УЦР у 

державотворчому процесі, обґрунтувати 

висловлені судження; 

– давати аргументовану оцінку діяльності в 

період УЦР, Володимира Винниченка, Михайла 

Грушевського, Сергія Єфремова, Миколи 

Міхновського. 

Причини, рушійні сили та 

періодизація Української революції 

1917–1921 рр. Українська Центральна 

Рада. Михайло Грушевський. 

Всеукраїнський національний конгрес. 

Українізація армії. Вільне козацтво. 

Відносини Центральної Ради з 

Тимчасовим урядом. І Універсал 

Центральної Ради. Генеральний 

секретаріат. Володимир Винниченко. 

ІІ Універсал УЦР. Збройний виступ 

самостійників.  

Прихід до влади у Росії 

більшовиків: позиція УЦР. Боротьба за 

владу в Києві 28–31 жовтня 1917 р. III 

Універсал УЦР. Внутрішня та 

зовнішня політика Центральної Ради 

після проголошення Української 

Народної Республіки. Встановлення 

кордонів. Галицько-буковинський 

курінь Січових стрільців.  

Події 1917 року в Криму. Курултай і 

Кримська Народна Республіка. 

Кримськотатарський національний 

рух. 

Початок агресії більшовицької Росії 

проти УНР. Проголошення в Харкові 

більшовицької влади в УНР. Перша 

війна більшовицької Росії з УНР. Бій 

під Крутами. IV Універсал УЦР: 

проголошення незалежності УНР. 

Більшовицько-російська окупація 

України. 

Мирний договір УНР із 

Центральними державами. Вигнання 

більшовиків із території УНР. Похід 

Петра Болбочана на Крим. 

Законотворча діяльність УЦР взимку–

навесні 1918 р. Конституція УНР. 

Орієнтовні теми для практичних 

занять: 

– Автономісти і самостійники: 

порівняльний аналіз програмних 

документів українських політичних 

партій. 



– Державне будівництво Української 

Центральної Ради: здобутки і 

прорахунки. 
– Українська революція: 

загальноукраїнський і регіональний 

виміри. 
 

Орієнтовні теми для навчальних проектів: 
– “У 1918-му Україна здобула незалежність, у 1991-му – відновила, сьогодні – захищає” 

(початок проекту з укладання інтерактивної стрічки часу, яка відображає неперервність і 

спадкоємність державотворчих процесів у ХХ–ХХІ ст.; рекомендується доповнювати 

впродовж І-ІІІ курсів, завершити після теми "Творення нової України"). 
– Питання суверенності, соборності й територіальної цілісності України під час 

революції у світлі історичних джерел. 

Розділ 3. РОЗГОРТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. БОРОТЬБА ЗА 

ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ  (15 год.) 

Знати: 

– зміст понять: гетьманат, Директорія, 

націонал-комунізм, терор, продовольча 

розкладка, Воєнний комунізм, реквізиція, 

політична і трудова еміграція, лінія Керзона; 

– форми та основні ознаки національної 

державності часів Української революції: УНР 

за Центральної Ради, Українська Держава, УНР 

за Директорії, ЗУНР; 

– значення Акта злуки УНР і ЗУНР як вияву волі 

українців до консолідації етнічних земель та 

свідчення національної самоідентифікації 

населення України; 

– вплив рішень Паризької мирної конференції та 

Варшавської угоди на перебіг боротьби за 

українську державність, визвольних змагань і 

державотворчих процесів в Україні на розвиток 

української культури;  

– ставлення різних груп населення до 

революційних процесів. 

Уміти: 

– встановити послідовність і синхронність 

подій Української революції (на національному, 

регіональному і локальному рівнях); 

– оперувати хронологічним і понятійним 

матеріалом для пояснення таких явищ, як 

гетьманат, денікінський режим, отаманщина, “ 

воєнний комунізм ”, червоний терор; 

– вказати на карті території УНР, Української 

Держави, ЗУНР; держави з центрами української 

політичної еміграції;  

– висловити аргументоване судження про 

результати Української революції 1917–

1921 рр.;  

– визначити особливості розвитку української 

культури та повсякденного життя людей у 1914–

1921 рр.;  

– охарактеризувати державно-політичну 

Павло Скоропадський. Українська 

Держава. Внутрішня та зовнішня 

політика. Зародження повстанського 

руху.  

Кримські крайові уряди. Спроби 

приєднати Крим до України.  

Антигетьманське повстання і 

відновлення УНР. Директорія. 

Трудовий конгрес. Симон Петлюра. 

Розпад Австро-Угорської імперії і 

західноукраїнські землі. Листопадовий 

зрив. Проголошення ЗУНР. Державне 

будівництво. Євген Петрушевич. 

Початок польсько-української війни. 

Галицька армія. Злука УНР і ЗУНР та 

її історичне значення.  

Український національний рух на 

Буковині й у Закарпатті. Хотинське 

повстання. 

Військова присутність Антанти на 

півдні України.  

Друга війна більшовицької Росії з 

УНР. Антибільшовицький 

повстанський рух. Реорганізація 

Директорії УНР. Державне 

будівництво та національна політика. 

Більшовицько-російська окупація 

України. Український націонал-

комунізм. Формування державної 

системи УСРР. Політика Воєнного 

комунізму. Червоний терор.  

Отаманщина. Нестор Махно. 

Холодноярська республіка.  

Наступ польських військ. 

Чортківська офензива. Окупація 

польськими військами території 

Західної області УНР. Наступ 

об’єднаних українських армій. Наступ 



діяльність Павла Скоропадського, Євгена 

Петрушевича та Симона Петлюри. 

білогвардійських військ на Київ. 

Денікінський режим в Україні. Перший 

Зимовий похід. Повернення 

більшовицького режиму.  

Український націонал-комунізм.  

Варшавська угода. Війна 

союзницьких українсько-польських 

військ проти більшовиків у 1920 р. 

Розгром більшовиків під Варшавою – 

Замостям.  

Поразка Збройних сил Півдня Росії. 

Червоний терор у Криму.  

Повстанський рух 1920–1921 рр. 

Другий Зимовий похід. Поразка та 

наслідки українського визвольного 

руху.  

Нові тенденції розвитку культури 

1914–1921 рр. Освіта. Наука. 

Мистецтво. Георгій Нарбут. Релігійне 

життя. Культурно-освітня діяльність 

громадських організацій. 

Повсякденне життя. 

Орієнтовні теми для практичних занять: 
– Повсякдення українців у 1917–1921 роках. 

– Місця пам’яті Української революції в моєму населеному пункті. 
– Отаманщина і повстанський антибільшовицький рух: ідейні основи і практика.  

– Більшовизм та український націонал-комунізм: порівняльна характеристика. 

Орієнтовні теми для навчальних проектів: 

– Студії боротьби за незалежність: від ідеї автономії до самостійності (початок кейсу “ Як 

трансформувався український визвольний рух у ХХ столітті?”; рекомендується 

доповнювати впродовж І-ІІІ курсів, завершити після теми "Становлення України як 

незалежної держави"). 

Розділ 4.ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО 

ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ( 11 год.)  

Знати: 

– зміст понять: комуністичний режим, 

сталінізм, директивна економіка, Великий терор, 

хлібозаготівлі, продрозкладка, розкуркулення, 

коренізація, українізація, Голодомор, геноцид,  

Розстріляне відродження, культ особи, 

соціалістичне змагання, УАПЦ, соціалістичний 

реалізм; 

– суть, засоби впровадження та наслідки непу, 

політики коренізації, форсованої 

індустріалізації, насильницької колективізації та 

масових репресій;  

– природу комуністичного тоталітарного режиму 

та особливості його встановлення в Україні; 

– оцінки голоду 1921–1923 рр., Голодомору і 

масових репресій як злочинів радянського 

тоталітарного режиму; 

– взаємозалежність між встановленням 

єдиновладдя Сталіна,закріпленням 

однопартійності, переслідуванням і ліквідацією 

 

Формальний та реальний статус 

УСРР у “ договірній федерації ” 

радянських республік. Християн 

Раковський. Утворення СРСР: 

наслідки для України. 

Адміністративно-територіальний поділ 

УСРР.  

Антибільшовицький повстанський 

рух. (Холодноярська республіка та 
інші). Масовий голод 1921–1923 рр. 

Впровадження непу в УСРР. 

Суспільно-політичне життя. Ліквідація 

багатопартійності.  
Політика коренізації в УСРР: 

ставлення влади та населення. 

Олександр Шумський. Згортання та 

наслідки українізації. Микола 

Скрипник. 

Утворення Кримської АСРР у 



церкви та змінами в масовій свідомості людей;  

Уміти: 

– встановити послідовність подій історії 

України 1921–1939 рр.; 

– вказати на карті регіони масового голоду 

1921–1923 рр., Голодомору, індустріальні 

новобудови в УСРР,місця антибільшовицьких 

повстань; 

– визначити причини та масштаби соціально-

економічних перетворень радянського 

тоталітарного режиму, масових репресій, 

нищення української інтелігенції та політичної 

еміграції; 

– визначити особливості втягування російською 

владою України до складу СРСР; спроможність 

застосування норм конституції “ соціалізму, що 

переміг ” у повсякденному житті радянської 

людини в УРСР;  

–визначити особливості розвитку української 

культури в 1921–1939 рр.; 

– охарактеризувати громадсько-політичну 

та/або мистецьку діяльність Олександра 

Довженка, Леся Курбаса, Василя Липківського, 

Християна Раковського, Миколи Скрипника, 

Миколи Хвильового, Олександра Шумського. 

складі РФСРР. Національна політика 

радянської влади в УСРР. Молдавська 

АСРР. 

Релігійне життя в УСРР. Українська 

автокефальна православна церква 

(УАПЦ). Василь Липківський.  
Хлібозаготівельні кризи. Форсована 

індустріалізація. Створення військово- 

промислового комплексу. Згортання 

непу і перехід до директивної 

економіки. 
Розкуркулення і насильницька 

колективізація. Опір селянства. 

Примусові хлібозаготівлі. Голодомор 

1932–1933 рр. – геноцид Українського 

народу. Масштаби та наслідки 

Голодомору. Національно-

демографічні зміни.  
Формування культу особи Сталіна. 

Порушення прав людини в умовах 

тоталітарного режиму. Масові репресії 

та їх ідеологічне виправдання. 

Політичні процеси 1920-х – початку 

1930-х рр. Великий терор. Биківня та 

інші місця масових поховань жертв 

репресій. Припинення українізації. 

Посилення русифікаторської політики. 

Розстріляне відродження. 

Антицерковна політика влади та її 

наслідки. Ліквідація УАПЦ.  
Конституція УРСР 1937 р.  
Ідеологізація національно-

культурного життя радянської 

України. Освіта. Наука. Мистецькі 

спілки у 1920–1930-х рр. Митці 

Розстріляного відродження й 

апологети соцреалізму. Кінематограф. 

Олександр Довженко. 

Орієнтовні теми для практичних занять: 
– Голодомор мовою документів, свідчень, чисел... 

– Пропагандистський ідеал радянської людини та її повсякденне життя. 

Орієнтовні теми для навчальних проектів : 
– Розстріляне відродження: доля духовно-культурного та літературно-мистецького 

покоління  

1920-х рр. в Україні. 

– СРСР: союз рівноправних республік чи видозмінена Російська імперія?  

Розділ 5. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД ( 4 год.) 

Знати: 

– зміст понять: осадництво, пацифікація, 

русини, східні креси, національна кооперація, 

український націоналістичний рух; 

– правовий статус західноукраїнських земель у 

складі Польщі, Румунії,Чехословаччини; 

– особливості та головні риси національної 

Правовий статус українських 

земель у складі Польщі. Національна 

політика та міжнаціональні відносини. 

Осадництво. Пацифікація. Економічне 

і соціальне становище населення. 

Українська кооперація. Просвітні 

організації краю. Андрій Шептицький.  



політики Польщі, Румунії, Чехословаччини 

щодо українського населення; 

– вплив міжнародних відносин міжвоєнного 

періоду на долю регіону. 

Уміти: 

– використовувати карту як джерело 

інформації про розподіл українських територій 

між державами Центрально-Східної Європи в 

1921–1939 рр.; 

– охарактеризувати геополітичне становище 

Карпатської України; 

– визначити основні тенденції та протиріччя 

розвитку культури на західноукраїнських 

землях;  

– скласти характеристики історичних діячів: 

Августина Волошина, , Євгена Коновальця, 

Василя Мудрого, Андрея Шептицького. 

Українські політичні організації. 

Українське народно-демократичне 

об’єднання. Українська військова 

організація й Організація українських 

націоналістів. Євген Коновалець.  
Українські землі у складі Румунії. 

Татарбунарське повстання. Суспільно-

політичне життя. Українська 

національна партія.  
Українські землі у складі 

Чехословаччини. Правовий статус 

Закарпаття. Суспільно-політичне й 

економічне життя. Карпатська 

Україна. Карпатська Січ. 

Августин Волошин. 
Культурне й релігійне життя на 

західноукраїнських теренах в умовах 

іноземного панування. Політичне та 

культурне життя української 

політичної еміграції. 
Орієнтовні теми для практичних занять: 
– Повсякденне життя населення в УСРР/УРСР та в українських регіонах у складі Польщі, 

Чехословаччини, Румунії в міжвоєнний період: спільне та відмінне. 
– Срібна земля. Третя спроба утвердити незалежність України в ХХ столітті. 
Орієнтовна тема для навчального проекту: 

– Історія рідного краю в контексті загальноукраїнських подій 1914–1939 рр. 

 

ІІ курс – 24 години 

Історія України (1945–1991 рр.) 

 
Очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

Зміст навчально-пізнавальної діяльності 

Розділ 6. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (6 год) 

Знати:  

– зміст понять: країна-агресор, пакт, 

радянізація, бліцкриг, окупаційний режим, 

евакуація, мобілізація, новий порядок, похідні 

групи, чорносвитники, остарбайтери, воєнний 

злочин, Голокост; 

– природу Другої світової війни як найбільшої за 

проявами і наслідками трагедії в історії 

людства; 

– зміст українського питання в міжнародній 

політиці напередодні Другої світової війни; 

– цілі та напрямки німецько-радянської 

співпраці від серпня 1939 до червня 1941 р.; 

– причини, зміст та наслідки політики 

радянізації Західної України; 

– основні воєнні дії, що відбувалися на території 

України в період Другої світової війни; 

– вплив окупаційного режиму на спосіб життя та 

свідомість населення;  

– причини польсько-українського протистояння, 

Радянсько-німецькі договори 

1939 р. Початок Другої світової війни. 

Українці в польській армії. Розкол 

ОУН. Андрій Мельник. Степан 

Бандера. 

Окупація Червоною армією 

Галичини, Волині, Північної 

Буковини, Хотинщини та Південної 

Бессарабії. Радянізація нових 

територій.  

Політичне та соціально-економічне 

становище в Україні напередодні 

німецько-радянської війни. Бойові дії в 

1941–1942 рр. Відступ Червоної армії. 

Мобілізаційні заходи.  

Опір окупантам. Український 

визвольний рух.  

Окупація України військами 

Німеччини та її союзниками. Новий 

порядок. Колабораціонізм. 



роль німецької окупаційної влади та радянських 

партизанів у його загостренні; 

– природу виникнення та наслідки явищ часів 

війни: Голокосту, таборів смерті, тактики 

“випаленої землі”, депортацій етнічних груп і 

народів; 

– причини розколу ОУН, виникнення 

українського визвольного руху та його 

військово політичної формації – УПА; 

– руйнівні наслідки Другої світової війни для 

України; 

– вплив війни на українську культуру (під 

окупацією, в евакуації, у вигнанні) та 

повсякденне життя українців. 

Уміти: 

– встановити хронологічну послідовність і 

синхронізувати події Другої світової війни в 

Україні та поза її межами; 

– використовувати карту як джерело 

інформації про оборонні та наступальні операції 

на території України, пересування ворогуючих 

сторін і рух лінії фронту, адміністративно-

територіальні утворення часів нацистського 

окупаційного режиму на території України; 

– висловити аргументовані судження щодо 

анексії Радянським Союзом у 1939–1940 рр. і 

радянізації нових українських територій, 

політичного та соціально-економічного 

становища в Україні напередодні німецько-

радянської війни, правового статусу громадян на 

анексованих територіях; 

– пояснити причини і наслідки окупації України 

та польсько-українського протистояння;  

– обстоювати власні судження щодо ролі й 

місця українців у військових формуваннях 

держав Об’єднаних Націй у роки Другої світової 

війни та 

вирішення українського питання на 

завершальному етапі війни; 

– визначити тенденції розвитку національної 

культури воєнної доби;  

– дати історичну оцінку масштабам втрат 

українського народу від воєнних дій, злочинів 

комуністичного та нацистського тоталітарних 

режимів, виявляти розуміння глибини трагедії 

українців як бездержавної нації в той час; 

– охарактеризувати одну з історичних 

постатей часів війни: Івана Багряного, Олени 

Вітер, Кузьми Дерев’янка, Олександра 

Довженка, Сидора Ковпака, Івана Кожедуба, 

Василя Порика, Олени Теліги, Ігоря 

Сікорського, Амета-Хана Султана; 

– висловити аргументовані судження щодо 

діяльності Степана Бандери, Тараса Бульби 

Самоврядування під німецькою 

окупацією. Остарбайтери. 

Військовополонені. Концтабори. 

Масове знищення мирного населення. 

Голокост. Трагедія Бабиного Яру. 

Праведники народів світу в Україні. 

Олена Вітер. 

Радянський партизанський рух. 

Сидір Ковпак. 

Бойові дії 1942–1943 рр. Бої на 

Лівобережжі влітку–восени 1943 р. 

Чорносвитники. Битва за Дніпро. 

Вигнання німецьких військ та їхніх 

союзників з Правобережної та 

Південної України. Депортація 

кримських татар та інших народів 

Криму. Завершення бойових дій на 

території України.  

Українці у військових формуваннях 

держав Об’єднаних Націй. Внесок 

українського народу в перемогу над 

нацизмом. Українське питання на 

Ялтинській і Потсдамській 

конференціях. Ціна війни. 

 



(Боровця), Андрія Мельника, Кирила Осьмака, 

Романа Шухевича в українському визвольному 

русі періоду Другої світової війни. 

Орієнтовні теми для практичних занять: 

– “Волею Українського народу…” (дослідження документів та матеріалів усної історії 

про війну). 

– Війна в пам’ятниках рідного краю (краєзнавча експедиція). 

Орієнтовні теми для навчальних проектів: 

– Друга світова – найкривавіший збройний конфлікт в історії людства. 

– Участь українців у визволенні країн Європи. 

– Воєнне повсякдення: люди і долі. 

– Війна в об’єктиві камери. 

Розділ 7. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (6 год) 

Знати: 

– зміст понять: відбудова, репатріанти, 

спецпоселення, космополітизм, лисенківщина, 

ждановщина, депортація, обмін населенням, 

операція “Вісла”, операція “Захід”;  

– вплив статусу УРСР як однієї із країн-

засновниць ООН на її подальшу долю; 

– провідні рушії відбудови промисловості та 

сільського господарства; 

– причини, мотиви та наслідки ідеологічних 

кампаній та “чисток” активної інтелігенції 

радянською владою; їх вплив на культурно-

освітній розвиток в УРСР;  

– основні методи радянізації західних 

областей УРСР; 

– депортаційні процеси повоєнних років як 

військово-політичні акції комуністичної влади 

та злочин проти українців;  

– причини та форми тривалого опору 

Української повстанської армії радянській 

владі на західноукраїнських землях;  

– протиріччя соціально-економічного, 

культурного, релігійного та повсякденного 

життя українців повоєнного часу. 

Уміти: 

– встановити послідовність і синхронність 

подій, що відображають формування 

територіальних меж УРСР, масові депортації 

та обміни населенням, посилення радянізації 

та репресії у західних областях, український 

визвольний рух у 1944–1950-х рр., процеси 

відбудови господарства і культурне життя 

республіки, ідеологічні кампанії й чистки 

післявоєнного періоду;  

– визначити причини та наслідки депортацій 

українців із західних областей УРСР та 

південно-східних областей Польщі; масового 

голоду 1946–1947 рр.; 

– за допомогою карти показати зміни в 

адміністративно-територіальному поділі 

УРСР;  

Посилення радянізації та репресії у 

західних областях УРСР. Український 

визвольний рух у 1944–1950-х рр. 

Василь Кук.  

Велика блокада. Обмін населенням 

між Польщею й УРСР. Масові депортації 

(1944–1946 рр.). Операції “Вісла” і 

“Захід”. Ліквідація УГКЦ у 1946–

1949 рр.  

Україна – спів засновниця ООН. 

Встановлення кордонів УРСР у 

міжнародних договорах. Обмін 

територіями 1951 р. Участь УРСР в 

міжнародних організаціях. 

Внутрішньополітична й економічна 

ситуація УРСР. Масовий голод 1946–

1947 рр. Ідеологічні кампанії. “Чистки” 

творчої інтелігенції.  

Культура в перші повоєнні роки. 

Відбудова системи освіти. Наука. 

Література. Володимир Сосюра. Максим 

Рильський. Образотворче мистецтво. 

Музика та кінематограф.  

Повсякденне життя в перші повоєнні 

роки. 



– висловити аргументовані судження щодо 

трансформації методів укріплення 

тоталітарного режиму;  

– виявити особливості діяльності 

українського визвольного руху в 1945–1950-х 

рр.;  

– представити власну оцінку ролі УГКЦ на 

західноукраїнських землях і наслідків її 

примусової самоліквідації в СРСР; 

– визначити тенденції й суперечності 

розвитку освіти, науки, літератури; 

– охарактеризувати науковий/творчий 

доробок Катерини Білокур, Олександра 

Богомольця, Сергія Лебедєва, Андрія 

Малишка, Олександра Палладіна, Максима 

Рильського, Володимира Сосюри, Павла 

Тичини, Володимира Філатова, Юрія 

Яновського; діяльність Олеся Гончара, 

Василя Кука, Йосипа Сліпого. 

Орієнтовні теми для практичних занять: 

– Людський вимір війни: демографічні зміни в УРСР. 

– “Війна пішла, а горе залишилось…”: повсякденне життя повоєнних років. 

– Вирвані з коренем. Депортації українців у 1944–1951 рр.: причини, етапи, наслідки 

(дослідження тематичних документів). 

Розділ 8. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (6 год.) 

Знати: 

– зміст понять: десталінізація, культ особи, 

відлига, лібералізація, реабілітація, 

шістдесятники, атеїзм, раднаргоспи, 

децентралізація управління, зросійщення, 

абстракціонізм; 

– причини та наслідки приєднання Кримської 

області до УРСР; 

– основні тенденції та протиріччя 

реформування промисловості і сільського 

господарства;  

– особливості функціонування репресивної 

машини часів сталінізму, її жертви та зміни у 

становищі бранців концтаборів із настанням 

відлиги; 

– суть хрущовських надпрограм; 

– природу зародження і форми проявів 

дисидентського руху в Україні; 

– зв’язок між розвитком культури, освіти, 

науки і внутрішньополітичними процесами в 

державі. 

Уміти: 

– встановити послідовність подій, пов’язаних 

з десталінізацією і лібералізацією суспільного 

життя, соціальною переорієнтацією та 

модернізацією економіки, формуванням 

феномену шістдесятництва і розгортанням 

дисидентського руху, культурним життям 

республіки у цей період;  

Внутрішньополітична ситуація в 

УРСР у першій половині 1950-х рр. Стан 

промисловості і сільського господарства. 

Військово-промисловий комплекс. 

Участь українців у повстаннях у 

сталінських концтаборах. XX з’їзд 

КПРС. Десталінізація і лібералізація 

суспільного життя. Реабілітація жертв 

сталінських репресій.  

Адміністративно-територіальні зміни. 

Входження Кримської області до складу 

УРСР. Зміни в управлінні 

господарством. Раднаргоспи. Соціальні 

наслідки економічної політики другої 

половини 1950-х – першої половини 

1960-х рр.  

Зародження дисидентського руху в 

Україні та його течії. Левко Лук’яненко. 

Антирадянські виступи 1960-х рр. 

Науково-технічна революція: внесок 

українців. Сергій Корольов. Реформи 

освіти та процеси зросійщення. 

Антирелігійна кампанія. Відлига в 

мистецтві. Ліна Костенко. Іван Драч. 

Василь Стус. Розвиток спорту.  



– синхронізувати події історії України та 

всесвітньої історії, що відображають 

модернізаційні процеси в економіці; 

– використовувати карту як джерело 

інформації про адміністративно-

територіальний устрій УРСР, його зміни; 

– визначити причини та наслідки посилення 

зросійщення українського суспільства;  

– оцінити темпи впровадження науково-

технічної революції в господарське життя;  

– обстоювати власні судження щодо 

тенденцій розвитку культури у період відлиги 

та зародження дисидентського руху й 

шістдесятництва; 

– охарактеризувати громадську/ наукову/ 

мистецьку діяльність Віктора Глушкова, Алли 

Горської, Івана Драча, Ліни Костенко, Сергія 

Корольова, Левка Лук’яненка, Сергія 

Параджанова, Івана Світличного, Василя 

Стуса, Леся Танюка. 

Орієнтовна тема для практичного заняття: 

– Входження Кримської області до складу УРСР: міфи та реальність (дослідження 

документів). 

Орієнтовні теми для навчальних проектів: 

– “В безсмерті холодно. І холодно в житті. О Боже мій! Де дітися поету?!” Творчість 

шістдесятників як закономірна реакція на виклики часу. 

– Ті, хто відкрили шлях у космос (внесок українців в освоєння космічного простору). 

Розділ 9. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ 

(6год) 
Знати: 

– зміст понять: застій, дефіцит, розвинений 

соціалізм, партійна номенклатура, системна 

криза, Українська гельсінська група, самвидав, 

правозахисний рух, командно-адміністративне 

управління;  

– взаємозалежність суспільно-політичного та 

економічного життя в добу застою;  

– суть спроб реформувати командну 

економіку в другій половині 1960-х рр.; 

– причини активізації дисидентського руху в 

другій половині 1960-х – на початку 1970-х 

рр. і репресій щодо учасників УГГ, 

застосування заходів примусового лікування, 

висунення звинувачень у кримінальних 

злочинах; 

– особливості основних течій дисидентського 

руху (національної, правозахисної, релігійної);  

– протиріччя розвитку культури, освіти, науки 

в період застою. 

Уміти: 

– встановити хронологічну послідовність і 

синхронність подій, що відображають кризові 

явища доби застою, розгортання діяльності 

різних течій дисидентського руху в УРСР, 

Економічна ситуація в УРСР. 

Продовольчі програми.  

Ідеологічні орієнтири партійно-

радянського керівництва. Конституція 

УРСР 1978 р. Зміни в соціальній та 

національній структурі населення.  

Дисидентський рух: течії, форми і 

методи боротьби. Іван Дзюба: 

“Інтернаціоналізм чи русифікація”. 

Михайло Брайчевський: “Приєднання чи 

возз’єднання”.  

Українська громадська група 

сприяння виконанню Гельсінських угод 

(УГГ). Самвидав. “Український вісник”. 

“Смолосокип”. В’ячеслав Чорновіл.  

Відродження пам’яті про Голодомор. 

Українська діаспора та її внесок у 

відродження України.  

Кримськотатарський національний 

рух. Мустафа Джемілєв. 

Розвиток освіти та науки. 

Формування опозиційних течій у 

культурі. Українське мистецтво. 

Досягнення українських спортсменів. 

Молодіжний неформальний рух в 



культурне життя в УРСР та участь української 

діаспори у процесах національного 

відродження;  

– використовувати карту як джерело 

інформації про політичне, соціально-

економічне життя УРСР у цей період; 

– визначити причинно-наслідкові зв’язки 

політико-ідеологічної кризи радянського ладу 

в УРСР; 

– порівнювати, аналізувати, робити 

аргументовані висновки щодо економічного 

розвитку УРСР у другій половині 1950-х – 

1960-х рр. і в 1970-ті – на початку 1980-х рр.;  

– оперувати ключовими поняттями теми для 

характеристики соціальної сфери; 

– оцінити методи і засоби реалізації 

учасниками УГГ мети і завдань 

правозахисного руху, їхні здобутки у сфері 

захисту прав людини в СРСР; 

– виявити суперечливі процеси в розвитку 

освіти, науки, літератури; 

– охарактеризувати кримськотатарський 

національний рух, політичну діяльність Петра 

Шелеста і Володимира Щербицького, 

правозахисну – учасників УГГ; 

– висловити аргументовані судження щодо 

громадської/ наукової/ творчої діяльності 

Миколи Амосова, Олега Антонова, Михайла 

Брайчевського, Петра Григоренка, Івана 

Дзюби, Роберта Конквеста, Платона 

Майбороди, Володимира Маняка, Джеймса 

Мейса, Івана Миколайчука, Євгенії 

Мирошниченко,  

Україні. 

Орієнтовні теми для практичних занять: 

– Конституції УРСР: “сталінська” і “розвинутого соціалізму” (порівняння Основних 

законів 1937 і 1978 рр.). 

– Український самвидав: теми, ідеї, автори. 

– Повсякденне життя в місті та на селі (на прикладі кількох українських населених 

пунктів 1970–1980-х рр.). 

 

ІІІ курс – 35 годин 

Історія України (1991 - 2017 рр.) 
 

Очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

Зміст навчально-пізнавальної діяльності 

Розділ 4. ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ  (13 год.) 

Знати: 

– зміст понять: системна криза, перебудова, 

гласність, плюралізм, інфляція, андеграунд, 

неформальні організації, путч, національно-

демократичний рух, суверенітет, Революція на 

граніті; 

– передумови, протиріччя та наслідки 

політики перебудови і гласності в УРСР;  

Початок перебудови в СРСР. 

Чорнобильська катастрофа. Стан 

економіки. Шахтарські страйки. 

Поглиблення диспропорцій рівня життя 

населення.  

Гласність і політичний плюралізм на 

українських теренах. Активізація 

національно-демократичного руху. 



– тенденції соціально-економічного і 

політичного життя та зовнішньополітичні 

обставини, що сприяли розгортанню 

національно-демократичного руху, падінню 

авторитету КПУ і формуванню 

багатопартійності;  

– значення прийняття Декларації про 

державний суверенітет України й Акта 

проголошення незалежності України; 

– Референдум 1 грудня як акт підтримки 

абсолютною більшістю населення України 

проголошення державної незалежності. 

Уміти: 

– встановити хронологічність і синхронність 

подій перебудови; 

 – використовувати історичну карту для 

інтерпретації, реконструкції та пояснення 

подій цього періоду;  

– виявити послідовність і суперечливість змін 

у політичному житті України; 

– висловити аргументовані судження щодо 

спроби державного перевороту в СРСР у 

серпні 1991 р., його наслідків в Україні; ролі й 

місця України в загальносоюзних суспільно-

політичних процесах у першій половині 

1991 р.; 

– пояснити причини Революції на граніті та її 

значення у відновленні Україною 

незалежності;  

– скласти характеристики історичних діячів 

періоду боротьби за відновлення державної 

незалежності України: Леоніда Кравчука, 

В’ячеслава Чорновола. 

Зміни в політичному керівництві УРСР. 

Формування багатопартійної системи.  

Культурно-мистецьке життя як вираз 

суспільних настроїв. Фестиваль 

“Червона рута”. Релігійне відродження.  

Вибори до Верховної Ради УРСР і до 

місцевих рад 1990 р. Декларація про 

державний суверенітет України. 

Революція на граніті.  

Створення Автономної Республіки 

Крим. Меджліс кримськотатарського 

народу. Спроба державного перевороту в 

СРСР у серпні 1991 р.  

Акт проголошення незалежності 

України. Референдум і вибори 

Президента України 1 грудня 1991 р. 

Леонід Кравчук. 

Розпад СРСР. Міжнародне визнання 

України. 

 

Орієнтовні теми для практичних занять: 

– “За живе…” Непоправні наслідки Чорнобильської трагедії. 

– Злочини комуністичного режиму. Уроки для України сьогодні 

Розділ 1. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ  (8 год.) 
Знати: 

– зміст понять: державотворення, купоно-

карбованець, тіньова економіка, інвестиції, 

дефолт, корупція, багатовекторність 

зовнішньої політики, євроінтеграція, 

приватизація, без’ядерний статус, 

меморандум, мажоритарна виборча система, 

конституційний договір, депопуляція, 

прожитковий мінімум, відплив умів, 

Помаранчева революція;  

– основні державотворчі процеси та зміни в 

політичному, соціально-економічному устрої 

України в 1990-х і першій половині 2000-х рр.; 

– історичну вагу та значення прийняття 

Конституції України, запровадження 

національної валюти, проголошення курсу на 

євроатлантичну інтеграцію; 

Державотворчі процеси в умовах 

незалежності України. Повернення 

кримських татар на історичну 

батьківщину. Питання адміністративно-

політичного статусу Криму. 

Суспільно-політичне життя. 

Особливості формування 

багатопартійності в незалежній Україні. 

Конституція України 1996 р. 

Економіка України в 1991–1998 рр. 

Запровадження гривні. Демографічні 

процеси. Трудова еміграція.  

Економіка України в 1998–2004 рр. 

Олігархічна система. Початок інтеграції 

української економіки в європейський і 

світовий економічний простір. 

Політична розбудова суспільства. 



– основні ідеї та положення Конституції 

України; 

– причини нової хвилі масової трудової 

еміграції; 

– природу походження, рушійні сили та 

значення Помаранчевої революції. 

Уміти: 

– встановити хронологічну послідовність і 

синхронність подій, що відображають 

трансформаційні процеси і державотворення в 

Україні, синхронізувати їх з відповідними 

подіями регіональної історії, історії країн 

Центрально-Східної Європи; 

– використовувати історичну карту для 

інтерпретації та реконструкції подій; 

– визначити основні тенденції та протиріччя 

соціально-економічного розвитку України в 

1991–1998, 1998–2004 роках; пошуків 

Україною зовнішньополітичних орієнтирів у 

перше десятиліття незалежності; 

– визначити причини і наслідки впливу 

азійської фінансової кризи та дефолту Росії 

1998 р., світової фінансово-економічної кризи 

2008–2009 рр. на розвиток України; 

– висловити аргументовані судження щодо 

перебігу державотворчих процесів в Україні в 

1991–2004 рр.; впливу олігархічної системи в 

Україні; 

– охарактеризувати державно-політичну 

діяльність Леоніда Кучми і Віктора Ющенка. 

Леонід Кучма. Рухи протесту на початку 

2000-х рр. Конфронтація навколо 

острова Тузла. 

Помаранчева революція. Віктор 

Ющенко. Конституційна реформа 2004 

р. 

Україна в системі міжнародних 

відносин.  

 

Орієнтовні теми для практичних занять: 

– Державне будівництво в незалежній Україні: особливості, здобутки, проблеми. 

– Інтеграція України в європейський та світовий економічний простір: виклики і 

відповіді. 

– Основний закон України: умови створення й аналіз основних положень.  

Орієнтовна тема для навчального проекту: 

– Студії боротьби за незалежність: від культурної до політичної розбудови 

(завершення кейсу “Як трансформувався український визвольний рух у ХХІ столітті”, 

презентація) 

Розділ 2. ТВОРЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНИ  (14 годин)  
Знати: 

– зміст понять: конфронтація, економічна 

інтеграція, політична асоціація, Євромайдан, 

Революція Гідності, Небесна Сотня, 

нормандська четвірка, Мінські угоди, 

люстрація, тимчасово неконтрольована 

територія, антитерористична операція (АТО), 

гібридна війна, волонтерський рух, безвізовий 

режим; 

– домінуючі тенденції державотворчого 

процесу в Україні часів незалежності; 

– особливості соціально-економічного 

розвитку України в останнє десятиліття; 

– природу походження, рушійні сили та 

Соціально-економічний розвиток і 

суспільно-політичне життя України в 

2005–2013 рр. Віктор Янукович. 

Загострення відносин із Російською 

Федерацією.  

Революція Гідності. Небесна Сотня. 

Окупація та анексія Криму Російською 

Федерацією. Агресія Росії проти 

України. Російсько – українська війна. 

Олександр Турчинов. Петро Порошенко. 

 Гібридна війна. Бойові дії на сході 

України. Антитерористична операція в 

Донецькій і Луганській областях. 

Добровольчі батальйони. Волонтерський 



значення Євромайдану і Революції Гідності; 

– причини та наслідки агресії Російської 

Федерації проти України; 

– зовнішню загрозу щодо територіальної 

цілісності і недоторканності державних 

кордонів України як посягання на 

незалежність держави та безпеку її громадян;  

– територіальну цілісність України і 

недоторканість державних кордонів як головні 

умови суверенності та незалежності; 

– чинники формування громадянського 

суспільства в незалежній Україні; 

– важливість для України політичної 

асоціації, економічної інтеграції та 

впровадження безвізового режиму з 

Європейським Союзом.  

Уміти: 

– встановити хронологію подій незалежної 

України, які мали вплив на формування 

національної свідомості; 

– використовувати карту як джерело 

інформації про основні політичні й соціально-

економічні події в незалежній Україні; 

– визначити історико-географічні умови 

розвитку свого населеного пункту і залежність 

від них дій та поглядів його мешканців; 

– визначити основні тенденції та протиріччя 

соціально-економічного розвитку України в 

2005–2008, 2008–2014 і після 2014 р.;  

– охарактеризувати перебіг державотворчих 

процесів в Україні впродовж останнього 

десятиліття; 

– обгрунтувати на основі аналізу документів 

визнання Російської Федерації державою-

агресором щодо України; 

– проаналізувати Звернення 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, затверджене Постановою 

Верховної Ради України від 27 січня 2015 р.; 

– визначити передумови, ознаки та наслідки 

агресії Росії проти України; 

– обстоювати власні судження щодо 

розвитку освіти, науки і культури в сучасній 

Україні; 

– спрогнозувати можливі шляхи розвитку 

України та зміни її геополітичного становища; 

– охарактеризувати діяльність сучасних 

українських політиків, науковців, митців, 

рух. Реакція світової спільноти на 

агресію Російської Федерації проти 

України.  .Спроби мирного 

врегулювання.  

Соціально-економічний розвиток 

України після 2014 р.  

Євроінтеграційний поступ України: 

економічні та політичні аспекти. Угода 

про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. Режим 

безвізового в’їзду в країни ЄС для 

громадян України. 

Особливості культурного розвитку 

України останнього десятиліття. 

Релігійне життя. Зміни в системі 

національної освіти. Основні тенденції 

розвитку науки. Розвиток спорту та 

здобутки українських спортсменів. 

Література та мистецтво. Міжнародні 

пісенні конкурси Євробачення в Україні. 

Українці у світі. 

 

 

 



церковних діячів, спортсменів (Віктора 

Януковича, Петра Порошенка, Мирослава 

Поповича, Любомира Гузара, Богдана Ступки, 

Юрія Андруховича, Руслани Лижичко, Сусани 

Джамаладінової (Джамали), Святослава 

Вакарчука, Сергія Бубки, Віталія Кличка, 

Володимира Кличка, Андрія Шевченка та ін.). 

Орієнтовні теми для практичних занять: 

– Екологічні проблеми України. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. 

– Зовнішні та внутрішні загрози суверенітету України в умовах гібридної війни.  

Орієнтовні теми для навчальних проектів: 

– “У 1918-му Україна здобула незалежність, у 1991-му – відновила, сьогодні – захищає” 

(завершення проекту з укладання інтерактивної стрічки часу, яка відображає 

неперервність і спадкоємність державотворчих процесів у ХХ–ХХІ ст., презентація 

проекту). 

– Усна історія Майданів: від Революції на граніті до Революції Гідності (електронна 

Книга пам’яті). 

Орієнтовні теми для написання есе: 

 – Відверта розмова з воїнами АТО / однолітками – внутрішньо переміщеними 

особами. 
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РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА  

З МАТЕМАТИКИ  

(АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ ТА ГЕОМЕТРІЯ) 

 

 

складена на основі навчальної програми з математики (алгебра і початки 

аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів, рівень стандарту, затвердженої наказом МОН України  

від 23 жовтня 2017 р. №1407. 

 

 

Курс  Предмет Кількість годин 

всього 

І курс Математика 75 

Алгебра і початки аналізу 40 

Геометрія  35 

ІІ курс Математика 39 

Алгебра і початки аналізу 21 

Геометрія  18 

ІІІ курс Математика 96 

Алгебра і початки аналізу 47 

Геометрія  49 

 Всього  210 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Основною метою освітньої галузі «Математика» є формування в учнів 

математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення 

життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших 

освітніх галузей у процесі навчання, забезпечення інтелектуального розвитку 

учнів, розвитку їх уваги, пам'яті, логіки, культури мислення та інтуїції. 

Завданнями освітньої галузі є: 

- розкриття ролі та можливостей математики у пізнанні та описанні 

реальних процесів і явищ дійсності, забезпечення усвідомлення математики 

як універсальної мови природничих наук та органічної складової загальної 

людської культури; 

- розвиток логічного, критичного і творчого мислення учнів, здатності 

чітко та аргументовано формулювати і висловлювати свої судження; 

- забезпечення оволодіння учнями математичною мовою, розуміння 

ними математичної символіки, математичних формул і моделей як таких, що 

дають змогу описувати загальні властивості об'єктів, процесів та явищ; 

- формування здатності логічно обґрунтовувати та доводити 

математичні твердження, застосовувати математичні методи у процесі 

розв'язування навчальних і практичних задач, використовувати математичні 

знання і вміння під час вивчення інших навчальних предметів; 

- розвиток умінь працювати з підручником, опрацьовувати 

математичні тексти, шукати і використовувати додаткову навчальну 

інформацію, критично оцінювати здобуту інформацію та її джерела, 

виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки, використовувати 

отриману інформацію в особистому житті; 

- формування здатності оцінювати правильність і раціональність 

розв'язання математичних задач, обґрунтовувати твердження, розпізнавати 

логічно некоректні міркування, приймати рішення в умовах неповної, 

надлишкової, точної та ймовірнісної інформації. 

Завданнями освітньої галузі, що визначають зміст математичної освіти 

на І-ІІІ курсах, є: 

- розширення компетентностей учнів щодо тотожних перетворень 

виразів (степеневих, логарифмічних, ірраціональних, тригонометричних), 

розв'язування відповідних рівнянь і нерівностей; 

- завершення формування поняття числової функції у результаті 

вивчення степеневих, показникових, тригонометричних класів функцій, 

формування вмінь їх досліджувати і використовувати для опису і вивчення 

явищ і процесів; 

- ознайомлення з ідеями і методами диференціального та інтегрального 

обчислення, формування елементарних умінь їх практичного застосування; 

- формування практичної компетентності щодо розпізнавання 

випадкових подій, обчислення їх ймовірності, застосування базових 

статистико-ймовірнісних моделей під час розв'язування навчальних і 

практичних задач та опрацювання експериментальних даних у процесі 

вивчення предметів природничого циклу; 



- формування системи знань про просторові фігури та їх основні 

властивості, способи обчислення площ їх поверхонь і об'ємів, а також умінь 

застосовувати здобуті знання під час розв'язування навчальних і практичних 

задач; 

- формування уявлення про аксіоматичну побудову математичних 

теорій. 

Зазначені завдання виконуються у процесі опанування навчального 

змісту освітньої галузі «Математика», в якому виокремлюються такі змістові 

лінії: числа, вирази, рівняння і нерівності, функції, елементи комбінаторики, 

теорії ймовірності та математичної статистики, геометричні фігури і 

геометричні величини. 

Мета базової загальної середньої освіти: розвиток особистості, яка 

поєднує в собі творчий потенціал до навчання, ініціативність до 

саморозвитку та самонавчання в сучасних умовах, здатності ідентифікувати 

себе як важливу і відповідальну складову українського суспільства, яка 

готова змінювати і відстоювати національні цінності українського народу. 

Важливим чинником розвитку такої особистості є формування в учнів умінь 

застосовувати набуті знання у реальних життєвих ситуаціях, під час 

розв'язання практичних завдань та здатності визначати і обґрунтовувати 

власну життєву позицію. 

Провідним засобом реалізації вказаної мети є запровадження 

компетентнісного підходу у навчально-виховний процес шляхом формування 

предметних і ключових компетентностей.  

Формування практичної компетентності в процесі навчання 

математики 

В основу побудови змісту та організації процесу навчання математики 

покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим 

результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності, які 

сприятимуть здатності учня застосовувати свої знання в реальних життєвих 

ситуаціях, нести відповідальність за свої дії, брати повноцінну участь в житті 

суспільства. 

Для успішної участі в сучасному суспільному житті особистість 

повинна володіти певними прийомами математичної діяльності та навичками 

їх застосувань до розв’язування практичних задач. Певної математичної 

підготовки і готовності її застосовувати вимагає і вивчення багатьох 

навчальних предметів. 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 навчального 

закладу: 

• вміє будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі 

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

математичних об’єктів, відповідних математичних задач; 

• вміє оволодівати необхідною оперативною інформацією для 

розуміння постановки математичної задачі, її характеру й особливостей; 



уточнювати вихідні дані, мету задачі, знаходити необхідну додаткову 

інформацію, засоби розв’язування задачі; переформульовувати задачу; 

розчленовувати задачі на складові, встановлювати зв’язки між ними, 

складати план розв’язання задачі; вибирати засоби розв’язання задачі, їх 

порівнювати і застосовувати оптимальні; перевіряти правильність 

розв’язання задачі; аналізувати та інтерпретувати отриманий результат, 

оцінювати його придатність із різних позицій; узагальнювати задачу, 

всебічно її розглядати; приймати рішення за результатами розв’язання задачі; 

• володіє технікою обчислень, раціонально поєднуючи усні, письмові, 

інструментальні обчислення, зокрема наближені; 

• вміє проектувати і здійснювати алгоритмічну та евристичну 

діяльність на математичному матеріалі; 

• вміє працювати з формулами (розуміти змістове значення кожного 

елемента формули, знаходити їх числові значення при заданих значеннях 

змінних, виражати одну змінну через інші);  

• вміє читати і будувати графіки функціональних залежностей, 

досліджувати їх властивості; 

• вміє класифікувати і конструювати геометричні фігури на площині й у 

просторі, встановлювати їх властивості, зображати просторові фігури та їх 

елементи, виконувати побудови на зображеннях; 

• вміє вимірювати геометричні величини на площині й у просторі, які 

характеризують розміщення геометричних фігур (відстані, кути), знаходити 

кількісні характеристики фігур (площі та об’єми); 

• вміє оцінювати шанси настання тих чи інших подій. 

Практична компетентність є важливим показником якості 

математичної освіти, природничої підготовки молоді. Вона певного мірою 

свідчить про готовність молоді до повсякденного життя, до найважливіших 

видів суспільної діяльності, до оволодіння професійною освітою. 

Формування навичок застосування математики є однією із головних 

цілей навчання математики. Радикальним засобом реалізації прикладної 

спрямованості шкільного курсу математики є широке систематичне 

застосування методу математичного моделювання протягом усього курсу. Це 

стосується введення понять, виявлення зв’язків між ними, характеру 

ілюстрацій, системи вправ і, нарешті, системи контролю. Інакше кажучи, 

математики треба так навчати, щоб учні вміли її застосовувати. Забезпечення 

прикладної спрямованості викладання математики сприяє формуванню 

стійких мотивів до навчання взагалі і до навчання математики зокрема. 

Реалізація практичної спрямованості в процесі навчання математики 

означає: 

1) створення запасу математичних моделей, які описують реальні 

явища і процеси, мають загальнокультурну значущість, а також вивчаються у 

суміжних предметах; 

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

цих математичних моделей; 

3) навчання учнів побудові і дослідженню найпростіших математичних 

моделей реальних явищ і процесів. 

Практична спрямованість математичної освіти суттєво підвищується 



завдяки впровадженню інформаційно-комунікаційних засобів у навчання 

математики. 

Одним із найважливіших засобів забезпечення практичної 

спрямованості навчання математики є встановлення міжпредметних зв’язків 

математики з іншими предметами, у першу чергу з природничими. Особливої 

уваги заслуговує встановлення, зв’язків між математикою та інформатикою 

— двома освітніми галузями, які є визначальними у підготовці особистості 

до життя у постіндустріальному, інформаційному суспільстві. Широке 

застосування інформаційно-комунікаційних засобів у навчанні математики 

доцільне для проведення математичних експериментів, практичних занять, 

інформаційного забезпечення, візуального інтерпретування математичної 

діяльності, проведення досліджень. 

 

Формування ключових компетентностей в процесі навчання 

математики 

Навчання математики має зробити певний внесок у формування 

ключових компетентностей. 

 

 № Ключові компетентності Компоненти 

1 Спілкування державною 

(і рідною у разі 

відмінності) мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

міркувати, робити висновки на основі інформації, 

поданої в різних формах (у таблицях, діаграмах, на 

графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати 

тексти математичних задач (усно і письмово), 

грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та 

коректно вживати в мовленні математичну 

термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло 

формулювати думку, аргументувати, доводити 

правильність тверджень; поповнювати свій 

словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та 

лаконічних формулювань. 

Навчальні ресурси:  означення понять, 

формулювання властивостей, доведення теорем, 

розв’язування задач. 

2 Спілкування іноземними 

мовами 

Уміння: спілкуватися іноземною мовою з 

використанням числівників, математичних понять і 

найуживаніших термінів; ставити запитання, 

формулювати проблему; зіставляти математичний 

термін чи буквене позначення з його походженням з 

іноземної мови, правильно використовувати 

математичні терміни в повсякденному житті. 

Ставлення: усвідомлення важливості вивчення 

іноземних мов для розуміння математичних термінів 

та позначень, пошуку інформації в іншомовних 

джерелах. 

Навчальні ресурси: тексти іноземною мовою з 

використанням статистичних даних, математичних 

термінів. 



3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати числовою інформацією, 

геометричними об’єктами на площині та в просторі; 

встановлювати відношення між реальними 

об’єктами навколишньої дійсності (природними, 

культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, 

зокрема практичного змісту; будувати і 

досліджувати найпростіші математичні моделі 

реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та 

оцінювати результати; прогнозувати в контексті 

навчальних та практичних задач; використовувати 

математичні методи у життєвих ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, 

розвитку технологічного, економічного і оборонного 

потенціалу держави, успішного вивчення інших 

дисциплін. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних 

задач, зокрема таких, що моделюють реальні життєві 

ситуації. 

4 Основні компетентності 

у природничих науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 

довкіллі і які можна розв’язати засобами 

математики; будувати та досліджувати математичні 

моделі природних явищ і процесів. 

Ставлення: усвідомлення важливості математики як 

універсальної мови науки, техніки та технологій. 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, 

які ілюструють функціональні залежності 

результатів впливу людської діяльності на природу. 

5 Інформаційно-цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних 

для розв’язання задачі; використовувати різні 

знакові системи; знаходити інформацію та 

оцінювати її достовірність; доводити істинність 

тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та 

джерел її отримання; усвідомлення важливості ІКТ 

для ефективного розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних; побудова 

графіків та діаграм, зображень стереометричних 

фігур за допомогою програмних засобів. 

6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, 

відбирати й застосовувати потрібні знання та 

способи діяльності для досягнення цієї мети; 

організовувати та планувати свою навчальну 

діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, 

аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати 

результати своєї навчальної діяльності; доводити 

правильність власного судження або визнавати 

помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб 

та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у 



пізнанні світу; розуміння важливості вчитися 

впродовж життя; прагнення до вдосконалення 

результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії; статистична інформація; історичні задачі; 

завдання ймовірнісного змісту. 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та 

точності, з метою вибору найкращого рішення; 

аргументувати та захищати свою позицію, 

дискутувати; використовувати різні стратегії, 

шукаючи оптимальних способів розв’язання 

життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, 

упевненість у собі; переконаність, що успіх команди 

– це й особистий успіх; позитивне оцінювання та 

підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: задачі підприємницького змісту 

(оптимізаційні задачі). 

8 Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 

інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на 

основі доказів; аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані рішення в 

життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, 

виділяти та виконувати власну роль в командній 

роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, 

родинний бюджет, користуючись математичними 

методами; орієнтуватися в широкому колі послуг і 

товарів на основі чітких критеріїв, робити 

споживчий вибір, спираючись, зокрема, і на 

математичні 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: задачі соціального змісту. 

9 Обізнаність та 

самовираження у сфері 

культури 

Уміння: здійснювати необхідні розрахунки для 

встановлення пропорцій, відтворення перспективи, 

створення об’ємно-просторових композицій; 

унаочнювати математичні моделі, зображати фігури, 

графіки, рисунки, схеми, діаграми. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку математики 

та культури на прикладах з архітектури, живопису, 

музики та ін.; розуміння важливості внеску 

математиків у загальносвітову культуру. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних 



видах мистецтва. 

10 Екологічна грамотність і 

здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати 

соціально-економічні події в державі на основі 

статистичних даних; враховувати правові, етичні, 

екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, 

як інтерпретації результатів вирішення проблем 

можуть бути використані для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку математики 

та екології на основі статистичних даних; ощадне та 

бережливе відношення до природних ресурсів, 

чистоти довкілля та дотримання санітарних норм 

побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо 

вибору здорового способу життя; власна думка та 

позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.   

Навчальні ресурси: навчальні проекти, задачі 

соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, 

які сприяють усвідомленню цінності здорового 

способу життя. 

 

Наскрізні лінії та їх реалізація 

У навчальній програмі виокремлюються такі наскрізні чотири лінії 

ключових компетентностей: "Екологічна безпека та сталий розвиток", 

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

"Підприємливість та фінансова грамотність", які спрямовані на 

формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних 

життєвих ситуаціях. 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, навчальних предметів, їх необхідно враховувати при 

формуванні шкільного середовища життєдіяльності. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які 

допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, 

розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних життєвих 

ситуаціях.  

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед: 

- через організацію відповідного навчального середовища – зміст та 

цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і 

фізичного середовища навчання; 

- через базові навчальні предмети – під час навчання, виходячи із 

наскрізних тем, проводяться відповідні трактовки, приклади і методи 

навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні 

проекти. Роль навчальних предметів при навчанні наскрізних тем – різна і 

залежить від цілей і змісту навчального предмета та від того, наскільки тісно 

пов’язаний із конкретною наскрізною темою той чи інший предметний цикл; 

- через предмети за вибором; 

- через спеціальні курси за вибором; 

- через позакласну навчальну роботу. 

1. Наскрізна лінія  «Екологічна безпека та сталий розвиток» 

націлена на формування в учнів соціальної активності, відповідальності та 



екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань 

збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості 

сталого розвитку для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії “Екологічна безпека та сталий 

розвиток” реалізується в курсі математики, насамперед, через завдання з 

реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та 

примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до 

навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, 

вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку 

навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі. 

При розгляді цієї лінії важливе місце займають відсоткові обчислення, 

функції, елементи теорії ймовірностей та статистики. 

2. Реалізація наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» 

сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що 

розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна 

лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі 

роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує математику з іншими 

навчальними предметами і розвиває в учнів готовність до співпраці, 

толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.  

Навчання математики має викликати в учнів якомога більше 

позитивних емоцій, а її зміст - бути націленим на виховання порядності, 

старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. 

Приклад викладача покликаний зіграти важливу роль у формуванні 

толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних 

досягнень. З цієї ж наскрізною лінією пов'язані, наприклад, процентні 

обчислення, елементи статистики, що дозволяють учням зрозуміти значення 

кількісних показників при характеристиці суспільства і його розвитку. 

3. Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня 

як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб 

життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.  

Наскрізна лінія “Здоров'я і безпека” в курсі математики реалізується 

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

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

транспортних засобів, відсотковими обчисленнями і графіками, що 

стосуються чинників ризику). Особливо важливий аналіз причин ДТП, 

пов’язаних із перевищенням швидкості. Варто звернути увагу на проблеми, 

пов’язані із ризиками для життя і здоров’я при вивченні основ теорії 

ймовірностей та математичної статистики. Вирішення проблем, знайдених з 

«ага-ефектом1», розгляд красивих математичних конструкцій, пошук 

оптимальних методів розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів 

позитивного відчуття успіху. 

4. Наскрізна лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» 

націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в 

технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого 

розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення 

                                                 
1
 під “Ага-ефектом” мається на увазі спільне вирішення задачі з ефектом раптового здогаду, “еврики” 



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

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

планування господарської діяльності та реальної оцінки власних 

можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного 

ставлення до природних ресурсів. Вона реалізується під час вивчення 

відсоткових обчислень, рівнянь та функцій. 

З метою підвищення ефективності навчання, необхідною умовою є 

залучення до навчально-виховного процесу компетентнісного, діяльнісного 

та особистісно-орієнтованого підходів, які передбачають систематичне 

включення учнів до різних видів активної навчально-пізнавальної діяльності 

та формування умінь корисних у реальних життєвих ситуаціях. Доцільно, де 

це можливо, не лише показувати виникнення математичного факту із 

практичної ситуації, а й ілюструвати його застосування на практиці. 

Формуванню математичної та ключових компетентностей сприяє 

встановлення та реалізація у навчанні математики міжпредметних і 

внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-

діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює 

пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує їх рівень загальної 

культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і 

формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування 

знань на практиці.  

Важливу роль у навчанні математики відіграє систематичне 

використання історичного матеріалу, який підвищує інтерес до вивчення 

математики, стимулює потяг до наукової творчості, пробуджує критичне 

ставлення до фактів, дає учням уявлення про математику як невід’ємну 

складову загальнолюдської культури. На дохідливих прикладах слід 

показувати учням, як розвивалися математичні поняття і відношення, теорії 

та методи. Ознайомлення учнів з іменами та біографіями видатних учених, 

які створювали математику, зокрема видатних українських математиків, 

сприятиме національному і патріотичному вихованню школярів. 

 

Рекомендації щодо роботи з програмою 

Однією з головних змістових ліній курсу «Математика» 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, 

степеневих, показникових, логарифмічних), а також мотивація необхідності 

розширення апарату дослідження функцій за допомогою похідної. 

Лейтмотивом теми має бути моделювання реальних процесів за допомогою 

функцій. Оскільки робота з діаграмами, рисунками, графіками є одним із 

поширених видів практичної діяльності 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 досліджувати функції, які сформовані в 

першій темі, закріплюються і застосовуються до моделювання 

закономірностей коливального руху, процесів зростання та спадання. 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 формально - 

логічною 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).  

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 розв’язування, сфери застосування. Вивчення цього матеріалу 

пов’язується з властивостями 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. 

В процесі вивчення теми «Перпендикулярність прямих і площин у 

просторі» закладається фундамент для вимірювань у стереометрії. Значної 

уваги вимагає формування таких фундаментальних понять, як загальне 

поняття відстані, поняття кута як міри розміщення прямих і площин та 

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» 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 темах «Многогранники», «Тіла обертання» розглядаються основні 

види геометричних тіл та їхні властивості. При вивченні цих тем 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. У процесі вивчення теми 

«Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл» 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 загальнонавчальних і пізнавальних видів діяльності. Основною 

формою проведення занять залишається система уроків: вивчення нового 

матеріалу, формування вмінь розв’язувати задачі, узагальнення та 

систематизації знань, контролю і корекції знань. Поряд із цим 

використовується шкільна лекція, семінарські та практичні заняття, 

інтегровані уроки математики з профільним предметом тощо). 

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 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 може складатися з тематичної контрольної роботи, 

що, як правило, включає дві частини — теоретичну і тестову. 

Обов’язковим елементом навчання мають стати індивідуальні завдання 

з теми. Їх варто пропонувати на завершальному етапі вивчення теми для 

самостійного опрацювання після всіх контролюючих заходів. Мета завдань 

— 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, особливо у 

старшій школі, 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. 

 Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів 

орієнтують на результати навчання, які є об’єктом контролю й оцінювання. У 

змісті вказано навчальний матеріал, який підлягає вивченню з метою 

досягнення відповідних результатів. 

Зміст навчання математики структуровано за темами відповідних 

навчальних курсів із зазначенням послідовності тем та кількості годин на їх 

вивчення. Викладачеві надається право коригувати послідовність вивчення 

тем та змінювати розподіл годин на їх вивчення залежно від прийнятої 

методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій. В наявності 

години, які на власний розсуд викладач може витрачати на систематизацію та 

повторення матеріалу на  початку та в кінці року чи на збільшення кількості 

годин на кожну із вказаних тем, зокрема для внесення змін до орієнтовного 

поурочно-тематичного плану. 

Програма містить перелік очікуваних результатів рівня підготовки 

учнів за кожною темою. Він слугує основою для планування системи 

тематичного контролю, для діагностичного конструктивного задання цілей 

вивчення теми у вигляді системи завдань, можливість розв’язання яких надає 

вивчення теми. 

Програма надає викладачеві 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 недостатнього рівня математичної підготовки учнів групи 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. 

 

Особливості оцінювання та ведення журналу 

 У кінці кожної теми з алгебри і початків аналізу та з геометрії 

викладач проводить тематичне оцінювання. При виставленні тематичної 

оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали 

оцінюванню протягом вивчення теми.  

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного окремо з 

алгебри і початків аналізу і окремо з геометрії. Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню передбачене 

оцінювання учнів І-ІІІ курсів з математики. Семестрова оцінка з математики 

виводиться як середнє арифметичне семестрових оцінок з двох математичних 

курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) та здійснюється округлення 

до цілого числа. (Наприклад, учень/учениця має семестрові оцінки 8 з 

алгебри і початків аналізу і 9 з геометрії. Тоді середнє значення становитиме 

(8+9):2=8,5≈9. Отже, семестрова оцінка з математики – 9). Семестрова оцінка 

з математики виставляється без дати до журналу обліку теоретичного 

навчання на сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом «І 



семестр. Математика», «ІІ семестр. Математика» та на сторінку зведеного 

обліку. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню відповідно до 

«Інструкції з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання 

учнів професійно-технічних навчальних закладів», затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 № 59. Виставляється 

коригована семестрова оцінка з математики на сторінку з алгебри і початків 

аналізу. 

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або 

скоригованих семестрових оцінок з математики. Річна оцінка з математики 

виставляється на сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з надписом 

«Річна. Математика». На сторінку зведеного обліку навчальних досягнень 

учнів річна оцінка з математики виставляється у стовпчик «Математика». 

 

І курс – 75 годин 

Алгебра і початки аналізу – 40 годин 

Геометрія – 35 годин 

Алгебра і початки аналізу  

 
Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 
Зміст навчального матеріалу  

Тема. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ (16 годин) 

Учень/учениця: 

користується різними способами задання 

функцій; 

знаходить область визначення 

функціональних залежностей; значення 

функцій при заданих значеннях аргументу і 

значення аргументу, за яких функція набуває 

даного значення; 

встановлює за графіком функції її основні 

властивості; 

встановлює властивості функцій; 

обчислює та порівнює значення виразів, які 

містять степені з раціональними 

показниками, корені; 

розпізнає та схематично зображує графіки 

степеневих функцій;  

моделює реальні процеси за допомогою 

степеневих функцій. 

Числові функції та їх властивості. 

Способи задання функцій. Парні та 

непарні функції.  

Корінь n-го степеня. Арифметичний 

корінь n-го степеня, його властивості.  

Степінь з раціональним показником, та 

його властивості 

Степеневі функції, їхні властивості та 

графіки. 

Тема. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ (19 годин) 

Учень/учениця: 

вміє переходити від радіанної міри кута до 

градусної й навпаки; 

встановлює відповідність між дійсними 

числами і точками на одиничному колі; 

розпізнає і схематично будує графіки 

тригонометричних функцій; 

ілюструє властивості тригонометричних 

функцій за допомогою графіків; 

перетворює нескладні тригонометричні 

вирази; 

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. 



застосовує тригонометричні функції до 

опису реальних процесів; 

розв’язує найпростіші тригонометричні 

рівняння. 

Найпростіші тригонометричні рівняння. 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ (5 годин) 

 

Геометрія 

 
Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 
Зміст навчального матеріалу 

Тема. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (19 годин) 

Учень/учениця: 

називає основні поняття стереометрії; 

розрізняє означувані та не означувані 

поняття, аксіоми та теореми; 

формулює аксіоми стереометрії та наслідки з 

них; 

застосовує аксіоми стереометрії та наслідки з 

них до розв’язання нескладних задач; 

класифікує за певними ознаками взаємне 

розміщення прямих, прямих і площин, 

площин у просторі за кількістю їх спільних 

точок; 

встановлює 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. 

Основні поняття, аксіоми стереометрії 

та найпростіші наслідки з них. 

Взаємне розміщення прямих у просторі. 

Паралельне проектування і його 

властивості. Зображення фігур у 

стереометрії. Паралельність прямої та 

площини. Паралельність площин. 

Тема. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (14 годин) 

Учень/учениця: 

встановлює та обґрунтовує 

перпендикулярність прямих, прямої та 

площини, двох площин; 

формулює означення кута між прямими, 

прямою та площиною, площинами; теорему 

про три перпендикуляри;  

застосовує відношення між прямими і 

площинами у просторі, відстані і кути у 

просторі до опису об’єктів навколишнього 

світу; 

розв’язує задачі на знаходження відстаней та 

кутів в просторі, зокрема практичного місту.  

Перпендикулярність прямих. 

Перпендикулярність прямої і площини. 

Теорема про три перпендикуляри. 

Перпендикулярність площин. 

Двогранний кут.  

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ (2 години) 

 

 

 

 

 

 



ІІ курс – 39 годин 

Алгебра і початки аналізу – 21 година 

Геометрія – 18 годин 

 

Алгебра і початки аналізу 

  
Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 
Зміст навчального матеріалу  

Тема. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ (14 годин) 

Учень/учениця: 

розуміє значення поняття похідної для опису 

реальних процесів, зокрема механічного 

руху; 

знаходить швидкість зміни величини в точці; 

кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до 

графіка функції в даній точці;  

диференціює функції, використовуючи 

таблицю похідних і правила 

диференціювання; 

застосовує похідну для знаходження 

проміжків монотонності і екстремумів 

функції, побудови графіків; 

знаходить найбільше і найменше значення 

функції;  

розв’язує нескладні прикладні задачі на 

знаходження найбільших і найменших 

значень реальних величин. 

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. 

 

Тема. ПОКАЗНИКОВА ТА ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ (7 годин) 

Учень/учениця: 

розпізнає і будує графіки показникової 

функції; 

 ілюструє властивості показникової функції 

за допомогою графіків; 

застосовує показникову функцію до опису 

реальних процесів; 

розв’язує найпростіші показникові рівняння і 

нерівності. 

Властивості та графіки показникової 

функції. 

Найпростіші показникові рівняння і 

нерівності. 

 

Геометрія 

 
Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 
Зміст навчального матеріалу 

Тема. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ (8 годин) 

Учень/учениця: 

встановлює та обґрунтовує 

перпендикулярність прямих, прямої та 

площини, двох площин; 

формулює означення кута між прямими, 

прямою та площиною, площинами; теорему 

про три перпендикуляри;  

застосовує відношення між прямими і 

площинами у просторі, відстані і кути у 

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. 



 

ІІІ курс – 96 годин 

 

Алгебра і початки аналізу – 47 годин 

Геометрія – 49 годин 

 

Алгебра і початки аналізу 

  
Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 
Зміст навчального матеріалу 

Тема. ПОКАЗНИКОВА ТА ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ (9 годин) 

Учень/учениця: 

розпізнає і будує графіки показникової і 

логарифмічної функцій; 

 ілюструє властивості показникової і 

логарифмічної функцій за допомогою 

графіків; 

застосовує показникову та логарифмічну 

функції до опису реальних процесів; 

розв’язує найпростіші показникові та 

логарифмічні рівняння і нерівності. 

Властивості та графіки показникової і 

логарифмічної функції. 

Логарифми та їх властивості. Властивості 

та графік логарифмічної функції. 

Найпростіші показникові та 

логарифмічні рівняння і нерівності. 

Тема. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ (10 годин) 

Учень/учениця: 

знаходить первісні за допомогою таблиці 

первісних та їх властивостей;  

виділяє первісну, що задовольняє задані 

початкові умови;  

обчислює інтеграл за допомогою таблиці 

первісних та їх властивостей;  

знаходить площі криволінійних трапецій. 

 

Первісна та її властивості. 

Визначений інтеграл, його геометричний 

зміст. 

Обчислення площ плоских фігур. 

просторі до опису об’єктів навколишнього 

світу; 

розв’язує задачі на знаходження відстаней 

та кутів в просторі, зокрема практичного 

місту. 

Тема. КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ (10 годин) 

 

Учень/учениця: 

користується аналогією між векторами і 

координатами на площині й у просторі; 

усвідомлює важливість векторно-

координатного методу в математиці;  

виконує операції над векторами;  

застосовує вектори для моделювання і 

обчислення геометричних і фізичних 

величин; 

знаходить відстань між двома точками, 

координати середини відрізка, координати 

точок симетричних відносно початку 

координат та координатних площин; 

використовує координати у просторі для 

вимірювання відстаней, кутів; 

Прямокутні координати в просторі. 

Координати середини відрізка. Відстань 

між двома точками. 

Вектори у просторі. Операції над 

векторами. Формули для обчислення 

довжини вектора, кута між векторами, 

відстані між двома точками. Симетрія 

відносно початку координат та 

координатних площин 

 



Тема. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І 

МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ (10 годин) 

Учень/учениця: 

розуміє що таке перестановки, 

розміщення, комбінації (без повторень), 

класичне визначення поняття ймовірності, 

що таке генеральна сукупність та вибірка, 

означення середнього значення, моди та 

медіани вибірки 

обчислює відносну частоту події; 

кількість перестановок, розміщень, 

комбінацій; ймовірність події, 

користуючись її означенням і 

комбінаторними схемами; 

пояснює зміст середніх показників та 

характеристик вибірки;  

знаходить числові характеристики 

вибірки даних. 

застосовує ймовірнісні характеристики 

навколишніх явищ для прийняття рішень  

Елементи комбінаторики. Перестановки, 

розміщення, комбінації (без повторень). 

Класичне визначення ймовірності 

випадкової події. 

Вибіркові характеристики: розмах 

вибірки, мода, медіана, середнє значення. 

Графічне подання інформації про 

вибірку. 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ (18 годин) 

 

Геометрія 

  
Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 
Зміст навчального матеріалу 

Тема. МНОГОГРАННИКИ (14 годин) 

Учень/учениця: 

розпізнає основні види многогранників та 

їх елементи; 

зображує основні види многогранників та 

їх елементи; 

має уявлення про перерізи многогранника 

площиною; 

формулює означення вказаних у змісті 

многогранників;  

записує формули для обчислення площі 

бічної та повної поверхонь призми та 

піраміди  

обчислює величини основних елементів 

многогранників;  

застосовує вивчені формули і властивості 

до розв’язування задач, зокрема 

прикладного змісту. 

Многогранник та його елементи. Опуклі 

многогранники. Призма. Пряма і 

правильна призми. Паралелепіпед. 

Піраміда. Правильна піраміда. Перерізи 

многогранників. 

Площі бічної та повної поверхонь 

призми, піраміди. 

Тема. ТІЛА ОБЕРТАННЯ (12 годин) 

Учень/учениця: 

обчислює величини основних елементів 

тіл обертання; 

застосовує властивості тіл обертання до 

розв’язування задач; 

розпізнає види тіл обертання, їхні 

елементи; многогранники і тіла обертання 

у їх комбінаціях в об’єктах навколишнього 

Циліндр, конус, їх елементи. Перерізи 

циліндра і конуса: осьові перерізи 

циліндра і конуса; перерізи циліндра і 

конуса площинами, паралельними основі. 

Куля і сфера. Переріз кулі площиною. 

 



світу. 

Тема 3. ОБ’ЄМИ ТА ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ (11 годин) 

Учень/учениця: 

записує формули для обчислення об’ємів 

паралелепіпеда, призми, піраміди, 

циліндра, конуса, кулі, площ бічної та 

повної поверхонь циліндра, конуса, площі 

сфери; 

має уявлення про об’єм тіла та його 

основні властивості;  

розв’язує задачі на обчислення об’ємів і 

площ поверхонь геометричних тіл, 

зокрема прикладного змісту.  

Поняття про об’єм тіла. Основні 

властивості об’ємів. Об’єми призми, 

паралелепіпеда, піраміди, циліндра, 

конуса, кулі. 

Площі бічної та повної поверхонь 

циліндра, конуса. Площа сфери. 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ (12 годин) 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Стрімкий розвиток технологій  змінює світ у бік інформатизації та 

відкритості, що обумовлює  заміну традиційних (виробничих)  способів 

діяльності на способи мислення, уміння виявляти творчість та ініціативу у 

нових умовах, оцінювати ризики та брати відповідальність за прийняті 

рішення.   

Це спрямовує сучасну освіту до компетентнісного підходу, коли 

формування в учнів здатності  діяти має випереджати процес 

накопичення ними будь-яких знань. 

Такий діяльнісний підхід в освіті може бути реалізований через 

формування в учнів ключових компетентностей, як найбільш помітної риси 

європейської освіти.  

 

Мета та завдання навчального предмету «Технології» 

У змісті цієї  навчальної програми основною метою технологічної 

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

визначені способи діяльності для їх вивчення і відтворення, а формування в 

учнів здатності до  самостійного  конструювання цих знань і способів 

діяльності  через призму їх особистісних якостей, життєвих та професійно 

зорієнтованих намірів, самостійного набуття ними досвіду у вирішенні 

практичних  завдань.   

Провідною умовою для досягнення цієї мети є проектна діяльність 

учнів, як практика особистісно-орієнтованого навчання, яка дозволяє 

учителю організувати навчання, що спрямоване на розв'язання учнями 

життєво і професійно значущого практичного завдання (справи).  

Така діяльність учнів обумовлює інтерактивну,  навчально-дослідну  

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

інших навчальних технологій (проблемного навчання, критичного мислення, 

технології комбінованого навчання та ін.). 

Навчальний предмет «Технології» покликаний розв'язувати наступні  

завдання: 

- індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого 

потенціалу через  формування  ключових та предметних  компетентностей; 

- розвиток у старшокласників критичного мислення як засобу 

саморозвитку, здатності до підприємливості, пошуку і застосування знань на 

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

діяльності людини; 

- оволодіння уміннями практичного використання нових 

інформаційно-цифрових технологій; 

- розширення та систематизація знань  про технології і технологічну 

діяльність як основний засіб проектної,  дизайнерської,  творчої, 

підприємницької та інших видів сучасної діяльності людини; 

- виховання свідомої та активної життєвої позиції, готовності до 

співпраці в групі, відповідальності у досягненні поставлених завдань; 



- уміння обґрунтовано відстоювати власну позицію, що є 

передумовою підготовки майбутнього громадянина до життя в 

демократичному суспільстві, здатного його змінювати  і захищати.  

 

Структура навчальної програми 

Навчальна програма «Технології» (рівень стандарту) розрахована на 

вивчення предмета протягом трьох курсів як вибірково-обов’язкового 

предмету навчального плану в обсязі до 105 годин та має модульну 

структуру.  

Для вивчення обрані модулі: «Комп’ютерне проектування», 

«Креслення», «Основи підприємницької діяльності». 

Навчальний модуль, за своїм змістовим наповненням, є логічно 

завершеним навчальним (творчим) проектом, який учні виконують 

колективно або за іншою формою визначеною викладачем. 

Структура модуля складається з очікувань навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, алгоритму проектної діяльності учнів та орієнтовного 

переліку творчих проектів. 

Кількість годин, що відводиться на вивчення кожного з трьох обраних 

модулів, викладач визначає самостійно з урахуванням особливостей 

проектної діяльності учнів, матеріальних можливостей закладу тощо.  

Основою для вивчення будь-якого модуля є проектно-технологічна 

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

дослідно-пошуковій діяльності учнів від творчого задуму до реалізації ідеї у 

завершений проект.    
 

Формування ключових та предметних  компетентностей 

Ключові компетентності – це знання, уміння і навички з комплексу 

основних загальноосвітніх предметів, які учень набуває або систематизує і 

поглиблює у контексті технологічної освіти в процесі проектно-

технологічної діяльності. 

Ключові компетентності формуються на основі запровадження 

проектної технології та інших інтерактивних методик навчання, які 

створюють відповідне  навчальне середовище, засноване на партнерській 

взаємодії між усіма учасниками проекту. Це має змістити учителя з позиції  

основного джерела знань, на противагу самостійного набуття учнем власного 

досвіду пізнавальної діяльності.  

До ключових компетентностей відносять: спілкування рідною мовою, 

спілкування іноземними мовами; математична компетентність та основні 

компетентності у природничих науках і технологіях; компетентність у 

цифрових технологіях; уміння вчитися; соціальна і громадянська 

компетентності; ініціативність і підприємливість; усвідомлення та вираження 

культури.  

Зазначені ключові компетентності враховано у структурі і змісті  

очікувань навчально-пізнавальної діяльності  учнів до кожного модуля, як 

кінцевого результату навчання.   

У процесі проектно-технологічної діяльності, ключові компетентності  

можуть формуватися за наступних умов. 



Спілкування рідною мовою. Вказана ключова  компетентність 

формується за умов такої проектної діяльності учнів, коли їм доводиться 

усно та письмово оперувати технологічними поняттями чи термінами з 

обраної для вивчення технології, обговорювати питання, пов’язані з 

реалізацією проекту. Систематизувати свої знання з рідної мови учні можуть  

під час написання есе, технічного опису виробу, опису проекту чи підготовки 

тексту  до  презентації проекту  тощо.   

Спілкування іноземними мовами. У процесі роботи над проектом 

учень може вивчати і збагачувати  власний словниковий запас іноземних слів 

пов’язаних із способами, техніками чи процесами створення будь-якого 

виробу чи реалізації проекту в цілому. Безпосереднє вдосконалення умінь 

застосовувати знання з іноземних мов із словником (або без словника) може 

відбуватись у процесі пошуку інформації для проекту в мережі Інтернет 

тощо. 

Математична компетентність та основні компетентності у 

природничих науках і технологіях. Вказана ключова компетентність 

інтегрує знання учнів з природничих наук та математики через використання 

відповідних знань на практиці.  

Математична компетентність формується під час побудови 

креслеників на виріб або складальних креслеників, обрахунку бюджету 

проекту та обсягу витратних матеріалів тощо.  

Ключова компетентність у природничих науках формується через 

використання природних та штучних матеріалів у процесі вивчення 

навчальних модулів, пов’язаних з дизайном.  

Компетентність у цифрових технологіях формується під час 

вивчення навчального модуля «Комп’ютерне моделювання».  

Під час засвоєння інших модулів вказана ключова компетентність 

формується за умов використання цифрових  технологій  і безпосередньо  

характеризується умінням  учня застосовувати комп’ютер та відповідні 

програмні засоби для використання і конструювання інформації, яка 

необхідна для створення проекту. 

Уміння вчитися. Вказана компетентність формується в умовах 

проектної діяльності, коли учень навчається самостійно конструювати власну 

освітню траєкторію. Це виявляється у тому, що учень самостійно визначає 

завдання роботи над проектом, відповідно встановлює  навчальні цілі або 

погоджує їх з учителем: усвідомлює що йому потрібно з’ясувати, чого 

навчитись, якого освітнього результату досягти, щоб виконати проект. 

Соціальна і громадянська компетентності формуються за умов 

роботи учнів у колективних проектах, і зокрема це здатність працювати 

разом з іншими на спільний результат, попереджувати і розв’язувати 

конфлікти, тощо.  Вказана ключова компетентність розкривається, також під 

час  виконання  учнями творчих проектів, які містять суб’єктивну чи 

об’єктивну новизну. Збір інформації та її використання під час розробки 

конструкції виробу чи вдосконалення  певного технологічного процесу 

виготовлення, має враховувати авторські права використаного матеріалу. 

Повага до авторських прав інших дослідників, виховує в учнів високі 

громадянські почуття захисту власних прав і свобод, виконання у зв’язку з 



цим громадських обов’язків і у тому числі обов’язків, пов’язаних із Законом 

про авторське право. 

Ініціативність і підприємливість. Зазначена ключова 

компетентність формується під час вивчення навчального модуля «Основи 

підприємницької діяльності».  

Під час проектно-технологічної діяльності вказана компетентність 

формується за умов творчого мислення та генерування ідей і подальшого 

втілення цих ідей у  проекті; під час колективного обговорення завдання чи 

проблеми, яку будуть розв’язувати, а також здатності аналізувати помилки 

або можливі ризики у прийнятті рішень, і відповідно ризикувати для 

досягнення запланованого результату. 

Усвідомлення та вираження культури. Вказана ключова 

компетентність формується у процесі засвоєння навчального модуля 

«Техніки декоративно-ужиткового мистецтва» – учні вивчають техніки 

декоративно-ужиткового мистецтва, як відображення культурної спадщини 

українського народу. Під час виготовлення виробів декоративно-ужиткового 

мистецтва в учнів є можливість реалізувати власне самовираження через 

цінності та трудові традиції  української  культури.  

Проектно-технологічна компетентність – це здатність учня 

застосовувати техніко-технологічні знання, уміння, навички, способи 

мислення та особистий досвід у процесі роботи над проектом.  

Ця компетентність  виявляється у здатності учня  визначати завдання 

проекту, планувати і здійснювати дослідну, пошукову, технологічну 

діяльність,  які  обумовлені темою і завданнями проекту.  

Тема і завдання проекту  визначаються на основі очікувань навчально-

пізнавальної діяльності учнів у співпраці з усіма учасниками  проекту. 

 

Алгоритм проектної діяльності учнів 

 

     Модуль «Комп’ютерне проектування» 

Визначення теми та завдань проекту. 

 Пошук інформації,  актуальної для проекту.  

Аналіз об’єкта проектування. 

Конструювання. 

Добір системи автоматичного проектування. 

Виконання креслеників. 

Виконання спрощених 3D моделей деталей та виробу. 

Презентація проекту 

Модуль «Креслення»: 

Визначення теми та завдання проекту. 

Пошук інформації актуальної для проекту. 

Добір технологій для реалізації проекту. 

Визначення критеріїв оцінки кінцевого результату і процесу роботи.  

Розподіл завдань і обов'язків між учнями (якщо це груповий або 

колективний проект). 

Розробка конструкторсько-технологічної документації. 

Визначення способів представлення результатів проекту. 



Модуль «Основи підприємницької діяльності»: 

Визначення теми та завдань проекту.  

Інформація актуальна для організації підприємницької справи (основні    

поняття тощо).  

Добір засобів та аналіз інформації для реалізації проекту.  

Характеристика ключових понять для досягнення поставлених завдань.  

Визначення послідовності реалізації проекту. 

Виконання робіт відповідно до складеного бізнес-плану.  

Презентація проекту. 
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Навчальний модуль «Комп’ютерне проектування» 

Кількість 

годин 

Очікувальні результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

 

Зміст навчального 

матеріалу 
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 Знаннєвий компонент 

Знає галузь застосування та можливості 

системи автоматичного проектування (САПР) 

(Компас 3D LT, AutoCad, bCad, PatternsCAD, 

OptiTex та ін.). 

Знає алгоритм виконання кресленика 

(налаштування, використання допоміжних 

елементів, створення та редагування 

геометричних примітивів, нанесення розмірів). 

Знає алгоритм побудови 3D моделі у САПР 

(вибір та налаштування системи координат, 

робота з виглядами, створення та редагування 

твердотілих об’єктів, основні операції з 3D 

об’єктами, візуалізація тривимірних моделей). 

Називає основні поняття, що застосовуються в 

процесі комп’ютерного проектування 

(САПР, геометричний примітив, твердотіле 

моделювання, 3D модель або 3D об’єкт, 

візуалізація). 

 

Діяльнісний компонент 

Добирає об’єкт проектування. 

Визначає недоліки та переваги об’єкта 

проектування. 

Виконує художнє та технічне конструювання 

виробу. 

Добирає систему автоматичного проектування. 

Аналізує будову деталей. 

Виконує кресленики деталей. 

Виконує спрощені 3D моделі деталей та (або) 

виробу за креслениками. 

Дотримується правил гігієни під час роботи з 

комп’ютерами. 

 

Вироби з деревини  

(підставки, полички, 

скриньки, годинники, 

органайзери тощо). 

Пристосування для ручної 

обробки  конструкційних 

матеріалів  

(пристосування для 

фіксації, шліфувальні 

пристосування, 

пристосування для 

розмічання, пристосування 

для загострення, тощо). 

Пристосування для 

рукоділля  

(станок для плетіння 

ґердана, п’яльця тощо). 

Пристосування для 

механічної обробки 

конструкційних матеріалів  

(пристосування для точіння 

куль, шліфувальні 

пристосування, копіювальні 

пристосування тощо). 

Моделі механізмів.  

Конструювання та 

моделювання одягу 

Практична робота 

Збір та обробка інформації 

про обраний об’єкт 

Розробка ескізного малюнку 

проектованого об’єкта 

Створення графіки, анімації 

інтерактивності у програмі 



Ціннісний компонент 

Обґрунтовує доцільність використання САПР у 

проектуванні. 

Обґрунтовує вибір конкретної САПР для 

виконання проекту. 

Усвідомлює переваги застосування 

автоматизованих систем проектування над 

традиційним способом проектування. 

Робить висновки про роль систем 

автоматизованого проектування у процесі 

практичної або творчої діяльності 

Macromedia Flash 

Робота з шарами у програмі 

Macromedia Flash 

Створення 3D анімації 

Практична робота – Проект 

Підготовка необхідної 

документації 

Опис проекту 

Розробка презентації для 

захисту проекту 
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 Знаннєвий компонент 

Розуміє необхідність дотримання вимог 

Державних стандартів до виконання та 

оформлення креслеників (правила 

оформлення креслеників, написи на 

креслениках,  правила нанесення 

розмірів, масштаби графічних 

зображень).  

Знає  основні правила  зображення 

геометричних об’єктів на площині за 

допомогою центрального, паралельного 

та прямокутного  проеціювання.  

Має уявлення про послідовність 

знаходження точок перетину прямих з 

геометричними тілами та послідовність  

знаходження ліній взаємного перетину 

геометричних тіл. 

Характеризує кресленик, як графічний 

документ. 

Пояснює послідовність  побудови та 

читання видів на креслениках (головний 

вид, вид зверху, вид зліва, додатковий 

вид, місцевий вид). 

Розуміє призначення та алгоритм 

виконання технічного рисунку.  

Пояснює правила виконання та 

доцільність використання  розрізів та 

перерізів на креслениках деталей виробу. 

Знає правила зображення з’єднань 

деталей (рознімних і нерознімних) та 

використання   довідкової інформації для 

нанесення розмірів і граничних 

відхилень, позначення шорсткості 

поверхонь, відомостей про матеріал 

 

Вимоги стандартів до оформлення 

креслень. Формати і основний напис. 

Масштаби. Креслярські шрифти. Лінії 

креслень. Основні правила нанесення 

розмірів. 

Геометричні побудови. Поділ відрізка 

на дві однакові частини. Поділ кута. 

Поділ відрізка на рівні частини. Поділ 

кола на рівні частини. Спряження. 

Основні поняття проеціювання. 

Прямокутне проеціювання. Побудова 

третьої проекції за двома даними. 

Проекції точок, що лежать на поверхні 

предмета. Зображення. Вигляди. 

Основні поняття, визначення, 

класифікація аксонометричних 

проекцій. Послідовність побудови 

аксонометричних проекцій. Побудова 

аксонометричних проекцій кіл.  

Технічний рисунок. 

Розрізи. Характеристики та визначення 

розрізів. Поєднання вигляду з 

розрізом. Перерізи. Вимоги щодо 

зображення та позначення розрізів і 

перерізів. Умовні графічні позначення 

матеріалів на кресленнях. 

Особливості машинобудівного 

креслення. Види конструкторської 

документації. Загальні відомості про 

з’єднання деталей. Класифікація 

різьби. Кріпильні вироби. Різьбові 

з’єднання. Нерознімні з’єднання. 

Механічні передачі. Пружини. 



деталі.  

Має уявлення про процес  виконання, 

читання та деталювання складальних 

креслеників.  

Має уявлення про призначення та 

послідовність виконання ескізу.  

Має уявлення про види й призначення 

будівельних креслеників; особливості 

зображень на будівельних креслениках. 

Знає визначення, призначення та основні 

види технічних схем. 

Діяльнісний компонент 

Аналізує геометричну форму предмета 

(уявно розділяє предмет на геометричні 

тіла чи їх складові частини). 

Виконує побудову точок перетину 

прямих з геометричними тілами та ліній 

взаємного перетину геометричних тіл. 

Обґрунтовує доцільність вибору  

зображень на кресленику.    

Виконує побудову видів деталей, 

дотримуючись вимог Державних 

стандартів до правил виконання 

графічних зображень.  

Застосовує розрізи та перерізи при 

виконанні креслеників деталей, які мають 

складну форму. 

Застосовує правила зображення з’єднань 

деталей, виконання, читання та 

деталювання складальних  креслеників  в 

процесі проектної діяльності. 

 Використовує технічний рисунок та ескіз 

на різних етапах проектної діяльності.  

Використовує довідкову інформацію про 

нанесення розмірів і граничних 

відхилень, позначення шорсткості 

поверхонь, відомостей про матеріал 

деталі для реалізації технічних, 

технологічних, конструкційних вимог до 

проекту.   

Виконує та читає нескладні будівельні 

кресленики.  

Використовує довідкову інформацію для 

читання та виконання основних видів 

технічних схем. 

Ціннісний компонент 

Усвідомлює значення креслення, як 

знакової системи, у роботі над власним 

проектом. 

Розглядає креслення, як засіб візуалізації 

ідей на етапі їх генерування в процесі 

проектної діяльності.  

Обґрунтовує  доцільність вибору виду 

графічного документу для різних етапів 

Виконання складального креслення. 

Складання специфікації виробу. 

Рекомендації щодо читання та 

виконання складального креслення. 

Виконання ескізів деталей складальної 

одиниці. Послідовність виконання 

ескізів. Позначення шорсткості 

поверхонь. 

Призначення будівельних креслень. 

Фасад, план, розріз. 

Загальні відомості про схеми. 

Практична робота: 

Виконання креслення спряження. 

Креслення загального вигляду. 

Креслення з використанням перерізів і 

розрізів. 

Виконання ескізу деталі. 

Практична робота - Проект: 

Складання та оформлення 

конструкторської документації 

цивільного будівництва. 

Презентація проекту. 
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проектної діяльності. 

Усвідомлює важливість інформації, яка 

закладена в креслениках, для 

виробничого та технологічного процесу. 

Обґрунтовує взаємозв’язок між 

дотриманням вимог до графічного 

зображення та якістю виробу 

К-ть 

год. 

Очікувані результати навчання Зміст навчального матеріалу 

35  

 Знаннєвий компонент 

Розуміє  підприємництво як вид власної чи 

колективної господарської діяльності.  

Знаєоснови правової бази розвитку 

підприємництва, основні функції 

підприємництва, суб'єкти та об'єкти 

підприємницької діяльності. 

Розуміє призначення та послідовність 

створення бізнес-плану. 

Розуміє основні поняття: «ринок», «запити 

споживча», «товар», «вартість», 

«собівартість», «прибуток» тощо, у 

контексті організації власної 

підприємницької справи. 

Називає  рушійні сили розвитку 

підприємництва, ключові поняття власного 

проекту. 

Розрізняє основні види підприємств та їх 

організаційні форми. 

 

Діяльнісний компонент 

Вибирає сфери діяльності. Здійснює пошук   

підприємницьких ідей та їх джерел 

реалізації. Добирає форми організації 

бізнесу. 

Здійснює збір та аналіз маркетингової, 

виробничої та фінансової інформації про 

майбутній бізнес. 

Визначає головне призначення, особливий 

шлях втілення власної справи (бізнес-

проект), що відрізнятиме її від конкурентів.  

Аналізує ризики майбутньої справи: 

характеризує можливості та загрози 

розвитку створюваної справи у зовнішньому 

середовищі.  

Складає та оформляє бізнес-план 

майбутньої справи. 

 

Сутність поняття «підприємництво». 

Історичний розвиток 

підприємництва. Здатність до 

підприємницької діяльності. 

Найвідоміші підприємці світу, 

України. 

Види, функції підприємницької 

діяльності, підприємств. 

Основи правової бази розвитку 

підприємництва. Організація, 

заснування, функціонування і 

регулювання підприємницької 

діяльності в Україні. 

Механізм створення власної справи. 

Умови успіху підприємницької 

діяльності. 

Процедура державної реєстрації 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

Економічна свобода – основна умова 

розвитку бізнесу. 

Основні терміни підприємницької 

діяльності: «ринок», «товар», 

«собівартість», тощо. 

Підприємство як організаційна 

структура підприємництва. Суб’єкти 

та об’єкти підприємницької 

діяльності.  

Практична робота : 

Пошук підприємницької ідеї. Оцінка 

на успіх.   Інноваційний проєкт. 

Інноваційна продукція. Економічний 

ефект. Хіт-парад інновацій. 

 (Вибір ідеї для проєкту) 

 

Підприємницький менеджмент 

(управління). Основні завдання 

менеджменту підприємства. 

Практична робота: 



 

 

 

 

 

 

Ціннісний компонент 

Усвідомлює можливості підприємництва у 

створенні власного добробуту та його 

значення для суспільства. 

Обґрунтовує доцільність організації власної 

справи.  

Усвідомлює необхідність використання 

знань з основ підприємницької діяльності 

для створення прибуткової справи 

Маркетинг у підприємницькій 

діяльності. Збір та аналіз  

маркетингової, виробничої та 

фінансової інформації про майбутній 

бізнес. 

Конкуренція і аналіз впливу на 

підприємницьку діяльність. 

Прибуток і витрати. 

Підприємницький дохід. 

Державне регулювання та підтримка 

підприємництва 

Фінанси. Банки. Кредит. Їх роль у 

системі підприємництва. 

Страхові компанії  їх функціональна 

суть та основні операції. 

Поняття види та функції бірж. 

Рушійні сили розвитку 

підприємництва. 

Інноваційний процес. Класифікація 

інновацій.  

Практична робота:  

Інноваційна та підприємницька 

діяльність. Законодавство України у 

сфері інноваційної діяльності. 

Джерела підприємницьких ідей. 

Основні методи пошуку 

підприємницької ідеї. 

Бізнес-план, його види та складові. 

Етапи розробки бізнес-плану. 

Пошук підприємницьких ідей. 

Формулювання теми проекту. 

Збір та аналіз маркетингової, 

виробничої та фінансової інформації 

про майбутній бізнес. 

Практична робота - Проект: 

Складання та оформлення бізнес-

плану майбутньої справи. 

Презентація проекту. 

 



        ПОГОДЖЕНО 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Курс «Українська мова» завершує базову освіту здобувачів освіти. 

Програма складена відповідно до типового навчального плану. Предмет 

вивчається протягом трьох курсів: на І курсі - 60 годин, на ІІ курсі – 39 годин, на 

ІІІ курсі - 41 година. 

Навчальна програма розроблена на основі положень Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти. 

 У контексті ключових підходів сучасної освіти (компетентнісний, 

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

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

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

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

стати носіями культури свого народу, ініціаторами відновлення й збереження 

найкращих культурних традицій свого народу. 

 При цьому особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує 

розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших 

здібностей учнів. 

Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних 

компетентностей. 

До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися 

державною, рідною  та іноземними мовами, математична і базові 

компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-

комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і 

здоров'язбережувальна компетентності, а до предметних (галузевих) - 

комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна естетична, природничо-

наукова і математична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, 

суспільствознавча, історична і здоров'язбережувальна компетентності. 

Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, 

застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції 

до соціокультурного та природного середовища. 

Предметна мета – формування компетентного мовця, національно свідомої, 

духовно багатої мовної особистості. 

Завдання вивчення української мови: 

- формування ціннісного ставлення до української мови як державної мови 

України; 

- формування предметної і ключових компетентностей; 

- формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, 

системи загальнолюдських, національних, особистісних ціннісних орієнтирів; 

- навчання засобами мови пізнавати світ, облаштовувати гармонійне 

співіснування в ньому;  

- зберігати й передавати культурні набутки, виражати емоції й почуття, 

розв’язувати життєві проблеми; 

- формування мовленнєвої культури, раціональної мовленнєвої поведінки; 

- розвиток логічногоі критичного мислення, творчої уяви; 

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

усвідомленню краси й естетики української мови. 

  Змістові лінії визначають суть процесу навчання української мови: 



мовленнєва змістова лінія орієнтує роботу викладача на всебічний 

розвиток учнів, формування їх як компетентних мовців, передбачає системну 

цілеспрямовану роботу на кожному уроці над збагаченням активного словника, 

засвоєнням мовленнєвих жанрів, формуванням навичок ефективної комунікації, 

набуттям досвіду розв’язання життєвих проблем засобами мови; 

     мовна змістова лінія визначає перелік важливих для засвоєння питань 

теорії мови, що є базовими для формування навичок нормативного мовлення, 

мовленнєвої культури; 

необхідність діяльнісної змістової лінії зумовлена мета предметним 

характером предметних знань і необхідністю занурення учнів як суб’єктів 

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

набувають суб’єктного досвіду, опановують різні стратегії мовленнєвої 

діяльності; 

     соціокультурна змістова лінія покликана забезпечувати системність 

патріотичного, морального,  

естетичного виховання учнів, реалізовувати завдання соціалізації молоді, 

бути орієнтиром у  

спрямуванні навчання на оволодіння всіма ключовими компетентностями. 

      У мовленнєвій лінії подано перелік рекомендованих видів роботи, які 

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

забезпечують повноцінний мовленнєвий розвиток ліцеїстів, бо комплексно 

охоплюють формування всіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, 

читання, говоріння і письма).  

 

Соціокультурна змістова й наскрізні лінії 

Соціокультурна змістова лінія покликана забезпечувати системність 

патріотичного, морального, естетичного виховання учнів, реалізовувати 

завдання соціалізації молоді, бути орієнтиром у спрямуванні навчання на 

оволодіння всіма ключовими компетентностями. 

      Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» спрямовує 

діяльність викладача й учнів на формування соціальної активності, 

відповідальності й екологічної свідомості, усвідомлення сталого розвитку, 

готовності брати участь у розв’язанні питань довкілля і розвитку суспільства; 

конкретизує роботу зі збереження й захисту навколишнього середовища. 

      Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність» сприяє 

формуванню соціальної й громадянської компетентностей, розкриває суть 

поняття «відповідальний громадянин», визначає вектори його діяльності. 

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

формування безпечного для життя й діяльності середовища, орієнтуючи на  

розвиток учня як духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінного 

громадянина, що дотримується здорового способу життя.  

     Метою наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» є 

навчання молодого покоління українців ощадливості, раціонального 

використання коштів, планування витрат; стимулювання у них лідерських 

ініціатив, прагнення успішно діяти в технологічному швидкозмінному 

середовищі. 

Добір навчального змісту здійснено з урахуванням таких дидактичних і 

методичних принципів: 



1) соціальної доцільності (засвоєний навчальний матеріал і сформовані на 

його основі вміння й навички зумовлені системою соціальних цінностей і 

очікувань); 

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

елементів, що забезпечують гармонійну реалізацію загальноосвітніх і 

предметних завдань); 

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

між викладачем і учнями); 

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

учнів, прогнозування майбутніх успіхів); 

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

вміння й навички мають прикладний характер, можливість застосування не 

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

 

Організація освітнього процесу: форми і методи, технології навчання 

      Формами та методами організації можуть бути: рольові ігри, вільне 

письмо, словесне малювання, дослідницька діяльність, захист проектів, 

презентації, мовна дуель, синтез думок, коло ідей, мікрофон, мозковий штурм, 

аналіз ситуації, «дерево рішень», «ти – редактор», «спіймай помилку», словесне 

моделювання, «займи позицію», лінгвістична загадка, незакінчений ланцюжок, 

що сприяють загальному розвитку учнів, здатних комунікативно виправдано 

користуватися засобами рідної мови. 

Це і відтворення змісту прослуханого або прочитаного тексту за 

питаннями, щоб потім переказати його в цілому;  

- переказ прочитаного з використанням ілюстрацій до тексту, що наочно 

вказують послідовність змісту;  

- придумування ілюстрацій до опрацьованого тексту з наступним 

переказуванням його; 

- переказ за поданим планом;  

- розповіді учнів про побачене, пережите; 

- з поданих слів скласти речення, поставити їх у потрібній формі;  

- правильно будувати речення різних типів;  

- конструювати речення різні за інтонацією, емоційним забарвленням. 

Пропонується проведення уроків-практикумів, семінарів, консультацій, 

застосування технології розвитку критичного мислення, інтерактивного 

навчання, інформаційно-комп’ютерних  технологій, які на сучасному етапі 

життя на уроках української мови виділяють як інноваційні. 

Викладач на власний розсуд може змінити розподіл годин між темами. 

Години резервного навчального часу викладач може використати на свій розсуд 

для глибшого вивчення або повторення певного навчального матеріалу з 

урахуванням здібностей і навчальних можливостей учнів або для тематичного 

оцінювання (уроків систематизації та узагальнення). 

 

Форми, способи і засоби перевірки та оцінювання результатів 

навчання 

Вивчення курсу «Українська мова» передбачає два види контролю: 

поточний - контроль під час вивчення теми (усне опитування, тестування, 

самостійні роботи, захисти проектів і проведених досліджень тощо). 



підсумковий – контроль наприкінці вивчення розділу (теми): 

фронтальні(диктант, письмовий переказ і письмовий твір) та індивідуальні 

(діалог, усний переказ, усний твір)  види контрольних робіт, тести,  бесіди 

тощо). 

Оцінюючи результати навчальної діяльності учнів з української мови, 

необхідно враховувати рівень засвоєння теоретичних знань і сформованості 

практичних умінь, досвід творчої діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І курс - 60 годин 

Українська мова 

№ 

п/п  

К-ть 

год. 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 
Зміст навчального матеріалу 

1. 2 год Вступ 

  Знаннєвий компонент 

розуміє суть понять «лексикографія», «словник», 

«довід- ник», «довідкова література»; 

називає основні типи словників; 

усвідомлює важливість умінь систематизувати, 

зіставляти, аналізувати, узагальнювати й 

використовувати інформацію, яка міститься в 

лексикографічних джерелах, довідниках, 

ресурсах мережі Інтернет. 

Діяльнісний компонент 

організовує свою діяльність (мотивує, ставить 

цілі, планує прогнозує, контролює, здійснює 

рефлексію, коригує); 

володіє ефективними прийомами пошуку 

необхідної інформації в різних 

лексикографічних джерелах, зіставляє й 

аналізує її; 

користується у разі потреби, 

лексикологічними джерела- ми, виділяє 

необхідну інформацію з лексичних словників 

різного типу (тлумачного, словника синонімів, 

антонімів, іншомовних слів, фразеологічного та 

ін.) і довідників, у тому числі мультимедійних; 

висловлює припущення про достовірність 

наявної інформації;  

виявляє недостовірність одержуваної 

інформації, прогалини в інформації й заповнює 

їх;  

використовує знайдену інформацію для 

пояснень як докази й факти в різних 

навчальних і практичних ситуаціях, ситуаціях 

моделювання й проектування. 

Ціннісний компонент 

демонструє любов і повагу до рідного слова, 

гордість за багатство і красу української мови; 

висловлює своє ставлення до знайденої 

інформації; 

Емоційний компонент 

виражає засобами мови адекватні почуття і 

враження від результатів роботи. 

Поведінковий компонент 

відповідально ставиться до кожного вжитого 

слова; демонструє інтерес до нових слів й 

активність у збагаченні власного 

словникового запасу. 

Лексикографія. Сучасні 

лексикографічні джерела: 

словники, довідкова література 

(у  тому числі на електронних 

носіях).  

Інформативна й нормативна 

функції їх.  

Основні типи словників.  

Довідкові медіаресурси. 

2 12 год Поняття норми   в сучасній українській літературній мові. Лексична 

норма 

  Знаннєвий компонент 

розуміє суть понять «лексична норма», 

«лексичне значення слів», «лексична 

сполучуваність слів», «слово і контекст», 

Поняття норми в сучасній 

українській літературній мові 

Нормативне й ненормативне 

мовлення. Типи норм. 



«лексична помилка»; 

розуміє суть понять «порушення лексичної 

норми», «фразеологізми», «стилістичне 

забарвлення фразеологізмів»; пояснює 

загальні принципи класифікації 

словникового складу української мови; 

пояснює найпоширеніші випадки 

порушення лексичної норми;  

визначає роль і стилістичні можливості 

вивчених лексичних одиниць, 

комунікативно доцільно використовує їх у 

власному мовленні; 

визначає роль і доречність використання 

фразеологіч- них засобів мови, стилістичну 

функцію їх;  

розуміє відмінності між лексичними, 

фразеологічни- ми синонімами; доречно 

використовує їх у тексті; 

усвідомлює відмінність між 

фразеологічними синонімами й 

антонімами; використовує лексичну 

синонімію як засіб виправлення 

невиправданих повторів, як засіб зв’язку 

речень у тексті; 

правильно й доречно використовує 

фразеологізми відповідно до стилістичного 

забарвлення їх. 

Діяльнісний компонент 

організовує свою діяльність (мотивує, 

ставить цілі, планує, прогнозує, контролює, 

здійснює рефлексію, коригує); організовує 

й планує навчальне співробіт- ництво з 

викладачем та одногрупниками;  

працює в групі й набуваєдосвіду такої 

роботи;  

дотримується лексичної норми в усних і 

писемних висловленнях; уживає слова 

відповідно до їхніх лексичних значень, 

правильно використовує у мовленні 

багатозначні слова, синоніми, антоніми, 

омоніми, слова в переносному значенні з 

урахуванням стилю мовлення;  

додержується лексичної сполучуваності 

слів; 

виявляє й усуває порушення лексичних 

норм, норм слововживання; оцінює власне 

й чуже мовлення з погляду точного, 

доречного й виразного слововживання; 

висловлює критичне ставлення стосовно 

вживання українських слів у невластивому 

їм значенні, невмотивованого використання 

запозичень; аналізує різні ситуації 

мовлення, виділяє учасників спілкування, 

визначає їхні наміри; 

 

Лексична норма 

Лексична помилка. 

Лексичне значення слова. 

Слово і контекст; залежність 

значень слова від контексту.  

Слововживання: вибір слова, 

лексична сполучуваність.  

Слова власне українські й 

запозичені. Виправдані й 

небажані запозичення. 

Лексичні й фразеологічні 

синоніми, антоніми. 

Синонімічне багатство 

української мови.  

Пароніми. Запобігання помилок 

у вживанні паронімів.  

Найпоширеніші випадки 

порушення лексичної норми. 

Кальки з інших мов, недоречне 

вживання українських слів у 

невластивому їм значенні.  

Основні групи фразеологізмів, 

багатозначність, синонімія й 

антонімія фразеологізмів. 

Уживання слів у 

фразеологізмах відповідно до 

їхнього стилістичного 

забарвлення. 

Утвердження лексичної норми 

в словниках української мови 

(повторення й узагальнення).  
 

 



практично засвоює морально-етичні й 

психологічні принципи спілкування і 

співпраці; 

висловлює міркування й пропозиції щодо 

гармонізації спілкування. 

Ціннісний компонент 

виявляє в текстах та обґрунтовує 

особистісні й загальнолюдські цінності;  

висловлює власне розуміння цінностей.  

демонструє повагу до  себе й інших, 

добираючи і вживаючи потрібні слова. 

Емоційний компонент 

висловлює адекватні почуття і враження 

від почутого й прочитаного; 

уміє керувати почуттями відповідно до 

обставин.  

Поведінковий компонент 

демонструє на уроках активність, 

ініціативність, відповідальність, 

комунікабельність, уміння налагоджувати 

стосунки під час групової діяльності. 

3 9 год Практична риторика 

  Знаннєвий компонент 

розуміє суть понять «риторика», 

«мовленнєва ситуа- ція», «мовець», 

«аудиторія», «текст», «комунікатив- ний 

намір», «мовленнєвий вчинок»; 

усвідомлює важливість риторики й 

риторичних умінь; 

називає умови успішного спілкування; 

риси, притаманні цікавому мовцеві, 

гарному співрозмовни- кові; називає етапи 

підготовки виступу; 

відрізняє мовленнєву дію й мовленнєвий 

вчинок; 

виявляє комунікативні наміри мовця. 

Діяльнісний компонент 

організовує свою діяльність (мотивує, 

ставить цілі, планує, прогнозує, контролює, 

здійснює рефлексію, коригує); володіє 

навичками ознайомлювального й 

вивчального читання; уміє моделювати 

аудиторію;  

налагоджує контакт зі слухачем 

(слухачами);  

визначає естетичні риси мовлення; 

аналізує чужий і власний текст; 

висловлює припущення щодо ролі 

риторичних знань у житті людини; 

виявляє причини успішного мовлення; 

знаходить і зіставляє різні тексти 

публічних виступів; пропонує способи 

вдосконалення риторич- них навичок, 

набуття досвіду виступати публічно; 

Риторика як мистецтво, 

наука й навчальна 

дисципліна. 

Роль риторики в сучасному 

світі. 

Мовленнєва ситуація. 

Елементи мовленнєвої ситуації 

(мовець (адресат), слухач 

(аудиторія), предмет мовлення, 

умови успішного спілкування. 

Особистість мовця 

(чарівність, артистизм, 

упевненість у собі, щирість, 

обізнаність, об’єктивність, 

доброзичливість). Риси гарного 

співрозмовника. Вимоги до 

мовлення оратора. 

Комунікативний стан мовця. 

Аудиторія (слухач, слухачі). 

Види слухання. Цілі слухання. 

Моделювання аудиторії. 

Контакт з аудиторією. Прийоми 

налагодження контакту.  

Текст як одиниця 

спілкування. Етапи підготовки 

тексту виступу. Види читання і 

записування тексту виступу. 

Естетика тексту. 

Ефективність мовлення. 

Стратегія і тактика мовленнєвої 

поведінки. Комунікативний 

намір.  



готує текст виступу; виступає публічно; 

порівнює, аналізує, оцінює мовленнєві 

вчинки тощо. 

Ціннісний компонент 

висловлює своє ставлення до риторики; 

відчуває відповідальність за мовленнєві 

вчинки;  

розглядає мову й уміння спілкуватися як 

цінність; 

має в домашній бібліотеці зразки гарних 

публічних промов, словники, довідники. 

Емоційний компонент 

відчуває задоволення від добре 

виголошеної промови; 

уболіває за результати своєї роботи; 

захоплюється гарними промовами відомих 

ораторів, прагне наслідувати їх. 

Поведінковий компонент 

ініціює обговорення публічних промов; 

висловлює пропозиції щодо вдосконалення 

риторичної майстер- ності; демонструє 

впевненість під час виголошення промови; 

бере на себе відповідальність за свої 

мовленнєві вчинки; демонструє 

небайдужість, активність у розгляді 

питань теми. 

Мовленнєвий вчинок. 

Мовленнєва подія. 

 

 

4 7 год Орфоепічна норма 

  Знаннєвий компонент 

розуміє суть понять «норма», 

«орфоепія», «орфое- пічна помилка», 

«орфоепічна норма», «милозвуч- ність», 

«наголос», «логічний наголос»; 

усвідомлює важливість дотримання 

орфоепічної норми для сучасного 

компетентного мовця; 

Діяльнісний компонент 

організовує свою діяльність (мотивує, 

ставить цілі, планує, прогнозує, контролює, 

здійснює рефлексію, коригує); 

виявляє й аналізує факти порушення 

орфоепічної норми; працює з орфоепічним 

словником і словником наголосів; 

співвідносить в уяві звук і букву;  

аналізує своє й чуже усне мовлення; 

добирає дода- ткову інформацію з теми; 

висловлює припущення про важливість 

орфоепічної норми. 

Ціннісний компонент 

висловлює своє ставлення до чужих 

думок; 

відчуває відповідальність за 

мовленнєвий вчинок, дотримання 

орфоепічної норми у власному мовленні. 

Емоційний компонент 

Орфоепічна помилка. 

Орфоепічний словник. 

Поняття милозвучності. 

Чергування у//в, і//й як засіб 

милозвучності.  

Основні правила вимови 

голосних звуків. 

Основні правила вимови 

приголосних звуків. 

Наголос. Основні правила 

наголошування слів. 

Нормативний наголос.  

Варіантне наголошування слів в 

українській мові.  

Словорозрізнювальний наголос.  

Форморозрізнювальний 

наголос.  

Діалектний наголос.  

Складні випадки 

наголошування слів. 



висловлює адекватні почуття і враження 

від сприйнятого на слух чужого мовлення, 

читання текстів різних жанрів і стилів. 

Поведінковий компонент 

ініціює обговорення складних або 

суперечливих питань з теми; висловлює 

пропозиції щодо вдоскона- лення культури 

мовлення; 

демонструє бажання долати труднощі в 

опануванні теми; 

виявляє активність у розгляді питань теми. 

5 22 год Орфографічна норма 

  Знаннєвий компонент 

з’ясовує суть понять «орфографічна 

норма», «орфограма», «орфографічна 

помилка», «орфографічний словник»; 

усвідомлює важливість дотримання 

орфографічної норми для сучасного 

компетентного мовця; 

знає правила українського правопису. 

Діяльнісний компонент 

організовує свою діяльність (мотивує, 

ставить цілі, планує, прогнозує, контролює, 

здійснює рефлексію, коригує); виявляє й 

пояснює порушення орфографіч- 

ної норми; працює з орфографічним 

словником; 

застосовує знання на практиці;  

аналізує факти порушення 

орфографічних норм; 

висловлює припущення про написання того 

чи того слова; виявляє аналогії в написанні 

слів (гривень – пісень); знаходить і аналізує 

додаткову інформацію з теми. 

Ціннісний компонент 

висловлює своє ставлення до написаного 

(прочи- таного), відчуває відповідальність 

за дотримання орфографічних норм. 

Емоційний компонент 

висловлює адекватні почуття і враження 

від почутого або прочитаного; 

відчуває задоволення від власних 

досягнень. 

Поведінковий компонент 

ініціює обговорення складних або 

суперечливих питань з теми; 

висловлює пропозиції щодо 

вдосконалення культури мовлення; 

демонструє небайдужість до труднощів 

в опануванні теми однокласниками, 

активність у розгляді питань теми; 

сприймає орфографічну грамотність як 

статусну річ;демонструє наміри 

щодовдосконалення власної орфографічної 

Орфограма. Орфографічна 

помилка. 

Орфографічний словник. 

Принципи української 

орфографії. 

Ненаголошені е, и в корені 

слова. 

Апостроф. 

Позначення м’якості 

приголосних. 

Чергування голосних. 

Чергування приголосних в 

українській мові.  

Зміни приголосних при збігові 

їх у процесі словотворення. 

Спрощення приголосних. 

Подвоєння та подовження 

приголосних. 

Правопис префіксів. 

Правопис суфіксів. 

Уживання великої літери. 

Правила перенесення слів із 

рядка в рядок. 

Написання складних слів разом, 

окремо, з дефісом. 

Написання слів іншомовного 

походження. Правило 

«дев’ятки». 

Складні випадки написання 

прізвищ. 

Складні випадки написання 

географічних назв. 

Розрізнення прислівників і 

співзвучних сполук (збоку – з 

боку, зрештою – з рештою, 

всередині  – в середині тощо). 

Правила написання їх. 

Написання не, ні з різними 

частинами мови 

Правила графічних скорочень 

слів. 



грамотності. 

6 8 год Морфологічна норма 

  Знаннєвий компонент 

розуміє суть поняття «морфологічна 

норма»; 

усвідомлює зв’язок морфологічної норми з 

граматичним значенням і граматичними 

категоріями самостійних і службових 

частин мови; розрізняє морфологічні 

норми, пов’язані з особливостями 

класифікування, словозміни, вживання й 

поєднання різних частин мови в усному 

мовленні й на письмі; 

знає норми вживання самостійних та 

службових частин мови в усному та 

писемному мовленні; 

виявляєй аналізує порушення 

морфологічних норм; 

додержує правил написання відмінкових 

закінчень відмінюваних частин мови; 

коментує норми використання самостійних 

і службо- вих частин мови та узгодження 

їх, покликаючись на правила та граматичні 

закономірності слововживання 

Діяльнісний компонент 

організовуєвласну діяльність щодо 

засвоєння морфологічних норм української 

мови (визначає мету, цілі засвоєння 

навчального матеріалу, пов’язує вивчене з 

теми із практичною діяльністю);  

планує і проеціює застосування здобутих 

знань, набутих умінь і навичок у 

позанавчальних комунікативних ситуаціях; 

проводить рефлексію власної мовленнєвої 

діяльності з погляду додержання 

морфологічних норм, за потреби корегує її; 

користується словниками, довідковою 

літературою й електронними ресурсами для 

перевірки й удоскона- лення власного рівня 

засвоєння морфологічної норми; аналізує 

усні й письмові тексти з погляду 

додержання морфологічних норм. 

Ціннісний компонент 

висловлює критичне ставлення до 

опрацьованого дидактичного матеріалу. 

Поведінковий компонент 

відчуває відповідальність за власний рівень 

мовленнєвої культури, зокрема за 

додержання морфологічних норм в усному 

й писемному мовленні; ініціює конкретні 

заходи, бере участь у моделюванні 

навчальних ситуацій, спрямованих на 

поліпшення умов засвоєння морфологічних 

норм; 

Морфологічна помилка. 

Іменник. 

Рід іменників (складні випадки 

узгодження роду іменників 

типу кір, дріб, біль, нежить, 

пил, степ, ступінь, путь та ін. з 

іншими частинами мови).  

Паралельні родові форми 

іменника 

 (зал – зала, птах – птаха, 

плацкарт – плацкарта тощо). 

Іменники чоловічого та 

жіночого роду, що означають 

назви людей за діяльністю 

(поет – поетеса, поетка; 

директор – директорка, 

робітник – робітниця та ін.).  

Іменники спільного і 

подвійного роду. Визначення 

роду невідмінюваних іменників 

та абревіатур, правила 

вживання їх. 

Іменники, що мають лише 

форму однини або множини.  

Складні випадки відмінювання 

іменників.  
 



висловлює пропозиції щодо подолання 

труднощів у засвоєнні проблемних питань з 

теми; 

демонструє небайдужість у розгляді 

питань додержання морфологічних норм, 

помічає і коректно виправляє морфологічні 

помилки у власних і чужих усних і 

письмових текстах. 

 

 

 

ІІ курс – 39 годин 

Українська  мова 

 

 

№ 

п/п  

К-ть 

год. 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 
Зміст навчального матеріалу 

1 22 год Морфологічна норма 

  Знаннєвий компонент 

розуміє суть поняття «морфологічна 

норма»; 

усвідомлює зв’язок морфологічної норми з 

граматичним значенням і граматичними 

категоріями самостійних і службових 

частин мови; розрізняє морфологічні 

норми, пов’язані з особливостями 

класифікування, словозміни, вживання й 

поєднання різних частин мови в усному 

мовленні й на письмі; 

знає норми вживання самостійних та 

службових частин мови в усному та 

писемному мовленні; 

виявляєй аналізує порушення 

морфологічних норм; 

додержує правил написання відмінкових 

закінчень відмінюваних частин мови; 

коментує норми використання самостійних 

і службо- вих частин мови та узгодження 

їх, покликаючись на правила та граматичні 

закономірності слововживання 

Діяльнісний компонент 

організовуєвласну діяльність щодо 

засвоєння морфологічних норм української 

мови (визначає мету, цілі засвоєння 

навчального матеріалу, пов’язує вивчене з 

теми із практичною діяльністю);  

планує і проеціює застосування здобутих 

знань, набутих умінь і навичок у 

позанавчальних комунікативних ситуаціях; 

проводить рефлексію власної мовленнєвої 

Закінчення іменників і відміни 

в орудному відмінку. 

Закінчення іменників 

чоловічого роду ІІ відміни в 

родовому відмінку. Відмінкові 

закінчення іменників з 

конкретним та абстрактним 

значенням (терміна – терміну, 

феномена – феномену). 

Паралельні закінчення  

іменників чоловічого роду 

давального відмінка (-ові, -еві 

(-єві) , -у (-ю) ); іменників  

знахідного відмінка (назв 

побутових предметів (узяв 

олівець – узяв олівця, написав 

лист – написав листа); 

іменників місцевого відмінка 

однини (на коні – на коневі, в 

ліжку – на ліжкові, в гаї – в 

гаю, на торзі – на торгу); 

іменників місцевого відмінка 

множини (кістьми – костями, 

крильми – крилами, чобітьми – 

чоботями тощо).  

Закінчення іменників ІІІ 

відміни в орудному відмінку. 

Словозміна іменників ІV 

відміни.  

Особливості кличного відмінка.  

Творення й відмінювання 

чоловічих та жіночих імен по 



діяльності з погляду додержання 

морфологічних норм, за потреби корегує її; 

користується словниками, довідковою 

літературою й електронними ресурсами для 

перевірки й удоскона- лення власного рівня 

засвоєння морфологічної норми; аналізує 

усні й письмові тексти з погляду 

додержання морфологічних норм. 

Ціннісний компонент 

висловлює критичне ставлення до 

опрацьованого дидактичного матеріалу. 

Поведінковий компонент 

відчуває відповідальність за власний рівень 

мовленнєвої культури, зокрема за 

додержання морфологічних норм в усному 

й писемному мовленні; ініціює конкретні 

заходи, бере участь у моделюванні 

навчальних ситуацій, спрямованих на 

поліпшення умов засвоєння морфологічних 

норм; 

висловлює пропозиції щодо подолання 

труднощів у засвоєнні проблемних питань з 

теми; 

демонструє небайдужість у розгляді 

питань додержання морфологічних норм, 

помічає і коректно виправляє морфологічні 

помилки у власних і чужих усних і 

письмових текстах. 
 

батькові. 

Прикметник. 

Відмінкові закінчення 

прикметників. 

Вищий і найвищий ступені 

порівняння прикметників. 

Синонімічні способи 

вираження різного ступеня 

ознаки, 

використання прислівників 

дуже, вельми, занадто, мало, 

вкрай, зовсім, особливо, трохи, 

дещо, злегка та ін., вживання 

прикметникових суфіксів і 

префіксів зі значенням 

суб’єктивної оцінки 

(величезний, манюсінький, 

тонкуватий, завеликий, 

старенький, предобрий). 

Прислівник. Ступені 

порівняння. 

Прикметники, що перейшли в 

іменники. 

Числівник. 

Складні випадки узгодження й 

відмінювання числівника. 

Дієслово, дієслівні форми. 

Складні випадки словозміни 

дієслів дати, їсти, відповісти, 

бути та ін. Паралельні форми 

вираження наказового способу 

дієслів 1 та 2 особи множини 

(ходімо – ходім, візьміте – 

візьміть, визначте – визначіть, 

підтвердьте – підтвердіть). 

Активні й пасивні 

дієприкметники 

Поняття мовної стійкості. 

Джерела, що живлять мовну 

стійкість.  
 

2 1 год Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості 

  Знаннєвий компонент 

розуміє суть понять «мовна особистість», 

«мовна стійкість»; 

усвідомлює важливість поняття «мовна 

стійкість»; знає особливості вияву цієї 

риси. 

Діяльнісний компонент 

організовує свою діяльність (мотивує, 

ставить цілі, планує, прогнозує, контролює, 

здійснює реф лексію, коригує); добре 

володіє українською мо- вою; непохитно 

користується у побуті й навчанні 

  
Поняття мовної стійкості. 

Джерела, що живлять мовну 

стійкість.  

 

     
 



українською мовою; 

висловлює припущення щодо важливості 

цієї риси мовної особистості; аналізує риси, 

досвід і поведінку мовної особистості. 

Ціннісний компонент 

демонструє:  

готовність і потребу повсякчас 

спілкуватися державною мовою; 

готовність висловлювати власну думку; 

жвавий інтерес до дискусійних мовних 

питань; 

упевненість у своїх переконаннях, 

цінностях. 

Емоційний компонент 

розвиває власні мовні смаки й мовне 

чуття. 

Поведінковий компонент 

демонструє високу культуру поведінки. 

3 16 Практична риторика 

  Знаннєвий компонент 

розуміє суть понять «суперечка», 

«дискусія», «дис-ут», «полеміка», «теза», 

«аргумент», «сильний аргу-мент», 

«слабкий аргумент»; усвідомлює життєву 

важливість діалогу ; знає різновиди 

суперечок; 

називає правила ведення суперечок. 

Діяльнісний компонент 

організовує свою діяльність (мотивує, 

ставить цілі, планує, прогнозує, контролює, 

здійснює рефлексію, коригує); володіє 

полемічними прийомами; 

добирає аргументи на підтвердження чи 

спростуван- ня висловленої тези; аналізує  

чужі аргументи; 

висловлює припущення про недостовірність 

аргументів; виявляє сильні й слабкі 

аргументи; 

готується до суперечки; 

ставить різноманітні запитання. 

Ціннісний компонент 

готовність до критичного мислення; 

готовність висловлювати власну думку; 

жвавий інтерес до дискусійних питань; 

упевненістьпід час захисту своєї позиції, 

цінностей. 

Емоційний компонент 

висловлює адекватні почуття і враження від 

результатів роботи. 

Поведінковий компонент 

демонструє високу культуру поведінки. 

Суперечка як вид комунікації. 

Різновиди суперечки.  

Правила ведення суперечки. 

Аргументи й докази.  

Полемічні прийоми. 

Мистецтво відповідати на 

запитання. 

Види роботи (рекомендовані): 

визначення теми й мети 

суперечки; 

визначення предмета 

суперечки; 

формування позиції, погляду 

на проблему; 

збирання матеріалу, 

аргументів для виступу; 

збирання інформації про 

учасників суперечки; 

аналіз аргументів суперника; 

спростування позиції 

суперника; 

формулювання запитань 

суперникові; 

дискусія на тему: «Гроші. Навіщо 

збирати? Де зберігати? На що 

витрачати? Як заощаджувати?», 

«Мовна мода – це добре чи 

погано?». 

 

 



ІІІ курс - 41 година 

Українська мова 

№ 

з/п  

К-ть 

год. 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 
Зміст навчального матеріалу 

1 15 год Синтаксична норма 

  Знаннєвий компонент 

розуміє суть понять «синтаксична норма», 

«син- таксичне керування», «синтаксична 

помилка»; 

усвідомлює важливість синтаксичних 

умінь для розвитку мислення й мовлення; 

знає правила побудови складних речень. 

Діяльнісний компонент 

організовує свою діяльність (мотивує, 

ставить цілі, планує, прогнозує, 

контролює, здійснює рефлексію, коригує); 

виявляє порушення синтаксичних зв’язків; 

уміє граматично правильно поєднувати 

слова в реченнях і словосполученнях;  

аналізує в тексті й реченнях приклади 

порушення синтаксичної норми; 

висловлює припущення про взаємозв’язок 

синтак- сичної норми і чіткості, логічності, 

ясності тексту; виявляє у реченнях 

порушення правил синтаксичного 

керування й узгодження; 

пропонує правильні варіанти під час 

редагування тексту й речень. 

Ціннісний компонент 

демонструє: 

здатність логічно мислити; 

жвавий інтерес до своєї мовної освіти, до 

прав людини і питань справедливості в 

суспільстві; 

готовність до навчання з метою 

покращення власної поведінки; 

упевненість у процесі захисту прав 

людини і її цінностей; розуміння зв’язку 

між засвоєнням синтаксичної норми і 

формуванням соціально важливих умінь і 

навичок. 

Емоційний компонент 

висловлює адекватні почуття у процесі 

роботи і враження від результатів її; 

відчуває емоційне задоволення від 

спостереження за красою довкілля. 

Поведінковий компонент 

ініціює нові види роботи; 

ініціює спілкування, обмін інформацією з 

одногрупниками; 

висловлює пропозиції щодо вдосконалення 

граматичного ладу власного мовлення; 

Поняття синтаксичної норми. 

Синтаксична помилка. 

Складні випадки синтаксичного 

узгодження. 

Складні випадки і варіанти 

синтаксично го керування. 

Уживання прийменни ків в і на з 

географіч- ними назвами і прос- 

торовими іменниками. 

Словосполучення з 

прийменником по. 

Словосполучення з 

прийменниками в(у), при, за, із-

за. 

Вживання похідних сполучників. 

Варіанти граматичного зв’язку 

підмета й присудка. 

Пасивні конструкції з дієсловами 

на –ся. 

Синтаксичні конструкції з 

формою на -но, -то.  

Порядок слів у реченні. 

Односкладні й неповні речення. 

Прості ускладнені речення. 

Правила побудови складних 

речень. 

Логічні помилки в складних 

реченнях. 

 

 

 

 



вислов- 

лює пропозиції щодо активізації роботи на 

уроці; 

демонструє небайдужість, активність у 

розгляді питань теми. 

2 15год Пунктуаційна норма 

  Знаннєвий компонент 

розуміє суть понять «пунктуаційна норма», 

«розділові знаки»; усвідомлює важливість 

пунктуаці- йної грамотності; 

називає правила поставлення розділових 

знаків. 

Діяльнісний компонент 

організовує свою діяльність (мотивує, 

ставить цілі, планує, прогнозує, 

контролює, здійснює рефлексію, коригує); 

помічає і виправляє пунктуаційні помилки; 

інтонує текст відповідно до поставлених у 

ньому розділових знаків; 

аналізує  в тексті розділові знаки; 

пропонує варіанти розділових знаків. 

Ціннісний компонент 

демонструє: 

пунктуаційну грамотність; готовність до 

навчання з метою покращення власної 

грамотності; 

жвавий інтерес до літературної мови; 

розуміння зв’язку між пунктуацією й 

інтонацією. 

Емоційний компонент 

виражає за допомогою інтонації почуття 

й емоції під час читання й переказування 

тексту. 

Поведінковий компонент 

ініціює дотримання у школі мовного 

режиму; 

висловлює пропозиції щодо поліпшення 

правописної грамотності; 

демонструє небайдужість, активністьу 

розгляді питань теми. 

Пунктуаційна помилка. 

Тире між підметом і присудком у 

простому реченні. 

Розділові знаки у простих 

реченнях, ускладнених 

- звертаннями; 

- однорідними членами 

речення; 

- відокремленими 

означеннями, прикладками, 

обставинами; 

- вставними словами і 

реченнями. 

Кома в складному реченні. 

Крапка з комою у складному 

реченні. 

Двокрапка у складному реченні. 

Тире у складному реченні.  

Розділові знаки при прямій мові. 

 

3 10 год Стилістична норма 

  

Знаннєвий компонент 

розуміє суть понять «стиль», «стилістична 

норма», «стилістична помилка»; 

розрізняє стилістичне забарвлення 

лексичних і словотворчих засобів мови; 

знаходить у тексті стилістично забарв- 

лені морфологічні засоби, варіанти 

граматичних форм; розрізняє відтінки 

значень простих речень; 

знаходить у реченні стилістично забар- 

влені засоби простого і складного речення; 

усвідомлює важливість стилістичних умінь; 

називає види стилів і розрізняє їх. 

Система функціональних стилів 

сучас ної української мови 

Поняття стилю мовлення. 

Норма літературної мови. 

Стилістична норма. 

Стилістична помилка. 

Стилістичне використання 

багатозначних слів і омонімів, 

сино- німів, антонімів і 

паронімів. 

Стилістичні особливо стіслів 

іншомовного походження. 

Стилістичне забарвлення 



Діяльнісний компонент 

організовує свою діяльність (мотивує, 

ставить цілі, планує, прогнозує, контролює, 

здійснює рефлексію, коригує); 

визначає доречність використання в тексті 

стилістично забарвлених лексичних і 

фразеологічних засобів; здійснює 

синонімічну заміну з метою увиразнення 

стилю; 

проводить заміну стилістично нейтральних 

мовних засобів стилістично забарвленими і 

навпаки; виявляє порушення стилістичної 

норми; 

уміє редагувати текст;  

виявляє у тексті стильові ознаки; 

порівнює тексти різних стилів. 

Ціннісний компонент 

вміння обирати мовно-виражальні засоби 

залежно від мети й ситуації спілкування; 

готовність до навчання з метою 

покращення власного мовлення; жвавий 

інтерес до граматичного багатства 

української мови. 

Емоційний компонент 

висловлює адекватні почуття, відтворені 

автором у тексті. 

Поведінковий компонент 

демонструє небайдужість, активність у 

розгляді питань теми, відповідальність за 

мовні вчинки. 

лексики. Книжна й розмовна 

лексика.  

Оцінна лексика.  

Стилістична роль нео логізмів і 

застарілої лексики.  

Стилістичне забарвле ння 

фразеологізмів. 

Виражальні можливості 

фразеологізмів. 

Стилістичні особливості засобів 

словотвору. 

Стилістичні особливості частин 

мови. 

Вимоги до вживання 

синтаксичних одиниць у різних 

стилях. 
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                                    ПОГОДЖЕНО 

                                                                 на  засіданні методичної комісії  

                                                                        викладачів суспільно- гуманітарної             

                              підготовки                                                                         

                                                                    вiд 30 серпня 2021 протокол № 1 

 

 

Робоча навчальна програма  

з предмета «Українська література»  
 

розроблена на основі навчальної програми з української літератури  

10-11 класів (рівень стандарту), загальноосвітніх навчальних закладів, 

 затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  

від 23.10.2017 № 1407 
 

 

Курс  Предмет  К- ть 

год 
І курс Українська література 50 

ІІ курс Українська література 36 

ІІІ курс Українська література 54 

 Всього  140 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Курс «Українська література» завершує базову освіту здобувачів 

освіти. Програма складена відповідно до типового навчального плану. 

Предмет вивчається протягом трьох курсів: на І курсі – 50 годин, на ІІ курсі – 

36 годин, на ІІІ курсі - 54 години. 

Навчальна програма розроблена на основі положень Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

При цьому особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує 

розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших 

здібностей учнів. 

Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних 

компетентностей. 

До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися 

державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові 

компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-

комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька 

і здоров'язбережувальна компетентності, а до предметних (галузевих) - 

комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна естетична, 

природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та інформаційно-

комунікаційна, суспільствознавча, історична і здоров'язбережувальна 

компетентності. 

Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня, 

застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів 

інтеграції до соціокультурного та природного середовища. 

Метою вивчення української літератури є:  

 – формування гуманістичного світогляду учнів, долучення їх засобами 

художньої літератури до загальнолюдських і національних цінностей; 

 –   виховання національно свідомих громадян України; 

–  естетичний розвиток учнів, підвищення їх загального культурного 

рівня та розширення культурно-пізнавальних інтересів; 

 –  сприяння всебічному розвитку школярів, їх духовному збагаченню, 

активному становленню й самореалізації в сучасному світі. 

Ця мета реалізується через такі завдання вивчення української 

літератури: 

 1. Зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова, 

специфічним «інструментом» пізнання світу й себе в ньому.  

2. Підвищення загальної освіченості учнів, ознайомлення їх із 

найвизначнішими взірцями української народної творчості та художньої 

літератури. 

 3. Формування читацької культури учнів, розвиток у них естетичного 

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

4. Формування стійкого інтересу до української літератури як вагомого 

духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва, виховання 

палкого шанувальника української книги. 

5. Формування гуманістичного світогляду, духовно багатої особистості, з 

високими загальнолюдськими морально-етичними орієнтирами. 



6. Сприяння національному самоусвідомленню та стійкому відчуттю 

приналежності до європейської спільноти. 

7. Вивчення української літератури в національному та світовому 

культурологічному контекстах, у міжпредметних зв’язках. 

8. Розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, критичного 

мислення, культури полеміки, уміння аргументовано доводити власну думку. 

9. Вироблення вміння компетентно орієнтуватися в інформаційно-

комунікативному сучасному просторі, застосовувати здобуті на уроках 

літератури знання, практичні навички для їх використання в практичному 

житті. 

10. Розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності вчитися 

впродовж життя. 

Виконання цих завдань, як і досягнення мети літературної освіти, 

сприятимуть формуванню предметної (літературної) і ключових 

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

особистісного саморозвитку. 

Українська література як навчальний предмет має досить значний 

потенціал для реалізації наскрізних ліній: 

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

формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної 

свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться 

до довкілля, усвідомлюючи важливість сталого розвитку для збереження 

довкілля й розвитку суспільства.  

Метою наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування 

відповідальних членів громади й суспільства, які розуміють принципи й 

механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи; 

ґрунтується у своїй діяльності на культурні традиції і вектори розвитку 

держави. 

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

емоційно, соціально й фізично повноцінними членами суспільства, здатних 

дотримуватися здорового способу життя, допомагати у формуванні 

безпечного здорового життєвого середовища.  

Наскрізна лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» 

забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних 

аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, 

запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові 

лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному 

швидкозмінному середовищі. 

 Курс української літератури рівня стандарту сформовано за 

тематично-хронологічним принципом. 

 Це сприяє більшій можливості через естетико-літературознавчі 

категорії, поняття, залучаючи й біографію письменника, зацікавити учнів 

якісними художніми творами національного мистецтва, відповідно 

активізувати морально-етичний потенціал цих творів, потенціал ключових 

суспільно-ціннісних компетентностей, а також загалом змінити усталений, 

певною мірою застарілий імідж української літератури на цілісній карті 

світової літератури. 



 

Організація освітнього процесу: форми і методи, технології навчання 

Видами уроків літератури можуть бути: урок-екскурсія, урок-подорож, 

урок-диспут, урок-літературна гостина, урок-усний журнал, урок-суд, урок-

казка, урок-поетичний турнір, урок-огляд знань, урок-пошук, урок-відкриття, 

урок-дослідження, урок-портрет та інші. Вони спрямовані на розвиток 

естетичного смаку учнів, культуру образного бачення, критичне мислення, на 

розуміння особливостей світовідчуття українців, національного характеру, 

народної моралі та етики; усвідомлення  важливості культурної 

самоідентифікації особистості; розуміння взаємозв’язку конкретного із 

загальним. 

№ 

п/п  
К-ть 

год. 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 
Зміст навчального матеріалу 

1 11 

год 

ВСТУП. РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА 

  Предметні компетентності 

характеризує в загальних рисах 

суспільно-культурні умови розвитку 

літератури 1870-1890 рр.; 

розповідає про письменника, називає  

його основні твори; коментує оцінку 

І.Франком творчого доробку І.Нечуя-

Левицького; визначає жанр твору; 

коментує проблематику повісті; 

характеризує образи-персонажі, 

засоби їх зображення; порівнює 

образи дійових осіб; пояснює 

авторську позицію; виокремлює 

засоби комічного у творі, пояснює 

їхню роль.  

Ключові компетентності 

установлює причинно-наслідкові 

зв’язки між подіями твору; 

висловлює власну думку про 

 українську 

ментальність, національний характер, 

народну мораль і етику; застосовує 

набуті знання для порівняння творів 

української та зарубіжної 

літератур;зіставлення специфіки 

розкриття теми в різних видах 

мистецтва; визначає роль і місце 

української літератури у світовому 

контексті. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення основних рис 

української ментальності, її значення 

для самопізнання й успішної реалізації 

Українська література другої половини 

ХІХ ст. у контексті розвитку тодішнього 

суспільства, культури, мистецтва. Новий 

етап національно-визвольного руху, 

культурно-просвітницька діяльність 

«громад». Періодичні видання. Розвиток 

реалізму, натуралізму, пізній романтизм. 

Тодішні поезія, драматургія. Особливості 

реалістичної прози. 

Іван Нечуй-Левицький 

«Кайдашева сім’я» 

Життя і творчість письменника як новий 

імпульс української літератури 

(«Колосальне всеобіймаюче око України» 

(І.Франко)). «Кайдашева сім’я» – 

соціально-побутова повість-хроніка. 

Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність 

проблеми батьків і дітей. Колоритні 

людські характери в повісті.Українська  

ментальність,  гуманістичні традиції 

народного побуту й моралі. Ствердження 

цінностей національної етики засобами 

комічного.  



в сучасному суспільстві. 

 

  Предметні компетентності 

знає про життя прозаїка, його основні 

твори; розповідає про історію 

написання роману; коментує його 

сюжет (1,4 частини); характеризує 

головні образи-персонажі, зокрема 

Чіпки, пояснює його поведінку 

психологічними чинниками; визначає 

роль головних жіночих образів у 

творі, розкриває їх.  

Ключові компетентності 

порівнює роман  із «Кайдашевою 

сім’єю» І.Нечуя-

Левицького;знаходить спільне та 

відмінне в художній манері прозаїків; 

коментує власне розуміння понять 

честі, справедливості, людської 

гідності й можливі способи їхнього 

ствердження; переконливо й 

толерантно висловлює власні 

судження про ці поняття. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення значення правильності 

життєвого вибору для становлення й 

ствердження людини. 

 

Панас Мирний (П.Рудченко) 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (1, 4 

частини) 

Основне про життєвий і творчий шлях. 

Загальна характеристика творчості. 

Перший український соціально-

психологічний роман, свідчення його 

можливостей у художньому дослідженні 

дійсності. Співавторство з І.Біликом. 

Широта представлення народного життя. 

Шлях Ничипора Варениченка: від 

правдошукацтва до розбійництва. Жіночі 

образи, ствердження народних поглядів на 

духовне здоров’я людини.  

2 8 

год 

Предметні компетентності 

розповідає про історію виникнення 

«театру корифеїв», його склад, 

популярність; називає авторів творів, 

написаних для професійного 

українського театру; знає про першу 

народну артистку України (УСРР). 

Ключові компетентності 

розуміє специфіку виражальних 

засобів театрального мистецтва. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Прищеплення любові до театру, 

розвиток уміння цінувати красу й 

художню досконалість драматичного 

мистецтва. 

Виховання відчуття гордості за «театр 

корифеїв», що зіграв важливу роль у 

формуванні національної 

самосвідомості народу. 

Предметні компетентності 

знає основне з життєвого і творчого 

шляху драматурга; розуміє причини 

просвітницьких ідейних пріоритетів 

світогляду письменника; визначає 

жанр драматичного твору; знає зміст 

п’єси «Мартин Боруля»; розповідає 

«ТЕАТР КОРИФЕЇВ»  

Розвиток драматургії: соціально-побутові 

та історичні драми й комедії 

М.Старицького, М.Кропивницького, 

Панаса Мирного та ін. 

Від аматорських гуртків до професійного 

«театру корифеїв», що став «школою 

життя» (І.Франко). Перші театральні трупи 

М.Кропивницького та М.Старицького. 

Родина Тобілевичів та український театр.  

Популярність «театру корифеїв» в Україні 

та за її межами. Перша народна артистка 

України Марія Заньковецька. 

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич) 

«Мартин Боруля» 

Основне про життєвий і творчий шлях 

митця, світогляд, багатогранність 

діяльності. Жанрова різноманітність творів. 

І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». 

Драматургічне новаторство письменника. 

Комедія «Мартин Боруля», її сценічна 

історія. Дворянство як міф про краще 

життя. Підміна особистісних етичних 

цінностей (чесності, порядності, 

працелюбства) становою приналежністю. 

Психологічна переконливість розкриття 



про історичну основу твору; 

характеризує головного героя; 

розуміє причини його особистої 

драми; дає характеристику іншим 

персонажам; визначає головний 

конфлікт твору; розкриває значення 

творчості І.Карпенка-Карого для 

розвитку української драматургії.  

Ключові компетентності 

визначає проблеми, порушені у творі, 

розуміє їх актуальність для сучасного 

життя; висловлює судження про 

духовні й матеріальні цінності; 

застосовує набуті знання для 

порівняльного аналізу творів 

української та зарубіжної літератур; 

розуміє специфіку виражальних 

засобів театрального мистецтва. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення думки, що життєва 

позиція кожного важлива для всього 

суспільства. 

Усвідомлення можливих негативних 

наслідків компромісних рішень 

(компроміс переконань – шлях до 

зради). 

 

образу Мартина Борулі. 

Значення творчості І.Карпенка-Карого. 

 

3 11 

год 

 

 

Предметні компетентності 

знає біографію І. Франка, основні 

царини його громадсько-політичної, 

наукової, мистецької, перекладацької 

діяльності, розуміє її значення в 

історії української літератури; 

висловлює власне ставлення до 

І.Франка як багатогранної 

особистості. 

Ключові компетентності 

висловлює судження про проблему 

вибору людини у вирішальній 

ситуації, потребу вчитися впродовж 

життя для формування себе як 

багатогранної особистості. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Формування на прикладі життя 

І.Франка ціннісного переконання про 

можливість досягнення силою духу 

світових вершин інтелекту. 

 

ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ 

Іван Франко 

«Гімн» («Замість пролога»), «Сікстинська 

мадонна», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», 

«Чого являєшся мені...», «Легенда про 

вічне життя», *«Мойсей», «Сойчине 

крило» 

Письменник, учений, громадський діяч. 

Багатогранність діяльності, її вплив на 

культурний і політичний розвиток України. 

Франко-перекладач, публіцист. Значення 

творчості для розвитку української 

літератури, у пробудженні національної 

свідомості. Творчість І. Франка в музиці.  

  Предметні компетентності 

знає композицію збірки «З вершин і 

низин»; пояснює назви основних 

віршів; розуміє ключовісмисли, 

закладені в поезіях; характеризує 

образ «вічного революціонера»; 

Лірика збірки «З вершин і низин». 

Загальне уявлення про композицію збірки. 

Творчість великих майстрів Відродження; 

символ вічної жіночності, материнства, 

краси; суперечки про роль краси і користі 

(«Сікстинська мадонна»). 



аналізує поетичні тексти; висловлює 

власну думку про актуальність поезії 

І. Франка для сучасності.  

Ключові компетентності 

розрізняє засоби художнього 

увиразнення в поезіях; пояснює роль 

уживання художніх засобів; дискутує 

з приводу порушених у віршах 

проблем; толерантно відстоює власну 

позицію. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення позитивного впливу 

поезії на людину. Формування 

переконання, що за будь-яких 

обставин необхідно залишатися з 

народом, його цінностями. 

Предметні компетентності  

розповідає про зб. «Зів’яле листя»; 

виразно й осмислено читає твори,  

аналізує їх; визначає й коментує 

засоби художнього увиразнення; знає 

і пояснює відмінність між 

громадянською та інтимною лірикою. 

Ключові компетентності 

висловлює судження про важливість 

кохання в житті людини; порівнює 

специфіку виражальних засобів у 

поезії і музиці в розкритті  інтимних 

мотивів; аналізує сучасні 

інтерпретації інтимної лірики 

І. Франка в музичних композиціях. 

Вивчає напам’ять: 1 поезію (на 

вибір).  

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення того, що кохання – 

найвеличніше з почуттів, яке надихає 

людину на шляхетні вчинки. 

Предметні компетентності 

знає філософську поезію І. Франка; 

пояснює провідні мотиви в «Легенді 

про вічне життя»; розуміє значення 

слова «легенда», подвійну природу 

дару; аналізує текст; визначає 

проблеми й підтекст твору; пояснює 

алюзію на Олександра 

Македонського; характеризує 

сутність дарунку богів; висловлює 

власну думку про те, чому він став 

неприйнятним для людей.  

Ключові компетентності 

висловлює власні міркування про 

вчинки й характер героїв, наскільки 

праведними й чистими є їхні помисли 

під час передаровування;аналізує та 

Франкова концепція поступу людства, 

вираження незламного оптимізму («Гімн» 

(«Замість пролога»)).  

Поетична збірка «Зів’яле листя», загальне 

уявлення про її композицію.«Ой ти, 

дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся 

мені...» Місце любовної теми у творчості 

І.Франка. Життєві імпульси появи творів 

(автобіографічність). Широка емоційна 

гама почуттів ліричного героя, 

ствердження невмирущості почуттів, 

ідеалу кохання. 

Філософська поезія. Змістовий зв’язок 

«Легенди про вічне життя» з поезією 

збірки «Зів’яле листя». Драматизм 

людських стосунків, роздуми про 

взаємність кохання.  

Поема *«Мойсей» – один із вершинних 

творів І.Франка. Проблематика твору: 

історичний шлях нації, визначна 

особистість як її провідник, пробудження 

національної свідомості, історичної 

пам’яті. Пролог до поеми – заповіт 

українському народові. 

 



інтерпретує твір в аспекті 

загальнолюдських цінностей. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення відповідального 

ставлення до життя. Осмислення 

негативної ролі лицемірства в житті 

сучасної людини. 

Предметні компетентності 

знає місце поеми *«Мойсей» у 

творчому доробку І. Франка; пояснює 

поняття «філософська поезія», 

«терцини», «гімн», «сонет»; розуміє 

специфіку сюжетних ліній, 

найнапруженіші моменти поеми; 

характеризує алегоричність образу 

Мойсея; аналізує засоби художнього 

увиразнення в тексті; висловлює 

власну позицію щодо ролі провідника 

нації в долі народу та міркує про 

майбутнє.  

Ключові компетентності 

висловлює судження про те,як 

виховувати в собі риси 

відповідальності, мужності; як 

спрогнозувати можливі наслідки 

діяльності; зіставляє специфіку 

розкриття мотиву шукань землі 

обітованої в Біблії та художній 

літературі; шукає інформацію про 

українських письменників, які 

переосмислювали образ Мойсея; бере 

участь у дискусії щодо проблеми 

безвідповідальності в житті людини; 

зіставляє специфіку розкриття  теми в 

літературі й музиці. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення ролі кожного в 

історичному процесі, здатності брати 

на себе відповідальність за 

Батьківщину в її складні періоди. 

 

  Предметні компетентності 

знаєпро І. Франка як прозаїка; 

пояснює композицію та сюжет новели 

«Сойчине крило»; розуміє морально-

етичні проблеми, порушені у творі; 

характеризує його модерністську 

специфіку; аналізує засоби 

художнього увиразнення; висловлює 

власну думку про актуальність 

творчості І. Франка для ХХІ ст.  

Ключові компетентності 

пояснює важливий моральний урок, 

який продемонстрували герої власним 

Проза І. Франка (ідеї, проблеми). Художні 

шукання прозаїка. Франко й український 

модернізм.  

Новела «Сойчине крило» – жіноча доля в 

новітній інтерпретації. Образ героя-

адресата – уособлення боротьби між 

«естетикою» і «живим чоловіком». 

Гуманізм новели.  

Роль І.Франка в розвитку драматургії  й 

театру («Украдене щастя»). Значення 

творчості І.Франка, її актуальність. 

 



учинком; висловлює судження про 

кохання, яке долає час, про вірність, 

справедливість; швидко й ефективно 

шукає інформацію, використовуючи 

різні джерела. 

НЛ-1,2 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення неминучості перемоги 

добра над злом. Шанобливе ставлення 

до творчості І.Франка. Усвідомлення 

його внеску у світову культуру. 
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Предметні компетентності 

має загальне уявлення про 

модерністські тенденції в українській 

літературі 1910-х років;про 

імпресіонізм у літературі та 

образотворчому мистецтві; знає 

основні події життєвого і творчого 

шляху письменника; уміє розпізнавати 

й аналізувати новелістичний твір; 

визначає проблематику «Intermezzo»; 

пояснює глибокий психологізм 

новели, особливості її композиції; 

аналізує імпресіоністичну поетику 

(роль пейзажу, звукових образів, 

світлотіні); пояснює символічні 

образи, ускладнені метафори; 

розкриває образотворчі 

засоби(внутрішній монолог, прийом 

контрасту); 

знає зміст повісті «Тіні забутих 

предків»; уміє пояснювати образи й 

символи твору; аналізує образи 

Марічки та Івана, розкриває пантеїзм 

світобачення героїв, виражений через 

побут, звичаї, обряди, почуття, 

мораль; уміє показати 

протиставлення реалій життя 

внутрішньому світові душевно 

багатих натур; пояснює роль образу 

природи у творі; характеризує 

мовний колорит повісті.  

Ключові компетентності 

уміє знаходити й систематизувати 

інформацію з різних джерел для 

виконання навчальних завдань; 

ставиться толерантно до інших 

культур; береже природу й шанує 

людей, відчуває відповідальність за 

майбутнє свого народу; уміє 

пов’язувати події художнього твору з 

реальним життям і робити висновки; 

аналізує культуру рідного краю в 

МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА 

Особистісні чинники у світогляді людини 

на рубежі віків. Посилення зв’язку з 

культурою Європи, активні націотворчі 

процеси. Основні риси українського 

прозового модернізму (О.Кобилянська, 

М.Коцюбинський, В.Стефаник, 

В.Винниченко). «Нова школа» у прозі.  

Михайло Коцюбинський 

«Intermezzo», «Тіні забутих предків» 

Життя і творчість, гуманізм світогляду. 

Жанр новели у творчості 

М.Коцюбинського. Еволюція художньої 

свідомості: від просвітницьких орієнтацій і 

реалізму до модернізму. Значення 

стильового новаторства М. Коцюбинського 

для української літератури. 

Психологічна новела «Intermezzo» з 

жанровими ознаками «поезії у прозі». 

Автобіографічна основа. Проблеми 

душевної рівноваги, повноцінного життя, 

специфіки творчого процесу. Психологічно 

переконливе розкриття внутрішнього стану 

людини. Символічні образи, ускладнена 

метафора. Поетика імпресіонізму. 

Повість «Тіні забутих предків». 

Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок 

суперечності між мрією та дійсністю. Світ 

людини у зв’язку зі світом природи. 

Фольклорне тло твору. Образи й символи 

повісті. Образи Івана та Марічки як 

втілення романтичної ідеї незнищенності 

кохання. 



контексті культурних особливостей 

різних регіонів України; порівнює 

особливості імпресіонізму в художній 

літературі та образотворчому 

мистецтві. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення гуманізму як основи 

світоглядних переконань розвиненої 

особистості, оптимізму і 

життєствердження як важливих 

духовних цінностей буття. 

Усвідомлення краси природи, її 

благотворного впливу на людину.  

 

  Предметні компетентності 

знає основні віхи життєвого і 

творчого шляху О.Кобилянської; дає 

загальну характеристику творчості 

письменниці; аналізує новели, 

зосереджуючи увагу на створенні 

образів нових жінок-інтелектуалок; 

характеризує образи в їхньому 

порівнянні. 

Ключові компетентності 

Учень / учениця:  

Логічно висловлює власні думки, дає 

оцінку героїням, використовуючи 

навички критичного мислення; 

виявляє лідерські якості за аналогією 

до героїнь художніх творів, бере на 

себе відповідальність за прийняття 

рішення; уміє визначати ситуації, у 

яких людина потребує підтримки, 

володіє засобами їх надання; на 

прикладі головних героїв твору шукає 

оптимальні шляхи вирішення 

життєвих проблем; висловлює власні 

судження про творчість Ф.Шопена; 

порівнює власні враження із впливом 

його музики на героїв. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення рівності жінок і 

чоловіків у всіх сферах суспільного 

життя як необхідна умова розв’язання 

актуальних політичних, соціально-

культурних та психологічних 

проблем. 

 

Ольга Кобилянська 

«Іmpromtuphantasie»,«Valsemelancolique» 

Життя і творчість. Формування світогляду 

письменниці (вплив європейської культури, 

українського феміністичного руху). Її проза 

– зразок раннього українського 

модернізму. Жанрові особливості, провідні 

теми та ідеї. Краса вільної душі, 

аристократизм духу як провідні мотиви 

новел «Іmpromtuphantasie», 

«Valsemelancolique». Автобіографізм 

«Іmpromtuphantasie» («Фантазія-

експромт»). Становлення особистості, 

цілеспрямованої  й цілісної натури. Образ 

ліричної героїні новели-роздуму. 

Образи нових жінок-інтелектуалок: 

талановитої піаністки Софії, 

аристократичної Марти, пристрасної і 

вольової художниці Ганнусі у 

«Valsemelancolique» («Меланхолійний 

вальс»). Роль образу мелодії вальсу у 

відтворенні внутрішнього світу героїнь. 

Глибокий психологізм твору як 

новаторство  

О. Кобилянської. 

 

  Предметні компетентності 

знає основні віхи життєвого і 

творчого шляху письменника; 

коментує зміст новели «Камінний 

хрест» як модерністського твору; 

пояснює сюжетно-композиційні 

Василь Стефаник «Камінний хрест» 

Життя і творчість. Новаторство 

письменника. «Камінний хрест» – 

психологічне розкриття теми еміграції. 

Історична основа твору. Сюжетно-

композиційні особливості. Трагічна подія – 



особливості, емоційно напружений 

драматизм ситуації; характеризує 

образ головного героя Івана Дідуха; 

розкриває історичну основу новели; 

пояснює багатозначність символіки 

камінного хреста, горба, прізвища 

головного героя. 

Ключові компетентності 

Установлює причинно-наслідкові 

зв’язки між подіями в житті героїв 

твору; аналізує життєву ситуацію з 

певної позиції. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення нерозривної єдності 

людини з рідною землею. 

 

композиційний центр новел Стефаника. 

Драматизм конфлікту, емоційна 

загостреність зображуваного. 

Багатозначність символічних образів. 

Камінний хрест – уособлення долі людини. 

Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з 

рідною землею. Останній танець Івана 

Дідуха перед від’їздом із села як символ 

трагізму прощання з рідним краєм. 

 

  Предметні компетентності 

знає основні події життєвого і 

творчого шляху письменника, про 

його громадську та політичну 

діяльність; знає зміст, тематику й 

проблематику новели «Момент»; 

розкриває філософський підтекст 

твору; характеризує образ панни, 

роль героя-оповідача; аргументовано 

передає власні роздуми про миттєве й 

вічне, сенс життя, щастя людини; 

розкриває імпресіоністичну поетику 

твору; висловлює свої судження про 

актуальність для нашого часу 

порушених письменником проблем, 

аргументує їх прикладами з тексту; 

уміє означити місце В.Винниченка в 

українській літературі.  

Ключові компетентності 

проявляє активність, ініціативність в 

особистому чи/та суспільному житті; 

прагне бути рішучим/рішучою в 

реалізації особистісних і суспільних 

цілей; здатний/здатна виявляти свої 

почуття, керувати ними;розуміє 

почуття інших людей; уміє 

пов’язувати події художнього твору з 

реальним життям і робити висновки; 

логічно висловлює власні думки; дає 

оцінку героям, використовуючи 

навички критичного мислення. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення художнього слова як 

увічненого для поколінь досвіду 

життя людини, її думок, переживань. 

 

Володимир Винниченко «Момент» 

Життя і творчість, громадська і політична 

діяльність. Винниченко-художник. 

Прозові й драматичні твори. Перший 

український науково-фантастичний роман 

«Сонячна машина», його популярність у 

1920-ті роки. Успіх п’єс В.Винниченка на 

світовій сцені.  

Поєднання в новелі «Момент» 

реалістичного змалювання дійсності та 

філософського підтексту (плинність життя, 

щастя людини, мить – частинка вічності 

тощо). Образ панни (Мусі) – утілення ідеї 

вічної жіночності, краси. Імпресіонізм 

новели. 

Значення літературно-художньої спадщини 

В.Винниченка. 

 

5 1 Предметні компетентності 

знає про письменників-земляків, їхні 

Література рідного краю 

Ознайомлення з художніми творами митців 



твори; розуміє їхній зміст, самостійно 

характеризує їх; дає оцінку; 

висловлює власні судження. 

Ключові компетентності 

усвідомлює роль читання для 

власного зростання впродовж 

життя;застосовує цифрові технології 

для пошуку необхідної інформації;  

знає електронні сайти українських 

бібліотек, використовує їх у процесі 

навчання й читання художньої 

літератури; створює електронну 

продукцію (презентації, буктрейлери 

тощо) для популяризації улюблених 

книжок. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Виховання шанобливого ставлення до 

митців свого краю як до особливо 

обдарованих людей, співців рідної 

землі. 

 

рідного краю  

 

ІІ курс – 36 годин 

Українська література 
 

№ 

п/п  
К-ть 

год. 

Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів 
Зміст навчального матеріалу 

6 16 год Образне слово поетичного модернізму 

  Предметні компетентності 

знає основне з життя і творчості 

письменниці; розкриває мотиви 

віршів;характеризує композиційні й 

ритмомелодичні особливості, образи-

символи, алегоричні образи; 

визначає основні проблеми, порушені 

в «Лісовій пісні»; розкриває 

фольклорну основу; характеризує 

образи; порівнює образи Мавки й 

Килини; уміє показати на прикладах з 

тексту духовну бідність Килини й 

матері Лукаша, їхню  

меркантильність, байдужість до краси, 

природи, мистецтва; розкриває красу 

глибокого почуття, антигуманність 

меркантильності та користолюбства; 

висловлює власні судження про 

життя і творчість Лесі Українки. 

Вивчає напам’ять: 

«Contraspemspero!». 

Ключові компетентності 

уміє знаходити та систематизувати 

інформацію з різних джерел для 

Альманах «З-над хмар і з долин», 

угруповання «Молода муза» – зв’язок із 

зарубіжною літературою, «нова» драма на 

межі століть. 

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ, 

ОСОБИСТЕ 

Леся Українка(Лариса Косач) 

«Contraspemspero!», «Слово, чому ти не 

твердая криця…», «Мріє, не зрадь», 

«Стояла я і слухала весну…», «Лісова 

пісня» 

Життєвий і творчий шлях. Драматична 

спадщина. Роль родини, культурного 

оточення й самоосвіти у формуванні 

світобачення письменниці. Збірка поезій 

«На крилах пісень», її висока оцінка 

І.Франком. Основні цикли поезій. 

Неоромантизм як основа естетичної позиції 

Лесі Українки. «Contraspemspero!» як 

світоглядна декларація сильної, вольової 

особистості. Символічність, романтичні 

образи, образотворчий прийом контрасту. 

Призначення поета й поезії, мужність 

ліричної героїні, автобіографічні мотиви 



виконання навчальних завдань; 

усвідомлює значення етичних норм в 

особистому та суспільному житті, 

прагне їх дотримуватися; уміє 

пов’язувати події художнього твору з 

реальним життям і робити висновки; 

логічно висловлює власні думки; дає 

оцінку героям, використовуючи 

навички критичного мислення; 

критично оцінює результати 

людської діяльності в природному 

середовищі. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Виховання поваги до життя-подвигу 

славетної українки. Переконання, що 

за будь-яких обставин потрібно 

зберігати стоїцизм духу. 

Усвідомлення духовної цінності 

неоромантичного світогляду. 

Розуміння того, що любити «слово у 

вірші» – могутній засіб впливу на 

духовність, інтелект людини. Розвиток 

естетичного смаку. Усвідомлення 

кохання як життєствердного почуття, 

творчої сили, що стимулює духовне 

піднесення, збагачення, розквіт 

людини. Уміння бачити переваги 

високої духовності над буденністю. 

 

(«Слово, чому ти не тверда криця…»). 

Відданість своїм мріям, наполегливе 

прагнення до мети («Мріє, не зрадь»). 

Зображення повені людських почуттів у 

вірші «Стояла я і слухала весну…» 

Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-

міфологічна основа. Символічність образів 

Мавки і дядька Лева – уособлення 

духовності і краси. Мати Лукаша й Килина 

– антиподи головній героїні Мавці. 

Симбіоз високої духовності і буденного 

прагматизму в образі Лукаша. 

Природа і людина у творі. Неоромантичне 

ствердження духовної сутності людини, її 

творчих можливостей. Конфлікт між 

буденним життям і високими пориваннями 

особистості, дійсністю і мрією. Почуття 

кохання Мавки й Лукаша як розквіт 

творчих сил людини. Художні особливості 

драми-феєрії. 

 

  Предметні компетентності 

Знає основне про творчу біографію 

М. Вороного, маніфест 

символістів;розуміє природу символу 

в поезіях; характеризує специфіку 

символістської дійсності; аналізує 

основні мотиви у віршах М. Вороного; 

висловлює власну думку про природу 

й мистецтво; визначає жанр твору, 

ключові риси символістської поетики; 

пояснює смислову і настроєву 

значущість зорових, кольорових, 

тактильних образів. 

Ключові компетентності 

знаходить потрібну інформацію; 

творчо використовує  довідкові 

матеріали, словники для поглиблення 

знань про символізм у літературі й 

мистецтві; сприймає і розуміє 

естетику образного слова, його 

значення для розвитку естетичного 

смаку, естетичної розвиненості 

людини. 

Вивчає напам’ять: «Блакитна 

Панна». 

Микола Вороний 

«Блакитна Панна», «Інфанта» 

Коротко про життя і творчість, 

багатогранну діяльність митця. 

М. Вороний – ідеолог модернізації 

української літератури. Естетична 

програма митця, націленість на 

модерністські течії в новій літературі. Його 

творчість – перша декларація ідей і форм 

символізму. 

Єдність краси природи і мистецтва, 

образотворчі засоби в поезії («Блакитна 

Панна»). Узагальнено-ідеалізований 

жіночий образ як сюжетний центр 

символістського твору. Мотив самотності 

людини. Згадка про революцію як данина 

естетиці доби соціальних перетворень 

(«Інфанта»). 

 



Емоційно-ціннісне ставлення 

Поцінування краси поетичного слова, 

його здатності об’єднувати людей 

роздумами над вічними проблемами 

життя. 

 

  Предметні компетентності 

Знає основне із творчої біографії 

О.Олеся; розуміє природу символів у 

його творчості, важливість мови для 

формування власної ідентичності; 

аналізує основні мотиви у творчості; 

розмірковує, чому герої не здатні 

дійти до омріяного, що заважає 

подолати земні перешкоди на шляху 

до щастя; висловлює власну думку 

про природу людини, її внутрішні 

боріння й роздвоєність; визначає 

жанр твору, ключові ознаки 

символістської поетики. 

Ключові компетентності 

усвідомлює важливість гармонійного 

розвитку особистості для 

самореалізації; дискутує з проблеми 

збереження мови; презентує власні 

ідеї щодо розв’язання питань, 

порушених у творах; порівнює 

особливості розкриття  мотивів творів 

О.Олеся в літературі, музиці, 

образотворчому мистецтві. 

Вивчає напам’ять: «Чари ночі». 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Розуміння, що свобода і незалежність 

особистості є обов’язковою умовою 

творчості митця. Усвідомлення того, 

що любов до рідного краю – джерело 

творчої наснаги. Усвідомлення мрії  як 

прагнення людини жити краще, 

спонуки до активної діяльності. 

Осмислення благородства вчинків, які 

здійснюються заради щастя людей. 

 

Олександр Олесь(О. Кандиба) 

«З журбою радість обнялась...», «Чари 

ночі», 

 «О слово рідне! Орле скутий!..», 

*«По дорозі в казку» 

Коротко про життя і творчість, світоглядні 

переконання митця. Неоромантичні, 

символістські тенденції у творчості(«З 

журбою радість обнялась...»). «Чари ночі» 

– перлина інтимної лірики української 

поезії. Мотив краси кохання й молодості, 

філософські роздуми про гармонію людини 

і природи. Музичність, звукова виразність 

поезій. Майстерність у відтворенні 

настрою, емоцій. Експресивне 

висловлювання патріотичних почуттів («О 

слово рідне! Орле скутий!..»). 

Драматичний етюд *«По дорозі в казку». 

Дорога в казку – символ духовних 

поривань до кращого життя. Маса, гурт 

людей і їх провідник. Лідер – сильна 

особистість. Трагічна суперечність між 

мрією, духовністю й жорстокістю. 

  

7 9 

год 
«Розстріляне відродження». Літературний авангард. Поетичне 

самовираження «Київські неокласики» 
  Предметні компетентності 

знає про історичні та суспільні умови 

розвитку літератури в ХХ ст., основні 

напрями, стильове розмаїття 

мистецтва 1920-х років; пригадує 

імена і твори письменників ХХ ст., що 

вивчалися раніше; називає основні 

літературні організації, угруповання 

1920-х років; знає і розповідає про 

масові репресії письменників у 1930-ті 

Українська література ХХ ст. як новий 

етап в історії національної культури. 

Суспільно-історичні умови розвитку, 

основні стильові напрями (модернізм, 

cоцреалізм, постмодернізм). Митець і 

влада, свобода творчості. Стильове 

розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття 

«розстріляне відродження», домінування 

соцреалістичної естетики в 1930-ті роки.  

Авангардні тенденції в українській 



роки, втручання влади в мистецький 

процес; пояснює поняття 

«розстріляного відродження». 

Ключові компетентності 

аргументовано й грамотно висловлює 

власну думку щодо суспільно-

історичних умов розвитку української 

літератури ХХ ст.; визначає роль і 

місце української культури у 

світовому контексті. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Розвиток допитливості, уміння шукати 

необхідну інформацію. 

Предметні компетентності 

Розуміє новаторський, пошуковий 

характер авангардних експериментів 

поезії 1920-х років; розповідає про 

них; уміє виокремлювати основні 

мотиви, головну думку, 

характеризувати настрій, ритм 

поезій; пояснює терміни «авангард», 

«футуризм», «урбанізм», значення 

творчості М.Семенка для розвитку 

української поезії.  

Ключові компетентності 

зіставляє специфіку авангардних 

тенденцій у літературі, музиці, 

образотворчому мистецтві, 

скульптурі; розвиває креативне 

мислення. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення різноманітності й 

багатоплановості самовираження 

власного «Я». 

Предметні компетентності 

розуміє й пояснює основні тенденції 

української поезії 1920-х років, її 

«вітаїстичність»; називає провідних 

поетів 1920-х років; аналізує поезію; 

знає і розповідає про трагізм 

творчої долі П.Тичини; називає його 

ранні збірки; характеризує основні 

мотиви і стильові тенденції ранньої 

творчості; аналізує поезії, 

виокремлює ознаки індивідуального 

стилю. 

Ключові компетентності 

дає власну оцінку творчості 

П.Тичини; зіставляє специфіку 

розкриття творчості митця в різних 

видах мистецтва; шукає інформацію, 

використовуючи різні джерела. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Розвиток естетичного смаку, культури 

літературі 1920-х років. Поет-футурист 

М.Семенко – сміливий експериментатор. 

Урбаністичні мотиви його лірики, їхня 

змістова новизна, ламання класичної 

форми («Бажання», «Місто», 

«Запрошення»). 

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». Основне з 

життя і творчості поета. Трагізм його 

творчої долі. Найбільший модерніст 1920-х 

років. Звернення до «вічних» тем, мотивів, 

особливості віршування; потужне ліричне 

«Я» як символ нової людини; поєднання 

тенденцій символізму, неоромантизму, 

експресіонізму, імпресіонізму. Феномен 

«кларнетизму». Вітаїстичність як наскрізна 

оптимістична тональність, життєствердна 

настроєність (зб. «Соняшні кларнети»). 

Художнє відтворення національно-

визвольного пробудження народу, 

уславлення борців за вільну Україну 

(«Пам’яті тридцяти», «Одчиняйте двері…»). 

Євген Плужник 

«Вчись у природи творчого спокою...»,  

«Ніч... а човен – як срібний птах!..» 

Один із провідних поетів «розстріляного 

відродження». Його творча біографія, 

трагічна доля. Сповідальність, ліричність, 

філософічність лірики. Урівноваженість 

душевного стану ліричного героя, мотив 

туги за минущістю краси, гармонією світу і 

людини, мить і вічність у чуттєвому 

вираженні.  

Максим Рильський 

*«Солодкий світ!..», 

 «У теплі дні збирання винограду» 

Група «київських неокласиків». Їхнє творче 

кредо, орієнтація на традицію, класичну 

форму вірша. Різногранний творчий шлях 

М.Рильського, рання творчість. 

Філософічність, афористичність його 

лірики. Мотиви пошуків душевної 

рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, 

сповідальність, життєлюбство. Захоплення 

красою й величчю світу (*«Солодкий 

світ!..»). Сонет «У теплі дні збирання 

винограду» – вишуканий зразок 

неокласичної інтимної лірики. Краса 



образного бачення. 

Осмислення зв’язку внутрішньої 

свободи митця з його творчістю. 

Предметні компетентності 

знає творчу біографію, основні твори 

Є. Плужника; розповідає про поета, 

його трагічну долю; аналізує вірші; 

визначає спільне та відмінне в поезіях 

Є.Плужника і П.Тичини.  

Ключові компетентності 

уміє сприймати явища, події у 

зіставленні, порівнює їх; аналізує 

життєву ситуацію з позиції сучасника; 

аргументовано висловлює власну 

думку щодо цінності життя. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення зовнішнього спокою, 

урівноваженості як ознак душевного 

стоїцизму, опірності неприйнятним 

життєвим обставинам. 

Предметні компетентності 

знає про групу і творчість «київських 

неокласиків», основне із творчої 

біографії М.Рильського; виразно й 

усвідомлено читає й аналізує поезії; 

визначає основні ознаки 

індивідуального почерку, провідні 

мотиви і настрої; пояснює смислову і 

настроєву значущість деталей, образів. 

Ключові компетентності 

висловлює власні думки з приводу 

поетичної майстерності, філософічності 

й поетичного самовираження 

представників «п’ятірного ґрона 

неокласиків», зокрема М.Рильського; 

знаходить у творі образи й символи, 

пов’язані зі світом природи та людської 

діяльності, розкриває їхній зміст і роль 

у тексті; розуміє значення читання 

художньої літератури для духовного 

здоров’я людини. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Розвиток відчуття естетики 

поетичного образу, урівноваженості й 

філософської самозаглибленості під 

час зіткнення з життєвими 

проблемами.  

 

природи, краса людини та її почуттів. 

Звернення до античних образів. 

Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, 

проблеми. Часткова ідеологічна 

заангажованість, експериментаторські 

модерністські пошуки, опертя на 

національну і європейську традиції. Зв’язок 

із поезією. 

 

8 10 

год 
Прозове  розмаїття 



  Предметні компетентності 

знає про розвиток української прози 

1920-х років, називає її представників; 

знає творчу біографію письменника, 

розуміє ідеологічні чинники, які 

вплинули на головного героя новели й 

призвели до трагічного роздвоєння 

«Я»; характеризує ідеологічну 

заангажованість, світоглядні й 

психологічні особливості персонажів; 

висловлює власну думку про 

неприпустимість перемоги зла в люди- 

ні; визначає жанр твору, основні риси 

індивідуального стилю; пояснює 

смислову й настроєву значущість 

образів у новелі. 

Ключові компетентності 

розуміє специфіку жанрової форми 

твору; уміє знаходити необхідну 

інформацію; творчо використовує  

довідкові матеріали, словники для 

поглиблення знань із певної теми; 

сприймає і розуміє естетику 

образного слова, його значення для 

розвитку естетичного смаку. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Відстоювання гуманістичних 

цінностей, критичне мислення, 

усвідомлення переваг гуманізму над 

ідеологіями, уміння передбачати 

наслідки власних помилок і 

виправляти їх. 

Предметні компетентності 

називає факти життєвої і творчої 

біографії письменника, 2-3 його твори; 

характеризує особливості 

світовідчуття і світобачення митця і 

їхній вплив на творчість; розповідає 

про роботу Ю.Яновського на Одеській 

кінофабриці; розкриває морально-

етичні колізії роману «Майстер 

корабля»; аналізує художні образи, 

з’ясовує їх символічність та ознаки 

неоромантизму; ілюструє, як автор 

розкриває національне крізь призму 

загальнолюдського; розкриває зміст 

понять «умовність зображення», 

«художній час і простір» та оперує 

ними під час аналізу художнього 

твору. 

Ключові компетентності 

користується різними джерелами 

інформації; презентує власні 

напрацювання; визначає межі 

Микола Хвильовий (М. Фітільов) 

«Я (Романтика)» 

Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у 

літературно-мистецькому 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 

фанатичною відданістю революції, між 

загальнолюдськими, вічними цінностями й 

політичною кон’юнктурою. Реальне та 

уявне у творі. Образ ліричного «Я». Роль 

присвяти. Образ матері, його 

символічність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрій Яновський «Майстер корабля» 

Творча біографія письменника, загальна 

характеристика творчості. Ю.Яновський і 

кіно. Романтичність світовідчуття. 

Романтизована стихія національно-

визвольного руху (роман «Чотири шаблі»). 

Роман у новелах «Вершники» – зразок 

соцреалізму. Новаторство художньої 

форми («Майстер корабля»): модерний 

сюжет, що інтригує, умовність фабули, 

зміщення часопростору. Проблеми 

творення нової української культури, 

духовності української людини, її 

самоусвідомлення в новій дійсності, 

символічність образів. Неоромантичні 

герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх 

прототипи, модерністські образи Міста, 

Моря. Морально-етичні колізії твору. 

Національне крізь призму 

загальнолюдського. 

 

 

 

 

 



власного знання і незнання; аналізує 

та інтерпретує твір в аспекті 

національної культури та 

загальнолюдських цінностей. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення зв’язку внутрішньої 

свободи митця з його творчістю; 

самостійність мислення, уміння 

аргументовано доводити власні 

судження. 

Предметні компетентності 

знає творчу біографію письменника; 

розуміє вплив цивілізаційних процесів 

на людину, психологічну мотивацію 

вчинків Степана Радченка та інших 

персонажів, іронічність авторської 

оповіді; характеризує маргінальний 

образ українського інтелігента; 

аналізує світоглядну й психологічну 

еволюцію його характеру; пояснює 

роль жіночих образів у романі, 

значення терміну «урбаністичний 

роман». 

Ключові компетентності 

висловлює власну думку про способи 

самоствердження людини; уміє 

встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки між подіями в житті героїв 

твору; аналізує життєву ситуацію з 

позицій сьогодення.  

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення моральних, 

психологічних аспектів 

самоствердження людини. 

 

 

 

 

Валер’ян Підмогильний «Місто» 

Життєвий шлях, трагічна загибель. Автор 

інтелектуально-психологічної прози, 

перекладач. Світові мотиви підкорення 

людиною міста, її самоствердження в 

ньому, інтерпретовані на національному 

матеріалі. Зображення «цілісної» людини: в 

єдності біологічного, духовного, 

соціального. Образ українського 

інтелігента Степана Радченка, вихідця із 

селян, еволюція його характеру, проблеми 

ствердження в міському середовищі. 

Морально-етичні колізії твору. Жіночі 

образи в ньому. 

 

 

 

 

 

 

 

9 1год Предметні компетентності 

знає про письменників-земляків, їхні 

твори; розуміє їхній зміст, самостійно 

характеризує їх; дає оцінку; 

висловлює власні судження. 

Ключові компетентності 

усвідомлює роль читання для 

власного зростання впродовж 

життя;застосовує цифрові технології 

для пошуку необхідної інформації;  

знає електронні сайти українських 

бібліотек, використовує їх у процесі 

навчання й читання художньої 

літератури; створює електронну 

продукцію (презентації, буктрейлери 

тощо) для популяризації улюблених 

книжок. 

Література рідного краю 

Ознайомлення з художніми творами митців 

рідного краю (відповідно до вікових 

зацікавлень десятикласників). 

 



При вивченні літератури пропонуються такі методи, як: лекція, бесіда, 

самостійна робота.  

Навчання завжди було спрямованим на виховання духовно збагаченої 

особистості, і чинне місце в цьому процесі відводиться самостійній роботі, 

яка найповніше забезпечує розвиток мислення, ініціативи, активізації творчої 

думки учнів. Це  читання мовчки (робота над творами чи підручником,  

критичною статтею тощо), складання тез, усні й письмові відповіді на 

запитання підручника, конспектування (глава, розділ, уривок), складання 

анотацій (оповідання, уривок, повість, стаття), складання цитатного плану. 

Бесіда - живе спілкування викладача з учнями – найбільш активний 

метод вивчення літератури.  
Викладач на власний розсуд може змінити розподіл годин між темами. 

Години резервного навчального часу викладач може використати на свій 

розсуд для глибшого вивчення або повторення певного навчального 

матеріалу з урахуванням здібностей і навчальних можливостей учнів або для 

тематичного оцінювання (уроків систематизації та узагальнення). 

 

Форми, способи і засоби перевірки та оцінювання результатів навчання 

        Вивчення курсу «Українська література» передбачає два види контролю: 

поточний - контроль під час вивчення теми (усне опитування, тестування, 

самостійні роботи, захисти проектів і проведених досліджень тощо). 

підсумковий – контроль наприкінці вивчення розділу (теми): класні твори у 

формі есе, міні творів, тести,  відповіді на запитання тощо). 

      Оцінюючи результати навчальної діяльності учнів з української 

літератури, необхідно враховувати рівень засвоєння теоретичних знань і 

сформованості практичних умінь, досвід творчої діяльності. 

 

 

       ІІІ курс – 54 години 

Українська література 

 
№ 

п/п  
К-ть 

год. 

Очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

Зміст навчального 

матеріалу 

1 7 год Прозове розмаїття 
  Предметні компетентності 

знає про гумористичну, сатирично-викривальну 

традицію української літератури (фольклор, 

С.Руданський, Л.Глібов, І.Нечуй-Левицький, 

І.Карпенко-Карий); аналізує усмішки, пояснює їх 

жанрові особливості. 

Ключові компетентності 

проводить аналогії між подіями життя 

письменника і їх зображенням у твора  

Остап Вишня (Павло 

Губенко) 

«Моя автобіографія», 

«Письменники», «Сом» 

Трагічна творча доля 

українського гумориста, 

велика популярність і 

значення його усмішок у 

1920-ті роки. Відбиток у 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Виховання шанобливого ставлення до 

митців свого краю як до особливо 

обдарованих людей, співців рідної 

землі. 



митця у своєрідній стильовій манері («Моя 

автобіографія», «Письменники»); оцінює 

результати людської діяльності в природному 

середовищі на прикладі художніх творів; 

усвідомлює важливість бережливого ставлення до 

природи. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення оптимістичної ролі гумору в житті 

людини. Розвиток самокритичності, спроможності 

проводити доречні аналогії. 

Предметні компетентності 

розуміє особливості розвитку драматургії й театру 

1920-х років; розповідає про це; проводить 

аналогії з іншими явищами культури; знає творчу 

біографію письменника, його зв’язок із театром 

Курбаса; розуміє історико-політичні чинники, які 

вплинули на зіткнення головних дійових осіб у 

сатиричній комедії; сатиричне спрямування п’єси; 

характеризує образи дійових осіб, світоглядну, 

громадянську позицію кожного з них; аналізує 

умовність часопростору, природу конфліктів; 

висловлює власну думку про типове сприйняття 

дійсності обивателем; визначає жанр твору, 

основні проблеми; пояснює роль деталей. 

Ключові компетентності 

осмислює роль соціального статусу, моделі його 

досягнення; формує уявлення про справжні та 

фальшиві цінності, спираючись на текст; 

висловлює власні міркування, проводячи 

аналогії з сучасним життям; усвідомлює роль 

української мови як ключового 

чинника творення нації,  

самоствердження особистості. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Розвиток критичного мислення, готовність 

захищати власну мовну ідентичність. 

Усвідомлення належності до рідного народу. 

них тодішнього 

суспільства, літературно-

мистецького середовища. 

Письменник і його час. 

Оптимізм, любов до 

природи, людини, м’який 

гумор як риса 

індивідуального почерку 

Остапа Вишні. Пейзаж, 

портрет, характер людини, 

авторський голос, народні 

прикмети, прислів’я та 

приказки в усмішках. 

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» 

Основне про 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». Проблема 

готовності українського 

суспільства бути 

українським (на прикладі 

позиції, поведінки дійових 

осіб). Специфіка 

комедійного жанру: про 

серйозне легко, грайливо. 

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. 

Актуальність п’єси для 

нашого часу 

2 6 год Перлини західноукраїнської літератури 

  Предметні компетентності 

має загальне уявлення про розвиток української 

літератури в Західній Україні до 1939 р., називає її 

основних представників; розповідає про митця; 

дає загальну характеристику його творчості; 

виразно й усвідомлено читає поезії; визначає 

головні мотиви, ідеї; коментує їх; дає їм власну 

оцінку.  

Ключові компетентності 

уміє знаходити необхідну інформацію; творчо 

використовує довідкові матеріали, словники для 

поглиблення знань із певної теми; порівнює різні 

явища; сприймає й розуміє естетику образного 

слова, його значення для розвитку естетичного 

смаку. 

Предметні компетентності 

розуміє й пояснює умовність зображення, 

створення художньої реальності на конкретному 

матеріалі; розглядає ідейно-художній зміст 

окремих фрагментів твору; коментує їх; 

виокремлює основні ідеї; пояснює особливість і 

роль композиції, пейзажу, інших художніх засобів 

для втілення головних думок. 

Ключові компетентності 

осмислює вартість мистецтва, грошей, почуттів 

людини тощо; висловлює власні міркування, 

спираючись на текст; проводить аналогії з 

сучасним життям. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення переваги в житті духовного над 

матеріальним. 

 

Автономність, відкритість 

зарубіжним традиціям і 

новітнім процесам, 

розвиток української 

літератури в Західній 

Україні до 1939 р.  

Богдан-Ігор Антонич 

«Зелена євангелія», 

«Різдво», *«Коляда» 

Коротко про митця. 

Аполітичність, наскрізна 

життєствердність, 

метафоричність і 

міфологізм поезій; 

екзотика лемківського 

краю в контексті 

вселюдських мотивів. 

Лемківська конкретика як 

джерело образних 

асоціацій. «Зелена 

євангелія» – нерозривна 

єдність природи і людини, 

ідея життєствердження. 

Поєднання язичницьких 

мотивів із 

християнськими 

(«Різдво», *«Коляда»). 

Роздуми над поезією Б.-І. 

Антонича. 

Осип Турянський 

«Поза межами болю» 

Коротко про письменника. 

Історичний матеріал 

Першої світової війни як 

предмет художнього 

узагальнення й 

філософського 

осмислення. Поема в 

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 в прозі, його 

вселюдська значимість і 

всеохопність. 

3 7 год «Під чужим небом» 

  Предметні компетентності 

знає й розповідає про історичні умови і 

функціонування української літератури за 

кордоном, про «празьку школу» української поезії 

та її представників, коротко про життя і творчість 

Є.Маланюка; розкриває особливості художнього 

осмислення долі України в поезії «Уривок з 

поеми»; пояснює символічність її назви; указує на 

актуальність оптимістичного висновку про 

майбутнє України; характеризує із посиланням на 

текст поезії «Напис на книзі віршів» погляди 

митця на призначення поезії, важливість місії 

поета закарбовувати свій час для нащадків. 

Ключові компетентності 

доводить важливість прояву ініціативи, готовності 

брати на себе відповідальність; розуміє зв’язок 

історичного минулого із сучасністю; толерантно 

відстоює власну позицію в дискусії. 

Емоційно-ціннісне ставлення. 

Усвідомлення того, що життєва позиція кожного 

впливає на розвиток усієї країни. 

Предметні компетентності 

знає основні віхи життя письменника, його 

творчість; коментує зміст роману; визначає його 

жанрові особливості; характеризує образи; 

висловлює власне ставлення до основних 

проблем, порушених у творі. 

Ключові компетентності 

залежно від мети використовує різноманітні 

читацькі стратегії; займає активну громадянську 

позицію; здатний/здатна втілювати власні задуми 

в життя; виявляє активність, ініціативність як в 

особистому, так і суспільному житті; логічно та 

виразно висловлює власні думки, використовуючи 

навички критичного мислення. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення значення свободи для духовного 

розвитку, активної життєвої позиції як вияву 

європейськості. 

Література письменників-

емігрантів. «Празька 

школа» української поезії 

та її представники.  

Євген Маланюк 

«Уривок з поеми», 

«Напис на книзі 

віршів...» 

Коротко про митця. 

Художнє осмислення 

героїчної і трагічної 

історії України, 

оптимістичний висновок 

про її майбутнє в поезії 

«Уривок з поеми». Її 

актуальність, 

символічність назви. 

«Напис на книзі 

віршів…» – ліричний 

роздум про призначення 

поезії, важливості місії 

поета закарбовувати свій 

час для нащадків.  

Іван Багряний( І. 

Лозов’ягін) 

«Тигролови» 

Основні віхи життя й 

творчості митця, його 

громадянська позиція. 

«Тигролови» як 

український 

пригодницький роман. 

Проблема свободи й 

боротьби за визволення. 

Жанрові особливості 

(динаміка сюжету, 

неоромантичність та ін.). 

Вольовий характер 

Григорія Многогрішного. 

Родина Сірків, майор 

Медвин. Символіка 

роману, ідея перемоги 

добра над злом. 

Популярність твору в 

повоєнній Європі. 



Актуальність для нашого 

часу. 

4 8 год Воєнне лихоліття 

  Предметні компетентності 

знає про літературу воєнного періоду; творчу 

біографію митця; розуміє її трагізм; розповідає 

про Довженка-кінорежисера, називає його основні 

фільми, 2-3 прозові твори; розуміє особливості 

світобачення; розглядає «Щоденник» як джерело 

вивчення біографії митця в контексті його доби; 

особливості авторського бачення й оцінки історії 

України й українського народу, розкриття 

національних і загальнолюдських проблем; 

аналізує текст «Зачарованої Десни», художньо-

стильові особливості твору; оперує поняттями 

«кіноповість», «публіцистичність»; указує на риси 

автобіографічності в кіноповісті; характеризує 

образи-персонажі; пояснює особливості 

композиції, роль пейзажу; називає порушені у 

творі морально-етичні проблеми. 

Ключові компетентності 

зіставляє специфіку розкриття певної теми в 

різних видах мистецтва; указує на прояви 

національного мислення, світовідчуття в 

характерах героїв; сприймає природу й людину як 

цілісну систему; критично оцінює результати 

людської діяльності в природному середовищі; 

уміє знаходити необхідну інформацію і творчо, 

компетентно її використовувати. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Розуміння особливостей світовідчуття українців, 

національного характеру, народної моралі та етики; 

усвідомлення  важливості культурної 

самоідентифікації особистості; розуміння 

взаємозв’язку конкретного із загальним. 

Предметні компетентності 

називає 2-3 цікаві факти біографії Олеся Гончара; 

розповідає про роль митця в духовному 

відродженні нації; загально характеризує творчий 

доробок; називає риси неоромантизму в ранній 

творчості; аналізує проблематику й образи героїв 

новели «Модри  Камень»; особливість оповіді, роль 

кольорової гами; визначає основну ідею твору; 

аргументує жанрову приналежність твору. 

Ключові компетентності 

установлює зв’язок між учинками персонажів; 

аналізує життєву ситуацію з різних позицій; 

демонструє повагу до різних поглядів, ідей, 

переконань; толерантно відстоює власну позицію в 

дискусії; застосовує різноманітні комунікативні 

стратегії залежно від мети спілкування; дає власну 

оцінку вчинкам персонажів. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Визначення значущих для себе національних і 

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 

«Щоденник» (періоду 

війни), «Зачарована 

Десна» 

Трагічна творча біографія 

митця. Відомий у світі 

кінорежисер, засновник 

поетичного кіно. 

Романтичне світобачення. 

Довженко-художник. 

Довженко-прозаїк 

(оповідання часів війни, 

кіноповість «Україна в 

огні»). Джерело вивчення 

історії його життя і 

трагічної доби – 

«Щоденник». Правда про 

український народ, його 

історію крізь призму 

авторського бачення й 

оцінки. Національні та 

загальнолюдські 

проблеми, поєднання 

особистісного, 

виражального начала з 

публіцистикою. Історія 

написання «Зачарованої 

Десни» (1942-1956), 

автобіографічна основа, 

сповідальність. Ця 

кіноповість – у часи 

воєнного лихоліття як 

душевна розрада, сповідь, 

моральна опора для 

митця. Поєднання 

минулого і сучасного. Два 

ліричні герої: малий 

Сашко і зріла людина, 

митець. Морально-етичні 

проблеми, порушені в 



загальнолюдських цінностей. кіноповісті. 

Олесь Гончар 

«Модри Камень» 

Коротко про 

письменника. Загальна 

характеристика доробку 

О.Гончара. Творчий злет 

у 1960-ті роки. Його 

громадянська й життєва 

позиції, роль у духовному 

відродженні нації. Рання 

новелістика (1940-ві 

роки), її неоромантизм. 

Мрія і дійсність у новелі 

«Модри Камень». 

Романтична ідея кохання, 

що перемагає смерть. 

Образи українського 

бійця і юної словачки 

Терези. Особливість 

оповіді, роль кольорової 

гами в новелі. 

2 15 год Літературне «шістдесятництво» 
  Предметні компетентності 

розуміє зв’язок літературного явища 

«шістдесятництва» з дисидентським рухом; 

з’ясовує зв’язок світогляду митця із творчістю; 

називає поетів-«шістдесятників»; загально 

характеризує їхню творчість; розповідає про 

В.Симоненка; пригадує його твори, вивчені 

раніше; аналізує стильові особливості поезій; 

визначає й уміє прокоментувати основні мотиви; 

дискутує про патріотичні, громадянські мотиви, 

порушені у творах.  

Ключові компетентності 

формує власну думку про порушені у творах 

мотиви, проблеми; виробляє життєву позицію, 

уміння її відстоювати; усвідомлює значення 

самоствердження людини в сучасному світі; 

розвиває навички аргументовано, толерантно 

вести дискусію. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Формування національної свідомості громадянина 

України, формування себе як самодостатньої 

особистості. 

Предметні компетентності 

розповідає основне про митця, його творчість; 

обґрунтовує популярність пісенної лірики 

Д.Павличка, уміє аналізувати його поезії.  

Ключові компетентності 

виявляє здатність виражати особисті та 

громадянські почуття, розуміти й поважати 

почуття інших людей; уміє розвивати свої творчі 

здібності та уяву; залежно від мети використовує 

Нова хвиля відродження 

української літератури на 

початку 1960-х років. 

«Шістдесятництво» як 

явище культурологічне й 

соціальне. Його зв’язок із 

дисидентським рухом. 

Ідейно-стильове 

розмаїття, тематична і 

формотворча новизна 

творчості 

«шістдесятників». 

Василь Симоненко 

«Задивляюсь у твої 

зіниці…», «Я…» 

Коротко про митця 

(«витязь молодої 

української поезії»). 

Традиційність його 

лірики. Образ України, 

громадянський вибір 

поета («Задивляюсь у 

твої зіниці…»). Мотив 

самоствердження людини 

у складному сучасному 

світі, її самодостатність і 

самоцінність («Я...»). 

Інтимна лірика В. 

Симоненка («Ну, скажи, 

хіба не фантастично…», 

«Ікс плюс ігрек»). 



різноманітні читацькі стратегії; сприймає та 

розуміє образне слово, його значення для розвитку 

естетичного смаку. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Відчуття краси форми і змістової глибини 

поетичного образу.  

Предметні компетентності  

розповідає основне про митця; розкриває його 

роль у реформуванні жанру балади; аналізує 

поетичний твір; пояснює власне розуміння 

образів-символів балади.  

Ключові компетентності 

розуміє вплив поетичного слова на психічний стан 

людини та розвиває здатність емоційно, логічно 

виражати власні думки; виявляє креативне 

мислення під час аналізу поетичного твору; 

сприймає й розуміє естетику образного слова, 

його значення для розвитку естетичного смаку. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення ролі мистецтва в житті людини, 

значення для формування її свідомості та 

світогляду. 

Предметні компетентності 

розповідає коротко про митця; виокремлює і 

пояснює засоби поетичної мови; відшуковує 

образну деталь, пояснює її роль; висловлює 

власне ставлення до розглянутої поезії. 

Ключові компетентності 

сприймає і розуміє естетику образного слова, його 

значення для розвитку естетичного смаку; уміє 

емоційно й поетично виражати думки. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення специфіки ліричного самовираження 

творчою особистістю, великого значення почуття 

любові в житті людини. Розвиток асоціативного 

мислення. 

Предметні компетентності 

розповідає коротко про письменника, його 

творчість; пригадує його твори, вивчені в 

попередніх класах; удосконалює навички 

визначення теми твору, його жанру, провідної 

думки; аналізує образи, художні засоби, 

особливості композиції; висловлює власні 

роздуми про проблеми, порушені в новелі, і 

поведінку героїв. 

Ключові компетентності 

уміє виявляти власні почуття й поважати почуття 

інших; аналізує проблемну ситуацію та знаходить 

шляхи її розв’язання; на основі отриманих 

відомостей дає оцінку героям; веде діалог із 

текстом (автором, героями). 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Виховання краси почуттів, гуманних принципів у 

взаєминах між людьми. Усвідомлення високого 

Роздуми над поезією 

митця та її мотивами. 

Дмитро Павличко «Два 

кольори» 

«Я стужився, мила, за 

тобою…» 

Основні відомості про 

поета, перекладача. 

Основні мотиви його 

творів. Пісенна лірика, її 

популярність. Вірш «Два 

кольори», який став 

народною піснею. 

Національний колорит 

поетичних образів, роль 

антитези. Збірка любовної 

лірики «Таємниця твого 

обличчя». Використання 

фольклорних, 

персоніфікованих образів 

для передачі глибокого 

почуття кохання («Я 

стужився, мила, за 

тобою…»). 

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 

образів соняшника, сонця.  

Микола Вінграновський 

«У синьому небі я висіяв 

ліс» 

Коротко про поета, 

прозаїка, кіномитця. 

Учень О.Довженка. 

Вселюдські, національні 

мотиви крізь призму 

«інтимного 

самозосередження». 

Вируюча при страсть, 

несподівана 

асоціативність, буйна 

фантазія, образна деталь 

його поезії. Інтимна 

лірика зб. «Цю жінку я 

люблю». Поезія про 

«вічну», одну-єдину 

любов, яка перемагає 



сенсу почуття любові, уміння берегти її та 

цінувати. 

Предметні компетентності 

знає основне з творчої біографії письменниці, її 

роль в історії «шістдесятництва»; розуміє значення 

підтексту в умовах ідеологічного контролю над 

мистецтвом; характеризує образну природу 

поетичного твору; аналізує засоби художнього 

увиразнення, які визначають високу естетичну 

вартість; висловлює власну думку про особливості 

історичного мислення письменниці в «Марусі 

Чурай»; визначає жанр твору, основні проблеми; 

пояснює роль деталей, психологічну природу 

вчинків Марусі Чурай та інших персонажів; 

висловлює власне ставлення до вчинку головної 

героїні.  

Ключові компетентності 

осмислює естетичну вартість художнього твору; 

формує уявлення про прекрасне як чинник 

гармонізації власного внутрішнього світу; 

висловлює міркування, проводячи аналогії з 

сучасним життям. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Формування естетичного смаку, виховання 

відповідальності за вчинки, усвідомлення права на 

власний моральний вибір. Розвиток духовних 

якостей. 

труднощі, долає час і 

простір. Глибокі любовні 

переживання ліричного 

героя, передані образною 

символікою, символічною 

колористикою (синім 

кольором). Думки й 

відчуття, навіяні цим 

віршем. 

Григір Тютюнник 

«Три зозулі з поклоном» 

Коротко про письменника 

і його творчість.  

«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. 

Ліна Костенко 

«Страшні слова, коли 

вони мовчать…», «Хай 

буде легко. Дотиком 

пера…», «Недумано, 

негадано…», «По сей 

день Посейдон посідає 

свій трон…», «Маруся 

Чурай»  

Творчий шлях. 

Особливості 

індивідуального стилю 

(філософічність, історизм 

мислення, традиційність, 

інтелектуалізм, 

публіцистичність). 

«Страшні слова, коли 

вони мовчать», «Хай 

буде легко. Дотиком 

пера…» – ліричні роз 

думи про значення слова в 

житті людини, суть 

мистецтва, його роль у 

суспільстві. «Недумано, 

негадано…» – інтимна 

лірика як спонука до 

роздумів про суть 



кохання. Її сповідальність. 

«По сей день Посейдон 

посідає свій трон…»: 

мотив єднання людини зі 

світом рукотворної краси 

(мистецтво) і природою. 

Потреба наповнювати 

життя прекрасним. 

Зв’язок із античною 

міфологією. Пошуки 

справжнього (не 

оманливого) щастя. 

Здатність людини проти 

стояти дрібному й бачити 

величне.   

Історико-фольклорна основа 

історичного роману у віршах 

«Маруся Чурай». Духовне 

життя нації крізь призму 

нещасливого кохання. 

Центральні проблеми: митець 

і суспільство, індивідуальна 

свобода людини. 
3 8 год Стоїчна українська поезія. Сучасна українська література 
  Предметні компетентності 

знає основне з творчої біографії поета; розуміє 

суть екзистенціалізму в поезіях, характеризує 

межовий стан суб’єкта лірики, який протистоїть 

ідеологічно викривленій реальності; зіставляє 

мотиви, форми буттєвого самоствердження в 

поезіях; аналізує засоби художнього увиразнення, 

які визначають високу естетичну вартість; 

висловлює власну думку про важливість активної 

громадянської позиції в житті. 

Ключові компетентності 

Учень / учениця:  

осмислює естетичну вартість художнього твору; 

формує уявлення про поезію як чинник власного 

світогляду; визначає ціннісні пріоритети життя на 

засадах громадянського суспільства; висловлює 

міркування, проводячи аналогії з сучасним життям. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Ствердження рис «стоїцизму», активної життєвої 

позиції. Усвідомлення понять честі, людської 

гідності, мужності, сили духу на прикладі життя і 

творчості В. Стуса. 

Предметні компетентності 

характеризує історико-культурну ситуацію в 

Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.; 

називає імена сучасних письменників, їхні твори; 

ілюструє стильове розмаїття, пошук авторами 

нових тем і форм їх розкриття; обґрунтовує появу 

нового літературного покоління, спільні риси й 

творчу індивідуальність митців; розуміє значення 

Василь Стус 

«Крізь сотні сумнівів я 

йду до тебе…», «Господи, 

гніву пречистого…» 

Поет як символ 

незламного духу, 

збереження людської 

гідності. Загальний огляд 

його життя й творчості 

(відчуження від світу, 

проблема вибору, стан 

трагічної самотності й 

активної дії, формування 

себе; атмосфера 

розтлінного духу 

тоталітарної системи). 

Узагальнені образи крізь 

призму індивідуальної 

долі. Поезія Стуса – 

зразок «стоїчної» поезії у 

світовій ліриці («Крізь 

сотні сумнівів я йду до 

тебе…», «Господи, гніву 

пречистого…»). Стан 

активної позиції 

ліричного героя. 

Екзистенційна (буттєва) 

проблема вибору, віра в 

себе, надія на здолання 

всіх перешкод. 



поняття «постмодернізм»; аналізує визначені для 

текстуального вивчення поезії, прозові твори; 

розуміє значення понять «елітарна» і «масова» 

літератури.  

Ключові компетентності 

розрізняє масову й елітарну літературу; працює в 

різних пошукових системах для отримання 

потрібної інформації; використовує різноманітні 

читацькі стратегії; обстоює можливість перекладу 

українською мовою будь-якого тексту. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення того, що мистецтво є засобом 

саморозкриття особистості; формування сучасного 

погляду на світ, людину в ньому. 

 

Упевненість у власному 

виборі. Приклад великої 

мужності й сили духу. 

Історико-культурна 

ситуація наприкінці ХХ 

– на початку ХХІ ст. (на 

шляху до нового 

відродження). З’ява 

нового літературного 

покоління. Найвагоміші 

здобутки сучасної 

літератури. Стильове 

розмаїття, 

експериментаторство, 

пошуки нових форм і тем. 

Література елітарна, 

вишукана, 

високохудожня. 

Література масова, 

популярна (її інтенсивний 

розвиток). Постмодернізм 

як один із художніх 

напрямів мистецтва 1990-

х років, його риси. 

Поезія: І.Римарук 

(«Обнови»), Ю. 

Андрухович («Астролог», 

«Пісня мандрівного 

спудея»), О.Забужко 

(«Рядок з автобіографії», 

«Читаючи історію»), О. 

Ірванець («До 

французького 

шансоньє»), С. Жадан 

(«Музика, очерет…», 

«Смерть моряка»).  

Проза, есеїстика: Г. 

Пагутяк («Потрапити в 

сад», «Косар»), 

Ю.Андрухович 

(«ShevchenkoisOK»),  

В.Діброва («Андріївський 

узвіз»), Я.Мельник 

(«Далекий простір»). 

 1 год. Література рідного краю 
  Предметні компетентності 

знає про письменників-земляків, їхні твори; 

розуміє їхній зміст, самостійно характеризує їх; 

дає оцінку; висловлює власні судження. 

Ключові компетентності 

усвідомлює роль читання для власного зростання 

впродовж життя;застосовує цифрові технології для 

пошуку необхідної інформації;  знає електронні 

сайти українських бібліотек, використовує їх у 

Література рідного 

краю 

Ознайомлення з 

художніми творами 

митців рідного краю  

 



процесі навчання й читання художньої літератури; 

створює електронну продукцію (презентації, 

буктрейлери тощо) для популяризації улюблених 

книжок. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Виховання шанобливого ставлення до митців свого 

краю як до особливо обдарованих людей, співців 

рідної землі. 

 2 год Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

  Предметні компетентності 

характеризує вивчений період української 

літератури, ураховуючи ідейно-художні 

особливості найпоказовіших творів; висловлює 

власні судження про них; пояснює їхню 

актуальність. 

Ключові компетентності 

аналізує життєві  ситуації, людські вчинки на 

матеріалі вивчених творів; бере участь у дискусії 

довкола питань розвитку української літератури  

ХІХ ст.; узагальнює отриману інформацію. 

Емоційно-ціннісне ставлення 

Усвідомлення того, що власна думка і власна 

позиція важливі для життя людини, її успішної 

реалізації. 

Бесіда про вивчені твори 

української літератури. 

Обмін думками про 

знакові для свого часу 

твори, актуальних нині. 

 



ПОГОДЖЕНО 

на засіданні методичної комісії  

викладачів природничо-  

математичної підготовки 

від 30 серпня 2021 протокол № 1 
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розроблена на основі навчальної програми програми «Фізика і астрономія» 

10 кл. рівень стандарту, для загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженої Міністерством освіти і науки України  
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Курс  Предмет Кількість годин 

всього з них ЛПР 

І курс Фізика і астрономія 84 9 

ІІ курс Фізика і астрономія 62 6 

ІІІ курс Фізика і астрономія 99 7 

 Всього  245 22 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальна програма з  предмета «Фізика і астрономія» (рівень 

стандарту) розроблена на основі Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.11.2011 № 1392. 

Фізика та астрономія є фундаментальними науками, що вивчають 

загальні закономірності перебігу природних явищ, закладають основи 

світорозуміння на різних рівнях пізнання природи і дають загальне 

обґрунтування природничо-наукової картини світу. Крім наукового  вони 

мають важливе соціокультурне значення і є сьогодні невід’ємною складовою 

культури людської цивілізації, рушійною силою науково-технічного та 

соціально-економічного прогресу. Сучасна фізика виступає  теоретичною 

основою сучасної техніки і технологій, а астрономія розкриває сутність 

пізнання матерії та Всесвіту. Це й визначає освітнє, світоглядне та виховне 

значення навчального предмета «Фізика і астрономія». Засвоєння фізичного і 

астрономічного компонентів освітньої галузі «Природознавство» мають 

споріднений предмет навчання, методи дослідження і, як правило, спільний 

внесок у формування наукової картини світу, пропонується  ці два 

компоненти об’єднати в єдиний навчальний предмет «Фізика і астрономія», 

не втрачаючи при цьому своєрідності кожного з цих складників. Враховуючи 

це, фізичний та астрономічний складники за вибором викладача можуть 

викладатися інтегровано або як відносно самостійні модулі.  

 

Формування ключових компетентностей учнів засобами предмету 

«Фізика і астрономія» 

Навчання фізики і астрономії здійснюється на компетентнісних засадах 

і передбачає формування ключових і предметних компетентностей 

здобувачів освіти. Засобами навчального предмету «Фізика і астрономія», 

незалежно від рівня його опанування здійснюється формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її життєдіяльності.  

Компетентнісний потенціал навчального предмета «Фізика і 

астрономія» у формуванні ключових компетентностей учнів розкрито у 

таблиці. 

Ключова компетентність Предметний зміст ключової компетентності і навчальні 

ресурси для її формування 

Спілкування 

державною/рідною мовою 

Уміння: 

- спілкуватися за проблематикою предмету сучасною 

науковою мовою з використанням усталених фізичних й 

астрономічних термінів та понять;  

- чітко та однозначно формулювати судження та 

аргументувати їх;  

- налагоджувати комунікації у процесі вирішення 

навчальних завдань та виконання проектів;  

- чітко та стисло викладати основний фізичний та 

астрономічний зміст питань у письмовій формі;  

- готувати та представляти повідомлення, доповіді та 

реферати, презентувати результати проектної діяльності. 



Ставлення: 

- виявляти ставлення та відзначати роль   вітчизняної 

науки та її видатних представників; цінувати наукову 

українську мову; 

- об’єктивно оцінювати інформаційні наукові новини, 

зокрема, з найбільш актуальних напрямів сучасної фізичної та 

астрономічної науки. 

Навчальні ресурси: 

- підручники та посібники, електронні освітні ресурси, 

віртуальні лабораторії.   

Спілкування іноземними 

мовами 

Уміння: 

- оперувати найбільш вживаними в міжнародній практиці 

фізичними та астрономічними термінами;  

- користуватися іншомовними джерелами як додатковими 

під час виконання навчальних завдань та проектів;  

- представляти результати проектної діяльності в 

міжнародному науковому та освітньому просторі; брати участь 

в міжнародних фізичних та астрономічних конкурсах; 

- обговорювати науково-навчальні проблеми з 

використанням інформаційних ресурсів з учнями інших країн. 

Ставлення: 

- оцінювати особливості розвитку фізичної та 

астрономічної наук в світі, внесок зарубіжних учених у їх 

становлення та сучасні досягнення.   

Навчальні ресурси: 

- іншомовні інформаційні джерела. 

Математична 

компетентність 

Уміння: 

- застосовувати математичний апарат для розв’язування 

фізичних та астрономічних задач, обґрунтування та доведення 

тверджень; опрацювання, інтерпретації, оцінювання 

результатів експериментів і спостережень; побудови графіків 

фізичних процесів; моделювання фізичних та астрономічних 

явищ у формі математичних рівнянь і співвідношень. 

Ставлення: 

- усвідомлювати важливість   математичних знань як 

інструментарію природничих наук, необхідної умови 

практичної реалізації їх досягнень у техніці та технологіях. 

Навчальні ресурси: 

- інформаційні джерела, що містять розрахункові та 

експериментальні завдання   з фізики та астрономії.  

Основні компетентності 

у природничих науках і 

технологіях 

Уміння: 

- пояснювати явища природи, розуміти принцип дії та 

будову сучасної техніки, приладів та обладнання на основі 

фізичних та астрономічних знань; 

- характеризувати роль фізичних і астрономічних знань у 

формуванні природничо-наукової картини світу;  

- планувати та реалізовувати фізичні та астрономічні 

спостереження й експеримент, фіксувати та опрацьовувати й 

правильно інтерпретувати та оцінювати   їх результати; 

 - добирати методи та засоби дослідження природних явищ, 

адекватні поставленим завданням. 

Ставлення: 

- усвідомлювати значення фізики й астрономії для 

дослідження навколишнього світу;  



- оцінювати сучасні досягнення природничих наук та 

перспективи їх подальшого розвитку; 

- виявляти ставлення до актуальних проблем сучасного 

природознавства;  

- формулювати оціночні судження та пропонувати шляхи 

вирішення науково-освітніх завдань.  

Навчальні ресурси: 

- сучасна наукова-популярна інформація; 

- матеріали та результати конкурсів дослідницьких робіт;  

- навчальне обладнання. 

Інформаційно-цифрова 

компетентність 

Уміння: 

- використовувати інформаційні системи для швидкого та 

цілеспрямованого пошуку інформації;  

- визначати можливі джерела інформації, відбирати 

необхідну інформацію, оцінювати, аналізувати, 

перекодовувати інформацію; 

- користуватися сучасними гаджетами   як  

інструментальними та вимірювальними засобами;  

-  працювати з віртуальними лабораторіями, програмами-

симуляторами;  

- створювати та досліджувати моделі фізичних і 

астрономічних явищ.  

Ставлення: 

- дотримуватися етичних норм під час роботи з 

інформаційними ресурсами.  

Навчальні ресурси: 

- електронні освітні ресурси та віртуальні лабораторії.  

Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: 

- планувати самостійне опрацювання навчального 

матеріалу з фізики та астрономії;  

- визначати цілі навчальної діяльності   в 

короткотерміновому та довготерміновому періодах;  

 - здійснювати самостійний пошук інформації з 

використанням різних видів джерел; 

- виділяти головне в опрацьовуваній інформації;  

Ставлення: 

- критично оцінювати власні досягнення;  

- усвідомлювати важливість   самоосвіти для успішного 

життя.  

Навчальні ресурси: 

- навчальна та науково-популярна література;  

-  електронні освітні ресурси.  

Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: 

- приймати рішення щодо вибору найбільш оптимальних 

альтернатив під час вирішення навчальних завдань з фізики та 

астрономії;  

- організовувати колективну роботу над виконання 

навчальних проектів, розподіляти завдання між членами 

групи;  

- виявляти ініціативу та відповідальність під час групової 

роботи над навчальними задачами;  

-  розраховувати на основі отриманих знань економічну 

ефективність використання побутових приладів та обладнання, 

альтернативних джерел енергії;  



- пропонувати способи та засоби економії енергетичних, 

часових, фізичних ресурсів під час у навчальному процесі та 

побуті.  

Ставлення: 

- утверджувати рівень самооцінки, що відповідає 

об’єктивним результатам навчальної діяльності;  

- співвідносити очікувані результати та необхідні для їх 

досягнення ресурси;  

- усвідомлювати досяжність поставлених цілей як 

результату наполегливої праці;  

- оцінювати економічну ефективність прийнятих рішень під 

час вирішення навчальних та дослідницьких завдань з фізики й 

астрономії.  

Навчальні ресурси: 

- література про діяльність вчених-фізиків та астрономів, 

відкриття та виходи яких мали важливе значення для розвитку 

техніки і технологій та мали відчутний економічний ефект;  

- інформація про використання сучасних наукових 

досягнень у промисловості та виробництві. 

Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння: 

 - відстоювати аргументовано свої погляди на вирішення 

навчальних задач та сприймати аргументовані пропозицій 

товаришів;  

- дотримувати принципів демократичності та 

відповідальності під час роботи в групі; 

- аналізувати значення досягнень вітчизняної природничої 

науки для розвитку української держави, підвищення 

добробуту її громадян;  

- пропонувати шляхи підвищення рівня соціального 

розвитку на основі сучасних фізико-астрономічних знань;  

- працювати у соціальних проектах. 

Ставлення: 

- оцінювати роль вітчизняної фізичної та астрономічної 

науки у розвитку людства;  

- усвідомлювати пріоритетність загальнолюдських 

цінностей та соціальних інтересів при вирішенні наукових, 

економічних та технологічних проблем.  

Навчальні ресурси: 

- навчальні і соціальні проекти. 

Обізнаність та 

самовираження у сфері 

культури 

Уміння: 

- визначити роль фізики та астрономії у становленні 

загальнолюдської культури;  

- пояснювати взаємовплив природничих наук та 

образотворчого, музичного, літературного мистецтва;  

- наводити приклади творчої діяльності видатних 

українських та зарубіжних учених-фізиків і астрономів у 

різноманітних галузях культури та мистецтва.  

Ставлення: 

- усвідомлювати історичну єдність процесу розвитку 

природничої науки та культури людської цивілізації.  

Навчальні ресурси: 

- твори мистецтва, бібліографічні матеріали про життя та 

діяльність учених-фізиків та астрономів.  

Екологічна грамотність і Уміння: 



 

Курси фізики та астрономії побудовано за двома концентрами. Він є 

продовженням першого концентру природничої освіти основної школи, який  

забезпечив ознайомлення  з проявами фізичних і астрономічних явищ 

природи, оволодiння елементарними навичками їх пізнання, формування 

початкових уявлень про природничо-наукову картину свiту, сутнiсть 

наукового пiзнання засобами фiзики й астрономії; фундаментальними 

науковими фактами, основними поняттями i законами з фiзики, розвитком 

фундаментальних iдей i принципiв, початковими відомостями про планету 

Земля, Сонячну систему, Землю i Мiсяць, освоєння космосу тощо. 

Зазначений у цій програмі зміст навчального матеріалу з фізики і 

астрономії не дублює зміст раніше вивченого базового курсу фізики 

основної школи, а зосереджений на тих питаннях, які поглиблюють раніше 

здобуті знання і вміння. У графі «Очікувані результати» конкретизовано які 

це   знання і як вони можуть бути застосовні.   

Наскрізними змістовими лініями курсу є категоріальні структури, що 

узгоджуються із загальними змістовими лініями освітньої галузі 

«Природознавство», а саме:  

- фізика і астрономія як фундаментальні науки,   методи пізнання,  

методи і засоби фізичних та астрономічних досліджень, роль фізичних та 

астрономічних знань у житті суспільства, розвитку техніки і технологій, 

астрономія та фізика в житті людини, у розв’язанні екологічних проблем;   

- речовина і поле; фізичні властивості речовини та поля; кванти, 

елементарні частинки, корпускулярно-хвильовий дуалізм; нанофізика і 

нанотехнології; 

здорове життя - визначати чинники та фактори, які порушують екологічну 

рівновагу в природі та побуті;  

- дотримуватися правил безпеки життєдіяльності в 

навальному процесі та побуті;  

- використовувати отримані знання для зменшення 

негативного впливу сучасної техніки та технології на себе та 

оточуючих, забезпечення здорового способу життя;  

-  правильно утилізовувати побутові відходи та 

відпрацьовані джерела енергії і світла, несправні пристрої;  

- долучатися до заходів і проектів щодо відновлення 

довкілля;  

- дотримуватися правил екологічної поведінки. 

Ставлення:  

- усвідомлювати актуальність екологічних проблем у 

сучасному світі та необхідність їх невідкладного вирішення;  

- використовуючи знання з   фізики й астрономії оцінювати 

екологічні загрози та ефективність різних способів їх 

подолання;  

- виявляти готовність практичними діями (через участь у 

проектах, житті громади) сприяти вирішенню екологічних 

проблем вулиці, міста, країни.  

Навчальні ресурси: 

- дидактичні матеріали екологічного змісту.  



- рух і взаємодії; фундаментальні взаємодії; фізична суть явищ і 

процесів різної природи;  

- будова і розвиток Всесвіту, галактики, галактика «Молочний Шлях», 

Сонце і зорі; рух небесних світил, рух Сонячної системи в Галактиці, рух 

планет Сонячної системи.  

Загальноосвітніми завданнями курсу фізики і астрономії   є:  

— формування в учнів системи фізичних і астрономічних   знань на 

основі сучасних теорій (наукових фактів, понять, теоретичних моделей, 

законів, принципів) і розвиток у них здатності застосовувати набуті знання в 

пізнавальній практиці; знань про походження природних об’єктів Всесвіту, їх 

фізичні властивості, закони руху й еволюцію, а також уявлень про 

походження, будову та еволюцію Всесвіту в цілому; 

— оволодіння учнями методологією природничо-наукового пізнання і 

науковим стилем мислення, усвідомлення суті   природничо-наукової 

картини світу та застосування їх для пояснення різних фізичних та 

астрономічних явищ і процесів, фізичної природи небесних тіл та їх систем; 

— формування в учнів загальних методів та алгоритмів розв’язування 

задач та проблемних завдань різними методами із застосуванням законів 

фізики та інших природних наук; евристичних прийомів пошуку розв’язку 

проблем адекватними засобами фізики й астрономії;  

— розвиток в учнів узагальненого експериментального вміння вести 

природничо-наукові дослідження методами наукового пізнання (планування 

експерименту, вибір методу дослідження, вимірювання, обробка та 

інтерпретація одержаних результатів);  

— формування цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову 

картину світу та наукового світогляду учнів, розуміння ролі фізики і 

астрономії в пізнанні фундаментальних законів природи, використання яких 

є базою науково-технічного прогресу; розкриття значення фізичного й 

астрономічного знання в житті людини й суспільному розвитку, висвітлення 

етичних проблем наукового пізнання, формування екологічної культури 

людини засобами фізики й астрономії;  

— розвиток в учнів навичок пізнавальної діяльності у процесі навчання 

фізики й астрономії.  

Очікуваними результатами при цьому є:  

- знаннєвий компонент (знання і розуміння перебігу фізичних і 

астрономічних явищ та процесів);  

- діяльнісний компонент (здатність учнів застосовувати знання, уміння, 

навички, способи діяльності до розв’язання проблем, реальних 

життєвих ситуацій);  

- ціннісний компонент (емоційно-ціннісне ставлення учнів щодо об’єктів 

навчальної діяльності, сукупність ціннісних орієнтацій, мотивація, 

інтерес, готовність до навчання). 

 

Особливості навчання предмету «Фізика і астрономія» 

 на рівні стандарту 

Мета навчання фізики і астрономії на рівні стандарту узгоджується з 

цілями повної загальної середньої освіти і полягає у формуванні та розвитку 



предметних і ключових компетентностей випускників старшої школи, 

достатніх для засвоєння навчального предмета на рівні вимог державного 

стандарту.  

Програму навчання фізики й астрономії на рівні стандарту  

орієнтовано на розуміння основних закономірностей перебігу фізичних і 

астрономічних явищ та процесів, загального уявлення про світ природи, його 

основні теоретичні засади й методи пізнання, усвідомлення ролі фізичного й 

астрономічного знання у житті людини й суспільному розвитку. Оволодiння 

навчальним матеріалом за цією програмою має забезпечити досягнення 

учнями рівня очікуваних результатів навчання, необхідного для їх 

оцінювання у формі зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. 

 

Навчальні проекти 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість у навчальному процесі, яка передбачає постійне включення 

учнів у різні види педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної 

діяльності з метою здобуття нових знань, а також практична її спрямованість 

на їх використання. Ефективним засобом формування предметної й 

ключових компетентностей учнів у процесі навчання фізики й астрономії є 

навчальні проекти.  

Метою навчального проектування є створення педагогом таких умов 

під час освітнього процесу, за яких результатом є індивідуальний досвід 

проектної діяльності учня. Учитель здійснює управління такою діяльністю і 

спонукає до пошукової діяльності учнів, допомагає у визначенні мети та 

завдань навчального проекту, орієнтовних прийомів дослідницької діяльності 

та пошуку інформації для розв’язання окремих навчально-пізнавальних 

задач.  

Під час виконання навчальних проектів вирішується ціла низка 

різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиваються 

пізнавальні навички учнів, формується вміння самостійно конструювати свої 

знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно 

розвивається критичне мислення, сферу комунікації тощо. У проектній 

діяльності важливо зацікавити учнів здобуттям знань, які обов’язково 

знадобляться в житті. Для цього необхідно зважати на проблеми реального 

життя, для розв’язання яких дітям потрібно застосовувати здобутті знання. У 

такому випадку учні відчувають потребу в знаннях. Навчальні проекти 

орієнтуються на прикладний характер фізичного знання і можуть мати 

міжпредметну тематику.  

У проектній  роботі учні здобувають ключові навички: постановка 

проблеми, планування роботи, пошук, збирання, обробка інформації та 

презентація результатів роботи. 

Таким чином, проектне навчання сприяє розв’язанню таких 

педагогічних цілей: створення позитивної мотивації під час навчання; 

формування навичок розумової праці, розвиток умінь аналізувати, 

виокремлювати найважливіше, робити висновки; формування прийомів 

групової роботи в колективі; розвиток індивідуальних здібностей та 



особливостей мислення; удосконалення навичок писемного та усного 

мовлення. 

Оскільки виконання навчальних проектів передбачає інтегровану 

дослідницьку, творчу діяльність учнів, спрямовану на отримання 

самостійних результатів за консультативної допомоги вчителя, то найвищої 

оцінки за такий вид навчальної  роботи може заслуговувати учень, що не 

лише виявляє знання, а й демонструє здатність і досвід ефективного 

застосування цих знань.  Оцінювання здійснюється індивідуально, за 

самостійно виконане учнем завдання. Окрім оцінювання продукту проектної 

діяльності, необхідно врахувати  психолого-педагогічний ефект: формування 

особистісних якостей, самооцінки, уміння робити усвідомлений вибір й 

осмислювати його наслідки. У зв’язку з цим оцінки за навчальні проекти і 

творчі роботи виконують накопичувальну функцію, можуть фіксуватися в 

портфоліо і враховуються при виставлені тематичної оцінки. 

Тематика навчальних проектів з фізики і астрономії визначається 

викладачем і може ініціюватися учнями. Кількість годин, що відводиться на 

виконання навчальних проектів, а також їх послідовність визначається 

викладачем. Кількість виконаних та оцінених проектів може бути довільною, 

але не менше одного за навчальний рік. При формуванні тематики проектів 

доцільно виходити з наявної матеріально-технічної бази.  

 

Навчальний експеримент 

Курс фізики і астрономії спрямований на засвоєння учнями наукових 

методів пізнання природи. Завдяки навчальному експерименту учні 

оволодівають досвідом практичної діяльності людства в галузі здобуття 

фактів та їхнього попереднього узагальнення на рівні емпіричних уявлень, 

понять і законів. Експеримент виконує функцію методу навчального 

пізнання, завдяки якому у свідомості учнів утворюються нові зв’язки та 

відношення, формуються суб’єктивно нове особистісне знання. Він 

дидактично забезпечує процесуальну складову навчання фізики й астрономії, 

зокрема формує в учнів експериментальні вміння й дослідницькі навички, 

озброює їх інструментарієм дослідження, який стає засобом навчання. 

Навчальний експеримент реалізується у формі демонстраційного й 

фронтального експерименту, робіт лабораторного   практикуму, домашніх 

дослідів і спостережень.  

У програмі наведено орієнтовний перелік робіт, що можуть 

реалізовуватися у формі практикуму або окремих фронтальних робіт. 

Виходячи з педагогічної доцільності та залежно від умов і наявної 

матеріальної бази кабінету фізики й астрономії  вчитель може:   визначати 

конкретну  тематику лабораторних робіт, форму їх реалізації, послідовність й 

місце у навчальному процесі, кількість годин на їх виконання, замінювати 

окремі роботи або демонстраційні досліди рівноцінними, використовувати 

різні їхні можливі варіанти, доповнювати цей перелік додатковими 

дослідами, короткочасними експериментальними завданнями, пропонувати  

іншу тематику  робіт.  

Основною метою навчального експерименту є розвиток самостійності  

у плануванні досліджень, доборі адекватних методів і засобів дослідження, 



проведенні експерименту, обробці його результатів та формуванні висновків. 

Навчальний експеримент з фізики та астрономії орієнтований на те, щоб учні 

застосовували на практиці різноманітні методи фізичної та астрономічної 

науки, опановували елементи проведення науково-дослідної роботи, 

співвідносили результати практичної діяльності з теорією, використовували 

на практиці міжпредметні зв’язки. 

Самостійне експериментування учнів необхідно розширювати, 

використовуючи найпростіше обладнання, інколи навіть саморобні прилади 

й побутове обладнання. Такі роботи повинні мати пошуковий характер, 

завдяки чому учні збагачуються новими фактами, узагальнюють їх і роблять 

висновки.  

Особливо важливим для забезпечення астрономічного складника є 

проведення спостережень небесних світил. Астрономічні спостереження 

можна проводити впродовж усього навчального року. Важливо наперед 

показати ті об’єкти і явища, які належить вивчати. Під час підготовки й 

проведення спостережень необхідно пояснити учням, як користуватись 

«Шкільним астрономічним календарем» чи «Астрономічним календарем» та 

рухомою картою зоряного неба. Необхідно заохочувати учнів до 

самостійного проведення астрономічних спостережень. 

Бурхливий розвиток науки й техніки призводить до значного 

оновлення інформації про астрономічні об’єкти, їх фізичні властивості. Тому 

доцільно знайомити учнів (зокрема, й   через мережу Інтернет)  із останніми 

науковими відкриттями, супроводжувати навчально-виховний процес 

сучасними наочними засобами, а також екскурсіями до обсерваторій і 

планетаріїв, наукових установ, фізичних та технологічних лабораторій.  

 

Практичні заняття з розв’язування задач 

Однією з найважливіших ділянок роботи в системі навчання фізики та 

астрономії є розв’язування задач. Розв’язування задач, особливо прикладного 

змісту, сприяє закріпленню вивченого матеріалу, демонструє єдність фізики 

та астрономії з   математикою, та іншими предметами природничого циклу. 

Задачі різних типів можна ефективно використовувати на всіх етапах 

засвоєння нового знання: для розвитку інтересу, творчих здібностей і 

мотивації учнів до навчання фізики і астрономії, під час постановки 

проблеми, що потребує розв’язання, у процесі формування нових знань 

учнів, вироблення практичних умінь учнів, з метою повторення, закріплення, 

систематизації та узагальнення засвоєного матеріалу, з метою контролю 

якості засвоєння навчального матеріалу чи діагностування навчальних 

досягнень учнів тощо. В умовах особистісно орієнтованого та 

компетентнісного навчання важливо здійснити добір відповідних 

компетентнісно зорієнтованих завдань   з урахуванням пізнавальних 

можливостей і нахилів учнів, рівня їхньої готовності до такої діяльності.  

У навчанні фізики і астрономії важливою формою роботи з учнями є 

складання ними задач, які за змістом подібні до тих, що були розв’язані на 

уроці, наприклад, обернених задач. Цей прийом досить ефективний для 

розвитку творчих здібностей учнів, їхнього розумового потенціалу. 



Враховуючи дидактичне значення фізичних задач, пропонується запровадити 

практикум із їх розв’язування в межах кожного розділу. 
 

І курс - 84 годин 

Фізика і астрономія 

К-ть 

годин 

Очикувані результати здобувача 

освіти 

Зміст навчального матеріалу 

2 год Вступ 

 Знаннєвий компонент 

Оперує поняттями і термінами: 

світоглядний потенціал природничих 

наук; фундаментальні фізичні теорії; 

основні етапи розвитку фізики та 

астрономії в Україні і світі. 

Діяльнісний компонент 

характеризує фізику та астрономію як 

природничі  науки; наводить приклади 

фундаментальних фізичних теорій: 

визначає основні етапи історичного 

розвитку фізики та астрономії.   

Ціннісний компонент 

виявляє ставлення до фізики та 

астрономії як провідних 

фундаментальних наук про природу;  

оцінює внесок вітчизняної фізичної та 

астрономічної науки, видатних 

українських учених у розвиток 

сучасного природознавства.  

Основи кінематики. Основи динаміки. 

Теплові явища. Молекулярна фізика. 

Основи електродинаміки. Зародження 

й розвиток фізики як науки. 

Астрономія як природнича наука. 

Основні етапи розвитку фізики та 

астрономії. Методи наукового 

пізнання. Фізичні величини та їх 

вимірювання. Невизначеності 

вимірювань. Похибка вимірювання. 

Скалярні та векторні величини. 

60 год Тема «МЕХАНІКА»  

16 год Розділ  №1 «Кінематика» 

 Знаннєвий компонент 

Оперує поняттями і термінами: 

механічний рух; матеріальна точка; 

тіло відліку, інерціальна система 

відліку, траєкторія, переміщення, 

пройдений шлях, швидкість, миттєва 

швидкість, прискорення, прискорення 

вільного падіння, період, частота, 

кутова швидкість, доцентрове 

прискорення, відносність механічного 

руху; сила, рівнодійна сил, вага, маса, 

закони динаміки; механічна робота, 

потужність, кінетична енергія, 

потенціальна енергія, робота сил 

тяжіння, пружних сил, сил тертя, 

імпульс, центр мас тіла, момент сили, 

постулати спеціальної теорії 

відносності. 

Пояснює: основні поняття та закони, 

принципи механіки та СТВ, формули 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

23 год 

Основна задача механіки. Абетка 

кінематики. Швидкість руху. Середня та 

миттєва швидкості. Закони додавання 

переміщень і швидкостей.  

Рівноприскорений прямолінійний рух. 

Прискорення.  

Лабораторна робота №1: Інструктаж з 

БЖД. «Визначення прискорення тіла при 

рівноприскореному русі».  

Графіки залежності кінематичних величин 

від часу для рівномірного та 

рівноприскореного прямолінійного руху. 

Вільне падіння. Прискорення вільного 

падіння. Криволінійний рух під дією 

незмінної сили тяжіння. Рівномірний рух 

матеріальної точки по колу. Доцентрове 

прискорення. Період та частота обертання. 

Кутова та лінійна швидкість.  

Лабораторна робота №2: Інструктаж з 

БЖД «Дослідження руху   тіла по колу»  

Розділ 2 «Динаміка» - 23 години 



 для визначення фізичних величин, 

математичні вирази законів механіки, 

сутність принципів відносності 

Галілея та А.Ейнштейна, відносність 

довжини й часу, відносність 

одночасності подій у рухомій і 

нерухомій системі відліку, 

просторово-часові властивості 

фізичного світу. 

 

Визначає умови, за яких механічна 

енергія, імпульс зберігаються; 

рівноваги тіл;  межі застосування 

законів механіки. 

 

Діяльнісний компонент 

Спостерігає і описує різні види 

механічного руху і механічної 

взаємодії тіл в природі і техніці. 

Розв’язує задачі   на застосування: 

 - функціональної залежності між 

фізичними величинами на: 

рівномірний та рівноприскорений 

прямолінійний рухи, відносний рух, 

рівномірний рух по колу, рух під дією 

кількох сил, застосування законів 

Ньютона, Архімеда, всесвітнього 

тяжіння; збереження (енергії, 

імпульсу). 

Експериментально досліджує 

властивості різних видів руху, 

перевіряє закони руху і збереження; 

вимірює сили. 

Уміє графічно зображати 

функціональні залежності опису 

механічного руху та взаємодії.  

Використовує набуті знання у 

навчальній і практичній діяльності. 

Ціннісний компонент 

Виявляє ставлення та оцінює на 

якісному рівні результати 

використання знань з механіки в 

реальних життєвих ситуаціях. 

Висловлює судження   про простір і 

час, зв’язок класичної та 

релятивістської фізики. 

 

 

 

 

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види 

сил в механіці. Вимірювання сил. 

Додавання сил. Інерціальні системи 

відліку. Перший закон Ньютона 

Лабораторна робота №3: Інструктаж 

з БЖД. «Вимірювання сил».  

Інерція і інертність. Маса та імпульс 

тіла. Другий закон Ньютона. Третій 

закон Ньютона. Межі застосувань 

законів Ньютона.  

Гравітаційна взаємодія. Закон 

всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. 

Вага тіла. Вага тіла, яке рухається з 

прискоренням. Перевантаження. 

Невагомість. Рух тіла по вертикалі під 

дією сили тяжіння з початковою 

швидкістю. Рух тіла по вертикалі під 

дією сили тяжіння, коли початкова 

швидкість спрямована горизонтально. 

Рух тіла по вертикалі під дією сили 

тяжіння, коли початкова швидкість 

спрямована під кутом до   горизонту. 

Рух штучних супутників. Перша 

космічна швидкість. Внесок 

українських вчених у розвиток 

космонавтики. Екологічні проблеми 

космосу. Деформація тіла. Сила 

пружності. Закон Гука. Механічна 

напруга. 

Лабораторна робота №4: Інструктаж 

з БЖД. «Вимірювання коефіцієнта 

жорсткості»  

Сила тертя. Види тертя. Коефіцієнт 

тертя ковзання. Рух тіла під дією 

кількох сил.  

Рівновага тіл. Умова рівноваги тіла, що 

має вісь обертання. Момент сили. 

Центр тяжіння.  

Лабораторна робота №5. Інструктаж 

з БЖД: «Дослідження рівноваги під 

дією кількох сил».  

16 год Розділ 3 «Закони збереження в механіці» 

 Сила та імпульс тіла. Закон 

збереження імпульсу. Реактивний рух. 

Механічна енергія. Кінетична та 

потенціальна енергія. Взаємні 

перетворення потенціальної і 

кінетичної енергії в механічних 

процесах. Повна механічна енергія. 

Закон збереження повної механічної 

енергії. Абсолютно пружній удар двох 

тіл. 

5 год Розділ 5 «Релятивістська механіка» 



   Принцип відносності Ейнштейна. 

Основні положення спеціальної теорії 

відносності. Швидкість світлі у 

вакуумі. Відносність довжини і часу. 

Відносність одночасності подій. 

Релятивістський закон додавання 

швидкостей. Закон взаємозв’язку маси 

та енергії. Сучасні уявлення про 

простір і час. Взаємозв’язок класичної 

та релятивістської механіки. 

20 год Тема  МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА 

 Знаннєвий компонент 

Оперує поняттями і термінами:  

атоми і молекули, кількість речовини, 

атомне ядро, наноматеріали, основні 

положення МКТ; ідеальний газ, тиск 

газу, газові закони, основне рівняння 

МКТ, рівняння стану ідеального газу, 

ізопроцеси; насичена та ненасичена 

пара, абсолютна та відносна вологість 

повітря; поверхневий натяг рідини, 

змочування, капілярні явища; 

механічна напруга, закон Гука, модуль 

Юнга.  

Пояснює: дискретну будову речовини, 

основні положення МКТ;  властивості 

агрегатних станів речовини на основі 

МКТ, основне рівняння молекулярно-

кінетичної теорії, газові закони, 

властивості рідин, газів та твердих тіл 

та їх фазові переходи,  залежність 

тиску і густини насиченої пари від 

температури, капілярність і 

змочування, діаграму стану речовини.  

Діяльнісний компонент 

розв’язує задачі: на розрахунок 

кількості речовини; використання 

основного рівняння МКТ;  рівняння 

стану газу; газових законів; 

визначення вологості повітря, 

поверхневого натягу; визначення 

модуля пружності. 

Будує та аналізує графіки ізопроцесів; 

Експериментально досліджує 

ізопроцеси, визначає вологість 

повітря, силу поверхневого натягу 

речовини.  

Ціннісний компонент 

оцінює:  значення теплових явищ, 

вологості, капілярних явища для 

життєдіяльності біосфери; переваги та 

недоліки різних джерел енергії; 

усвідомлює важливість знань про 

Розділ 6 «Молекулярна фізика»  

Основне положення МКТ та її дослідне 

обґрунтування. Сучасні дослідження 

речовини. Маса і розміри молекул. 

Кількість речовини. Наноматеріали. 

Швидкість руху молекул. 

Властивості газів. Ідеальний газ. 

Основне рівняння МКТ. Тиск газу. 

Рівняння стану ідеального газу. 

Ізопроцеси в газах 

Лабораторна робота №1. Інструктаж 

з БЖД. «Дослідження одного із 

ізопроцесів». 

Пароутворення та конденсація. 

Насичена та ненасичена пара. 

Вологість повітря та її вимірювання. 

Властивості рідини. Поверхневий 

натяг. Змочування. Капілярні явища. 

Лабораторна робота №2: Інструктаж 

«Визначення   коефіцієнта 

поверхневого натягу рідини». 

Будова і властивості твердих тіл. 

Кристалічні і аморфні тіла. Природне і 

штучне утворення кристалів. Рідкі 

кристали. Властивості та застосування 

полімерів. 

Лабораторна робота №3: Інструктаж 

з БЖД. «Визначення модуля пружності 

різних речовин»  

 



будову речовини  для розвитку 

сучасної техніки та технологій. 

2 год Лабораторній практикум 

 Практична робота №1. Інструктаж з БЖД. «Вивчення рівняння стану 

ідеального газу» Практична робота №1. Інструктаж з БЖД  «Визначення 

центра мас плоских фігур» 

 Навчальні проекти (орієнтовна тематика) 

 «Вимірівання та аналіз фізичних характеристик власного тіла», «Паски 

безпеки»,  «Обертальний рух – основа визначення часу», «Властивочті та 

застосування полімерів» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ курс -  62 години 

Фізика і астрономія 

Кільк. 

годин 

Очікувані результати здобувача 

освіти 

Орієнтовний зміст навчального 

матеріалу 

11 Тема  МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА 

11 Розділ №7 «Основи термодинаміки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаннєвий компонент 

Оперує поняттями і термінами:  

атоми і молекули, кількість 

речовини, атомне ядро, ідеальний 

газ, тиск газу, газові закони, 

внутрішня енергія, робота газу, 

перший закон термодинаміки. 

Пояснює: термодинамічний та 

молекулярно-кінетичний зміст 

температури, ентропію як 

характеристику напрямку і 

необоротності протікання процесів 

у системі;  застосування першого 

закону термодинаміки до 

ізопроцесів,  принцип дії теплових 

машин.  

Діяльнісний компонент 

розв’язує задачі: на розрахунок 

першого закону термодинаміки; 

ККД теплової машини. 

Будує та аналізує графіки 

ізопроцесів; 

Експериментально досліджує 

ізопроцеси  

Ціннісний компонент 

оцінює:  значення теплових явищ, 

вологості, переваги та недоліки 

різних джерел енергії; усвідомлює 

важливість знань про будову 

речовини  для розвитку сучасної 

техніки та технологій, встановлення 

чинників шкідливого впливу на 

людину та навколишнє середовище 

та вироблення методів його 

зменшення. 

Теплові явища. Термодинамічна рівновага. 

Температура. Внутрішня енергія і способи 

її зміни. Перший закон   термодинаміки. 

Робота термодинамічного процесу. 

Теплоємність. Адіабатний процес. 

Необоротність теплових процесів. 

Ентропія. Теплові машини. Принцип дії 

теплових машин. Цикл   роботи теплових 

машин. Коефіцієнт корисної дії теплових 

машин. Розвиток теплоенергетики. 

Екологічні  проблеми, пов’язані з 

використанням теплових машин і 

двигунів. 

47 Тема 3 ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 

30 Розділ №8 «Електричне поле і струм»   

 Знаннєвий компонент 

Оперує поняттями і термінами:  

точковий заряд, електризація тіл, 

електричний заряд, електричне 

поле, закон Кулона, лінії 

напруженості електричного поля, 

напруженість електричного поля, 

потенціал та різниця потенціалів, 

енергія електричного поля, 

Електромагнітна взаємодія. Електричне 

поле. Напруженість електричного поля. 

Принцип суперпозиції. Електрична 

взаємодія точкових зарядів. Закон Кулона. 

Речовина в електричному полі. 

Провідники і діелектрики в електричному 

полі. Вплив електричного поля на живі 

організми. Робота по переміщенню заряду 

в однорідному магнітному полі. Потенціал 



електрична ємність, конденсатор, 

постійний електричний струм, 

джерело струму, сторонні сили, 

сила струму, ЕРС, опір провідника, 

надпровідність, потужність 

електричного струму; послідовне і 

паралельне з'єднання провідників; 

закон Ома, закон Джоуля-Ленца, 

носії електричного струму в різних 

середовищах, дірка, електронно-

дірковий перехід, електроліти, 

електролітична дисоціація, 

електроліз, закон Фарадея, іонізація 

газів, газовий розряд та його види, 

термоелектронна емісія. 

Пояснює: властивості електричного 

поля, принцип суперпозиції, зв’язок 

напруженості електричного поля з 

різницею потенціалів; сутність 

силової та енергетичної 

характеристик електричного і 

магнітного поля, закон Ома для 

повного кола, природу 

електричного струму в металах, 

електролітах, газах, 

напівпровідниках, вакуумі, 

електронну провідність металів та 

електропровідність 

напівпровідників,  властивості 

плазми;   

Діяльнісний компонент 

 Розв’язує задачі: на застосування 

формул  напруженості 

електричного поля, напруженості 

поля точкового заряду, принципу 

суперпозиції полів; ємності 

конденсатора, енергії зарядженого 

конденсатора;  на закон Ома для 

повного кола; на розрахунок   

електричних кіл з послідовним і 

паралельним з’єднанням 

провідників, визначення роботи та 

потужності електричного струму. 

Зображує електричне поле за 

допомогою силових ліній, схеми 

з’єднань. 

Дотримується правил безпеки 

життєдіяльності під час роботи з 

електричними приладами та 

обладнанням.  

Експериментально визначає  ЕРС 

джерела струму, досліджує 

електричні кола з різними 

елементами. 

поля. Різниця потенціалів. Напруженість 

електричного поля. Електроємність. 

Електроємність конденсатора. З’єднання 

конденсаторів. Енергія електричного поля. 

Використання конденсаторів у техніці. 

Електричний струм. Електричне коло та 

його основні елементи.  

Джерела та споживачі електричного 

струму. Електрорушійна сила. Закон Ома 

для повного струму. 

Лабораторна робота №4: Інструктаж з 

БЖД. «Визначення ЕРС і внутрішнього 

опору джерела енергії».  

Розрахунок електричних кіл з послідовним 

і паралельним з’єднанням елементів. 

Робота та потужність електричного кола. 

Безпека під час роботи з електричними 

пристроями.  

Електричний струм у металах. Залежність 

питомого опору від температури. 

Надпровідність. Електропровідність 

напівпровідників. Власна і домішкова 

провідність. Електронно-дірковий перехід 

та його застосування.  Напівпровідникова 

елементна база сучасної мікроелектроніки. 

Електричний струм у розчинах та 

розплавах електролітів. Електроліз та його 

основні закони. Газові розряди та їх 

застосування. Плазма. Електричний струм 

у вакуумі. Термоелектронна емісія. 

Застосування електричного струму у 

різних середовища, у техніці та 

технологіях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ціннісний компонент 

Оцінює перспективи технічного 

використання:  напівпровідникових 

приладів; електричного струму в 

різних середовищах; 

енергоефективність різних 

електроприладів; усвідомлює 

необхідність та основні принципи 

енергозбереження в побуті 

17 Розділ 9 «Електромагнітне поле» 

 Знаннєвий компонент 

Оперує поняттями і термінами:  

магнітна взаємодія, вектор 

магнітної індукції, сила Ампера, 

сила Лоренца, явище 

електромагнітної індукції, 

магнітний потік, правило Ленца, 

закон електромагнітної індукції, 

явище самоіндукції, індуктивність, 

енергія магнітного поля струму. 

Пояснює:  

природу електромагнітної 

взаємодії, дію магнітного поля на 

провідник зі струмом, рухомі 

заряджені частинки, закон 

електромагнітної індукції, принцип 

дії електричних двигунів.  

Діяльнісний компонент 

 Розв’язує задачі: на взаємодію 

магнітного поля з провідником зі 

струмом, застосування формул 

сили Ампера, сили Лоренца, закону 

електромагнітної індукції, ЕРС 

самоіндукції, енергії магнітного 

поля.  

Визначає  напрям індукційного 

струму, сили Лоренца та Ампера;  

Зображує електричне і магнітне 

поле за допомогою силових ліній, 

схеми з’єднань. 

Дотримується правил безпеки 

життєдіяльності під час роботи з 

електричними приладами та 

обладнанням.  

Експериментально досліджує 

явище електромагнітної індукції. 

Ціннісний компонент 

Оцінює перспективи технічного 

використання:  магнітного поля в 

медицині; магнітних властивостей 

речовини;  енергоефективність 

різних електроприладів; 

усвідомлює необхідність та основні 

принципи енергозбереження в 

Електрична та магнітна взаємодія. 

Взаємодія провідників із струмом. 

Магнітне поле струму. 

Індукція магнітного поля. Потік магнітної 

індукції. Дія магнітного поля на провідник 

із струмом. Сила Ампера. Дія магнітного 

поля на рухомі заряджені частинки. Сила 

Лоренца. Принцип дії електродвигунів.  

Електромагнітна індукція. Магнітний 

потік. Закон електромагнітної індукції. 

Лабораторна робота №5. Інструктаж з 

БЖД: «Дослідження явища 

електромагнітної індукції 

Самоіндукція. Індуктивність. Енергія 

магнітного поля. 



побуті 

4 год Лабораторний практикум 

 Практична робота №1.Інструктаж з БЖД Визначення енергії зарядженого 

конденсатора та його ємності. 

Практична робота №2.Інструктаж з БЖД Перевірка законів послідовного та 

паралельного з'єднання провідників. 

Практична робота №3.Інструктаж з БЖД Дослідження властивостей p-n 

переходу. 

Практична робота №4.Інструктаж з БЖД Дослідження електричного кола з 

напівпровідниковим діодом 

 Навчальні проекти (орієнтовна тематика) 

 «Екологічні  проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двигунів», 

«Застосування електричного струму у техніці та технологіях»,  «Основні 

принципи енергозбереження в побуті». 

 

 
ІІІ КУРС - 99 годин  

Фізика - 64 години  

Астрономія - 35 годин 

Фізика і астрономія 

 Очікувані результати здобувача 

освіти 

Зміст навчального матеріалу 

23 Тема 4  КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ 

 Знаннєвий компонент 

Оперує поняттями і термінами:   

види механічних коливань; 

гармонічні коливання;  період 

коливань математичного та 

пружинного маятника; механічні 

хвилі; довжина хвилі, інтерференція 

і дифракція хвиль, вільні 

електромагнітні коливання; 

коливальний контур; резонанс, 

вимушені електричні коливання, 

змінний струм, трансформатор,  

Пояснює перетворення енергії в 

коливальних системах; утворення й 

поширення механічних і 

електромагнітних хвиль; діапазони 

електромагнітних хвиль та їх 

властивості; сутність змінного 

струму як вимушених 

електромагнітних коливань, будову 

та принцип дії трансформатора;   

пояснює на якісному рівні принципи 

дії електропобутових приладів і 

пристроїв (радіо). 

Діяльнісний компонент 

Експериментально визначає період 

коливань маятника, досліджує 

залежність періоду коливань  

маятника. 

Коливальний рух. Вільні коливання. 

Гармонічні коливання. Амплітуда, період, 

частота. Рівняння гармонічних коливань. 

Фаза коливань. Математичний маятник. 

Період коливання математичного 

маятника. Пружній маятник та його 

період коливань. Вимушені коливання. 

Резонанс. Енергія коливального руху. 

Автоколивання. Поширення механічних 

коливань у пружному середовищі. Хвилі. 

Види хвиль. Довжина хвилі. Швидкість 

поширення хвиль 

Коливальний контур. Гармонічні 

електромагнітні коливання. Частота 

власних коливань. Вимушені 

електромагнітні коливання. Резонанс. 

Змінний струм. Його характеристики. 

Отримання змінного струму.  

Діючи значення напруги та сили струму. 

розв’язок задач.  Трансформатор. 

Генератор змінного струму. Виробництво, 

передача та розподіл електричної енергії. 

Розв’язок задач. 
 



Розв’язує задачі на застосування  

формули взаємозв’язку довжини, 

періоду й швидкості поширення 

хвилі. Представляє отримані 

результати графічно і за допомогою 

формул.  

Ціннісний компонент 
Оцінює важливість спостережень у 

всьому діапазоні електромагнітного 

спектра; можливості використання 

різних видів електромагнітних хвиль у 

техніці, на виробництві; застосування 

оптичних явищ у техніці й виробництві 

20 год Тема 5  ХВИЛЬОВА ТА КВАНТОВА ОПТИКА 

 Знаннєвий компонент 

Оперує поняттями і термінами:   

електромагнітні хвилі; світло, закони 

відбивання і заломлення світла, 

дисперсія світла, інтерференція, 

дифракція та поляризація світла, 

сила світла, освітленність, 

яскравість. 

Пояснює суть хвильових 

властивостей світла: поширення 

світла в різних середовищах, 

розсіювання й поглинання світла; 

інтерференцію й дифракцію 

світлових хвиль; поляризацію й 

дисперсію світла.  

Діяльнісний компонент 

Експериментально довжину 

електромагнітної хвилі за її 

частотою;   

Розв’язує задачі на застосування  

формули взаємозв’язку довжини, 

періоду й швидкості поширення 

хвилі; закони геометричної оптики, 

період дифракційної гратки, 

фотометричні величини. 

Представляє отримані результати 

графічно і за допомогою формул. 

Будує зображення, одержані за 

допомогою дзеркал і лінз. 

Ціннісний компонент 
Оцінює важливість спостережень у 

всьому діапазоні електромагнітного 

спектра; можливості використання 

різних видів електромагнітних хвиль у 

техніці, на виробництві; застосування 

оптичних явищ у техніці й виробництві 

 Властивості електромагнітних хвиль. 

Фізичні основи сучасного 

телекомунікаційного зв’язку.  Розвиток 

уявлень про природу світла. Джерела та 

приймачі світла. Електромагнітна теорія 

світла. Поширення світла в різних 

середовищах. Ефект Допплера. 

Поглинання та розсіювання світла. 

Інтерференція і дифракція світлових 

хвиль. Поляризація й дисперсія світла. 

Основні фотометричні величини та їх 

вимірювання. Розв’язок задач. 

Лабораторна робота №1 Інструктаж з 

БЖД. «Спостереження дифракції та 

інтерференції світла». 

Лабораторна робота №2 Інструктаж з 

БЖД. «Визначення роздільної здатності 

людського ока». 

Закони геометричної оптики. Побудова 

зображень, одержаних за допомогою лінз 

та дзеркал. Кут зору. Оптичні прилади та 

їх застосування. Розв’язок задач. Квантові 

властивості світла. Гіпотеза М. Планка. 

Світлові кванти. Енергія і імпульс фотона 

Тиск світла Люмінесценція. Квантові 

генератори. Корпускулярно-хвильовий 

дуалізм світла.  

 

18 год Тема 6  КВАНТОВА ФІЗИКА 

Розділ 11 «Атомна і ядерна фізика» -  

 Знаннєвий компонент Квантові властивості світла. Квантові 



Оперує поняттями і термінами:  

стала Планка та її значення,  

швидкість поширення світла у 

вакуумі, повітрі й воді; рівняння 

Ейнштейна для фотоефекту;  

радіоактивність, α-розпад, β-розпад, 

γ-випромінювання, період 

піврозпаду, термоядерний синтез, 

питома енергія зв'язку, енергетичний 

вихід ядерної реакції, кварки. 

Пояснює: сутність квантових 

постулатів Бора, енергетичні стани 

атома, положення хвильової і 

квантової теорії світла, рівняння 

Ейнштейна для фотоефекту; атомні і 

молекулярні спектри, протонно- 

нейтронну модель атомного ядра; 

стійкість ядер, альфа- і бета-розпади, 

дефект мас, формулу взаємозв’язку 

маси та енергії, способи 

забезпечення безпеки ядерних 

реакторів і АЕС, методи реєстрації 

елементарних частинок. 

Діяльнісний компонент 

Розв’язує задачі на розрахунок 

енергії та імпульсу фотона, 

застосування формули Планка,  

рівняння Ейнштейна для 

фотоефекту, квантових постулатів 

Н.Бора, енергію зв’язку атомного 

ядра, закон радіоактивного розпаду, 

взаємозв’язок маси та енергії. 

Ціннісний компонент 

Оцінює  історичні особливості 

розвитку вчення про світло, 

становлення квантової фізики 

постулати Бора. Випромінювання та 

поглинання світла атомами. Спектри. 

Спектральний аналіз. Атомні і 

молекулярні спектри. Неперервний 

спектр світла.  

Лабораторна робота №3 Інструктаж з 

БЖД. «Спостереження лінійчатого та 

неперервного світла». 

Фотон. Енергія, маса, імпульс фотона. 

Фотоефект. Досліди Столєтова. Рівняння 

фотоефекту. Застосування фотоефекту. 

Сонячні батареї. 

Атомне ядро. Ядерні сили та їх 

особливості.  

32.Ядерні реакції та їх особливості. 

Радіоактивність. Енергія зв’язку атомних 

ядер. Закон радіоактивного розпаду. 

Радіоактивність. Взаємозв’язок маси та 

енергії. Ядерна енергетика. Фізичні 

основи ядерної енергетики. Дозиметрія. 

Дози випромінювання. Захист від 

іонізуючого випромінювання. 

Елементарні частинки. Загальна 

характеристика елементарних частинок. 

Кварки. Космічне випромінювання. 

Методи реєстрації елементарних 

частинок. 

 

3год Лабораторний практикум  

 Практична робота №1. Інструктаж з БЖД. «Дослідження відбивання та 

заломлення світла» 

Практична робота №2. Інструктаж з БЖД «Визначення довжини світової хвилі» 

Практична робота №3. Інструктаж з БЖД «Моделювання радіоактивного 

розпаду» 

 Навчальні проекти (орієнтовна тематика) 

 «Виробництво електроенергії в Україні», «Квантові генератори»,  «Ядерна 

енергетика в Україні», «Елементарні частинки». 

35 год АСТРОНОМІЯ 

9 год Знаннєвий компонент 

Оперує поняттями і термінами: 

Розділ 1 «Основи практичної 

астрономії» -  



 сузіря; точки й лінії небесної сфери; 

одиниці відстаней в астрономії; 

небесні координати, закони Кеплера. 

Пояснює: причини видимих рухів 

світил по небесній сфері; принцип 

визначення відстаней до небесних 

світил; визначення тривалості доби 

та календарного року за 

астрономічними спостереженнями;  

розрізняє: місцевий, поясний і 

всесвітній час; типи календарів. 

Діяльнісний компонент 

використовує рухому карту зоряного 

неба для розв’язування практичних 

завдань; орієнтується на місцевості 

по Сонцю і Полярною зорею. 

Ціннісний компонент 

Оцінює значення основ практичної 

астрономії для практичних потреб 

людини 

Небесні світила та небесна сфера. Сузір’я.  

 Визначення відстаней до небесних 

світил. Небесні координати.  Видимі рухи 

Сонця та планет.  Закони Кеплера та їх 

зв’язок із законами Ньютона. Практична 

робота «Робота з рухомою картою 

зоряного неба» 

 

9 год Знаннєвий компонент 

Оперує поняттями і термінами:  

фізичні особливості тіл Сонячної 

системи 

етапи формування нашої планетної 

системи. 

Пояснює: причини парникового 

ефекту, причини виникнення 

припливів і відпливів; суть 

астероїдної небезпеки для Землі; 

використання законів руху небесних 

тіл для практичних потреб 

космонавтики; особливості рухів 

штучних супутників та 

автоматичних міжпланетних станцій; 

Діяльнісний компонент 

наводить приклади: дослідження тіл 

Сонячної системи з допомогою 

космічних апаратів; 

Ціннісний компонент 

Оцінює значення вивчення планет 

для природничих наук та вирішення 

практичних проблем людства. 

Розділ 2 «Фізика Сонячної системи» -  

 Земля і Місяць. Планети земної групи 

Супутники планет. Карликові планети та 

малі тіла Сонячної системи. .Космічні 

дослідження об’єктів Сонячної. Рух 

штучних супутників та автоматичних 

міжпланетних станцій. Космогонія 

Сонячної системи 

 

4 год Знаннєвий компонент 

Оперує поняттями і термінами:  

діапазони випромінювання небесних 

світил; приймачі випромінювання; 

наземні та космічні телескопи; 

нейтринна і гравітаційна астрономія. 

Пояснює: принцип дії оптичного 

телескопа та радіотелескопа; 

особливості реєстрації 

випромінювання небесних світил; 

обґрунтовує: важливість 

Розділ 3 «Методи та засоби фізичних та 

астрономічних досліджень» -  

 Дослідження електромагнітного 

випромінювання небесних тіл. Принцип 

дії оптичного та радіотелескопа, 

детектрори нейтріно та гравітаційних 

хвиль. Сучасні наземні і космічні 

телескопи. Астрономічні обсерваторії. 

Дослідження тіл Сонячної системи за 

допомогою космічних апаратів. 

 



спостережень у всьому діапазоні 

електромагнітного спектра; 

Діяльнісний компонент 

дотримується правил  спостереження 

небесних об’єктів з допомоги 

шкільного телескопа.  

Ціннісний компонент 

Оцінює внесок астрономічних 

обсерваторій України та світу у 

розвиток теоретичної та практичної 

астрономії, застосування в 

телескопобудуванні досягнень 

техніки й технологій 

6 год Знаннєвий компонент 

Оперує поняттями і термінами: 

зоря, сонячна активність, подвійна 

зоря, фізичні змінні зорі, нейтронні 

зорі, чорні діри, галактика, зоряні 

скупчення, туманності, квазари. 

Пояснює: фізичні умови на Сонці; 

будову Сонця; походження плям, 

протуберанців, спалахів; циклічність 

сонячної активності; вплив сонячної 

активності на життя і здоров’я людей 

та біосферу Землі; різницю між 

типами зір; причину існування 

Молочного Шляху на зоряному небі 

Землі; природу чорної діри; місце 

Сонячної системи в Галактиці; 

природу галактик і квазарів; природу 

активності ядер галактик; методи, за 

допомогою яких визначають відстані 

до зір. 

Діяльнісний компонент 

Розрізняє: зорі, зоряні скупчення й 

асоціації, туманності, міжзоряне 

середовище. 

Описує: спектральну класифікацію 

зір; еволюцію зір; методи 

вимірювання відстаней до галактик; 

класифікацію галактик. 

Дотримується правил 

спостереження Сонця.  

Ціннісний компонент  

Оцінює масштаби астрономічних 

явищ та об’єктів, місце Сонячної 

системи в Галактиці. 

Розділ 4 «Зорі та галактики» -  

 Зорі та їх класифікація. Види зір. Основні 

характеристики зір. Сонце, його основні 

характеристики, будова, джерела енергії. 

Прояви сонячної активності та їх вплив 

на Землю. Еволюція зір. Білі карлики. 

Чорні діри. Планетні системи інших зір. 

.Молочний шлях та будова Галактики. 

Світ галактик.  

Квазари. Міжзоряне середовище. 

 

7год Знаннєвий компонент 

Оперує поняттями і термінами: 

фундаментальні взаємодії в природі, 

антропний принцип. 

Пояснює: основні етапи еволюції 

всесвіту; основні положення СТВ, 

спостережні дані, які підтверджують 

Розділ 5 «Всесвіт» -  

 Всесвіт. Фундаментальні взаємодії у 

природі. Роль астрономії у формуванні 

наукового світогляду сучасної людини. 

Історія розвитку уявлень про Всесвіт. 

Проблеми космології. 

Людина у Всесвіті. Імовірність життя на 



теорію Великого Вибуху; пошук 

життя на інших планетах Сонячної 

системи; міжнародні наукові проекти 

з пошуку життя у Всесвіті, 

великомасштабну структуру 

Всесвіту; загальноприйняті моделі 

(сценарії) його походження й 

розвитку; імовірність існування 

життя на інших планетах, гіпотезу 

про існування інших Всесвітів; 

природу реліктового 

випромінювання; антропний 

принцип. 

Ціннісний компонент  

Виявляє ставлення та формулює 

оціночні  судження щодо: 

особливостей Землі як унікальної 

планети Сонячної системи; 

існування позаземного життя у 

Всесвіті; унікальності нашого 

Всесвіту. 

інших планетах. Питання існування 

інших всесвітів. 

 

 



ПОГОДЖЕНО 

на засіданні методичної комісії  

викладачів фізичної культури і     

Захисту України  

від 30 серпня 2021 протокол № 1 

 

 

 

Робоча навчальна програма з предмета 

«Фізична культура» 
 

розроблена на основі навчальної програми з фізичної культури  для 

загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класів (рівень стандарту),  

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  

від 23.10.2017 № 1407 

 
Курс  Предмет Кількість годин 

всього з них ЛПР 

І курс Фізична культура. Модуль «Теоретико-методичні 

знання» 

2  

Фізична культура. Модуль «Легка атлетика» 10 10 

Фізична культура. Модуль «Футбол» 12 12 

Фізична культура. Модуль «Волейбол» 17 17 

Фізична культура. Модуль «Баскетбол» 17 17 

Фізична культура. Модуль «Гімнастика» 12 12 

Фізична культура. Модуль «Туризм» 10 10 

Всього за І курс: 80 78 

ІІ курс Фізична культура. Модуль «Теоретико-методичні 

знання» 

2  

Фізична культура. Модуль «Легка атлетика» 7 7 

Фізична культура. Модуль «Футбол» 6 6 

Фізична культура. Модуль «Волейбол» 9 8 

Фізична культура. Модуль «Баскетбол» 9 8 

Фізична культура. Модуль «Гімнастика» 9 9 

Фізична культура. Модуль «Туризм» 6 6 

Всього за ІІ курс: 48 46 

ІІІ курс Фізична культура. Модуль «Теоретико-методичні 

знання» 

2  

Фізична культура. Модуль «Легка атлетика» 9 9 

Фізична культура. Модуль «Футбол» 7 7 

Фізична культура. Модуль «Волейбол» 11 11 

Фізична культура. Модуль «Баскетбол» 11 11 

Фізична культура. Модуль «Гімнастика» 9 9 

Фізична культура. Модуль «Туризм» 9 9 

Всього за ІІІ курс: 58 56 

 Всього  186 180 

 

 

2021 рік 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою навчання фізичної культури є: розвиток і соціалізація 

особистості учнів, формування у них національної самосвідомості, загальної 

культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, 

творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, 

здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і 

викликів. 

Учень – це патріот України, який знає її історію; носій української 

культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що 

вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі 

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

здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у 

громадському й особистому житті, здатний до підприємливості й 

ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, 

безпечно й доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується 

здорового способу життя.  

Фізичне виховання – важливий засіб фізичного, соціального та 

духовного розвитку учнівської молоді. 

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і 

виховних завдань: 

— формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в 

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

— розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво 

необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій 

діяльності; 

— розширення функціональних можливостей організму дитини через 

цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних 

здібностей; 

— формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ 

як одного з головних чинників здорового способу життя; 

— формування практичних навичок для самостійних занять фізичними 

вправами та проведення активного відпочинку; 

- формування високих моральних якостей особистості. 

 

Вклад предмета у формування ключових компетентностей 

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

Уміння: правильно використовувати термінологічний апарат, 

спілкуватися в різних ситуаціях під час занять фізичною культурою і 

спортом, за допомогою спілкування розв’язувати конфлікти, популяризувати 

ідеї фізичної культури і спорту мовними засобами. 

Ставлення: усвідомлення ролі фізичної культури для гармонійного 

розвитку особистості, пошанування національних традицій у фізичному 

вихованні, українському спортивному русі. 

Навчальні ресурси: інформація про історію спортивного руху в Україні 

та українську спортивну термінологію. 

 



2. Спілкування іноземними мовами. 

Уміння: за допомогою іноземної мови спілкуватися про фізичну 

культуру, її значення для самореалізації людини, писати тексти іноземною 

мовою про власні спортивні захоплення, шукати інформацію в іноземних 

джерелах про ефективні оздоровчі програми, спортивні новини. 

Ставлення: усвідомлення ролі іноземної мови як мови міжнародного 

спілкування у спорті. 

Навчальні ресурси: спортивні новини іноземною мовою, спортивна 

термінологія. 

 

3. Математична компетентність. 

Уміння: використовувати математичні методи під час занять фізичною 

культурою, для створення індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм, 

здійснення самооцінювання власного фізичного стану, вести рахунок при 

проведенні змагань у різних видах спорту, здійснювати підрахунок та 

аналізувати частоту серцевих скорочень у стані спокою та під час фізичних 

навантажень, розраховувати зусилля для досягнення мети, аналізуючи 

швидкість, відстань, траєкторію, тощо. 

Ставлення: усвідомлення важливості математичного мислення для 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. 

Навчальні ресурси: завдання на подолання відстані, створення меню 

раціонального харчування. 

 

4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях. 

Уміння: організовувати та здійснювати туристичні мандрівки; 

застосовувати інноваційні технології для покращення здоров’я; 

виконувати різні фізичні вправи в умовах природного середовища, 

використовувати сили природи в процесі занять із фізичної культури. 

Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, 

сприймання екологічного довкілля як ідеального простору для реалізації 

фізичної активності людини, ціннісне ставлення до навколишнього 

середовища як до потенційного джерела здоров’я, усвідомлення важливості 

бережливого природокористування. 

Навчальні ресурси: туристичні мандрівки, фізичні вправи на свіжому 

повітрі, засоби загартовування, сучасні фітнес-технології. 

 

5. Інформаційно-цифрова компетентність. 

Уміння: використовувати цифрові пристрої для навчання техніки 

рухових навичок, фізичних вправ, оцінювання власного фізичного стану, 

моніторингу рухової активності. 

Ставлення: усвідомлення впливу інформаційних та комунікаційних 

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

застосування; розуміння проблем та наслідків комп'ютерної залежності. 

Навчальні ресурси: комп’ютерні програми для корекції фізичного 

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

проведення різних форм фізкультурно-оздоровчих занять. 

 



6. Уміння вчитися впродовж життя. 

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

спорту; 

досягати конкретних цілей у фізичному самовдосконаленні; розробляти 

індивідуальні оздоровчі програми з урахуванням власних можливостей, 

мотивів та потреб; 

шукати, аналізувати та систематизувати інформацію у сфері фізичної 

культури та спорту. 

Ставлення: розуміння потреби постійного фізичного вдосконалення. 

Навчальні ресурси: приклади індивідуальних фізкультурно-оздоровчих 

програм. 

 

7. Ініціативність і підприємливість. 

Уміння: боротися, здобувати чесну перемогу та з гідністю приймати 

поразку, контролювати свої емоції, організовувати свій час і мобілізувати 

ресурси, оцінювати власні можливості в процесі рухової діяльності, 

реалізовувати різні ролі в ігрових ситуаціях, відповідати за власні рішення, 

користати з власних переваг і визнавати недоліки у тактичних діях у різних 

видах спорту, планувати та реалізовувати спортивні проекти (турніри, 

змагання тощо). 

Ставлення: ініціативність, активність у фізкультурній діяльності, 

відповідальність, відвага, усвідомлення важливості співпраці під час ігрових 

ситуацій. 

Навчальні ресурси: спортивні змагання з різних видів спорту. 

 

8. Соціальна та громадянська компетентності. 

Уміння: організовувати гру чи інший вид командної рухової діяльності; 

спілкуватися в різних ситуаціях, нівелювати конфлікти; дотримуватися: 

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

чесним шляхом за рахунок ретельної підготовки, з гідністю приймати 

поразку, пам’ятати, що головна перемога – це перемога над собою;   

Ставлення: поцінування підтримки, альтернативних думок і поглядів; 

толерантність; 

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

ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших. 

Навчальні ресурси: командні види спорту. 

 

9. Обізнаність та самовираження у сфері культури. 

Уміння: виражати свій культурний потенціал через рухову діяльність; 

удосконалювати культуру рухів. 

Ставлення: усвідомлення можливостей самовираження та 

самореалізації через фізичну культуру та спорт; 

дотримання мовленнєвого етикету. 

Навчальні ресурси: форми фізичного виховання: спортивні свята, 

змагання, рухливі перерви, фізкультпаузи. 

 

 



10. Екологічна грамотність і здорове життя. 

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

організувати гру чи інший вид рухової діяльності, спілкуватися в різних 

ситуаціях фізкультурно-спортивної діяльності,  

Ставлення: усвідомлення важливості дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог при виконанні фізичних вправ, значення рухової активності в житті 

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

культурою, дотриматися правил безпечної поведінки під час уроків, змагань 

та інших форм фізичного виховання. 

Навчальні ресурси: форми фізичного виховання: спортивні свята, 

змагання, рухливі ігри. 

Призначення змістових ліній 

Змістова лінія  «Екологічна безпека та сталий розвиток» націлена на 

формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної 

свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля 

і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для 

майбутніх поколінь.  

Використовувати знання про особливості фізичного стану та  адаптацію 

організму до фізичних навантажень в процесі  фізкультурно-оздоровчих 

занять, використовувати інноваційні технології для покращення здоров’я, 

усвідомлювати людину як частину природи, її взаємодію з природнім 

середовищем у процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності, використовувати 

сили природи в процесі занять з фізичної культури, вміти проводити різні 

форми рухової активності в умовах природного середовища тощо. 

Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» сприятиме 

формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє 

принципи і механізми функціонування суспільства. 

Вміти ефективно співпрацювати з іншими у процесі фізичного виховання, 

виявляти солідарність та зацікавлення у спільному розв’язанні проблем, 

здійснювати критичну і практичну рефлексію, в ухваленні спільних рішень в 

досягненнях мети, формування відповідальності та розуміння цінностей 

фізичної культури, дотримання демократичних принципів у фізкультурній 

діяльності. 

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

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

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

здорового способу життя і формувати безпечне життєве середовище. 

Розуміти, що фізична культура є складовою частиною загальної культури 

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

морально-вольових та інтелектуальних якостей людини з метою 

гармонійного формування її як особистості. Усвідомлювати, що фізична 

культура є важливим засобом підвищення соціальної активності людей, 

задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої 

потреби взаємного спілкування, розвиток дружніх стосунків тощо. Свідомо 

ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших; вміти організувати гру чи 

інший вид рухової діяльності, спілкуватися в різних ситуаціях фізкультурно-

спортивної діяльності, нівелювати конфлікти, здобувати чесну перемогу та з 



гідністю приймати поразку, дотримуватися правил чесної гри, 

усвідомлювати важливість дотримання санітарно-гігієнічних вимог при 

виконанні фізичних вправ, розуміти значення рухової активності в житті 

людини для покращення здоров’я, формувати навички самоконтролю в 

процесі занять фізичною культурою, дотриматися правил безпечної 

поведінки під час уроків, змагань та інших форм фізичного виховання. 

Змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» націлена 

на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному 

швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння молодим 

поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення 

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

Формувати уміння надавати фізкультурно-оздоровчі послуги з 

урахуванням особливостей конкретного підприємства, організації тощо. 

Сприяти формуванню здатності до оцінювання власних можливостей в 

процесі рухової діяльності, вміти працювати в команді, формувати навички 

співробітництва, реалізовувати різні ролі в ігрових ситуаціях, відповідати за 

прийняті рішення, усвідомлювати важливість співпраці під час ігрових 

ситуацій, власних позитивних сторін та визнавати свої недоліки у тактичних 

діях в різних видах спорту, проявляти ініціативність та активність у 

фізкультурній діяльності, вміти планувати змагання між класами, школами 

тощо та укладати кошторис запланованих змагань. 

Предметна компетентність є багатокомпонентним утворенням, 

основними компонентами є знаннєвий, діяльнісний і ціннісний. Зміст цих 

компонентів розкрито в рубриці програми «Очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів/учениць». 

 

Структура навчального процесу з фізичної культури 

Навчальна програма «Фізична культура» розроблена відповідно до 

вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 

листопада 2011 р.  

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу 

варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно 

до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-

технічного забезпечення навчального процесу (спортивний зал, спортивні 

пришкільні майданчики, стадіон, басейн тощо), кадрового забезпечення. 

Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона 

складається з двох інваріантних, або обов’язкових модулів: теоретико-

методичні знання та загальна фізична підготовка і варіативних модулів.  

Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність матеріально-

технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення. На їх 

опанування відводиться приблизно однакова кількість годин. Однак не 

виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості 

годин на вивчення окремих модулів. 

Варіативний модуль «Баскетбол» складається з таких розділів: 

очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів та зміст 

навчального матеріалу. 



Розділ очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів 

зорієнтований на якісне засвоєння учнями знань, умінь та навичок поданого 

матеріалу. Для його засвоєння  необхідно дотримуватися вимог методики 

навчання техніки і тактики гри, використовувати різноманітні дидактичні 

методи, враховуючи вікові та статеві особливості учнів, а також наявні 

матеріальні можливості школи. 

Зміст навчального матеріалу відповідає головним завданням програми. 

Він формує через навчання баскетболу стійкий інтерес школярів до занять 

фізичною культурою зокрема та здорового способу життя взагалі. До розділу 

внесені теоретичні відомості, спеціальна фізична підготовка, елементи 

техніко-тактичної підготовки. Основний зміст модуля адаптований до занять 

з учнями різної підготовленості, передбачає загальноосвітню, а не спортивну 

спрямованість. 

З метою профілактики травматизму на кожному уроці необхідно 

ретельно проводити спеціальну розминку в тому числі з м’ячами, 

різноманітні бігові і стрибкові вправи, застосовувати індивідуальний та 

диференційований підхід до учнів, враховуючи стать і стан здоров’я 

школярів.  

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають 

випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння техніки 

гри. Контрольні навчальні нормативи, є орієнтовними, і оцінка за їх 

виконання не є домінуючою при здійсненні тематичного, семестрового чи 

річного оцінювання та дозволяє врахувати динаміку особистих результатів 

кожного учня. 

Варіативний модуль «Волейбол» складається із змісту навчального 

матеріалу, очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Матеріал  спрямований  на вирішення виховних, освітніх та оздоровчих 

завдань, вдосконалення фізичних, психологічних та морально-вольових 

якостей учнів старших класів.  

Основна мета модуля - формування фізичного та соціального здоров’я 

здобувачів освіти, розвиток основних фізичних якостей, навчання техніки 

рухових дій, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів, опанування 

волейболом, як базовим модулем. 

Поглиблене вивчення волейболу має сприяти формуванню стійкого 

інтересу до предмета фізична культура в цілому та ігри у волейбол зокрема. 

Розділ «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів» 

зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого 

матеріалу. 

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесені теоретичні 

відомості, спеціальна фізична, техніко-тактична та інтегральна підготовка. 

Спеціальна фізична підготовка спрямована на підвищення 

функціональних можливостей організму, розвиток спеціальних фізичних 

якостей необхідних для гри у волейбол, краще та швидке засвоєння 

технічних прийомів.  

Технічна підготовка являє собою комплекс спеціальних прийомів, 

необхідних учневі для успішної участі в грі.  



Тактична підготовка передбачає організацію спортивної боротьби за 

допомогою індивідуальних, групових та командних дій в залежності від 

конкретних умов гри суперника. 

Інтегральна підготовка спрямована на подолання опору суперника. 

Особлива увага приділяється індивідуальній та колективній грі. Одним із 

найважливіших засобів інтегральної підготовки є вправи замкнутого циклу. 

При їх виконанні необхідно дотримуватись таких вимог: 

- вправи носять кільцеподібну структуру; 

- головне «тренувальне» завдання виконується на майданчику команди, 

що приймає м’яч; 

- для кожного виконавця вправи визначається коло його обов’язків. 

При навчанні технічних прийомів необхідно на кожному уроці 

використовувати вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки, а 

також дотримуватися методики послідовності навчання атакуючих і 

захисних технічних прийомів гри.  

Під час навчання необхідно застосовувати вправи ігрового характеру, 

навчальну гру. 

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають 

випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння ними 

технічних прийомів та тактичних дій  у волейболі.  

Варіативний модуль «Гімнастика» складається з таких розділів: зміст 

навчального матеріалу, очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. 

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесені теоретичні 

відомості, спеціальна фізична підготовка, вправи з: акробатики, на колоді, 

опорний стрибок, вправи на брусах та перекладині (виси та упори), вправи 

лазіння по канату, стрибки через скакалку, елементи художньої гімнастики, 

ритмічна гімнастика та аеробіка для дівчат і атлетична гімнастика для 

юнаків, а також вправи з використанням тренажерів. 

Розділ «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів» 

орієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого 

матеріалу.  

У процесі вивчення акробатики у змісті навчального матеріалу 

подаються лише нові елементи. У залікову комбінацію елементів вправ при 

цьому включаються елементи, вивченні в попередні роки. 

Навчаючи акробатичних комбінацій, опорних стрибків, вправ на 

рівновагу і вправ на брусах та перекладині (виси та упори), учитель може 

використовувати запропоновані комбінації, а може складати комбінації 

самостійно, зважаючи на наявну матеріально-технічну базу та гімнастичне 

обладнання. Під час складання навчальних нормативів з цих видів програми 

оцінюється: техніка засвоєння елементів, які входять до акробатичної 

комбінації (правильність виконання 3–5 елементів); ступінь оволодіння 

технікою виконання опорного стрибка (правильність виконання розбігу, 

настрибування на міст, якісне виконання стрибка та приземлення); засвоєння 

комбінацій для рівноваги і висів та упорів, подолання відстані канату без 

допомоги ніг для юнаків. Учитель може додатково оцінювати дівчат з 

правильності виконання комплексу вправ з ритмічної гімнастики та аеробіки. 



При навчанні акробатичних вправ, лазіння по канату, опорних стрибків 

слід забезпечити страхування учнів. З метою профілактики травматизму на 

кожному уроці доцільно проводити спеціально-розвивальні та підвідні 

вправи до кожного гімнастичного елементу чи вправи. 

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають 

випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння 

гімнастичних вправ та комбінацій. 

Варіативний модуль «Легка атлетика» складається з таких розділів: 

очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів та зміст 

навчального матеріалу. 

Розділ «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів» 

зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого 

матеріалу.  

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесені теоретичні 

відомості, спеціальна фізична підготовка, легкоатлетичні види (спортивна 

ходьба, біг, стрибки, метання), навчальні нормативи та перелік обладнання. 

З метою профілактики травматизму на кожному уроці необхідно 

перевіряти місця проведення занять, дотримуватися вимог методики 

навчання легкоатлетичних вправ, застосовуючи спеціальні бігові, підвідні та 

спеціально-розвивальні вправи для виконання бігу, стрибків і метань. 

Під час проведення уроків з легкої атлетики викладач повинен 

застосовувати індивідуальний та диференційований підхід до учнів, 

враховуючи стать, стан здоров’я здобувачів освіти. 

Викладач може корегувати зміст модуля в залежності від наявної бази 

(відсутність сектору для метання або стрибкової ями) у межах 20%. 

Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають 

випробування (навчальні нормативи) для контролю якості засвоєння 

легкоатлетичних вправ. 

При складанні навчальних нормативів у стрибках в довжину з розбігу 

учень (учениця) обирає найбільш ефективний для себе спосіб: чи способом 

«зігнувши ноги», чи «прогинаючись». При виконанні метання дівчата 

можуть складати навчальних нормативі з місця, юнаки з розбігу. 

Варіативний модуль «Футбол» є важливою складовою навчальної 

програми з фізичної культури. Основний зміст модуля відповідає головним 

завданням програми, формуючи через навчання футболу стійкий інтерес 

юнаків і дівчат до занять фізичною культурою зокрема та здорового способу 

життя взагалі. 

 При цьому навчальний матеріал модуля адаптований до занять з 

учнями різної підготовленості, передбачає загальноосвітню, а не спортивну 

спрямованість, і містить найпростіші елементи техніки та дій у нападі і 

захисті, теоретичні відомості, а також вправи з елементами футболу для 

розвитку фізичних якостей.  

Окрім цього, навчальні нормативи, включені до змісту модуля, є 

орієнтовними, і оцінка за їх виконання не є домінуючою при здійсненні 

тематичного, семестрового чи річного оцінювання та дозволяє врахувати 

динаміку особистих результатів кожного учня. 



Під час побудови навчального процесу варто використовувати 

різноманітні дидактичні методи, враховуючи вікові та статеві особливості 

учнів, матеріалу, що вивчається, а також наявні матеріальні можливості 

школи. При вивченні модуля «Футбол» з дівчатами необхідно враховувати 

особливості будови їхнього організму, фізіологічні процеси, які у них 

відбуваються, тому доцільно проводити вивчення матеріалу 

диференційовано, а ігри – окремо з дівчатами та юнаками. 

У процесі навчання футболу застосовуються такі групи методів: 

- наочні (показ вправ, демонстрація вправ на схемі, макеті, екрані тощо); 

- словесні (розповідь, пояснення, вказівка, зауваження, переконання, 

бесіда тощо); 

- практичні (метод вправ та його варіанти – початкове вивчення 

прийомів у цілому або частинами), метод багаторазового повторення 

(перемінний, інтервальний, ігровий, змагальний тощо). 

Під час вивчення елементів техніки та дій у нападі і захисті в учнів 

формуються певні рухові навички. Тому кожний прийом вивчають 

відповідно до стадій формування рухової навички. При цьому варто 

дотримуватися такої послідовності:  

- ознайомлення з прийомом; 

- вивчення прийому у спрощених умовах; 

- вдосконалення прийому в умовах, близьких до ігрових; 

- закріплення прийому у грі. 

Варіативний модуль «Туризм»  складається з таких розділів: 

очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів та зміст 

навчального матеріалу. 

Основною метою уроків фізичної культури за модулем «Туризм» є 

набуття особистістю різноманітних компетентностей у процесі занять, 

виховання громадян України засобами туризму та краєзнавства, заохочення 

до активного відпочинку та занять фізичною культурою.   

Практична цінність набутих знань, умінь і навичок полягає в тому, що 

учні розширюють свої знання з географії, історії, біології, отримують 

екологічне виховання, засвоюють основи забезпечення безпеки 

життєдіяльності. Процес формування туристських знань, умінь і навичок,  що 

забезпечується теоретичною, спеціальною та теоретичною підготовкою учнів 

демонструє прикладну спрямованість фізичної культури. 

Навчальна програма включає теоретичні відомості, спеціальну 

технічну підготовку, технічну підготовку. При вивченні технічних прийомів з 

туризму, необхідно на кожному уроці використовувати вправи спеціальної 

фізичної підготовки. Кожен урок повинен забезпечувати отримання учнями 

конкретного, мінімального обсягу знань і певних умінь, які практично 

закріплюють ці знання.  

На уроках фізичної культури за варіативним модулем «Туризм» 

потрібно звернути велику увагу на дотримання правил безпеки. 

Учні віднесені до спеціальної медичної групи відвідують заняття разом 

з усім класом, вивчають теорію й методику, опановують найпростіші 

туристські вміння і навички, можуть залучатися до суддівства навчальних 

змагань. 



 

Організація навчального процесу з фізичної культури 

Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної 

культури в загальноосвітньому навчальному закладі є урок. 

Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є: 

– забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням 

елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних 

зв’язків; 

– забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної 

спрямованості навчального процесу; 

– формування в учнів/учениць умінь і навичок самостійно займатися 

фізичними вправами; 

– забезпечення диференційованого підходу до організації навчального 

процесу з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової 

підготовленості та статі учнів, урахування їх мотивів та інтересів до заняття 

фізичними вправами; 

– використання викладачем різноманітних організаційних форм, засобів, 

методів і прийомів навчання; 

– досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів/учениць протягом 

кожного уроку з урахуванням стану здоров’я. 

Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках 

фізичної культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 р. за № 

518/674 учні розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичні 

групи. 

Для основної медичної групи фізична підготовка проводиться в повному 

обсязі згідно з навчальними програмами з урахуванням індивідуальних 

особливостей розвитку дитини. 

Учні, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи, 

відвідують обов’язкові уроки фізичної культури та опановують навчальний 

матеріал відповідно до вимог цієї навчальної програми. Участь у змаганнях – 

за додатковим дозволом лікаря.  

Учні, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи, 

відвідують обов’язкові уроки фізичної культури  але виконують корегувальні 

вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. 

Учні, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також 

тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні бути обов’язково 

присутніми на уроках фізичної культури. Допустиме навантаження для 

учнів/учениць, які за станом здоров’я належать до підготовчої та спеціальної 

медичних груп, встановлює викладач фізичної культури. 

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ 

учні/учениці отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути 

спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення 

рекреаційно-оздоровчого ефекту. У разі відставання в розвитку фізичних 

якостей учитель разом з учнем складає індивідуальну програму фізкультурно-

оздоровчих занять, де вказується завдання занять, фізичні вправи, 

послідовність їх виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку, 

засоби самоконтролю, відмітки про виконання завдання. Самостійні заняття 



за індивідуальною програмою надають учневі/учениці додаткові бонуси при 

оцінюванні навчальних досягнень. 

При складанні розкладу навчальних занять не рекомендується здвоювати 

уроки фізичної культури або проводити їх два дні поспіль. Більшість уроків 

фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі.  

 

Оцінювання навчальних досягнень 

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури 

може здійснюватися за такими видами діяльності: 

1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи. 

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки 

особистого результату). 

3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку. 

4. Засвоєння теоретико-методичних знань. 

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час 

здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання. 

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються 

навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення. Контрольні 

навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає 

викладач відповідно до поурочно-тематичного плану. 

При складанні навчального нормативу за його показником визначають 

рівень досягнень (початковий, середній, достатній, високий), а потім за 

технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями 

виставляють оцінку в балах. Критерії оцінювання навчальних досягнень 

учнів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08 № 

371. 

Оцінюючи навчальні нормативи з фізичної підготовленості, потрібно 

дотримуватись таких вимог: 

1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які 

на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та 

стан здоров’я. 

2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не 

менше як на двох заняттях). 

3. Перед складанням нормативу викладач проводить розминку, а після 

— відновлювальні вправи. 

4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному 

викладачем занятті. 

5. Викладач зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і 

виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.  

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також 

враховуються: особисті досягнення учнів протягом навчального року; 

ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною 

культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На 

основі зазначених показників викладачі можуть застосовувати різноманітні 

системи нарахування «бонусних» балів. Наприклад, якщо учень (учениця) 

викона(в/ла) залікову вправу на певний рівень, але при цьому його (її) 

особистий результат виконання цієї вправи поліпшився порівняно з 



попереднім показником, викладач може виставити оцінку на 1–2 бали вищу 

за ту, яка передбачається навчальними нормативами. 

Учні, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи, 

оцінюються за теоретико-методичні знання, техніку виконання вправ, 

складання відповідних нормативів, які їм не протипоказані.  

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

учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних 

нормативів не здійснюється, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий 

характер з помірними навантаженнями. 

Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня/учениці, 

непропорційний фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, не 

є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності. 

 

І курс – 80 годин 

 
К-ть 

годин 

Очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу   

2 год Модуль «Теоретико-методичні знання» 

 Знаннєвий компонент 

Учень, учениця: 

характеризує: особливості фізичного 

розвитку і функціонального стану організму у 

старшому шкільному віці; паралімпійський 

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; 

Ціннісний компонент 

свідомо ставиться до власного здоров’я та 

здоров’я інших; 

Знаннєвий і діяльнісний компонент: 

володіє методиками: визначення рівнів 

фізичної підготовленості; виконання фізичних 

вправ та рухливих ігор з дітьми молодшого 

шкільного віку 

виконує (розробляє): комплекси фізичних 

вправ виконання яких забезпечує успішну 

самореалізації у майбутній професії 

 

 

Особливості фізичного розвитку і 

функціонального стану організму в 

старшому шкільному віці. 

Характеристика фізичної 

підготовленості. Методики її 

визначення. Методика виконання 

фізичних вправ та рухливих ігор з 

дітьми молодшого шкільного віку. 

Фізичне навантаження та 

відпочинок як фактори впливу на 

фізичний розвиток. 

Вміння, навички та фізичні якості, 

необхідні для успішної 

самореалізації у майбутній професії 

(відповідно до обраного профілю чи 

омріяної професії). 

Паралімпійський рух на сучасному 

етапі. 

 

 

10 год Модуль «Легка атлетика» 

 Теоретичні відомості 

 Знаннєвий і діяльнісний компонент 

характеризує ознаки настання втоми під час 

легкоатлетичних видів; 

знає та виконує правила надання домедичної 

допомоги при різних травмах; правила 

безпеки під час занять легкою атлетикою; 

Ознаки втоми під час занять легкою 

атлетикою.  

Надання домедичної допомоги при 

отриманні травм. 

Правила безпеки під час занять 

легкою атлетикою 

 Спеціальна фізична підготовка 

 Діяльнісний компонент Спеціальні бігові вправи, стрибкові 



виконує: спеціальні бігові вправи, стрибкові 

вправи, спеціальні вправи для метань, вправи 

з набивними м’ячами; 

вправи: багатоскоки, спеціальні 

вправи для метань, подолання 

перешкод 

 Біг 

 виконує: біг 30, 60 м, біг 100 м, серії бігу 

3х30 м, 2х100 м, 2х200 м, човниковий біг 4х9 

м, спортивну ходьбу на 1000м. Рівномірний 

біг 1500м, повільний біг 6 хв. 

Біг на короткі дистанції, серії бігу. 

Спортивна ходьба. Рівномірний біг, 

повільний біг. Човниковий біг. 

 Стрибки 

 Діяльнісний компонент 

виконує: стрибки в довжину та висоту: 

стрибки в довжину з місця, стрибки в 

довжину з розбігу способом «зігнувши ноги», 

стрибки у висоту з розбігу способом 

«переступання» 

Стрибки в довжину та висоту: 

стрибки в довжину з місця, стрибки 

в довжину з розбігу способами 

«зігнувши ноги» та 

«прогинаючись», стрибки у висоту з 

розбігу способом «переступання». 

 Метання 

 Діяльнісний компонент 

виконує метання малого м’яча, гранати на 

дальність з розбігу. 

 

Метання малого м’яча, гранати на 

дальність з розбігу. 

12 год Модуль «Футбол» 

 Теоретичні відомості 

 Знаннєвий компонент 

характеризує: розвиток футболу в Україні та 

за кордоном, фізичну підготовку юного 

футболіста, особливості підготовки дівчат у 

футболі, основні правила гри та основні 

засади арбітражу. 

Розвиток футболу в Україні та за 

кордоном. Фізична підготовка 

юного футболіста. Особливості 

підготовки дівчат у футболі. 

Правила гри та арбітраж 

 Вправи з елементами футболу для розвитку фізичних якостей 

 Діяльнісний компонент 

володіє технікою виконання вправ;  

виконує: стрибки з місця і з розбігу з 

імітуванням удару головою чи ногою по 

м’ячах, підвішених на різній висоті;  рухливі 

та спортивні ігри за спрощеними правилами з 

елементами футболу;  удари по футбольному і 

набивному м’ячах на дальність; кидки 

набивного м’яча ногою на дальність за 

рахунок енергійного маху ногою вперед; біг з 

максимальною швидкістю після імітування 

удару ногою чи головою у стрибку, після 

подолання перешкод (бар’єр, рів тощо); біг 

боком і спиною вперед наввипередки; 

швидкий перехід від бігу спиною вперед на 

звичайний та ін.; прискорення та ривки з 

м’ячем на 30-60 м; елементи техніки з 

наступним ривком і ударом у ціль.  

Зустрічні і колові естафети з 

подоланням смуги перешкод, з 

перенесенням, розстановкою та 

збиранням предметів, метанням у 

ціль, кидками та ловінням м’яча, 

стрибками і бігом у різних 

поєднаннях; прискорення та ривки з 

м’ячем; ривки до м’яча з наступним 

ударом по воротах;   стрибки з 

імітуванням удару головою та 

ногою; діставання підвішеного 

м’яча головою та ногою, у стрибку з 

місця і з розбігу; стрибки з місця і з 

розбігу з ударами головою чи ногою 

по м’ячах, підвішених на різній 

висоті; спортивні ігри гандбол, 

баскетбол, волейбол, хокей з м'ячем 

за спрощеними правилами з 

елементами футболу; удари по 

футбольному і набивному м’ячах на 

дальність; кидки набивного м’яча 

ногою на дальність за рахунок 

енергійного маху ногою вперед; 

боротьба за м’яч за допомогою 

поштовхів; біг з максимальною 

швидкістю після імітування удару 



ногою чи головою у стрибку, після 

подолання перешкод (бар’єр, рів 

тощо); біг боком і спиною вперед 

наввипередки; швидкий перехід від 

бігу спиною вперед на звичайний та 

ін.; прискорення та ривки з м’ячем 

на 30-60 м; елементи техніки з 

наступним ривком і ударом у ціль. 

 Елементи техніки та дій у нападі і захисті 

 Діяльнісний компонент 

виконує: різні прийоми пересування у 

поєднанні з технікою володіння м’ячем;  

удари по м’ячу ногою: вдосконалення ударів 

на точність (у ціль, у ворота, партнеру, що 

рухається);  

удари по м’ячу головою: удари лобом, 

виконуючи їх з активним опором, звертаючи 

при цьому увагу на високий стрибок; 

зупинки м’яча: зупинки м’яча різними 

способами з найменшою витратою часу, на 

високій швидкості руху; 

ведення м’яча: ведення м’яча різними 

способами на високій швидкості, змінюючи 

напрямок і ритм руху, застосовуючи 

відволікальні дії (фінти); 

відволікальні дії (фінти): вдосконалення 

фінтів з урахуванням розвитку власних 

рухових якостей, враховуючи ігрове місце у 

складі команди;  

відбирання м’яча: відбирання м’яча у підкаті; 

визначення  задуму суперника, що володіє 

м’ячем; 

вкидання м’яча: вкидання м’яча на точність і 

дальність, змінюючи відстань до цілі; 

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем 

ногою (правою, лівою), стегном (правим, 

лівим), головою; 

елементи гри воротаря: ловіння та відбивання 

різних м’ячів, знаходячись у воротах і на 

виході з воріт; кидки руками та вибивання 

м’яча ногами на точність і дальність; 

застосовує: несподіване та своєчасне 

«відкривання», доцільне ведення й обведення, 

раціональні передачі, ефективні удари; 

повздовжні, діагональні, середні та довгі 

передачі; своєчасне «закривання», ефективну 

протидію веденню, обведенню, передачі, 

удару; 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

здійснює: організацію швидкого та 

поступового нападу; підсилення захисту за 

рахунок збільшення кількості гравців, що 

обороняються; узгоджені дії в обороні; 

організацію оборони проти швидкого та 

Пересування: різні поєднання 

прийомів пересування з технікою 

володіння м’ячем; 

удари по м’ячу ногою: 

вдосконалення точності ударів, 

уміння розраховувати силу удару; 

удари по м’ячу головою: 

вдосконалення техніки ударів 

лобом; 

зупинки м’яча: вдосконалення 

зупинок м’яча різними способами;  

ведення м’яча: вдосконалення 

ведення м’яча різними способами;  

відволікальні дії (фінти): 

вдосконалення фінтів з урахуванням 

розвитку в учнів рухових якостей;  

відбирання м’яча: відбирання м’яча 

у підкаті;  

вкидання м’яча: вдосконалення 

точності і дальності вкидання м’яча; 

жонглювання м’ячем; 

елементи гри воротаря: 

вдосконалення техніки ловіння та 

відбивання, кидків руками та 

вибивання м’яча ногами, уміння 

визначати напрямок можливого 

удару, гри на виходах, швидкої 

організації атаки, керування грою 

партнерів по обороні. 

індивідуальні дії у нападі: 

вдосконалення здатностей та умінь 

діяти у нападі;  

групові дії у нападі: вдосконалення 

швидкості організації атак;  

командні дії у нападі: організація 

швидкого та поступового нападу. 

індивідуальні дії у захисті: 

вдосконалення здатностей та умінь 

діяти у захисті;  

групові дії у захисті: підсилення 

захисту; вдосконалення 

узгодженості дій в обороні. 

командні дії у захисті: організація 

оборони проти швидкого та 

поступового нападу. 



поступового нападу; визначення напрямку 

можливого удару;  

гру на виходах, швидку організацію атаки, 

керування грою партнерів по обороні (для 

воротарів). 

дотримується правил навчальних ігор; 

правил безпеки під час занять футболом. 

 

17 год Модуль «Волейбол» 

 Теоретичні  відомості 

 Знаннєвий компонент 

характеризує та аналізує досягнення 

Українських волейболістів на міжнародній 

арені; волейбол як засіб фізичного виховання; 

характерні травми волейболіста, правила 

безпеки; 

називає та пояснює фактори, які визначають 

ефект змагальної діяльності гравців; склад та 

обов’язки суддівської бригади; основні 

поняття та правила гри у волейбол; 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

виконує показ основних суддівських жестів; 

ведення спрощеного протоколу гри; 

дотримується правил безпеки 

життєдіяльності. 

Досягнення Українських 

волейболістів. Волейбол як засіб 

фізичного виховання, 

вдосконалення фізичних і 

психологічних якостей. Фактори, що 

визначають ефективність змагальної 

діяльності гравців. Попередження 

спортивного травматизму. Основні 

поняття та правила гри у волейбол. 

Суддівство.  

Склад суддівської бригади.  

Жести та суддівська термінологія. 

Ведення протоколу гри.  

 Спеціальна фізична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує: повторне пробігання відрізків 5, 10, 

15 м із різних вихідних положень, зі зміною 

напрямку та швидкості руху за зоровим та 

голосовим сигналом. 

Стрибки у довжину, стрибки через скакалку, 

багатоскоки. Зістрибування з висоти 30 см з 

наступним стрибком у гору. 

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи, 

переміщення в упорі лежачи вправо, вліво, по 

колу;  

Багаторазові кидки набивного м’яча (до 1 кг) 

від грудей двома руками вперед, над собою; 

багаторазові передачі м’яча в стіну; передача 

м’яча в парах, в трійках, в русі; кидки 

тенісного м’яча через сітку в ціль, в задану 

зону. 

Пересування уздовж сітки приставним кроком 

правим та лівим боком, зупинки та обрання 

вихідного положення для блокування. 

Вправи на розвиток навичок 

швидкої протидії: за сигналом 

(переважно зоровим).  

В упорі лежачі пересування  на 

руках по колу, кидки набивного 

м’яча від грудей  обома руками 

вперед, над собою, кидки обома 

руками з-за голови з щонайбільшим 

прогинанням тулуба на місці, кидки 

тенісного м’яча через сітку. Кидки 

набивного м’яча з-за голови обома 

руками при активному рухові 

кистей рук зверху до низу стоячі на 

місці. Пересування уздовж сітки  

приставним кроком правим та лівим 

боком, зупинки, обрання вихідного 

положення для блокування. 

 Техніко -тактична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує: верхні прямі подачі до лівої та 

правої частини майданчика, чергування 

нижніх та верхніх прямих подач. Верхню 

бокову подачу в межах майданчика; 

володіє: технікою переміщень (приставним 

кроком, зупинка кроком та стрибком, 

Верхня пряма подача. Подача в ліву 

та праву половину майданчика. 

Верхня бокова подача. Вибіркове 

виконання подачі: на гравця, 

слабшого у прийомі м’яча, на гравця 

що вийшов після заміни.   

Багаторазова передача м’яча в стіну 



поєднання переміщення і зупинки); прийом 

м’яча двома руками знизу після переміщення; 

прийом м’яча при передньому падінні; 

виконує: передачу м’яча двома руками зверху 

для нападаючого удару; зустрічні передачі 

двома руками зверху в парах;   

застосовує: нападаючий удар по ходу 

сильнішою рукою з місця та розбігу; 

нападаючий удар з короткої передачі; прямий 

нападаючий удар з переводом; боковий 

нападаючий  удар; уміння пом’якшити 

прийом сильно посланого м’яча; подачу на 

гравця, що погано володіє навичками 

прийому м’яча; 

володіє: технікою блокування з наступною 

страховкою; технікою зонного блокування; 

умінням послати м’яч в задану зону, 

змінювати способи подачі, виконувати силові 

подачі обраним способом;  

здійснює: чергування подач в праву та ліву 

частини майданчика; взаємодію гравців під 

час прийому подачі, розташування гравців у 

момент прийому м’яча від суперника в 

побудові “кутом вперед”;  

уміє: обирати місця для другої передачі; 

вибирати атакуючого партнера та передавати 

йому м’яч; узгоджувати свої дії згідно з 

характером передачі; самостійно визначати 

найнебезпечніший напрямок удару при 

здійсненні індивідуального блокування. 

 

зі зміною висоти передачі та 

відстані до стіни; завислі передачі в 

ближню зону: 2-3, 3-2; передача 

м’яча через зону: 2-4, 4-2. Передача 

м’яча з пересуванням в парах, в 

трійках, передачі м’яча у падінні, у 

стрибку. за спину. 

 Прямий нападаючий удар за ходом, 

сильнішою рукою з високих та 

середніх передач із зон 2 та 4; 

нападаючі удари з короткої 

передачі; нападаючий удар з першої 

передачі.   

Індивідуальне та групове 

блокування; блокування з 

наступною самостраховкою. 

Зонне блокування (закрити 

основний напрямок); блокування 

найсильнішого нападаючого; 

своєчасний вихід в зону удару. 

Вибір місця при страховці партнера, 

що виконує прийом; розташування 

гравців у момент прийому м’яча в 

побудові «кутом вперед»; взаємодія 

гравців, що приймають м’яч із 

зв’язковим гравцем, що перебуває в 

зоні: 3, 2, 4. 

Вибір атакуючого партнера для 

передачі йому м’яча, взаємодія 

гравців. 

Взаємодія з гравцем, що виконує 

другу передачу. 

17 год Модуль «Баскетбол» 

 Теоретичні відомості 

 Знаннєвий компонент 

характеризує організацію варіантів техніко-

тактичних дій у процесі гри; особливості 

проведення та суддівство змагань; методику 

самостійних занять. 

Організація техніко-тактичних дій у 

процесі гри; особливості проведення 

та суддівство змагань; методика 

організації самостійних занять; 

 

 Спеціальна фізична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує прискорення на 5, 10, 15, 20м з 

різних стартових положень різними 

способами в змаганні з партнерами і з 

веденням м’яча; «човниковий біг» 4х9м; 

серійні стрибки з діставанням високо 

підвішених предметів та зістрибуванням у 

глибину. 

Спеціальні фізичні вправи на 

швидкість, витривалість, спритність.  

 

 

 

 

 

 

 Техніко – тактична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує: чергування різних: стійок, 

пересувань, зупинок, поворотів у нападі і 

захисту; ловлі та передачу м'яча одною і 

двома руками зверху на велику відстань; 

Стійкі, пересування, зупинки, 

повороти у нападі й захисту; 

ведення, передачі, кидки м’яча в 

умовах захисних дій гравців; 

індивідуальні, групові й командні 



чергування різних способів ловлі, передач і 

ведень м'яча без зорового контролю, в умовах 

опору захисників;   

застосовує серійні кидки з різних точок 

середньої і далекої відстані при активному 

опорі захисника, після виконання технічних 

прийомів нападу, фінтів і з опором 

захисника; відбивання м'яча; накривання 

кидка і організація боротьби за м'яч, що 

відскочив від щита; добивання м'яча однією 

та двома руками в стрибку при відскоку його 

від щита; штрафний кидок і дії гравців при 

його виконанні; вихід та протидії виходу на 

вільне місця для взаємодій між гравцями; 

взаємодії та протидії заслонам;  

Ціннісний компонент 

приймає участь в організації і протидіях 

варіантів позиційного нападу і швидкого 

прориву. 

тактичні дії у нападу і захисту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 год Модуль «Гімнастика» 

 Теоретичні відомості 

 Знаннєвий компонент 

характеризує методику розвитку гнучкості; 

знає та називає правила безпеки під час занять 

гімнастичними вправами;  

Методика розвитку гнучкості.  

Правила безпеки життєдіяльності на 

уроках гімнастики. 

 Спеціальна фізична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує: організуючі та загальнорозвивальні 

вправи з предметами (скакалка, гімнастична 

палиця, гумові джгути, набивні м’ячі) та без 

предметів; перетягування канату;  

вправи для формування та корекції постави; 

перешикування та повороти в русі; 

загальнорозвивальні вправи з предметами та 

без предметів; вправи для формування та 

корекції постави; вправи з подоланням 

особистої ваги та ваги партнера; вправи 

амплітудного характеру для розвитку 

гнучкості; вправи на координацію рухів; 

вправи з подоланням особистої ваги; з 

допоміжними навантаженнями: в парах із 

подоланням опору та ваги партнера; на 

тренажерах; вправи з гантелями або гирями 

(від 2 до 16 кг), з набивними м’ячами (1–3 кг), 

штангою (від 40 до 100 % особистої ваги), 

вправи під час ходьби та бігу з партнером на 

плечах; вправи з партнером на гімнастичній 

лаві та стінці; перештовхування та опір 

партнерові; пробігання коротких (20–50 м) 

відрізків з максимальною швидкістю; 

стрибкові вправи з великою кількістю 

повторень та частотою виконання; вправи для 

розслаблення, збільшення еластичності та 

розтягнення м’язів; для зміцнення серцево-

Організуючі та загальнорозвивальні 

вправи з предметами та без 

предметів; перетягування канату; 

вправи для формування та корекції 

постави. Перешикування та 

повороти в русі; 

загальнорозвивальні вправи;  

вправи спеціальної фізичної 

підготовки 

 



судинної та дихальної систем; 

багаторазове повторення спеціально-

підвідних вправ для оволодіння технікою 

конкретного гімнастичного елементу; вправи 

для розтягування м’язів у разі постійного 

збільшення кількості повторень, амплітуди й 

швидкості виконання (3–4 серії по 10–15 

повторень);  

дотримується правил безпеки під час занять 

атлетизмом, загальною і спеціальною 

фізичною підготовкою 

 Стрибки 

 Діяльнісний компонент 

виконує: опорні стрибки через гімнастичного 

козла:  

стрибок через гімнастичного козла в довжину 

способом «ноги нарізно» (висота 100 — 115–

120 см); 

стрибок (кінь у ширину) в упор на коліна — 

упор присівши — зіскок вигнувшись - о. с., 

стрибок боком (висота 100 — 115 см); 

юнаки та дівчата — стрибки через скакалку 

(4х50; 2х100; 2х30с; 4х15с, 2 хв у повільному 

темпі) 

Опорні стрибки: 

юнаки — способом «ноги нарізно» 

через гімнастичного козла в 

довжину; 

дівчата — способом «зігнувши 

ноги», «боком з поворотом на 90 та 

180« через коня у ширину; 

стрибки через скакалку на 

швидкість та витривалість 

 

 Лазіння 

 Діяльнісний компонент 

виконує лазіння по канату у два чи три 

прийоми; без допомоги ніг 

Лазіння по вертикальному канату 

 Рівновага 

 Діяльнісний компонент 

виконує вправи на рівновагу: комбінація 

елементів вправ; 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

застосовує самострахування під час 

виконання гімнастичних вправ 

Вхід з додатковою опорою; поворот 

кругом махом лівої (правої), 

поворот праворуч (ліворуч) на 90°, 

руки в сторони; упор присівши; 

стійка ноги нарізно, руки в сторони; 

поворот ліворуч (праворуч); стійка 

вздовж 

 Акробатика 

 Діяльнісний і ціннісний компонент 

виконує: комбінацію елементів вправ; стійку 

на кистях; стійка на голові та руках силою; 

«міст» із положення лежачи і стоячи (з 

допомогою та страховкою); зв’язки вивчених 

акробатичних елементів (юнаки, дівчата);  

Стійки на голові та руках (юнаки); 

зв’язки елементів; 

дівчата «міст» із положення стоячи; 

 Елементи художньої гімнастики 

 Діяльнісний компонент 

виконує: комбінацію елементів художньої 

гімнастики на 32 рахунки (без предмета): 

«хвиля» руками і тулубом; поворот на двох 

ногах та одній нозі на 90° – 180 –360; 

стрибки «кроком»; уверх поштовхом двох ніг 

прогнувшись з поворотом на 180° у 

горизонтальну рівновагу; підбивні стрибки в 

різні боки; танцювальні кроки і вправи; 

вправи з предметами (м’яч, стрічка, обруч та 

Дівчата комбінація елементів 

художньої гімнастики на 32 рахунки 

(без предмета);  

 

 



ін.); 

 Ритмічна гімнастика та аеробіка 

 Діяльнісний і ціннісний компонент 

складає та виконує комплекс вправ 

ритмічної гімнастики та аеробіки з 9–12 

вправ; 

Комплекси вправ ритмічної 

гімнастики та аеробіки 

 Смуга перешкод 

 Діяльнісний компонент 

виконує подолання гімнастичної смуги 

перешкод; 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

застосовує самострахування під час 

виконання вправ. 

Подолання гімнастичної смуги 

перешкод 

 Вправи на тренажерах 

 Діяльнісний компонент 

виконує вправи на тренажерах для розвитку 

основних м’язових груп;  

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

дотримується правил безпеки під час занять  

Вправи на тренажерах для розвитку 

основних м’язових груп 

 Колове тренування 

 Діяльнісний компонент 

виконує комплекси вправ для колового 

тренування 

Комплекси вправ для колового 

тренування;   

 Атлетична гімнастика 

 Діяльнісний компонент 

виконує згинання і розгинання рук в упорі 

лежачи (від 105, 510, 225 до 150 разів); 

розгинання рук стоячи в упорі на брусах 

(інших пристосуваннях) (від 105, 510, 225 

до 150 разів); горизонтальне підтягування на 

низькій перекладині (від 10 підходів по 5 разів 

до 50 разів); піднімання тулуба із положення 

лежачи, ступні закріплені (від 225 до 150 та 

250 разів); рухи ногами у положенні лежачи 

на спині («велосипед») (від 225 до 250 (70) 

разів); повороти тулуба праворуч і ліворуч, 

стоячи в нахилі, руки в сторони (від 225 до 

250 (70) разів); піднімання на носок однієї 

ноги від 25 до 50 разів кожною ногою; 

присідання на одній нозі («пістолет») (від 66, 

58, 510, 220 до 310 разів на кожній нозі); 

підтягування у висі (хлопці) (від 210 до 220 

(25) разів)  

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

дотримується правил безпеки під час занять 

гімнастичними вправами 

Підготовчий комплекс вправ без 

обтяжень з атлетизму; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 год Модуль «Туризм» 

 Теоретичні відомості 

 Знаннєвий компонент 

розкриває загальні вимоги щодо проведення 

туристських подорожей з учнівською та 

студентською молоддю; 

розповідає про значення та діяльність 

Правила проведення туристських 

подорожей з учнівською та 

студентською молоддю. 

Туристські маршрутно–

кваліфікаційні комісії навчальних 



туристських маршрутно–кваліфікаційних 

комісій навчальних закладів системи 

Міністерства освіти і науки України; 

називає види та вимоги до туристського 

спорядження для туристського походу; 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

дотримується правил з охорони природи в 

умовах походу та правил безпеки під час 

походу та на уроках фізичної культури.  

закладів системи Міністерства 

освіти і науки України. 

Спорядження для туристського 

походу. 

Організація харчування в 

оздоровчих туристських походах. 

Діяльність з охорони природи в 

умовах походу. 

Правила безпеки під час походу та 

на уроках фізичної культури. 

 Спеціальна фізична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

бере участь: у навчальних змаганнях з 

техніки пересування: підйом, траверс, спуск, 

переправи через річку за допомогою 

паралельних мотузок, в’язанні туристських 

вузлів: «прямий вузол», «простий провідник», 

«булінь», академічний, «вісімка, «ткацький», 

зустрічний, брамшкотовий ; 

виконує: подолання горизонтальних і 

вертикальних перешкод у вигляді смуги 

перешкод з транспортуванням постраждалого 

та здійснює вибір його транспортування; 

володіє знаннями і навичками з питань 

надання домедичної допомоги. 

відтворює алгоритм надання домедичної 

допомоги постраждалому; 

здійснює колове тренування для розвитку 

фізичної і спеціальної підготовки. 

Подолання горизонтальних і 

вертикальних перешкод з наданням 

домедичної допомоги 

«постраждалому» та його 

транспортування. 

Навчальні змагання з техніки 

пересування: підйом, траверс, спуск, 

переправи через річку за допомогою 

паралельних мотузок, в’язання 

туристських вузлів. 

Колове тренування. 

 Технічна підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує: подолання умовної річки за 

допомогою переправи вбрід із само 

страховкою, групової переправи вбрід, 

навісної переправи ; 

володіє: технікою в’язання туристських 

вузлів: «стремено», подвійного провідника, 

«грейпвайн»; 

здійснює проходження дистанції крос – похід 

3000 - 4000м;  

пояснює дії при виконанні вправ  

орієнтування за легендою; 

виконує дії при виконанні вправ орієнтування 

за легендою; 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

бере участь: у навчальних змаганнях зі 

спортивного орієнтування; з техніки 

пішохідного туризму (ТПТ); в організації 

походу вихідного дня: вибір району, розробка 

маршруту, складання плану походу, 

маршрутні документи; у поході вихідного 

дня. 

Технічні етапи: водні перешкоди. 

В’язання туристських вузлів. 

Орієнтування за легендою. 

Організація походу вихідного дня. 

 

 



ІІ курс –48 годин 

Фізична культура 

 
К-ть 

годин 

Очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу   

2год Модуль «Теоретико-методичні знання» 

 Знаннєвий компонент 

Учень, учениця: 

характеризує: особливості фізичного 

розвитку і функціонального стану організму 

у старшому шкільному віці; паралімпійський 

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; 

Ціннісний компонент 

свідомо ставиться до власного здоров’я та 

здоров’я інших; 

Знаннєвий і діяльнісний компонент: 

володіє методиками: визначення рівнів 

фізичної підготовленості; виконання 

фізичних вправ та рухливих ігор з дітьми 

молодшого шкільного віку, основами 

методики: розвитку сили, витривалості, 

гнучкості 

виконує (розробляє): комплекси фізичних 

вправ виконання яких забезпечує успішну 

самореалізації у майбутній професії 

 

 

Особливості фізичного розвитку і 

функціонального стану організму в 

старшому шкільному віці. 

Характеристика фізичної 

підготовленості. Методики її 

визначення. Методика виконання 

фізичних вправ та рухливих ігор з 

дітьми молодшого шкільного віку. 

Фізичне навантаження та відпочинок 

як фактори впливу на фізичний 

розвиток. 

Вміння, навички та фізичні якості, 

необхідні для успішної самореалізації 

у майбутній професії (відповідно до 

обраного профілю чи омріяної 

професії). 

Вправи професійно-відновлювальної 

спрямованості. 

 

 

 

7 год Модуль «Легка атлетика» 

 Теоретичні відомості 

 Знаннєвий компонент 

характеризує та обґрунтовує значення 

оздоровчого бігу для функціонування 

серцево-судинної, дихальної систем та 

м’язової систем; 

Знаннєвий і діяльнісний компонент 

виконує правила безпеки під час занять 

легкою атлетикою; 

Значення оздоровчого бігу для 

функціонування серцево-судинної, 

дихальної систем та м’язової систем. 

Правила безпеки під час занять 

легкою атлетикою 

 Спеціальна фізична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує: спеціальні бігові вправи, стрибкові 

вправи, спеціальні вправи для метань; 

Спеціальні бігові вправи, стрибкові 

вправи: багатоскоки, спеціальні 

вправи для метань. 

 Біг 

 Діяльнісний компонент 

виконує: біг 30, 60 м, 100 м, 100–300 м, біг 

по віражу, повторний біг 2х100м, 2  200 м, 

рівномірний біг 1500 м, спортивну ходьбу 

1000 – 1200 м, човниковий біг 4х9 м 

Біг на короткі та середні дистанції, 

біг по віражу. Човниковий біг. 

Повторний біг. Рівномірний біг, 

повільний біг, спортивна ходьба. 

 Стрибки 



 Діяльнісний компонент 

виконує: стрибки в довжину з місця, стрибки 

в довжину з розбігу способом «зігнувши 

ноги» та «прогинаючись», стрибки у висоту з 

розбігу способом «переступання». 

Різновиди стрибків в довжину та 

висоту 

 Метання 

 Діяльнісний компонент 

виконує метання малого м’яча, гранати на 

дальність з розбігу 

Метання малого м’яча, гранати на 

дальність з розбігу 

6 год Модуль «Футбол» 

 Теоретичні відомості 

 Знаннєвий компонент 

характеризує розвиток футболу в Україні та 

за кордоном, технічну підготовку юного 

футболіста, особливості підготовки дівчат у 

футбол, основні правила гри та основні 

засади арбітражу; 

Діяльнісний і ціннісний компонент 

виконує елементи арбітражу під час 

навчальних ігор. 

Розвиток футболу в Україні та за 

кордоном. Технічна підготовка 

юного футболіста. Особливості 

підготовки дівчат у футболі. Правила 

гри та арбітраж. 

 Вправи з елементами футболу для розвитку фізичних якостей 

 Діяльнісний компонент 

володіє технікою виконання вправ;  

виконує: стрибки з місця і з розбігу з 

імітуванням удару головою чи ногою по 

м’ячах, підвішених на різній висоті; рухливі 

та спортивні ігри за спрощеними правилами з 

елементами футболу; удари по футбольному і 

набивному м’ячах на дальність; кидки 

набивного м’яча ногою на дальність за 

рахунок енергійного маху ногою вперед; біг з 

максимальною швидкістю після імітування 

удару ногою чи головою у стрибку, після 

подолання перешкод (бар’єр, рів тощо); біг 

боком і спиною вперед наввипередки; 

швидкий перехід від бігу спиною вперед на 

звичайний та ін.; прискорення та ривки з 

м’ячем на 30-60 м; елементи техніки з 

наступним ривком і ударом у ціль. 

Зустрічні і колові естафети з 

подоланням смуги перешкод, з 

перенесенням, розстановкою та 

збиранням предметів, метанням у 

ціль, кидками та ловінням м’яча, 

стрибками і бігом у різних 

поєднаннях; прискорення та ривки з 

м’ячем; ривки до м’яча з наступним 

ударом по воротах; стрибки з 

імітуванням удару головою та 

ногою; діставання підвішеного м’яча 

головою та ногою, у стрибку з місця 

і з розбігу; стрибки з місця і з розбігу 

з ударами головою чи ногою по 

м’ячах, підвішених на різній висоті; 

спортивні ігри гандбол, баскетбол, 

волейбол, хокей з м'ячем за 

спрощеними правилами з 

елементами футболу; удари по 

футбольному і набивному м’ячах на 

дальність; кидки набивного м’яча 

ногою на дальність за рахунок 

енергійного маху ногою вперед; 

боротьба за м’яч за допомогою 

поштовхів; біг з максимальною 

швидкістю після імітування удару 

ногою чи головою у стрибку, після 

подолання перешкод (бар’єр, рів 

тощо); біг боком і спиною вперед 

наввипередки; швидкий перехід від 

бігу спиною вперед на звичайний та 

ін.; прискорення та ривки з м’ячем 

на 30-60 м; елементи техніки з 



наступним ривком і ударом у ціль; 

футбол у зменшених за чисельністю 

складах. 

 Елементи техніки та дій у нападі і захисті 

 Діяльнісний компонент 

виконує: 

пересування: різні прийоми пересування у 

поєднанні з технікою володіння м’ячем;  

удари по м’ячу ногою: удари на точність (у 

ціль, у ворота, партнеру, що рухається); 

удари по м’ячу з різною траєкторією польоту; 

удари по м’ячу головою: удари лобом у 

стрибку з активним опором; 

зупинки м’яча: зупинки м’яча різними 

способами (з найменшою витратою часу, на 

високій швидкості руху, приводячи м’яч у 

зручне положення для подальших дій); 

ведення м’яча: ведення м’яча різними 

способами на високій швидкості, змінюючи 

напрямок і ритм руху, застосовуючи 

відволікальні дії (фінти), контролюючи м’яч і 

спостерігаючи за ігровою обстановкою; 

відволікальні дії (фінти): фінти, враховуючи 

ігрове місце у складі команди, в умовах 

ігрових вправ і навчальних ігор;  

відбирання м’яча: відбирання м’яча у підкаті 

(визначення моменту для здійснення 

відбирання м’яча);  

вкидання м’яча: вкидання м’яча партнеру для 

прийому його ногою й тулубом; вкидання 

м’яча на точність і дальність, 

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем 

ногою, стегном, головою; 

елементи гри воротаря: ловіння та відбивання 

різних м’ячів, перебуваючи у воротах і на 

виході з воріт; кидання руками та вибивання 

м’яча ногами на точність і дальність; 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

застосовує: несподіване та своєчасне 

«відкривання», доцільне ведення й 

обведення, раціональні передачі, ефективні 

удари; дії без м’яча і з м’ячем в атаці на 

різних ігрових місцях; створення чисельної 

переваги в атаці за рахунок підключення 

півзахисників та захисників; своєчасне 

«закривання», ефективну протидію веденню, 

обведенню, передачі, удару; 

здійснює: поздовжні, діагональні, середні та 

довгі передачі; організацію швидкого та 

поступового нападу; взаємодії з партнерами 

при різній кількості нападників у лініях та 

між лініями; підсилення захисту за рахунок 

збільшення кількості гравців, що 

обороняються; узгоджені дії та 

Пересування: різні поєднання 

прийомів пересування з технікою 

володіння м’ячем; 

удари по м’ячу ногою: 

вдосконалення точності ударів, 

уміння розраховувати силу удару; 

удари по м’ячу головою: 

вдосконалення техніки ударів лобом; 

зупинки м’яча: вдосконалення 

зупинок м’яча різними способами;  

ведення м’яча: вдосконалення 

ведення м’яча різними способами;  

відволікальні дії (фінти): 

вдосконалення фінтів з урахуванням 

ігрового амплуа; 

відбирання м’яча: відбирання м’яча 

у підкаті;  

вкидання м’яча: вдосконалення 

точності й дальності вкидання м’яча; 

жонглювання м’ячем; 

елементи гри воротаря: 

вдосконалення техніки ловіння та 

відбивання, кидків руками та 

вибивання м’яча ногами; 

вдосконалення уміння визначати 

напрямок можливого удару, гри на 

виходах, швидкої організації атаки, 

керування грою партнерів по 

обороні; 

індивідуальні дії у нападі: 

вдосконалення здатностей та умінь 

діяти у нападі;  

групові дії у нападі: вдосконалення 

швидкості організації атак;  

командні дії у нападі: організація 

швидкого та поступового нападу; 

індивідуальні дії у захисті: 

вдосконалення здатностей та умінь 

діяти у захисті;  

групові дії у захисті: підсилення 

захисту; вдосконалення узгодженості 

дій в обороні; 

командні дії у захисті: організація 

оборони проти швидкого та 

поступового нападу. 

 



взаємопідстрахування при чисельній 

меншості в обороні; організацію оборони 

проти швидкого та поступового нападу; 

перебудову від оборони до початку і розвитку 

атаки; визначення напрямку можливого 

удару, гру на виходах, швидку організацію 

атаки, керування грою партнерів по обороні 

(для воротарів); 

дотримується правил навчальних ігор; 

безпеки під час занять футболом. 

9 год Модуль «Волейбол» 

 Теоретичні відомості 

 Знаннєвий компонент 

характеризує роль та місце спортивних ігор 

у вихованні морально-вольових якостей 

особистості. Волейбол у сучасному 

олімпійському русі. Фізична підготовленість 

волейболіста. Матеріально-технічне 

забезпечення змагань і тренувань; 

Ціннісний компонент 

пояснює суддівство змагань; чинники, які 

визначають ефективність змагальної 

діяльності гравців; прийоми самоконтролю за 

фізичним навантаженням; правила 

домедичної допомоги в разі травмування; 

методику самостійних занять фізичними 

вправами; 

обґрунтовує: поняття про втому та 

перевтому; функціональні можливості 

організму. 

Роль та місце спортивних ігор у 

вихованні морально-вольових 

якостей особистості. Волейбол у 

сучасному олімпійському русі. 

Фізична підготовленість 

волейболіста. Суддівство змагань. 

Чинники, які визначають 

ефективність змагальної діяльності 

гравців. Матеріально-технічне 

забезпечення змагань і тренувань. 

Прийоми самоконтролю за фізичним 

навантаженням. Правила домедичної 

допомоги в разі травмування. 

Методика самостійних занять. 

Поняття про втому та перевтому. 

Функціональні можливості 

організму. 

 

 Спеціальна фізична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує:   

прискорення з місця на 5, 10, 15м з різних 

вихідних положень; «човниковий» біг 4 9м; 

чергування прискорень, зупинок, поворотів, 

бігу зі зміною напрямку за зоровим сигналом;  

вправи для розвитку стрибучості, сили м’язів 

тулуба, плечового пояса, кистей рук, 

гнучкості, тощо; 

серійні стрибки поштовхом однієї та двох ніг 

із діставанням предметів; подоланням 

перешкод, вистрибування з присіду, 

естафети, рухливі ігри; 

застосовує: багаторазові передачі 

волейбольного м’яча в стіну з різної відстані; 

пересування уздовж сітки приставним кроком 

правим та лівим боком, спиною з поворотом 

на 180 

Пробігання коротких відрізків з 

різних вихідних положень; біг 

приставним кроком з виконання 

певного завдання: прискорення, 

поворот на 180, падіння, перекат, 

імітація нападаючого удару  

блокування тощо. Стрибки з 

просуванням вперед, назад, з 

подоланням перешкод, з діставанням 

підвішених предметів, тощо.  

Багаторазові передачі м’яча в стіну 

при повільному збільшені відстані до 

неї. Кидки набивного м’яча з-за 

голови з активним рухом кистей рук 

зверху донизу, стоячи на місці та в 

стрибку. Пересування уздовж сітки 

приставним кроком правим та лівим 

боком, імітація блокування, теж 

саме, але пересуваючись спиною до 

сітки з поворотом на 180. 

 Техніко-тактична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує: націлену, скорочену та  

Націлена подача; скорочена верхня 

пряма подача; планеруюча подача в 



планеруючу подачу в межах  майданчика; 

передачу м’яча з глибини майданчика під 

нападаючий удар;  

передачу двома руками зверху біля сітки, 

стоячи спиною до неї;  

передачу на точність; скорочену передачу у 

стрибку; прийом м’яча двома руками знизу в 

зоні 5, 6, 1 та  передачу в зони 4, 3, 2; 

застосовує: пересування приставним кроком, 

зупинку стрибком у поєднанні з виконанням 

технічних прийомів у нападі та захисті; 

одиночне блокування прямого нападаючого 

удару в зонах 2, 3, 4; групове блокування в 

зонах 2, 4; систему гри “кутом вперед”; 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

здійснює: прямий нападаючий удар з 

переводом; нападаючий удар із зони4, 3, 2 з 

високих та середніх передач; нападаючий 

удар з другої лінії, нападаючий удар слабшою 

рукою. Вибір місця для другої передачі в зоні 

2, стоячи спиною до напрямку передачі; 

вміє: «пом’якшити» прийом сильно 

посланого м’яча; спрямовувати м’яч в 

потрібному напрямку за різними 

траєкторіями; імітувати нападаючі удари з 

наступними обманними рухами; вибирати 

атакуючого партнера для передачі йому 

м’яча. 

межах майданчика; силові подачі. 

Прийом м’яча після сильних верхніх 

подач; прийом м’яча, що летить 

збоку; прийом м’яча після швидкого 

переміщення. взаємодія гравців, що 

приймають м’яч із гравцем, що 

перебуває в зоні 4, 3, 2. Передачі 

м’яча для нападаючого удару, для  

зв’язуючого; скорочені передачі; 

передачі в стрибку; передача м’яча із 

задньої лінії, передача м’яча для 

нападаючого удару з другої лінії. 

Прямий нападаючий удар з коротких 

та середніх передач; прямий 

нападаючий удар з переводом; 

прямий нападаючий удар з другої 

лінії; нападаючий удар слабшою 

рукою. Одиночне та групове 

блокування в зонах 3; 2; 4. Взаємодія 

з гравцем, що виконує другу 

передачу; імітація нападаючого 

удару з наступними обманними 

діями. Контроль за суперником; 

вибір місця для блокування; 

взаємодія з партнером по блоку. 

 

9 год Модуль «Баскетбол» 

 Теоретичні відомості 

 Знаннєвий компонент 

характеризує організацію варіантів техніко-

тактичних дій у процесі гри; особливості 

проведення та суддівство змагань; методику 

самостійних занять. 

Організація техніко-тактичних дій у 

процесі гри; особливості проведення 

та суддівство змагань; методика 

організації самостійних занять; 

 

 Спеціальна фізична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує прискорення на 5, 10, 15, 20м з 

різних стартових положень різними 

способами в змаганні з партнерами і з 

веденням м’яча; «човниковий біг» 4х9м; 

серійні стрибки з діставанням високо 

підвішених предметів та зістрибуванням у 

глибину. 

Спеціальні фізичні вправи на 

швидкість, витривалість, спритність.  

 

 

 

 

 

 

 Техніко-тактична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує: чергування різних: стійок, 

пересувань, зупинок, поворотів у нападі і 

захисту; ловлі та передачу м'яча одною і 

двома руками зверху на велику відстань; 

чергування різних способів ловлі, передач і 

ведень м'яча без зорового контролю, в умовах 

опору захисників;   

застосовує серійні кидки з різних точок 

Стійкі, пересування, зупинки, 

повороти у нападі й захисту; 

ведення, передачі, кидки м’яча в 

умовах захисних дій гравців; 

індивідуальні, групові й командні 

тактичні дії у нападу і захисту. 

 

 

 



середньої і далекої відстані при активному 

опорі захисника, після виконання технічних 

прийомів нападу, фінтів і з опором 

захисника; відбивання м'яча; накривання 

кидка і організація боротьби за м'яч, що 

відскочив від щита; добивання м'яча однією 

та двома руками в стрибку при відскоку 

його від щита; штрафний кидок і дії гравців 

при його виконанні; вихід та протидії 

виходу на вільне місця для взаємодій між 

гравцями; взаємодії та протидії заслонам;  

Ціннісний компонент 

приймає участь в організації і протидіях 

варіантів позиційного нападу і швидкого 

прориву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 год Модуль «Гімнастика» 

 Теоретичні відомості 

 Знаннєвий компонент 

характеризує методику розвитку сили; 

знає правила безпеки під час занять 

гімнастичними вправами;  

Методика розвитку сили.  

Правила безпеки на уроках 

гімнастики. 

 Спеціальна  фізична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує: стройові вправи і прийоми на місці 

та в русі; загальнорозвивальні вправи з 

предметами (скакалка, гімнастична палиця, 

гумові джгути, набивні м’ячі) та без 

предметів; перетягування каната;  

вправи для формування та корекції постави; 

перешикування та повороти в русі; 

загальнорозвивальні вправи з предметами та 

без предметів; вправи для формування та 

корекції постави; вправи з подоланням 

особистої ваги та ваги партнера; вправи 

амплітудного характеру для розвитку 

гнучкості; вправи на координацію рухів; 

виконує: вижимання ваги із різних вихідних 

положень; тягу силою рук до грудей у нахилі 

вперед; піднімання ваги прямими руками 

вперед з вису; піднімання ваги з підлоги до 

грудей з підривом; піднімання  гирі до плеча 

з підлоги; поштовх гирі однією рукою з 

напівприсіду; розгинання рук зі штангою з-за 

голови; присідання з навантаженням на 

плечах; присідання зі штангою ззаду; випади 

у сторону, вперед, назад з навантаженням на 

плечах; піднімання прямої ноги та стегна з 

навантаженням; піднімання на пальцях ніг з 

навантаженням на плечах; присідання на 

одній нозі з навантаженням; нахили та 

повороти тулуба з навантаженням на плечах 

у різні боки; колові рухи тулуба з 

навантаженням на плечах; рухи ногами у 

положенні сидячи в упорі ззаду з 

Стройові вправи і прийоми на місці 

та в русі, загальнорозвивальні вправи 

з предметами та без предметів; 

перетягування каната; вправи для 

формування та корекції постави. 

Перешикування та повороти в русі; 

загальнорозвивальні вправи;  

вправи для розвитку сили;  

вправи для розвитку гнучкості 

 



навантаженням; піднімання тулуба із 

положення лежачи на спині з навантаженням 

(ноги закріплені); те саме на похилій 

гімнастичній лаві; вис кутом на перекладині з 

розведенням і зведенням ніг; 

виконує: із сіду ноги нарізно нахил уперед 

(утримати 3 сек.); сидячи на підлозі, ноги 

разом. нахил уперед (з допомогою); стоячи 

нахил уперед з діставанням лобом та грудьми 

ніг; нахил уперед біля гімнастичної стінки, 

стоячи спиною і тримаючись за другу рейку 

знизу; нахил до ноги, поставленої на 

гімнастичну стінку на рівні поясу, грудей; 

сидячи ноги нарізно (широко) нахил уперед з 

допомогою; піднімання прямої ноги вперед 

біля гімнастичної стінки, спираючись на неї 

рукою, вільна рука на поясі; те саме в 

сторону, назад; присідання біля гімнастичної 

стінки, стоячи обличчям чи боком до неї, 

утримуючи пряму ногу на рейці стінки;  

піднімання прямої ноги вперед, у сторону і 

назад з допомогою (не доводячи до болю), 

стоячи біля стінки; те саме, маючи 

навантаження на нозі (мішок з піском 1–2 кг); 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

дотримується правил: контролю та 

страховки під час занять атлетичною 

гімнастикою; правил безпеки під час занять 

атлетичною гімнастикою. 

 Стрибки 

 Діяльнісний компонент 

виконує: опорні стрибки через 

гімнастичного козла: стрибок через 

гімнастичного козла в довжину способом 

«ноги нарізно» стрибок через козла ширину в 

способом «зігнувши ноги» (висота 115 —125 

см); стрибок (кінь у ширину) в упор на коліна 

— упор присівши — зіскок вигнувшись - о. 

с., стрибок боком (висота 105 — 115 см);  

юнаки та дівчата — стрибки через скакалку 

(4х50; 2х100; 2х30с; 4х15с;  2х60с, 2хв у 

повільному темпі); 

Опорні стрибки:  

через гімнастичного козла в довжину 

способом «ноги нарізно» (юнаки);  

через коня у ширину способом 

«зігнувши ноги», «боком з 

поворотом на 90 та 180« (дівчата); 

стрибки через скакалку на швидкість 

та витривалість 

 Лазіння 

 Діяльнісний компонент 

виконує лазіння по канату у два чи три 

прийоми; без допомоги ніг;  

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

застосовує самострахування під час 

виконання гімнастичних вправ; 

юнаки — лазіння по вертикальному 

канату. 

 Рівновага 

 Діяльнісний компонент 

виконує вправи на рівновагу: зв’язки 

елементів з матеріалу 6 року навчання; 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

дівчата - вправи на рівновагу: 

зв’язки елементів з матеріалу 6 року 

навчання 



застосовує самострахування під час 

виконання гімнастичних вправ;  

 Акробатика 

 Діяльнісний компонент 

виконує комбінацію елементів вправ 

вивчених в попередніх класах 

Комбінації елементів вправ вивчених 

в попередніх класах 

 Елементи художньої гімнастики 

 Діяльнісний і ціннісний компонент 

виконує комбінацію елементів художньої 

гімнастики на 32 такти (без предмета);  

дівчата - комбінація елементів 

художньої гімнастики на 32 такти 

(без предмета) 

 Ритмічна гімнастика та аеробіка 

 Діяльнісний і ціннісний компонент 

складає та виконує комплекс вправ 

ритмічної гімнастики та аеробіки з 12-14 

вправ; 

дівчата  

складання і виконання  комплексів 

вправ; 

 Вправи на тренажерах 

 Діяльнісний компонент 

виконує вправи на тренажерах для розвитку 

основних м’язових груп;  

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

дотримується правил безпеки під час занять 

Вправи на тренажерах для розвитку 

основних м’язових груп 

 Колове тренування 

 Діяльнісний компонент 

виконує комплекси вправ для колового 

тренування; 

Комплекси вправ для колового 

тренування 

 Атлетична гімнастика 

 Діяльнісний компонент 

виконує: вправи з гантелями, малою 

штангою чи партнером (кожна вправа 

виконується не менше, ніж у трьох серіях (по 

8–10 повторів у кожній) — підтягування на 

перекладині широким хватом (доторкання 

потилицею від 38 до 310 разів); жим 

лежачи (довести до 5 серій -28 разів — 3 

хв); жим сидячи (38 разів); згинання рук у 

ліктях, стоячи зі штангою (310 разів); 

«французький» жим стоячи  (310 разів); 

присідання зі штангою на плечах (38 разів); 

згинання ніг лежачи на животі (310 разів); 

піднімання на носках, стоячи на підставці 

(515 разів), піднімання тулуба із положення 

лежачи на похилій дошці (350 разів); 

розгинання тулуба лежачи на животі, руки за 

головою (310 разів); сидячи на лавці, 

передпліччя на стегнах, розгинання і 

згинання кистей рук зі штангою або іншим 

навантаженням (415 разів); 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

дотримується правил безпеки під час занять 

Юнаки - вправи з обтяженням: 

вправи з гирями, гантелями, 

штангою; 

 

 

6 год Модуль «Туризм» 

 Теоретичні відомості 

 Знаннєвий компонент 

розповідає: фізіологічні і психологічні 

Фізіологічні і психологічні аспекти 

туристської діяльності.  



аспекти туристської діяльності; 

розкриває: поняття окомірної зйомки 

маршруту; 

називає: основні розділи щодо звіту про 

туристсько –краєзнавчу подорож з активними 

способами пересування для груп учнівської 

молоді ; 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

дотримується правил безпеки під час походу 

та на уроках фізичної культури. 

Поняття окомірної зйомки 

маршруту. 

Рекомендації щодо складання звіту 

про туристсько–краєзнавчу подорож 

з активним пресуванням для груп 

учнівської молоді. 

Правила безпеки під час походу та 

на уроках фізичної культури. 

 Спеціальна фізична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

бере участь: у навчальних змаганнях з 

техніки пересування: підйом, траверс, спуск, 

переправи через річку за допомогою 

паралельних мотузок, навісної переправи, 

умовного болота за допомогою жердин, 

в’язанні туристських вузлів: «прямий вузол», 

«простий провідник», «булінь», академічний, 

«вісімка, «ткацький», зустрічний, 

брамшкотовий, «стремено», подвійний 

провідник, «грейпвайн»; у естафетах з 

елементами туристської техніки; 

виконує: подолання горизонтальних і 

вертикальних перешкод у вигляді смуги 

перешкод з транспортуванням постраждалого 

та здійснює вибір його транспортування з 

різних стартових положень; 

відтворює алгоритм надання домедичної 

допомоги постраждалому; 

здійснює колове тренування для розвитку 

фізичної і спеціальної підготовки; 

Подолання горизонтальних і 

вертикальних перешкод з наданням 

домедичної допомоги 

«постраждалому» та його 

транспортування. 

Транспортування постраждалого з 

різних стартових положень. 

Навчальні змагання з техніки 

пересування: підйом, траверс, спуск, 

переправи через річку за допомогою 

паралельних мотузок, навісної 

переправи, переправи через умовне 

болото, в’язання туристських вузлів. 

Естафети з елементами туристської 

техніки.  

Колове тренування. 

 Технічна підготовка 

 Діяльнісний компонент 

розпізнає і виконує: в’язання вузлів для 

скріплення мотузок: прямий, академічний, 

брамшкотовий, ткацький, грейпвайн, 

зустрічний; для обв’язки: булінь, простий 

провідник, вісімка, подвійний провідник; 

допоміжні вузли: стремено, схоплюючого 

одним кінцем ; 

пояснює дії і володіє технікою окомірної 

зйомки: вимірювання на місцевості, 

підготовка схеми; 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

здійснює проходження дистанції крос – похід 

4000 - 5000м;  

бере участь: у навчальних змаганнях зі 

спортивного орієнтування; з техніки 

пішохідного туризму (ТПТ); в організації 

походу І ступені складності, у поході 

вихідного дня. 

В’язання туристських вузлів. 

Окомірна зйомка маршруту. 

Навчальні змагання 

Організація спортивного 

туристського походу. 

 

 



ІІІ курс – 58 годин 

Фізична культура 
К-ть 

годин 

Очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

Зміст навчального матеріалу   

2 год Модуль «Теоретико-методичні знання» 

 Знаннєвий компонент 

Учень, учениця: 

характеризує: олімпійську філософію та 

здоровий спосіб життя; вміння, навички та 

фізичні якості які необхідні для успішної 

самореалізації у майбутній професії;  

володіє основами методики: розвитку сили, 

витривалості, гнучкості, швидкісно-силових 

якостей, спритності; організації та 

проведення змагань з учнями молодших 

класів; 

пояснює: роль фізичної культури у сім’ї; 

вплив фізичного навантаження та відпочинку 

на фізичний розвиток, вплив занять 

фізичними вправами на гармонійний 

розвиток майбутньої матері; 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

розробляє програми з розвитку витривалості, 

сили, гнучкості, швидкісно-силових якостей, 

спритності (за вибором та допомогою 

вчителя); індивідуальні програми 

фізкультурно-оздоровчих тренувань 

відповідно до рівня власної фізичної 

підготовленості 

виконує (розробляє): комплекси професійно-

відновлювальної спрямованості для різних 

напрямів професійної діяльності людини 

 

 

Фізична культура у сім’ї. Вплив 

занять фізичними вправами на 

гармонійний розвиток майбутньої 

матері. Олімпійська філософія та 

здоровий спосіб життя. 

 

 

Основи методики розвитку сили, 

витривалості, гнучкості, швидкісно-

силових якостей, спритності. 

Організація та проведення змагань з 

учнями молодших класів. 

Вправи професійно-відновлювальної 

спрямованості. 

 

 

 

 

 

9 год Модуль «Легка атлетика» 

 Теоретичні відомості 

 Знаннєвий компонент 

характеризує та обґрунтовує значення 

оздоровчого бігу для функціонування 

серцево-судинної, дихальної систем та 

м’язової систем; 

Діяльнісний компонент 

виконує правила безпеки під час занять 

легкою атлетикою; 

Значення оздоровчого бігу для 

функціонування серцево-судинної, 

дихальної систем та м’язової систем. 

Правила безпеки під час занять 

легкою атлетикою 

 Спеціальна фізична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує: спеціальні бігові вправи, стрибкові 

вправи, спеціальні вправи для метань; 

Спеціальні бігові вправи, стрибкові 

вправи: багатоскоки, спеціальні 

вправи для метань. 

 Біг 

 Діяльнісний компонент 

виконує: біг 30, 60 м, 100 м, 100–300 м, біг 

по віражу, повторний біг 2х100м, 2  200 м, 

рівномірний біг 1500 м, спортивну ходьбу 

1000 – 1200 м, човниковий біг 4х9 м 

Біг на короткі та середні дистанції, 

біг по віражу. Човниковий біг. 

Повторний біг. Рівномірний біг, 

повільний біг, спортивна ходьба. 

 Стрибки 

 Діяльнісний компонент Різновиди стрибків в довжину та 



виконує: стрибки в довжину з місця, стрибки 

в довжину з розбігу способом «зігнувши 

ноги» та «прогинаючись», стрибки у висоту з 

розбігу способом «переступання». 

висоту 

 Метання 

 Діяльнісний компонент 

виконує метання малого м’яча, гранати на 

дальність з розбігу 

Метання малого м’яча, гранати на 

дальність з розбігу 

7 год Модуль «Футбол» 

 Теоретичні відомості 

 Знаннєвий компонент 

характеризує розвиток футболу в Україні та 

за кордоном, технічну підготовку юного 

футболіста, особливості підготовки дівчат у 

футбол, основні правила гри та основні 

засади арбітражу; 

Діяльнісний і ціннісний компонент 

виконує елементи арбітражу під час 

навчальних ігор. 

Розвиток футболу в Україні та за 

кордоном. Технічна підготовка 

юного футболіста. Особливості 

підготовки дівчат у футболі. Правила 

гри та арбітраж. 

 Вправи з елементами футболу для розвитку фізичних якостей 

 Діяльнісний компонент 

володіє технікою виконання вправ;  

виконує: стрибки з місця і з розбігу з 

імітуванням удару головою чи ногою по 

м’ячах, підвішених на різній висоті;  

рухливі та спортивні ігри за спрощеними 

правилами з елементами футболу;  

удари по футбольному і набивному м’ячах на 

дальність;  

кидки набивного м’яча ногою на дальність за 

рахунок енергійного маху ногою вперед;  

біг з максимальною швидкістю після 

імітування удару ногою чи головою у 

стрибку, після подолання перешкод (бар’єр, 

рів тощо);  

біг боком і спиною вперед наввипередки; 

швидкий перехід від бігу спиною вперед на 

звичайний та ін.;  

прискорення та ривки з м’ячем на 30-60 м; 

елементи техніки з наступним ривком і 

ударом у ціль. 

Зустрічні і колові естафети з 

подоланням смуги перешкод, з 

перенесенням, розстановкою та 

збиранням предметів, метанням у 

ціль, кидками та ловінням м’яча, 

стрибками і бігом у різних 

поєднаннях; прискорення та ривки з 

м’ячем; ривки до м’яча з наступним 

ударом по воротах; стрибки з 

імітуванням удару головою та 

ногою; діставання підвішеного м’яча 

головою та ногою, у стрибку з місця 

і з розбігу; стрибки з місця і з розбігу 

з ударами головою чи ногою по 

м’ячах, підвішених на різній висоті; 

спортивні ігри гандбол, баскетбол, 

волейбол, хокей з м'ячем за 

спрощеними правилами з 

елементами футболу; удари по 

футбольному і набивному м’ячах на 

дальність; кидки набивного м’яча 

ногою на дальність за рахунок 

енергійного маху ногою вперед; 

боротьба за м’яч за допомогою 

поштовхів; біг з максимальною 

швидкістю після імітування удару 

ногою чи головою у стрибку, після 

подолання перешкод (бар’єр, рів 

тощо); біг боком і спиною вперед 

наввипередки; швидкий перехід від 

бігу спиною вперед на звичайний та 

ін.; прискорення та ривки з м’ячем 

на 30-60 м; елементи техніки з 

наступним ривком і ударом у ціль; 



футбол у зменшених за чисельністю 

складах. 

 Елементи техніки та дій у нападі і захисті 

 Діяльнісний компонент 

виконує: пересування: різні прийоми 

пересування у поєднанні з технікою 

володіння м’ячем;  

удари по м’ячу ногою: удари на точність (у 

ціль, у ворота, партнеру, що рухається); 

удари по м’ячу з різною траєкторією польоту; 

удари по м’ячу головою: удари лобом у 

стрибку з активним опором; 

зупинки м’яча: зупинки м’яча різними 

способами (з найменшою витратою часу, на 

високій швидкості руху, приводячи м’яч у 

зручне положення для подальших дій); 

ведення м’яча: ведення м’яча різними 

способами на високій швидкості, змінюючи 

напрямок і ритм руху, застосовуючи 

відволікальні дії (фінти), контролюючи м’яч і 

спостерігаючи за ігровою обстановкою; 

відволікальні дії (фінти): фінти, враховуючи 

ігрове місце у складі команди, в умовах 

ігрових вправ і навчальних ігор;  

відбирання м’яча: відбирання м’яча у підкаті 

(визначення моменту для здійснення 

відбирання м’яча);  

вкидання м’яча: вкидання м’яча партнеру для 

прийому його ногою й тулубом; вкидання 

м’яча на точність і дальність, 

жонглювання м’ячем: жонглювання м’ячем 

ногою, стегном, головою; 

елементи гри воротаря: ловіння та відбивання 

різних м’ячів, перебуваючи у воротах і на 

виході з воріт; кидання руками та вибивання 

м’яча ногами на точність і дальність; 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

застосовує: несподіване та своєчасне 

«відкривання», доцільне ведення й 

обведення, раціональні передачі, ефективні 

удари; дії без м’яча і з м’ячем в атаці на 

різних ігрових місцях; створення чисельної 

переваги в атаці за рахунок підключення 

півзахисників та захисників; своєчасне 

«закривання», ефективну протидію веденню, 

обведенню, передачі, удару; 

здійснює: поздовжні, діагональні, середні та 

довгі передачі; організацію швидкого та 

поступового нападу; взаємодії з партнерами 

при різній кількості нападників у лініях та 

між лініями; підсилення захисту за рахунок 

збільшення кількості гравців, що 

обороняються; узгоджені дії та 

взаємопідстрахування при чисельній 

Пересування: різні поєднання 

прийомів пересування з технікою 

володіння м’ячем; 

удари по м’ячу ногою: 

вдосконалення точності ударів, 

уміння розраховувати силу удару; 

удари по м’ячу головою: 

вдосконалення техніки ударів лобом; 

зупинки м’яча: вдосконалення 

зупинок м’яча різними способами;  

ведення м’яча: вдосконалення 

ведення м’яча різними способами;  

відволікальні дії (фінти): 

вдосконалення фінтів з урахуванням 

ігрового амплуа; 

відбирання м’яча: відбирання м’яча 

у підкаті;  

вкидання м’яча: вдосконалення 

точності й дальності вкидання м’яча; 

жонглювання м’ячем; 

елементи гри воротаря: 

вдосконалення техніки ловіння та 

відбивання, кидків руками та 

вибивання м’яча ногами; 

вдосконалення уміння визначати 

напрямок можливого удару, гри на 

виходах, швидкої організації атаки, 

керування грою партнерів по 

обороні; 

індивідуальні дії у нападі: 

вдосконалення здатностей та умінь 

діяти у нападі;  

групові дії у нападі: вдосконалення 

швидкості організації атак;  

командні дії у нападі: організація 

швидкого та поступового нападу; 

індивідуальні дії у захисті: 

вдосконалення здатностей та умінь 

діяти у захисті;  

групові дії у захисті: підсилення 

захисту; вдосконалення узгодженості 

дій в обороні; 

командні дії у захисті: організація 

оборони проти швидкого та 

поступового нападу. 

 



меншості в обороні; організацію оборони 

проти швидкого та поступового нападу; 

перебудову від оборони до початку і розвитку 

атаки; визначення напрямку можливого 

удару, гру на виходах, швидку організацію 

атаки, керування грою партнерів по обороні 

(для воротарів); 

дотримується правил: навчальних ігор; 

безпеки під час занять футболом. 

11 год Модуль «Волейбол» 

 Теоретичні відомості 

 Знаннєвий компонент 

характеризує роль та місце спортивних ігор 

у вихованні морально-вольових якостей 

особистості. Волейбол у сучасному 

олімпійському русі. Фізична підготовленість 

волейболіста. Матеріально-технічне 

забезпечення змагань і тренувань; 

Ціннісний компонент 

пояснює суддівство змагань; чинники, які 

визначають ефективність змагальної 

діяльності гравців; прийоми самоконтролю за 

фізичним навантаженням; правила 

домедичної допомоги в разі травмування; 

методику самостійних занять фізичними 

вправами; 

обґрунтовує: поняття про втому та 

перевтому; функціональні можливості 

організму. 

Роль та місце спортивних ігор у 

вихованні морально-вольових 

якостей особистості. Волейбол у 

сучасному олімпійському русі. 

Фізична підготовленість 

волейболіста. Суддівство змагань. 

Чинники, які визначають 

ефективність змагальної діяльності 

гравців. Матеріально-технічне 

забезпечення змагань і тренувань. 

Прийоми самоконтролю за фізичним 

навантаженням. Правила домедичної 

допомоги в разі травмування. 

Методика самостійних занять. 

Поняття про втому та перевтому. 

Функціональні можливості 

організму. 

 

 Спеціальна фізична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує:  прискорення з місця на 5, 10, 15м з 

різних вихідних положень; «човниковий» біг 

4  9м; чергування прискорень, зупинок, 

поворотів, бігу зі зміною напрямку за 

зоровим сигналом;  

вправи для розвитку стрибучості, сили м’язів 

тулуба, плечового пояса, кистей рук, 

гнучкості, тощо; 

серійні стрибки поштовхом однієї та двох ніг 

із діставанням предметів; подоланням 

перешкод, вистрибування з присіду, 

естафети, рухливі ігри; 

застосовує: багаторазові передачі 

волейбольного м’яча в стіну з різної відстані; 

пересування уздовж сітки приставним кроком 

правим та лівим боком, спиною з поворотом 

на 180 

Пробігання коротких відрізків з 

різних вихідних положень; біг 

приставним кроком з виконання 

певного завдання: прискорення, 

поворот на 180, падіння, перекат, 

імітація нападаючого удару  

блокування тощо. Стрибки з 

просуванням вперед, назад, з 

подоланням перешкод, з діставанням 

підвішених предметів, тощо.  

Багаторазові передачі м’яча в стіну 

при повільному збільшені відстані до 

неї. Кидки набивного м’яча з-за 

голови з активним рухом кистей рук 

зверху донизу, стоячи на місці та в 

стрибку. Пересування уздовж сітки 

приставним кроком правим та лівим 

боком, імітація блокування, теж 

саме, але пересуваючись спиною до 

сітки з поворотом на 180. 

 Техніко-тактична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує: націлену, скорочену та  

планеруючу подачу в межах  майданчика; 

Націлена подача; скорочена верхня 

пряма подача; планеруюча подача в 

межах майданчика; силові подачі. 



передачу м’яча з глибини майданчика під 

нападаючий удар;  

передачу двома руками зверху біля сітки, 

стоячи спиною до неї;  

передачу на точність; скорочену передачу у 

стрибку; прийом м’яча двома руками знизу в 

зоні 5, 6, 1 та  передачу в зони 4, 3, 2; 

застосовує: пересування приставним кроком, 

зупинку стрибком у поєднанні з виконанням 

технічних прийомів у нападі та захисті; 

одиночне блокування прямого нападаючого 

удару в зонах 2, 3, 4; групове блокування в 

зонах 2, 4; систему гри “кутом вперед”; 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

здійснює: прямий нападаючий удар з 

переводом; нападаючий удар із зони4, 3, 2 з 

високих та середніх передач; нападаючий 

удар з другої лінії, нападаючий удар слабшою 

рукою. Вибір місця для другої передачі в зоні 

2, стоячи спиною до напрямку передачі; 

вміє: «пом’якшити» прийом сильно 

посланого м’яча; спрямовувати м’яч в 

потрібному напрямку за різними 

траєкторіями; імітувати нападаючі удари з 

наступними обманними рухами; вибирати 

атакуючого партнера для передачі йому 

м’яча. 

Прийом м’яча після сильних верхніх 

подач; прийом м’яча, що летить 

збоку; прийом м’яча після швидкого 

переміщення. взаємодія гравців, що 

приймають м’яч із гравцем, що 

перебуває в зоні 4, 3, 2. Передачі 

м’яча для нападаючого удару, для  

зв’язуючого; скорочені передачі; 

передачі в стрибку; передача м’яча із 

задньої лінії, передача м’яча для 

нападаючого удару з другої лінії. 

Прямий нападаючий удар з коротких 

та середніх передач; прямий 

нападаючий удар з переводом; 

прямий нападаючий удар з другої 

лінії; нападаючий удар слабшою 

рукою. Одиночне та групове 

блокування в зонах 3; 2; 4. Взаємодія 

з гравцем, що виконує другу 

передачу; імітація нападаючого 

удару з наступними обманними 

діями. Контроль за суперником; 

вибір місця для блокування; 

взаємодія з партнером по блоку. 

 

11 год Модуль «Баскетбол» 

 Теоретичні відомості 

 Знаннєвий компонент 

характеризує організацію нападу і протидії 

простіших варіантів позиційного нападу та 

швидкому прориву; методи основ 

спортивного тренування, інструкторська та 

суддівська практика. 

наводить приклади вправ атлетичної 

підготовки, виховання стрибучості і 

гнучкості баскетболіста. 

Техніка безпеки під час проведення 

уроків . Досягнення українського 

баскетболу на міжнародній арені на 

сучасному етапі. Методика 

проведення самостійних занять з 

баскетболу. Організація техніко-

тактичних дій у процесі гри; 

атлетична підготовка; виховання 

стрибучості; гнучкість 

баскетболіста.   

 Спеціальна фізична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує: прискорення на 5, 10, 15, 20, 30м з 

різних стартових положень різними 

способами в змаганні з партнерами із 

веденням м’яча; «човниковий» біг 4х9м; 

серійні стрибки з діставанням високо 

підвішених предметів та зістрибуванням у 

глибину. 

Спеціальні фізичні вправи на 

швидкість, витривалість, спритність.  

 

 

 

 

 

 

 Техніко – тактична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує: чергування різних: стійок, 

пересувань, зупинок, поворотів у нападі і 

захисту; прийомів, ведень без зорового 

контролю, ловля та передача м'яча в умовах 

Чергування різноманітних стійок, 

пересувань, зупинок, поворотів, 

ведень, передач, кидків м’яча 

поєднаних із виконанням 

індивідуальні, групові й командні 



опору захисників;   

застосовує кидки м'яча вивченими 

способами з різних дистанцій, після 

виконання технічних прийомів нападу, 

після фінтів і з опором захисника; кидок 

однією рукою в стрибку зверху вниз з 

розбігу; серійні кидки з різної сторони від 

кошика з опором захисника; штрафний 

кидок. 

виконує техніко – тактичні прийоми 

захисту в умовах протидії гравцям 

нападаючий команди;   

демонструє: вірний вибір моменту і місця 

для організації групових взаємодій гравців 

різних амплуа; активну участь в організації 

нападу і захисту у варіантах позиційного 

нападу і швидкого прориву. 

тактичних дій гравців в нападу і 

захисту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 год Модуль «Гімнастика» 

 Теоретичні відомості 

 Знаннєвий компонент 

характеризує методику розвитку сили; 

знає правила безпеки під час занять 

гімнастичними вправами;  

Методика розвитку сили.  

Правила безпеки на уроках 

гімнастики. 

 Спеціальна фізична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

виконує: стройові вправи і прийоми на місці 

та в русі; загальнорозвивальні вправи з 

предметами (скакалка, гімнастична палиця, 

гумові джгути, набивні м’ячі) та без 

предметів; перетягування каната;  

вправи для формування та корекції постави; 

перешикування та повороти в русі; 

загальнорозвивальні вправи з предметами та 

без предметів; вправи для формування та 

корекції постави; вправи з подоланням 

особистої ваги та ваги партнера; вправи 

амплітудного характеру для розвитку 

гнучкості; вправи на координацію рухів; 

вижимання ваги із різних вихідних положень; 

тягу силою рук до грудей у нахилі вперед; 

піднімання ваги прямими руками вперед з 

вису; піднімання ваги з підлоги до грудей з 

підривом; піднімання  гирі до плеча з 

підлоги; поштовх гирі однією рукою з 

напівприсіду; розгинання рук зі штангою з-за 

голови; присідання з навантаженням на 

плечах; присідання зі штангою ззаду; випади 

у сторону, вперед, назад з навантаженням на 

плечах; піднімання прямої ноги та стегна з 

навантаженням; піднімання на пальцях ніг з 

навантаженням на плечах; присідання на 

одній нозі з навантаженням; нахили та 

повороти тулуба з навантаженням на плечах 

у різні боки; колові рухи тулуба з 

Стройові вправи і прийоми на місці 

та в русі, загальнорозвивальні вправи 

з предметами та без предметів; 

перетягування каната; вправи для 

формування та корекції постави. 

Перешикування та повороти в русі; 

загальнорозвивальні вправи;  

вправи для розвитку сили;  

вправи для розвитку гнучкості 

 



навантаженням на плечах; рухи ногами у 

положенні сидячи в упорі ззаду з 

навантаженням; піднімання тулуба із 

положення лежачи на спині з навантаженням 

(ноги закріплені); те саме на похилій 

гімнастичній лаві; вис кутом на перекладині з 

розведенням і зведенням ніг; 

виконує: із сіду ноги нарізно нахил уперед 

(утримати 3 сек.); сидячи на підлозі, ноги 

разом. нахил уперед (з допомогою); стоячи 

нахил уперед з діставанням лобом та грудьми 

ніг; нахил уперед біля гімнастичної стінки, 

стоячи спиною і тримаючись за другу рейку 

знизу; нахил до ноги, поставленої на 

гімнастичну стінку на рівні поясу, грудей; 

сидячи ноги нарізно (широко) нахил уперед з 

допомогою; піднімання прямої ноги вперед 

біля гімнастичної стінки, спираючись на неї 

рукою, вільна рука на поясі; те саме в 

сторону, назад; присідання біля гімнастичної 

стінки, стоячи обличчям чи боком до неї, 

утримуючи пряму ногу на рейці стінки;  

піднімання прямої ноги вперед, у сторону і 

назад з допомогою (не доводячи до болю), 

стоячи біля стінки; те саме, маючи 

навантаження на нозі (мішок з піском 1–2 кг); 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

дотримується правил: контролю та 

страховки під час занять атлетичною 

гімнастикою; правил безпеки під час занять 

атлетичною гімнастикою. 

 Стрибки 

 Діяльнісний компонент 

виконує: опорні стрибки через 

гімнастичного козла: стрибок через 

гімнастичного козла в довжину способом 

«ноги нарізно» стрибок через козла ширину в 

способом «зігнувши ноги» (висота 115 —125 

см); стрибок (кінь у ширину) в упор на коліна 

— упор присівши — зіскок вигнувшись - о. 

с., стрибок боком (висота 105 — 115 см);  

юнаки та дівчата — стрибки через скакалку 

(4х50; 2х100; 2х30с; 4х15с;  2х60с, 2хв у 

повільному темпі); 

Опорні стрибки: через гімнастичного 

козла в довжину способом «ноги 

нарізно» (юнаки);  

через коня у ширину способом 

«зігнувши ноги», «боком з 

поворотом на 90 та 180« (дівчата); 

стрибки через скакалку на швидкість 

та витривалість 

 Лазіння 

 Діяльнісний компонент 

виконує лазіння по канату у два чи три 

прийоми; без допомоги ніг;  

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

застосовує самострахування під час 

виконання гімнастичних вправ; 

Лазіння по вертикальному канату. 

 Рівновага 

 Діяльнісний компонент 

виконує вправи на рівновагу: зв’язки 

Вправи на рівновагу: зв’язки 

елементів з матеріалу 6 року 



елементів з матеріалу 6 року навчання; 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

застосовує самострахування під час 

виконання гімнастичних вправ;  

навчання 

 Акробатика 

 Діяльнісний компонент 

виконує комбінацію елементів вправ 

вивчених в попередніх класах 

Комбінації елементів вправ вивчених 

в попередніх класах 

 Елементи художньої гімнастики 

 Діяльнісний і ціннісний компонент 

виконує комбінацію елементів художньої 

гімнастики на 32 такти (без предмета) 

Комбінація елементів художньої 

гімнастики на 32 такти (без 

предмета) 

 Ритмічна гімнастика та аеробіка 

 Діяльнісний і ціннісний компонент 

складає та виконує комплекс вправ 

ритмічної гімнастики та аеробіки з 12-14 

вправ 

Складання і виконання  комплексів 

вправ 

 Вправи на тренажерах 

 Діяльнісний компонент 

виконує вправи на тренажерах для розвитку 

основних м’язових груп;  

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

дотримується правил безпеки під час занять 

Вправи на тренажерах для розвитку 

основних м’язових груп 

 Колове тренування 

 Діяльнісний компонент 

виконує комплекси вправ для колового 

тренування; 

Комплекси вправ для колового 

тренування 

 Атлетична гімнастика 

 Діяльнісний компонент 

виконує: вправи з гантелями, малою 

штангою чи партнером (кожна вправа 

виконується не менше, ніж у трьох серіях (по 

8–10 повторів у кожній) — підтягування на 

перекладині широким хватом (доторкання 

потилицею від 38 до 310 разів); жим 

лежачи (довести до 5 серій -28 разів — 3 

хв); жим сидячи (38 разів); згинання рук у 

ліктях, стоячи зі штангою (310 разів); 

«французький» жим стоячи  (310 разів); 

присідання зі штангою на плечах (38 разів); 

згинання ніг лежачи на животі (310 разів); 

піднімання на носках, стоячи на підставці 

(515 разів), піднімання тулуба із положення 

лежачи на похилій дошці (350 разів); 

розгинання тулуба лежачи на животі, руки за 

головою (310 разів); сидячи на лавці, 

передпліччя на стегнах, розгинання і 

згинання кистей рук зі штангою або іншим 

навантаженням (415 разів); 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

дотримується правил безпеки під час занять 

Юнаки - вправи з обтяженням: 

вправи з гирями, гантелями, 

штангою; 

 

 

9 год Модуль «Туризм» 

 Теоретичні відомості 



 Знаннєвий компонент 

розповідає: фізіологічні і психологічні 

аспекти туристської діяльності; 

розкриває: поняття окомірної зйомки 

маршруту; 

називає: основні розділи щодо звіту про 

туристсько –краєзнавчу подорож з активними 

способами пересування для груп учнівської 

молоді 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

дотримується правил безпеки під час походу 

та на уроках фізичної культури. 

Фізіологічні і психологічні аспекти 

туристської діяльності.  

Поняття окомірної зйомки 

маршруту. 

Рекомендації щодо складання звіту 

про туристсько–краєзнавчу подорож 

з активним пресуванням для груп 

учнівської молоді. 

Правила безпеки під час походу та 

на уроках фізичної культури. 

 Спеціальна фізична підготовка 

 Діяльнісний компонент 

бере участь: у навчальних змаганнях з 

техніки пересування: підйом, траверс, спуск, 

переправи через річку за допомогою 

паралельних мотузок, навісної переправи, 

умовного болота за допомогою жердин, 

в’язанні туристських вузлів: «прямий вузол», 

«простий провідник», «булінь», академічний, 

«вісімка, «ткацький», зустрічний, 

брамшкотовий, «стремено», подвійний 

провідник, «грейпвайн»; у естафетах з 

елементами туристської техніки; 

виконує: подолання горизонтальних і 

вертикальних перешкод у вигляді смуги 

перешкод з транспортуванням постраждалого 

та здійснює вибір його транспортування з 

різних стартових положень; 

відтворює алгоритм надання домедичної 

допомоги постраждалому; 

здійснює колове тренування для розвитку 

фізичної і спеціальної підготовки; 

Подолання горизонтальних і 

вертикальних перешкод з наданням 

домедичної допомоги 

«постраждалому» та його 

транспортування. 

Транспортування постраждалого з 

різних стартових положень. 

Навчальні змагання з техніки 

пересування: підйом, траверс, спуск, 

переправи через річку за допомогою 

паралельних мотузок, навісної 

переправи, переправи через умовне 

болото, в’язання туристських вузлів. 

Естафети з елементами туристської 

техніки.  

Колове тренування. 

 Технічна підготовка 

 Діяльнісний компонент 

розпізнає і виконує: в’язання вузлів для 

скріплення мотузок: прямий, академічний, 

брамшкотовий, ткацький, грейпвайн, 

зустрічний; для обв’язки: булінь, простий 

провідник, вісімка, подвійний провідник; 

допоміжні вузли: стремено, схоплюючого 

одним кінцем ; 

пояснює дії і володіє технікою окомірної 

зйомки: вимірювання на місцевості, 

підготовка схеми; 

Цінніснийі і діяльнісний компонент 

здійснює проходження дистанції крос – похід 

4000 - 5000м;  

бере участь: у навчальних змаганнях зі 

спортивного орієнтування; з техніки 

пішохідного туризму (ТПТ); в організації 

походу І ступені складності, у поході 

вихідного дня. 

В’язання туристських вузлів. 

Окомірна зйомка маршруту. 

Навчальні змагання 

Організація спортивного 

туристського походу. 



 



ПОГОДЖЕНО 

на засіданні методичної комісії  

викладачів природничо- 

математичної підготовки 

від 30 серпня 2021 протокол № 1 

 

 

 

 

 

 

Робоча навчальна програма з предмета 

«Хімія» 

 

розроблена на основі навчальної програми з хімії  10-11 класів  

(рівень стандарту) загальноосвітніх навчальних закладів, 

 затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  

від 23.10.2017 № 1407 

 

 

 

Курс  Предмет  Кількість годин 

всього з них ЛПР 

І курс Хімія 43 3 

ІІ курс Хімія 24 2 

ІІІ курс Хімія 55 10 

 Всього  122 15 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства все очевиднішим стає 

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 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. Зміст програми базується 

на знаннях і компетентностях, набутих учнями в основній школі, і є другим – 

вищим концентром вивчення хімії.  

У процесі навчання предмета можна використовувати додаткові години 

навчального плану, що призначені для вивчення спецкурсів, факультативів і 

курсів за вибором, орієнтованих, залежно від профілю навчання, на 

посилення міжпредметних 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 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. 

 

Компетентнісний потенціал предмета хімія 

Ключова 

компетентність 

Предметний зміст ключової компетентності і навчальні ресурси 

для її формування 

Спілкування 

державною  

(і рідною у разі 

відмінності) 

мовами 

Уміння: 

- використовувати в мовленні хімічні терміни, поняття, символи, 

сучасну українську наукову термінологію і номенклатуру; 

- формулювати відповідь на поставлене запитання; 

- аргументовано описувати хід і умови проведення хімічного 

експерименту; 

- обговорювати результати дослідження і робити висновки; 

- брати участь в обговоренні питань хімічного змісту, чітко, 

зрозуміло висловлювати свою думку; 

- складати усне і письмове повідомлення на хімічну тему, 

виголошувати його. 

Ставлення: 

- шанувати наукову українську мову; 

- критично ставитись до повідомлень хімічного змісту в 

медійному просторі; 

- популяризувати хімічні знання. 

Навчальні ресурси: 

- підручники і посібники, науково-популярна і художня 

література, електронні освітні ресурси;  

- навчальні проекти та презентування їхніх результатів.  

Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: 

- читати й розуміти іншомовні навчальні й науково-популярні 

тексти хімічного змісту;  

- створювати тексти повідомлень із використанням іншомовних 

джерел;  

- читати іноземною мовою і правильно використовувати хімічну 

номенклатуру;  

- пояснювати і використовувати іншомовну хімічну 

термінологію. 

Ставлення: 

- цікавитись і оцінювати інформацію хімічного змісту іноземною 

мовою;  

- розмовляти на хімічні теми із зацікавленими носіями іноземних 

мов. 

Навчальні ресурси: 

- медійні і друковані джерела іноземною мовою. 



Математична 

компетентність 

Уміння: 

- застосовувати математичні методи для розв‘язування хімічних 

завдань;  

- використовувати логічне мислення, зокрема, для розв’язування 

розрахункових і експериментальних задач, просторову уяву для 

складання структурних формул і моделей речовин; 

- будувати і тлумачити графіки, схеми, діаграми, складати моделі 

хімічних сполук і процесів. 

Ставлення: 

- усвідомлювати необхідність математичних знань для 

розв’язування наукових і технологічних хімічних проблем. 

Навчальні ресурси: 

- навчальні завдання на виконання обчислень за хімічними 

формулами і рівняннями реакцій;  

- представлення інформації в числовій чи графічній формах за 

результатами хімічного експерименту та виконання навчальних 

проектів. 

Основні 

компетентності у 

природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: 

- пояснювати природні явища, процеси в живих організмах і 

технологічні процеси на основі хімічних знань; 

- формулювати, обговорювати й розв’язувати проблеми 

природничо-наукового характеру; 

- проводити досліди з речовинами з урахуванням їхніх фізичних 

властивостей;  

- виконувати експериментальні завдання і проекти, 

використовуючи знання з інших природничих предметів; 

- використовувати за призначенням сучасні прилади і матеріали; 

- визначати проблеми довкілля, пропонувати способи їх 

вирішення;  

- досліджувати природні об'єкти. 

Ставлення: 

- усвідомлювати значення природничих наук для пізнання 

матеріального світу; внесок видатних учених у розвиток 

природничих наук;  

- оцінювати значення природничих наук і технологій для сталого 

розвитку суспільства; 

- висловлювати судження щодо природних явищ із погляду 

сучасної природничо-наукової картини світу. 

Навчальні ресурси: 

- навчальне обладнання і матеріали, засоби унаочнення;  

- міжпредметні контекстні завдання;  

- інформаційні й аналітичні матеріали з проблем стану довкілля, 

ощадного використання природних ресурсів і синтетичних 

матеріалів; 

- інформаційні матеріали про сучасні досягнення науки і техніки; 

- патентні бази даних про винаходи. 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: 

- використовувати сучасні пристрої для пошуку хімічної 

інформації, її оброблення, збереження і передавання;  

- створювати інформаційні продукти хімічного змісту. 

Ставлення: 

- критично співставляти і оцінювати хімічну інформацію з різних 

інформаційних ресурсів; 

- дотримуватись авторського права, етичних принципів 



поводження з інформацією; 

- усвідомлювати необхідність екологічних методів та засобів 

утилізації цифрових пристроїв. 

Навчальні ресурси: 

- електронні освітні ресурси (бази даних про речовини та їхні 

характеристики); 

- віртуальні хімічні лабораторії.  

Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: 

- організовувати самоосвіту з хімії: визначати мету, планувати, 

добирати необхідні засоби;  

- спостерігати за хімічними перетвореннями в об’єктах та 

проводити хімічний експеримент;  

- виконувати навчальні проекти хімічного й екологічного змісту.  

Ставлення: 

- цікавитися подіями в хімічній науці та технології, новими 

речовинами і матеріалами, застосуванням їх; 

- прагнути самовдосконалення; 

- осмислювати результати самостійного вивчення хімії; 

- розуміти перспективу власного розвитку упродовж життя, 

пов'язаного із хімічними знаннями. 

Навчальні ресурси: 

- медійні джерела, дидактичні засоби навчання. 

Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: 

- виробляти власні цінності, ставити цілі, діяти задля досягнення 

їх, спираючись на хімічні знання; 

- залучати партнерів до виконання спільних проектів з хімії; 

- виявляти здатність до роботи в команді, бути 

ініціативним/ініціативною, генерувати ідеї, брати відповідальність 

за прийняття рішень, вести діалог задля досягнення спільної мети 

під час виконання хімічного експерименту і навчальних проектів. 

Ставлення: 

- вірити в себе, у можливості команди і власні;  

- виважено ставитися до вибору майбутнього напряму навчання, 

пов’язаного з хімією; 

- бути готовими до змін та інновацій. 

Навчальні ресурси: 

- література про успішних винахідників і підприємців;  

- зустрічі з успішними людьми;  

- бізнес-тренінги, екскурсії на сучасні підприємства. 

Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння: 

- розуміти і виконувати встановлені державою закони і правила 

щодо збереження довкілля; 

- співпрацювати з іншими над реалізацією соціально значущих 

проектів, що передбачають використання хімічних знань;  

- працювати в групі зацікавлених людей, співпрацювати з іншими 

групами, залучати ширшу громадськість до розв’язування проблем 

збереження довкілля. 

Ставлення: 

- виявляти патріотичні почуття до України, любов до малої 

батьківщини; 

- дотримуватись загальновизнаних моральних принципів і 

цінностей і бути готовими відстоювати ці принципи і 

       цінності; 

- виявляти зацікавленість у демократичному облаштуванні 



 

 Предметна хімічна компетентність учнів є складником ключової 

компетентності у природничих науках і технологіях. Володіння хімічною 

компетентністю на рівні стандарту означає здатність учнів мислити і діяти з 

оточення й екологічному облаштуванні довкілля; 

- оцінювати необхідність сталого розвитку як пріоритету 

міжнародного співробітництва; 

- шанувати розмаїття думок і поглядів;  

- цінувати й шанувати внесок видатних українців, зокрема 

вчених-хіміків. 

Навчальні ресурси: 

- навчальні і соціальні проекти, тренінги. 

Обізнаність та 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: 

- використовувати сучасні хімічні засоби і матеріали для втілення 

художніх ідей і виявлення власної творчості; 

- пояснювати взаємозв’язок мистецтва і хімії.  

Ставлення: 

- цінувати вітчизняну і світову культурну спадщину, до якої 

належать наука і мистецтво. 

Навчальні ресурси: 

- твори образотворчого мистецтва, музичні й літературні твори як 

ілюстрації до вивчення хімічних явищ;  

- контекстні завдання;  

- синхроністична таблиця. 

Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: 

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

цілісність;  

- використовувати хімічні знання для пояснення користі і шкоди 

здобутків хімії і хімічної технології для людини 

       і довкілля; 

- облаштовувати власне життєве середовище без шкоди для себе, 

інших людей і довкілля; 

- дотримуватися здорового способу життя; 

- безпечно поводитись із хімічними сполуками і матеріалами в 

побуті; 

- брати участь у реалізації проектів, спрямованих на поліпшення 

стану довкілля завдяки досягненням хімічної 

       науки; 

- дотримуватися правил екологічно виваженої поведінки в 

довкіллі. 

Ставлення: 

- підтримувати й утілювати на практиці концепцію сталого 

розвитку суспільства; 

- розуміти важливість гармонійної взаємодії людини і природи; 

- відповідально й ощадно ставитися до використання природних 

ресурсів як джерела здоров’я і добробуту  

  та безпеки людини і спільноти; 

- оцінювати екологічні ризики і бути готовим до розв‘язування 

проблем довкілля, використовуючи знання  

  з хімії. 

Навчальні ресурси: 

- навчальні проекти; 

- якісні й кількісні задачі екологічного змісту. 



позицій світоглядних орієнтацій і ціннісних установок, сформованих у 

процесі навчання хімії. 

Предметна компетентність означена такими компонентами: знаннєвим 

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

Змістове наповнення цих компонентів розкрито в рубриці програми 

«Очікувані результати навчання». 

Перелік очікуваних результатів навчання – орієнтир вчителя на 

досягнення мети освітнього процесу на відповідному змісті зазначених тем 

програми, що полегшить планування цілей і завдань уроків, дасть змогу 

виробити адекватні методичні підходи до проведення навчальних занять, 

поточного й тематичного оцінювання. 

Отже, основним завданням кожного уроку має стати досягнення 

певного результату навчання, тобто набуття, формування чи розвиток учнем 

визначених навчальною програмою умінь, навичок, ставлень, цінностей, 

зазначених у лівій частині таблиці. А відтак мають змінитися підходи до 

конструювання і проведення навчальних занять. Від трансляції готових знань 

учитель має перейти до методик, які дозволяють учням самостійно добувати 

знання у ході навчальної діяльності; формувати уміння їх застосовувати у 

різних ситуаціях, генерувати і продукувати ідеї або нові знання; 

висловлювати власну точку зору щодо певних процесів чи явищ тощо. 

Компетентнісний підхід у навчанні, на відміну від предметно 

зорієнтованого, передбачає інтеграцію ресурсів змісту курсу хімії та інших 

предметів на основі провідних соціально й особистісно значущих ідей, що 

втілюються в сучасній освіті: уміння вчитися, екологічна грамотність і 

здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська відповідальність, 

ініціативність і підприємливість. 

Для реалізації цих ідей виокремлено такі наскрізні змістові лінії: 

«Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», 

«Здоров'я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».  

Наскрізні змістові лінії послідовно розкриваються у процесі навчання й 

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

компетентностями.  

Змістова лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» реалізується 

на зразках, що дають змогу учневі усвідомити причинно-наслідкові зв’язки у 

природі і її цілісність; важливість сталого (керованого) розвитку країни для 

майбутніх поколінь. Такі зразки надає матеріал про одержання й 

застосування речовин, збереження природних ресурсів – води й повітря, 

раціональне й ощадне використання природних вуглеводнів, колообіг 

хімічних елементів і речовин тощо.  

Результатом реалізації цієї змістової лінії є не лише обізнаність учня із 

екологічними проблемами, пов’язаними із дотриманням чистоти 

навколишнього середовища, процесами горіння і дихання, кислотними 

дощами, стійкими органічними забруднювачами, а й усвідомлення 

можливості розв’язування цих проблем засобами хімії. Учень цінує природні 

ресурси, від яких залежить його здоров’я, добробут, сталий розвиток країни; 

усвідомлює необхідність збереження чистоти довкілля; бере участь у 

відповідних заходах; екологічно виважено поводиться у довкіллі. 



Становленню учнів як свідомих громадян, патріотів України, членів 

соціуму, місцевої громади, шкільного колективу має сприяти реалізація 

змістової лінії «Громадянська відповідальність». На уроках хімії учні 

ознайомлюються зі здобутками вітчизняних учених та їхньою 

громадянською позицією, оцінюють розвиток вітчизняного виробництва на 

основі досягнень хімічної науки, навчаються працювати в команді, 

відповідально ставитись до завдань, визначених колективом, та ретельно 

виконувати свою частину роботи. У позаурочний час дбають про чистоту 

навколишнього середовища свого регіону, беруть посильну участь у 

реалізації соціально значущих навчальних проектів. Результатами, що 

засвідчують продуктивність реалізації цієї лінії, є усвідомлення учнями 

відповідальності за результати навчання, які можуть у майбутньому 

вплинути на розвиток країни; сумлінне виконання завдань у команді; 

раціональне використання речовин; участь у захисті довкілля і збереженні 

його для себе та майбутніх поколінь. 

Змістова лінія «Здоров'я і безпека» торкається всіх без винятку тем 

програми з хімії, оскільки використання здобутків хімії упродовж усього 

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

Послідовний розвиток цієї змістової лінії у змісті курсу дає учням змогу 

усвідомити, з одного боку, значення хімії для охорони здоров’я, а з іншого – 

можливу шкоду продуктів сучасної хімічної технології у разі неналежного 

використання їх.  

У результаті реалізації цієї змістової лінії учень дотримується правил 

безпечного поводження з речовинами і матеріалами у лабораторії, побуті й 

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

харчових продуктів; дотримується здорового способу життя. 

Змістова лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» націлює 

учнів на мобілізацію знань, практичного досвіду і ціннісних установок у 

ситуаціях вибору і прийняття рішень. У навчанні хімії такі ситуації 

створюються під час планування самоосвітньої навчальної діяльності, 

групової навчальної, експериментальної роботи, виконання навчальних 

проектів та їх презентування, розв’язування розрахункових і контекстних 

задач, вироблення власної моделі поведінки у довкіллі.  

Розкриття змістової лінії потребує позитивних прикладів із історії хімії, 

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

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

проблем хімії і хімічного виробництва.  

У результаті реалізації цієї змістової лінії учень усвідомлює важливість 

вивчення хімії; оцінює успіхи, досягнуті сучасним суспільством у хімічній 

науці, розробленні способів одержання, переробки і застосування речовин як 

такі, що залежать від знань, умінь, ініціативи і підприємливості окремих 

особистостей і груп однодумців; переносить це ставлення на різні види своєї 

навчальної діяльності, поводження у довкіллі; свідомо обирає напрям 

навчання у старшій школі, виходячи з власних можливостей.  

Реалізація змістових ліній не передбачає будь-якого розширення чи 

поглиблення навчального матеріалу, але потребує посилення уваги до певних 

його аспектів. Провідні ідеї, на яких ґрунтуються наскрізні змістові лінії, 



втілюються в навчанні хімії як у теоретичному змісті курсу, так і в 

експериментальній діяльності учнів, під час розв’язування задач і завдань із 

реальними даними (виробничого і побутового характеру); виконання 

міжпредметних навчальних проектів, роботи з різними джерелами 

інформації; в позаурочний час вони реалізуються під час тематичних тижнів, 

участі в регіональних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах (у тому числі 

дистанційних).  

Методологічною основою такої побудови навчального змісту хімії для 

рівня стандарту є ідея інтегрованого курсу хімії – внутрішньопредметної 

інтеграції навчального предмета «Хімія». 

Ідея такої інтеграції диктує наступну черговість вивчення розділів 

хімії: на І курсі вивчається хімія органічних сполук, на ІІ курсі – загальна 

хімія і хімія неорганічних сполук.  

На І курсі розширено матеріал із хімії органічних сполук, що вивчався 

в основній школі. У першій темі розглядається теорія будови органічних 

сполук як вища форма наукових знань та ізомерія як явище. Класи 

органічних сполук вивчаються в темах «Вуглеводні», «Оксигеновмісні 

органічні сполуки», «Нітрогеновмісні органічні сполуки». Окремі теми 

присвячені синтетичним високомолекулярним речовинам і багатоманітності 

та взаємозв’язку органічних речовин. Належну увагу приділено будові 

молекул органічних сполук, розкриттю взаємного впливу атомів, причинно-

наслідковим зв’язкам між будовою, властивостями, застосуванням 

органічних речовин. 

З метою посилення ролі дедукції у навчанні хімії спочатку даються 

короткі теоретичні відомості про будову, класифікацію, номенклатуру 

органічних речовин, особливості реакцій за їх участю. Сформовані таким 

чином теоретичні знання потім розвиваються на фактологічному матеріалі 

при вивченні класів органічних сполук.  

На ІІ курсі поглиблюються знання із загальної хімії і хімії неорганічних 

речовин, набуті в основній школі. Вивчається хімія неметалічних і 

металічних елементів згідно з будовою їхніх атомів та місцем у періодичній 

системі хімічних елементів. Послідовно вивчаються фізичні й хімічні 

властивості найважливіших сполук елементів (з якими учні зустрічаються у 

побуті, довкіллі), правила поводження з ними, одержання та використання їх. 

Тема «Хімія і прогрес людства», якою закінчується курс хімії, має 

узагальнювальний характер. Розкривається роль хімії у створенні нових 

матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, 

сировинної, енергетичної, екологічної проблем. Узагальнюються світоглядні 

питання щодо місця хімії поміж інших наук про природу. 

Завершується вивчення хімії ознайомленням із зеленою хімією як 

новою філософією сучасного розвитку хімічної індустрії, наукових 

досліджень та світогляду молодого покоління хіміків. Її завдання – 

допомогти людству у відборі таких вихідних матеріалів і схем технологічних 

процесів, які взагалі виключають використання будь-яких шкідливих 

вихідних речовин або їх утворення в процесі виробництва/використання 

хімічної продукції.  



Достатньо уваги приділяється і висвітленню методів наукового 

пізнання в хімії, ролі спостереження й експерименту.  

Навчання хімії потребує раціонального застосування способів дій, 

методів і засобів навчання. Організації освітнього процесу сприятиме 

використання перевірених шкільною практикою активних та інтерактивних 

технологій: групової роботи, проблемного навчання, дидактичних ігор, 

тренінгових занять тощо. У сучасних умовах важливим методичним 

орієнтиром є формування в учнів уміння вчитись і його реалізація в 

самостійній навчальній діяльності. Пріоритетний вибір методики навчання 

належить учителеві.  

Важливим джерелом знань, засобом формування дослідницьких умінь і 

навичок, створення проблемних ситуацій, розвитку мислення, 

спостережливості і допитливості є хімічний експеримент та розв’язування 

задач. Тому в програмі до кожної теми вказано види хімічного експерименту 

й типи розрахункових задач. 

Виходячи з можливостей кабінету хімії та беручи до уваги токсичність 

речовин і правила безпеки, учитель на свій розсуд може доповнити хімічний 

експеримент, як демонстраційний, так і лабораторний. Окрім цього, частину 

демонстрацій можна здійснювати, використовуючи 3D-моделювання або 

віртуальне експериментування. 

Формуванню компетентностей учнів сприяє виконання ними 

навчальних проектів, орієнтовні теми яких (для вибору) наведено в окремій 

рубриці програми. Учитель і учні можуть пропонувати і власні теми. 

Проекти розробляються учнями індивідуально або в групах, учитель може 

надавати консультацію щодо планування, визначення мети, завдань і 

методики дослідження, пошуку і збирання інформації, координувати хід 

виконання проекту. Проектна робота може бути теоретичною або 

експериментальною. Тривалість проекту – різна: від уроку (міні-проект), 

кількох днів (короткотерміновий проект) до року (довготерміновий). 

Результати досліджень учні представляють у формі мультимедійної 

презентації, доповіді (у разі необхідності – з демонстрацією хімічних 

дослідів), моделі, колекції, буклету, газети, статистичного звіту, тематичного 

масового заходу, наукового реферату (із зазначенням актуальності теми, 

новизни і практичного значення результатів дослідження, висновків) тощо. 

Презентація й обговорення (захист) проектів відбувається на спеціально 

відведеному уроці або під час уроку з певної теми. Робота кожного 

виконавця проекту оцінюється за його внеском, індивідуально за критеріями, 

з якими учнів ознайомлюють заздалегідь.  

Упродовж року учень обов’язково виконує один навчальний проект 

(індивідуальний або груповий) із предмета. Окрім цього, учні можуть брати 

участь і виконувати за бажанням кілька проектів.  

Ефективність освітнього процесу можна підвищити завдяки 

застосуванню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Це 

сприятиме активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їхньої 

самостійності в опануванні знань, посиленню позитивної мотивації навчання 

та дозволить формувати інформаційно-цифрову компетентність. Електронні 

освітні ресурси дають змогу унаочнити навчальний зміст, зокрема той, що 



стосується внутрішньої будови речовин чи хімічних процесів, недоступних 

для спостереження в умовах шкільної лабораторії. 

У програмі не зазначено розподіл годин за темами. Для отримання 

очікуваних результатів навчальної діяльності учнів учитель самостійно 

визначає час, необхідний для їхнього досягнення у межах відповідної теми, 

зважаючи на умови функціонування навчального закладу і навчальні 

можливості учнів. Учитель також може обґрунтовано змінювати порядок 

вивчення тем і окремих питань у межах одного класу. Переносити вивчення 

тем до іншого класу не дозволяється. 
 

 

 
  



І курс - 43 години 
Хімія 

 
 Очікувані результати 

навчання 

Зміст навчального 

матеріалу 

Практична частина 

4 год Повторення початкових понять про органічні речовини  

 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, гліцеролу, 

етанової та аміноетанової 

кислот;  

рівняння реакцій: 

горіння (повного 

окиснення) вуглеводнів; 

заміщення для  метану 

(хлорування); приєднання 

для етену й етину 

(галогенування, 

гідрування); що 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, 

гліцеролу, 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 

Склад, властивості, 

застосування окремих 

представників 

вуглеводнів (метан, етан, 

етен, етин), 

оксигеновмісних 

(метанол, етанол, 

гліцерол, етанова 

кислота) і 

нітрогеновмісних 

(аміноетанова кислота) 

органічних речовин. 

 



їх безпечного застосування. 

7 год Тема 1. Теорія будови органічних сполук 

 Знаннєвий компонент 

пояснює  

суть явища ізомерії;  

залежність властивостей 

речовин від складу і будови 

їхніх молекул на основі 

положень теорії будови 

органічних сполук; 

наводить приклади 

органічних сполук із 

простими, подвійними, 

потрійними карбон-

карбоновими зв’язками. 

Діяльнісний компонент 

розрізняє 

 

органічні сполуки за 

якісним складом: 

вуглеводні, оксигено- і 

нітрогеновмісні речовини;  

простий, подвійний, 

потрійний карбон-

карбонові зв’язки; 

характеризує суть теорії 

будови органічних сполук;  

розв’язує задачі на 

виведення молекулярної 

формули речовини за 

масовими частками 

елементів, обґрунтовуючи 

обраний спосіб розв’язання. 

Ціннісний компонент 

усвідомлює необхідність 

знання властивостей 

речовини для встановлення 

її впливу на власне здоров’я 

і довкілля; 

висловлює судження 

про значення теорії будови 

органічних сполук для 

розвитку органічної хімії; 

робить висновки про 

Теорія будови 

органічних сполук. 

Залежність властивостей 

речовин від складу і 

хімічної будови молекул. 

Поняття про явище 

ізомерії та ізомери. 

Ковалентні карбон-

карбонові зв’язки у 

молекул органічних 

сполук: простий, 

подвійний, потрійний. 

 

Класифікація 

органічних сполук. 

Розрахункові задачі 

1. Виведення 

молекулярної 

формули речовини за 

масовими частками 

елементів. 

Демонстрації 

1. Моделі молекул 

органічних сполук (у 

тому числі 3D-

проектування ). 

2. Моделі молекул 

ізомерів (у тому числі 

3D-проектування). 

Навчальні проекти 

1. Ізомери у природі.  

2. Історія створення та 

розвитку теорії 

будови органічних 

сполук.  

3. 3D-моделі молекул 

органічних сполук. 



багатоманітність 

органічних сполук на 

основі теорії хімічної 

будови. 

12 год Тема 2. Вуглеводні 

 Знаннєвий компонент 

називає  

алкани, алкени і алкіни за 

систематичною 

номенклатурою;  

загальні формули алканів, 

алкенів, алкінів;  

фізичні властивості 

бензену; 

пояснює суть 

структурної ізомерії 

вуглеводнів; 

розпізнає структурні 

ізомери певної речовини; 

наводить приклади  

насичених, ненасичених 

й ароматичних вуглеводнів;  

структурних формул 

ізомерів алканів, алкенів і 

алкінів. 

Діяльнісний компонент 

розрізняє вуглеводні 

різних гомологічних рядів; 

складає на основі 

загальної формули 

молекулярні формули 

вуглеводнів певного 

гомологічного ряду;  

молекулярну і 

структурну формули 

бензену;  

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), бензену 

(горіння, галогенування, 

гідрування), одержання 

алканів (гідрування алкенів, 

Класифікація 

вуглеводнів.  

Алкани. Загальна 

формула алканів, 

структурна ізомерія, 

систематична 

номенклатура.  

Хімічні властивості 

алканів. 

Алкени і алкіни. 

Загальні та молекулярні 

формули алкенів і 

алкінів, структурна 

ізомерія, систематична 

номенклатура. 

Хімічні властивості 

етену та етину. 

Арени. Бензен: 

молекулярна і 

структурна формули, 

фізичні властивості. 

Хімічні властивості 

бензену.  

Методи одержання 

алканів, етену, етину, 

бензену. Застосування 

вуглеводнів.  

Розрахункові задачі 

2. Виведення 

молекулярної 

формули речовини за 

загальною формулою 

гомологічного ряду та 

густиною або 

відносною густиною. 

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. 



алкінів), етену 

(дегідрування етану), етину 

(дегідрування етану, етену, 

гідроліз кальцій   

ацетиленіду), бензену (із 

етину, дегідрування н-

гексану); 

класифікує  

вуглеводні різних 

гомологічних рядів, 

порівнює їхні будову і 

властивості; 

характеризує  

хімічні властивості алканів, 

етену та етину, бензену, 

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 

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. 

20 год Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки 

 Учень/учениця: 

Знаннєвий компонент 

називає  

загальні формули та 

характеристичні 

(функціональні) групи 

спиртів, альдегідів, 

карбонових кислот, естерів;  

за систематичною 

номенклатурою спирти, 

альдегіди, насичені 

одноосновні карбонові 

кислоти, естери;  

пояснює  

вплив характеристичної 

(функціональної) групи на 

фізичні і хімічні 

властивості 

оксигеновмісних 

органічних сполук;  

водневого зв’язку на 

фізичні властивості 

оксигеновмісних 

органічних сполук; 

наводить приклади  

спиртів, альдегідів, 

насичених одноосновних 

карбонових кислот, естерів, 

жирів, вуглеводів і їхні 

тривіальні назви;  

поширення 

оксигеновмісних 

органічних сполук у 

природі і харчових 

продуктах. 

Спирти. Поняття про 

характеристичну 

(функціональну) групу. 

Гідроксильна 

характеристична 

(функціональна) група. 

Насичені одноатомні 

спирти: загальна та 

структурні формули, 

ізомерія (пропанолів і 

бутанолів), систематична 

номенклатура. Водневий 

зв’язок, його вплив на 

фізичні властивості 

спиртів.  

Хімічні властивості 

насичених одноатомних 

спиртів. Одержання  

етанолу. 

Поняття про 

багатоатомні спирти на 

прикладі гліцеролу, його 

хімічні властивості.  

Фенол: склад і 

будова молекули, 

фізичні та хімічні 

властивості. 

Альдегіди. Склад, 

будова молекул 

альдегідів. Альдегідна 

характеристич-на 

(функціональна) група. 

Загальна та структурні 

формули, систематична 

номенклатура і фізичні 

Розрахункові задачі 

4. Обчислення за 

хімічними рівняннями 

кількості речовини, 

маси або об’єму за 

кількістю речовини, 

масою або об’ємом 

реагенту, що містить 

певну частку домішок. 

Демонстрації 

4. Окиснення етанолу 

до етаналю.  

5. Окиснення 

метаналю (етаналю) 

амоніачним розчином 

арґентум(І) оксиду 

(віртуально).  

6. Окиснення 

метаналю (етаналю) 

свіжоодержаним 

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) 



Діяльнісний компонент 

розрізняє  

насичені й ненасичені 

жири;  

моно-, ди-, полісахариди; 

реакції естерифікації; 

класифікує  

оксигеновмісні органічні 

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 

галогенідами), гліцеролу 

(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), 

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 естерифікації.  

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 

глюкози.  

Сахароза, крохмаль і 

целюлоза: молекулярні 

формули, гідроліз. 

оксиду (за відсутності 

реагентів – 

віртуально).  

Лабораторні досліди 

1. Виявлення 

органічних кислот у 

харчових продуктах. 

2. Окиснення глюкози 

свіжоодержаним 

купрум(ІІ) 

гідроксидом. 

Практичні роботи 

1. Розв’язування 

експериментальних 

задач. 

Навчальні проекти 

11. Екологічна 

безпечність 

застосування і 

одержання фенолу. 

12. Виявлення фенолу 

в екстракті зеленого 

чаю або гуаші. 

13. Вуглеводи у 

харчових продуктах: 

виявлення і біологічне 

значення. 

14. Âèðîáíèöòâî öóêðó. 

15. Натуральні 

волокна рослинного 

походження: їхні 

властивості, дія на 

організм людини, 

застосування. 

16. Штучні волокна: 

їхнє застосування у 

побуті та 

промисловості. 

17. Етери та естери в 

косметиці. 

18. Біодизельне 

пальне. 



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 кислот, 

глюкози;  

дотримується правил  

безпечного поводження з 



органічними речовинами; 

обчислює  

за хімічними рівняннями 

кількість речовини, масу 

або об’єм за кількістю 

речовини, масою або 

об’ємом реагенту, що 

містить певну частку 

домішок, обґрунтовуючи 

обраний спосіб розв’язання; 

розв’язує 

експериментальні задачі, 

обґрунтовуючи обраний 

спосіб розв’язання. 

Ціннісний компонент 

робить висновки  

щодо властивостей 

оксигеновмісних 

органічних речовин на 

підставі їхньої будови і про 

будову оксигеновмісних 

речовин на підставі їхніх 

властивостей; на основі 

спостережень; 

усвідомлює  

взаємозв’язок складу, 

будови, властивостей, 

застосування 

оксигеновмісних 

органічних речовин і 

їхнього впливу на довкілля; 

необхідність охорони 

довкілля від промислових 

відходів, що містять фенол; 

висловлює судження  

щодо впливу продуктів 

органічного синтезу на 

здоров’я людини та 

екологічний стан довкілля;  

розв’язує проблему 

 власного раціонального 

харчування на основі знань 

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.  

  

ІІ курс -24 години 

Хімія 

 

 

 Очікувані результати 

навчання 

Зміст навчального 

матеріалу 

Практична частина 

12 год Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки 

 Учень/учениця: 

Знаннєвий компонент 

називає  

загальні формули та 

характеристичні 

(функціональні) групи 

амінів та амінокислот;  

пояснює 

структурні формули 

амінів та амінокислот; 

амфотерність амінокислот; 

зміст понять: 

характеристична 

(функціональна) 

аміногрупа, пептидна 

група, поліпептид;  

наводить приклади  

амінів, амінокислот, 

білків. 

Діяльнісний компонент 

розрізняє  

насичені й ароматичні 

аміни;  

складає  

молекулярні та 

структурні формули амінів 

та амінокислот за назвами і 

загальними формулами;  

рівняння реакцій, які 

описують хімічні 

властивості метанаміну 

(горіння, взаємодія з водою 

і хлоридною кислотою), 

аніліну (взаємодія з 

хлоридною кислотою, 

бромною водою), 

аміноетанової кислоти 

(взаємодія з натрій 

гідроксидом, хлоридною 

кислотою, утворення 

дипептиду) та одержання 

аніліну (відновлення 

нітробензену); 

класифікує  

нітрогеновмісні 

Насичені й 

ароматичні аміни: 

склад і будова молекул, 

назви найпростіших за 

складом сполук. Будова 

аміногрупи.  

Аміни як органічні 

основи. Хімічні 

властивості метанаміну, 

аніліну. Одержання 

аніліну. 

Амінокислоти: склад 

і будова молекул, 

загальні і структурні 

формули, 

характеристичні 

(функціо-нальні) групи, 

систематична 

номенклатура. Пептидна 

група. Хімічні 

властивості 

аміноетанової кислоти. 

Пептиди.  

Білки як 

високомолекулярні 

сполуки. Хімічні 

властивості білків (без 

запису рівнянь реакцій).  

Демонстрації 

11. Взаємодія аніліну 

з хлоридною 

кислотою 

(віртуально).  

12. Взаємодія аніліну 

з бромною водою 

(віртуально).  

Лабораторні досліди 

3. Біуретова реакція. 

4. Ксантопротеїнова 

реакція.  

Навчальні проекти 

19. Натуральні 

волокна тваринного 

походження: їхні 

властивості, дія на 

організм людини, 

застосування. 

20. Анілін – основа 

для виробництва 

барвників. 

21. Синтез білків. 

22.  Збалансоване 

харчування – запорука 

здорового життя. 

23. Виведення плям 

органічного 

походження. 



органічні сполуки за 

характеристичними 

(функціональними) 

групами;  

прогнозує  

хімічні властивості 

амінокислот, зумовлені 

особливостями будови їхніх 

молекул; 

характеризує  

хімічні властивості 

метанаміну, аніліну, 

аміноетанової кислоти і 

білків (гідроліз, кольорові 

реакції);  

біологічну роль 

амінокислот, білків; 

установлює  

причинно-наслідкові 

зв’язки між складом, 

будовою, властивостями 

нітрогеновмісних 

органічних сполук;  

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. 

12 год Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на 

їх основі 

 Учень/учениця: 

Знаннєвий компонент 

пояснює  

суть поняття полімер;  

реакцій полімеризації і 

поліконденсації як способів 

добування полімерів;  

наводить приклади  

синтетичних 

високомолекулярних 

речовин і полімерних 

матеріалів на їх основі;  

рівнянь реакцій 

полімеризації і 

поліконденсації. 

Діяльнісний компонент 

розрізняє  

 реакції полімеризації і 

поліконденсації; пластмаси, 

каучуки, гуму та синтетичні 

волокна; 

описує  

властивості полімерних 

матеріалів; 

порівнює  

природні, штучні і 

синтетичні волокна, 

пластмаси;  

установлює  

причинно-наслідкові 

зв’язки між складом, 

будовою, властивостями та 

застосуванням полімерів; 

дотримується  

правил безпечного 

поводження з 

синтетичними матеріалами. 

Ціннісний компонент 

обґрунтовує  

значення полімерів у 

створенні нових матеріалів 

та синтетичних волокон. 

Синтетичні 

високомолекулярні 

речовини. Полімери. 

Реакції полімеризації і 

поліконденсації. 

Пластмаси. Каучуки, 

гума.  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.  

Синтетичні волокна: 

фізичні властивості і 

застосування.  

Демонстрації  

13. Зразки пластмас, 

каучуків, гуми, 

синтетичних волокон. 

Навчальні проекти 

24. Синтетичні 

волокна: їх значення, 

застосування у побуті 

та промисловості. 

25. Рециклінг як 

єдиний цивілізований 

спосіб утилізації 

твердих побутових 

відходів. 

26. Переробка 

побутових відходів в 

Україні 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. 

  



ІІІ курс - 55 годин 
Хімія 

 
 Очікувані результати 

навчально-пізнавальної 

діяльності 

Зміст навчального 

матеріалу 

Практична 

частина 

5 год Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин 

 Учень/учениця: 

Знаннєвий компонент 

пояснює  

причини багатоманітності 

органічних речовин; 

наводить приклади  

гомологів та ізомерів;  

сполук із простими і кратними 

зв’язками;  

сполук з різними 

характеристичними 

(функціональними) групами;  

природних та синтетичних 

біологічно активних речовин. 

Діяльнісний компонент 

розрізняє  

органічні сполуки за 

належністю до відповідних 

гомологічних рядів; 

складає  

рівняння реакцій, які 

характеризують генетичні 

зв’язки органічних сполук; 

досліджує  

наявність органічних кислот 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 

Зв’язки між класами 

органічних речовин. 

Загальні поняття про 

біологічно активні 

речовини (вітаміни, 

ферменти).  

Роль органічної хімії у 

розв’язуванні 

сировинної, енергетич-

ної, продовольчої 

проблем, створенні 

нових матеріалів. 

Навчальні 

проекти 

30. Найважливіші 

хімічні 

виробництва 

органічної хімії в 

Україні. 

31. Доцільність 

та шкідливість 

біологічно 

активних 

добавок. 



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 

5год Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів  

 Знаннєвий компонент 

називає  

s-, p-, d-елементи за їхнім 

місцем у періодичній системі; 

пояснює  

валентність і ступінь 

окиснення елементів 2 і 3 

періодів у основному і 

збудженому станах атомів; 

наводить приклади  

s-, p-, d-елементів. 

Діяльнісний компонент 

складає  

електронні і графічні 

електронні формули атомів s-, p-, 

d-елементів (Ферум) 1-4 періодів 

з урахуванням принципу 

«мінімальної енергії»; 

атомів неметалічних елементів 

2 і 3 періодів у основному і 

збудженому станах; 

аналізує  

відмінності електронних 

конфігурацій атомів s-, p-, d-

елементів (Ферум) 1-4 періодів; 

порівнює  

можливі ступені окиснення 

неметалічних елементів 2 і 3 

періодів, що знаходяться в одній 

групі, на основі електронної 

Явище періодичної 

зміни властивостей 

елементів і їхніх сполук 

на основі уявлень про 

електронну будову 

атомів.  

Електронні і графічні 

електронні формули 

атомів s-, p-, d-

елементів. Принцип 

«мінімальної енергії».  

Збуджений стан 

атома. Валентні стани 

елементів. Можливі 

ступені окиснення 

неметалічних елементів 

2 і 3 періодів.  

Демонстрації 

1. Різні варіанти 

періодичної 

системи хімічних 

елементів (довга і 

коротка форми, 

віртуальні 3D). 

2. Форми 

електронних 

орбіталей (у тому 

числі 3D-

проектування). 

3. Моделі атомів 

s-, p-, d-елементів 

(у тому числі 3D-

проектування). 

Навчальні 

проекти 

1. Створення 3D-

моделей атомів 

елементів. 

2. Застосування 

радіонуклідів у 

медицині. 

3. Використання 

радіоактивних 

ізотопів як 

індикаторів у 

тваринництві, 

археології. 



будови їхніх атомів. 

Ціннісний компонент 

обґрунтовує  

періодичну зміну 

властивостей елементів і їхніх 

простих речовин на основі 

електронної будови їхніх атомів; 

висловлює судження  

щодо застосування 

періодичного закону для 

передбачення властивостей іще 

не відкритих елементів. 

6 год Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини  

 Знаннєвий компонент 

установлює  

види хімічного зв’язку в 

речовинах за їхніми формулами;  

наводить приклади  

речовин із різними видами 

хімічного зв’язку; 

аморфних і кристалічних 

речовин. 

Діяльнісний компонент 

пояснює відмінності  

в механізмах утворення 

ковалентних зв’язків у молекулі 

амоніаку та йоні амонію;  

між аморфними і 

кристалічними речовинами; 

прогнозує  

фізичні властивості речовин 

на основі їхньої будови та будову 

речовин на основі їхніх фізичних 

властивостей. 

Ціннісний компонент 

оцінює  

на основі будови молекул 

води і спиртів можливість 

утворення водневого зв’язку між 

молекулами води, спиртів, води і 

спиртів; 

висловлює судження  

щодо залежності між 

використанням речовин та 

їхньою будовою і властивостями. 

Йонний, 

ковалентний, 

металічний, водневий 

хімічні зв’язки. 

Донорно-акцепторний 

механізм утворення 

ковалентного зв’язку (на 

прикладі катіону 

амонію).  

Кристалічний і 

аморфний стани твердих 

речовин. Залежність 

фізичних властивостей 

речовин від їхньої 

будови.  

Демонстрації 

4. Моделі різних 

типів 

кристалічних 

ґраток (у тому 

числі 3D-

проектування). 

5. Утворення 

амоній хлориду з 

амоніаку і 

гідроген хлориду. 

6. Зразки 

кристалічних і 

аморфних 

речовин. 

 Навчальні 

проекти 

4. Застосування 

рідких кристалів. 

5. Використання 

речовин із 

різними видами 

хімічних зв’язків 

у техніці. 

6. Значення 

водневого зв’язку 

для організації 

структур 

біополімерів. 

7 год Тема 3. Хімічні реакції   

 Знаннєвий компонент 

пояснює  

вплив різних чинників на 

зміщення хімічної рівноваги, на 

гідроліз солей;  

принцип дії гальванічного 

елемента; 

наводить приклади  

Необоротні і оборотні 

хімічні процеси. Хімічна 

рівновага. Принцип Ле 

Шательє.  

Гідроліз солей.  

Поняття про 

гальванічний елемент як 

хімічне джерело 

Розрахункові 

задачі 

1. Обчислення за 

хімічними 

рівняннями 

відносного 

виходу продукту 

реакції. 



необоротних і оборотних 

хімічних реакцій. 

Діяльнісний компонент 

складає  

рівняння реакцій гідролізу 

солей; 

розрізняє  

необоротні і оборотні хімічні 

реакції; 

характеризує 

 суть хімічної рівноваги, 

гідролізу солей; 

прогнозує  

можливість реакції гідролізу 

солей;  

рН середовища водних 

розчинів солей;  

добирає  

умови зміщення хімічної 

рівноваги оборотних процесів на 

основі принципу Ле Шательє; 

дотримується правил 

безпеки під час виконання 

хімічних дослідів; 

експериментально визначає 

рН середовища водних розчинів 

солей за допомогою індикаторів; 

обчислює за хімічними 

рівняннями відносний вихід 

продукту реакції, обґрунтовуючи 

обраний спосіб розв’язання. 

Ціннісний компонент 

висловлює судження про 

значення принципу Ле Шательє в 

керуванні хімічними процесами;  

обґрунтовує  

значення оборотних процесів 

у довкіллі, промислових 

виробництвах; 

вплив гідролізу солей на рН 

грунтів; 

оцінює негативний вплив на 

екологію відпрацьованих 

гальванічних елементів і 

дотримується правил їхньої 

утилізації. 

електричного струму.  Лабораторні 

досліди 

1. Визначення рН 

середовища 

водних розчинів 

солей за 

допомогою 

індикаторів. 

Навчальні 

проекти 

7. Гальванічний 

елемент з 

картоплі, лимону. 

8. Види і 

принципи роботи 

малих джерел 

електричного 

струму, 

утилізація їх. 

26 год Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості  

 Учень/учениця: 

Знаннєвий компонент 

називає  

найпоширеніші у природі 

металічні й неметалічні 

елементи; 

представників класів 

Неметали. Загальна 

характеристика 

неметалів. Фізичні 

властивості.  

Алотропія. 

Алотропні модифікації 

речовин неметалічних 

Розрахункові 

задачі 

2. Обчислення 

кількості 

речовини, маси 

або об’єму 

продукту за 



неорганічних сполук за 

систематичною номенклатурою;  

пояснює  

суть явища алотропії;  

відмінності властивостей 

алотропних модифікацій 

Оксигену, Сульфуру, Карбону, 

Фосфору їхнім кількісним 

складом або будовою;  

суть явища адсорбції; 

антропогенні і природні причини 

появи в атмосфері оксидів 

неметалічних елементів; 

наводить приклади  

алотропних модифікацій 

Оксигену, Сульфуру, Карбону, 

Фосфору; сполук неметалічних 

елементів з Гідрогеном (гідроген 

хлорид, гідроген сульфід, 

амоніак);  

взаємозв’язків між 

речовинами. 

Діяльнісний компонент 

складає  

рівняння, що підтверджують 

відновні властивості металів, 

зокрема алюмінію і заліза 

(реакцій з неметалами, водою, 

кислотами і солями в розчинах);  

окисні властивості неметалів 

(кисень, сірка, вуглець, хлор) в 

реакціях з воднем і металами;  

відновні властивості водню й 

вуглецю в реакціях з оксидами 

металічних елементів;  

реакцій, які характеризують 

особливості водних розчинів 

гідроген хлориду (з основами), 

гідроген сульфіду (з лугами), 

амоніаку (з кислотами); 

реакцій, які характеризують 

хімічні властивості та одержання 

оснόвних, кислотних та 

амфотерних оксидів;  

кислот, основ, амфотерних 

гідроксидів (Алюмінію і Цинку), 

середніх і кислих солей;  

реакцій нітратної і 

концентрованої сульфатної 

кислот з магнієм, цинком, міддю; 

характеризує  

метали і неметали, їхні 

фізичні властивості та 

елементів. 

Явище адсорбції.  

Окисні та відновні 

властивості неметалів. 

Застосування неметалів. 

Сполуки 

неметалічних елементів 

з Гідрогеном. 

Особливості водних 

розчинів цих сполук, їх 

застосування. 

Оксиди 

неметалічних елементів, 

їх уміст в атмосфері. 

Кислоти. Кислотні 

дощі. Особливості 

взаємодії металів з 

нітратною і 

концентрованою 

сульфатною кислотами. 

Загальна 

характеристика металів. 

Фізичні властивості 

металів на основі їхньої 

будови.  

Алюміній і залізо: 

фізичні і хімічні 

властивості.  

Застосування металів 

та їхніх сплавів. 

Основи. Властивості, 

застосування 

гідроксидів Натрію і 

Кальцію.  

Солі, їх поширення в 

природі. Середні та 

кислі солі. Поняття про 

жорсткість води та 

способи її усунення.  

Сучасні силікатні 

матеріали. 

Мінеральні добрива. 

Поняття про кислотні та 

лужні ґрунти.  

Якісні реакції на 

деякі йони. 

Біологічне значення 

металічних і 

неметалічних елементів. 

Генетичні зв’язки 

між основними класами 

неорганічних сполук.  

рівнянням 

хімічної реакції, 

якщо один із 

реагентів взято в 

надлишку. 

Демонстрації 

7. Зразки металів 

і їхніх сплавів. 

8. Зразки 

неметалів. 

9. Моделі 

кристалічних 

ґраток 

алотропних 

модифікацій 

Карбону і 

Сульфуру (у 

тому числі 3D-

проектування). 

10. Виявлення у 

розчині катіонів 

Феруму(2+) 

(віртуально), 

Феруму(3+) 

(віртуально), 

Барію, амонію. 

Лабораторні 

досліди 

2. Дослідження 

адсорбційної 

здатності 

активованого 

вугілля та 

аналогічних 

лікарських 

препаратів. 

3-6. Виявлення у 

розчині катіонів 

Феруму(2+), 

Феруму(3+), 

Барію, амонію.  

7, 8. Виявлення у 

розчинах силікат- 

і ортофосфат-

іонів. 

Практичні роботи 

1. Дослідження 

якісного складу 

солей.  

2. Генетичні 

зв’язки між 

неорганічними 

речовинами. 



застосування (у тому числі 

сплавів металів);  

застосування гідроген 

хлориду, гідроген сульфіду, 

амоніаку;  

фізичні та хімічні властивості 

(взаємодія з магнієм, цинком, 

міддю) нітратної і 

концентрованої сульфатної 

кислот;  

застосування гідроксидів 

Натрію і Кальцію;  

поширення солей у природі; 

складає план дослідження та 

експериментально встановлює 

генетичні зв’язки між 

неорганічними і органічними 

речовинами; 

порівнює  

фізичні та хімічні властивості 

металів (алюміній і залізо) і 

неметалів, оксидів металічних і 

неметалічних елементів;  

особливості водних розчинів 

гідроген хлориду, гідроген 

сульфіду, амоніаку;  

основ (гідроксидів Натрію і 

Кальцію);  

аналізує і тлумачить 

результати досліджень; 

прогнозує рН середовища 

кислотних і лужних ґрунтів;  

установлює генетичні зв’язки 

між основними класами 

неорганічних сполук;  

проводить якісні реакції й 

визначає в розчинах йони: 

Феруму (2+), Феруму(3+), 

осаджуючи їх лугами, Барію, 

амонію, силікат- і ортофосфат-

іони; 

досліджує  

якісний склад солей;  

адсорбційну здатність 

активованого вугілля та 

аналогічних лікарських 

препаратів; 

аналізує види жорсткості води 

і пропонує безпечні способи 

усунення жорсткості води у 

побуті; 

дотримується правил 

безпеки під час виконання 

хімічних дослідів; 

Навчальні 

проекти 

7. Штучні алмази 

у техніці. 

8. Раціональне 

використання 

добрив та 

проблема 

охорони 

довкілля. 

9. Запобігання 

негативному 

впливові нітратів 

на організм 

людини.  

10. Неорганічні 

речовини у 

фармації (або 

домашній 

аптечці) і 

харчовій 

промисловості. 

11. Кислотні 

дощі. 

12. Дослідження 

рН ґрунтів своєї 

місцевості. 

Складання карти 

родючості. 

13. Властивості і 

застосування 

карбонатів, 

нітратів і 

ортофосфатів 

лужних і 

лужноземельних 

металічних 

елементів, солей 

амонію.  

14. Усунення 

тимчасової і 

постійної 

жорсткості води. 



обчислює кількість речовини, 

масу або об’єм продукту за 

рівнянням хімічної реакції, якщо 

один із реагентів взято в 

надлишку, обґрунтовуючи 

обраний спосіб розв’язання. 

Ціннісний компонент 

робить висновки на основі 

спостережень; 

обґрунтовує 

значення алотропних 

перетворень;  

причини існування кислотних 

і лужних ґрунтів;  

оцінює  

біологічне значення 

металічних (Кальцію, Калію, 

Натрію, Магнію, Феруму) і 

неметалічних (Оксигену, 

Нітрогену, Карбону, Фосфору, 

галогенів) елементів;  

найважливіших представників 

основних класів неорганічних 

сполук; 

доводить  

практичну значущість явища 

адсорбції, металів і неметалів та 

сполук металічних і 

неметалічних елементів;  

уплив жорсткої води на 

побутові прилади і комунікації; 

висловлює судження  

щодо біологічної ролі озону і 

його застосування, екологічних 

наслідків викидів в атмосферу 

оксидів Карбону, Нітрогену, 

Сульфуру;  

кислотних дощів, парникового 

ефекту, нераціонального 

використання мінеральних 

добрив. 

6 год Тема 5. Хімія і прогрес людства 

 Учень/учениця: 

Знаннєвий компонент 

наводить приклади 

застосування хімічних сполук у 

різних галузях та у 

повсякденному житті. 

Ціннісний компонент 

оцінює значення хімії у 

створенні нових матеріалів, 

розвитку нових напрямів 

технологій, розв’язанні 

продовольчої, сировинної, 

Роль хімії у створенні 

нових матеріалів, 

розвитку нових 

напрямів технологій, 

розв’язанні 

продовольчої, 

сировинної, 

енергетичної, 

екологічної проблем. 

«Зелена» хімія: 

сучасні завдання перед 

хімічною наукою та 

Навчальні 

проекти 

15. Вирішення 

проблеми 

утилізації різних 

видів 

електричних 

ламп. 

16. Підготовка 

есе іноземною 

мовою «Роль 

хімії у моєму 



енергетичної, екологічної 

проблем; 

усвідомлює  

значення нової філософії у 

хімії і власної громадянської 

позиції для реалізації концепції 

сталого розвитку суспільства;  

причинно-наслідкові зв’язки у 

природі та її цінність і цілісність;  

право на власний вибір і 

прийняття рішення;  

відповідальність за 

збереження довкілля від 

шкідливих викидів; 

популяризує хімічні знання; 

критично ставиться до 

хімічної інформації з різних 

джерел;  

висловлює судження  

щодо значення хімічних знань 

як складника загальної культури 

людини; про вплив діяльності 

людини на довкілля та охорону 

його від забруднень; 

виробляє власні ставлення до 

природи як найвищої цінності. 

хімічною технологією. житті». 
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