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1. Базова загальна середня освіта ІІ ступінь
1.2. Загальні положення освітньої програми Волинського наукового ліцею
Волинської обласної ради
Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта)
Волинського наукового ліцею-інтернату розроблена на виконання Закону
України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної
загальної середньої освіти» і Типової освітньої програми закладів загальної
середньої освіти ІІ ступеня затвердженої наказом Міністерства освіти і науки
України від 20.04.2018 № 405.
Освітня програма ліцею окреслює рекомендовані підходи до планування й
організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для
досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним
стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний
стандарт)
Освітня програма Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради
визначає:
• загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і
можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором
тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані
в рамках навчального плану ;
 очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм,
перелік яких наведено, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти
і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);
 форми організації освітнього процесу та інструменти системи
внутрішнього забезпечення якості освіти;
 вимоги до осіб, які навчатимуться за цією Освітньою програмою. З 1
вересня 2021 року у 8-х класах ліцею можуть розпочати навчання особи,
які зараховані до закладу на конкурсній основі рішенням приймальної
конкурсної комісії (протокол № 1 від 10.06.2021 р.) та накази по ліцею №
6-у від 02.06.2021 р.,
№ 7-у від 14.06.2021 р., № 15-у від 16.08.2021 р.,
№ 19-у від 20.08.2021 р.,
 Зарахування до 9-х класів в ліцею відбулося відповідно Порядку
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та
комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої
освіти, затвердженим наказом МОН від 16.04.2018 року № 367 та
зареєстрованим Міністерством юстиції України 05 травня 2018 року за №
564/32016 і Статуту Волинського наукового ліцею Волинської обласної
ради.
Загальний обсяг навчального навантаження у 8-9-х класах - 1467.5
годин/навчальний рік.
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 8-х класів – 1207,5
годин/навчальний рік, для 9-х класів –1260 годин/навчальний рік. Детальний
розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані
Волинського наукового ліцею загальної середньої освіти ІІ ступеня (далі –
навчальний план) 8-9 класи.
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З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план ліцею
містить усі предмети інваріантної складової, передбачені Типовою освітньою
програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом
Міністерств освіти і науки України.
1.2. Навчальний план для 8-х класів Волинського наукового ліцею
Волинської обласної ради

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
8-Б
11група
1група
8-А
(поглиблене
(поглиблене
математичний
вивчення
вивчення
біології, хімії)

Українська мова
Українська література
Іноземна мова
Зарубіжна література
Історія України
Всесвітня історія
Мистецтво
Алгебра
Геометрія
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Інформатика
Трудове навчання
Основи здоров’я
Фізична культура
Разом
Варіативна складова
Факультативи, індивідуальні
заняття та консультації:
Факультатив з біології
Логіка
Гранично допустиме
навантаження на одного учня
Всього фінансується (без
урахування поділу класів на
групи)

2
2
2
2
1,5
1
1
2+3
2+1
2
2
2
2
2
1
1
3
30,5+4
1,5

історії)

2
2
2
2
+0.5
-

1.5
1

+2.5
+2

2

-

2

-

1
2
2
+2
2
2
+2
2
1
1
3
30,5 +
1

1,5

1

1

1
-

35

35

36

36

4.5

*Розроблено на основі навчального плану для класів з поглибленим вивченням окремих
предметів(таблиця8 до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ
ступеня,затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. №
405)
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1.3. Навчальний план для 9-х класів Волинського наукового ліцею
Волинської обласної ради
9-А
9-Б
Навчальні предмети
математичний біолого-хімічний
Українська мова
2
2
Українська література
2
2
Іноземна мова
2
2
Зарубіжна література
2
2
Історія України
1,5
1,5
Всесвітня історія
1
1
Правознавство
1
1
Мистецтво
1
1
Алгебра
2+3
2
Геометрія
2+1
2
Біологія
2
2+2
Географія
1,5
1,5
Фізика
3
3
Інформатика
2
2
Хімія
2
2+2
Трудове навчання
1
1
Основи здоров’я
1
1
Фізична культура
3
3
Разом
32+4
32+4
Варіативна складова
Гранично допустиме
36
36
навантаження на одного учня
Всього фінансується (без
урахування поділу класів на
36
36
групи)
* Розроблено на основі навчального плану для класів з поглибленим вивченням окремих
предметів (таблиця 8 до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти
ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р.
№ 405).

Новий Державний стандарт базової освіти складається з семи освітніх галузей,
які реалізуються через відповідні предмети.
Освітня галузь «Мови і літератури» у навчальному плані реалізується через
такі предмети: «Українська мова», «Українська література», «Іноземна мова
(англійська)», «Зарубіжна література».
Освітня галузь «Математика» реалізується через такі предмети:
«Математика», «Алгебра», «Геометрія».
Освітня галузь «Природознавство» реалізується через окремі предмети –
«Біологія», «Хімія», «Фізика», «Географія».
Освітня
галузь
«Суспільствознавство»
реалізується
предметами
«Правознавство», «Історія України», «Всесвітня історія».
Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими
предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».
Освітня галузь «Технології» реалізується через такі предмети: «Трудове
навчання» та «Інформатика».
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Освітня галузь «Мистецтво» реалізується предметом «Мистецтво».
Навчальний план Волинського наукового ліцею-інтернату, закладу загальної
середньої освіти ІІ ступеня (8-9 класи) розроблено на основі навчального плану
для класів з поглибленим вивченням окремих предметів (таблиця 8 до Типової
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої
наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 405).
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня
освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за
роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.
Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей
Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.
Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному
рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх
підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові
години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором,
факультативні курси, індивідуальні та групові заняття.
З урахуванням інтересів та потреб учнів, можливостей ліцею щодо навчальнометодичного та кадрового забезпечення години варіативної складової
використовуються на допрофільну освіту (8-9-і класи) через поглиблене
вивчення таких предметів: математика (виділяється 4 додаткові години ), хімія і
біологія ( виділяється по дві додаткові години). Зазначені години розподіляє
вчитель на вивчення тієї чи іншої теми самостійно.
У 2021 -2022н.р будуть функціонувати такі допрофільні класи:
8-А, 9-А (поглиблене вивченя математики );
8-Б (поглиблене вивчення хімії і біології – 1 група, 11 група - поглиблене
вивчення всесвітньої історії та історії України);
9 - Б клас (поглиблене вивчення хімії і біології).
У 8-Б класі (1 група) вивчення всесвітньої історії та історії України – за
програмою рівня стандарту , а в 11 групі на рівні стандарту буде вивчатися хімія
та біологія. У першій групі 8-Б класу за рахунок варіативної складової
збільшується на 0.5 години кількість часу на вивчення історії України.
Поглиблене вивчення хімії у біолого-хімічних класах доповнюється
додатковими годинами для проведенням індивідуальних консультацій та
групових занять та розширення знань про практичне застосування неорганічних
речовин у повсякденному житті людини, а також 34-х годинний «Факультатив із
зоології, ботаніки», який дасть можливість показати учням цілісну картину
природи, перебороти дисциплінарну розчленованість наукового знання. Для
учнів 8-го математичного класу пропонується курс за вибором «Логіка» (1.5
год.). Даний курс спрямований на поглиблення й розширення знань учнів з
певних тем, формування умінь і розв’язування складніших задач, формування
логічного мислення.
Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості
годин будуть викладатися за семестрами таким чином:
8 клас:
історія України - 1,5 годин – І семестр 2 години , ІІ семестр – 1 година;
логіка - І семестр 1 година, ІІ семестр – 2 години .
9 клас:
історія України - 1,5 годин – І семестр 2 години, ІІ семестр – 1 година;
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географія - 1,5 годин – І семестр 1 година, ІІ семестр – 2 години.
Викладання навчальних предметів інваріантної складової забезпечується в
повному обсязі годинами, які передбачені освітніми програмами.
Зміст технологій та навчальна практика узгоджується з програмами профільних
дисциплін. Окремі види і форми навчальної практики включаються до змісту
навчальних програм і реалізуються протягом навчального року. Решта годин
навчальної практики проводяться в червні в рамках літнього табору.
Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону
України "Про загальну середню освіту" не більше 30 учнів.
При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані
санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків. Тривалість уроків у
8-9 класах становить 45 хвилин.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011
року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні
гранично допустимого навантаження учнів.
Навчальний план зорієнтований на роботу основної школи за 6-денним
навчальним тижнем. Гранично допустиме навантаження учнів збільшено до меж,
що не перевищують санітарно-гігієнічних норм (35 год. – 8 клас, 36 год. – 9 клас
відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01).
Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань ліцею. Тому
формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки
здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи
здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної
складових навчальних планів.
Змістове наповнення предмета «Фізична культура» ліцей формує самостійно з
варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх
інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового
забезпечення, навчання фізичної культури буде здійснюватися за такими
варіативними модулями:
8 клас – легка атлетика, волейбол, баскетбол
9 клас – легка атлетика, волейбол, баскетбол.
Для недопущення перевантаження учнів їх навчання в закладах освіти іншого
типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо) за рішенням педагогічної
ради ліцею при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх
навчання з відповідних предметів (мистецтво, фізична культура та ін.) у
позашкільних закладах.
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється
відповідно до-наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128
«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних
закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх
шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами),
а також при поглибленому вивченні предметів (алгебра, геометрія, історія
України, всесвітня історія, хімія, біологія) на підставі Статуту Волинського
наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради.
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Навчальний план зорієнтований на роботу школи ІІ рівня освіти за 6-денним
навчальним тижнем. Гранично допустиме навантаження учнів збільшено до меж,
що не перевищують санітарно-гігієнічних норм (35 год. – 8 клас, 36 год. – 9-11-і
класи ).
1.4. Очікувані результати навчання здобувачів освіти, предметні
компетентності та форми організації освітнього процесу відповідно до
переліку освітніх галузей
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті,
визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування
ключових компетентностей учнів.
№
з/п

Ключові
компетентності

1

Спілкування
державною (і рідною
- у разі відмінності)
мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати
проблему; міркувати, робити висновки на основі
інформації, поданої в різних формах (у текстовій
формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти,
пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і
письмово), грамотно висловлюватися рідною
мовою; доречно та коректно вживати в мовленні
термінологію з окремих предметів, чітко,
лаконічно та зрозуміло формулювати думку,
аргументувати, доводити правильність тверджень;
уникнення
невнормованих
іншомовних
запозичень у спілкуванні на тематику окремого
предмета; поповнювати свій словниковий запас.
Ставлення: розуміння важливості чітких та
лаконічних формулювань.
Навчальні
ресурси:
означення
понять,
формулювання властивостей, доведення правил,
теорем

2

Спілкування
іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер,
тем і ситуацій, визначених чинною навчальною
програмою; розуміти на слух зміст автентичних
текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних
жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту;
здійснювати спілкування у письмовій формі
відповідно
до
поставлених
завдань;
використовувати у разі потреби невербальні
засоби спілкування за умови дефіциту наявних
мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими
усно, письмово та за допомогою засобів
електронного спілкування.
Ставлення: критично оцінювати інформацію та
використовувати
її
для
різних
потреб;

Компоненти
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висловлювати свої думки, почуття та ставлення;
адекватно використовувати досвід, набутий у
вивченні рідної мови та інших навчальних
предметів,
розглядаючи
його
як
засіб
усвідомленого оволодіння іноземною мовою;
обирати й застосовувати доцільні комунікативні
стратегії відповідно до різних потреб; ефективно
користуватися навчальними стратегіями для
самостійного вивчення іноземних мов.
Навчальні ресурси: підручники, словники,
довідкова література, мультимедійні засоби,
адаптовані іншомовні тексти.
3

Математична
компетентність

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

4

Основні
компетентності у
природничих науках і
технологіях

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

5

Інформаційноцифрова
компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом
та складати алгоритми; визначати достатність
даних для розв’язання задачі; використовувати
різні знакові системи; знаходити інформацію та
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оцінювати її достовірність; доводити істинність
тверджень.
Ставлення: критичне осмислення інформації та
джерел її отримання; усвідомлення важливості
інформаційних технологій для ефективного
розв’язування математичних задач.
Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова
графіків та діаграм за допомогою програмних
засобів
6

Уміння вчитися
впродовж життя

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

7

Ініціативність і
підприємливість

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

8

Соціальна і
громадянська
компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і
чути інших, оцінювати аргументи та змінювати
думку на основі доказів; аргументувати та
відстоювати
свою
позицію;
ухвалювати
аргументовані рішення в життєвих ситуаціях;
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співпрацювати в команді, виділяти та виконувати
власну роль в командній роботі; аналізувати
власну економічну ситуацію, родинний бюджет;
орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на
основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір,
спираючись на різні дані.
Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне
ставлення до інших незалежно від статків,
соціального походження; відповідальність за
спільну справу; налаштованість на логічне
обґрунтування позиції без передчасного переходу
до висновків; повага до прав людини, активна
позиція щодо боротьби із дискримінацією.
Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9

Обізнаність і
самовираження у
сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою
думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи
національні
та
культурні
особливості
співрозмовників
та
дотримуючись
етики
спілкування і взаємодії; враховувати художньоестетичну складову при створенні продуктів своєї
діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).
Ставлення: культурна самоідентифікація, повага
до культурного розмаїття у глобальному
суспільстві; усвідомлення впливу окремого
предмета на людську культуру та розвиток
суспільства.
Навчальні ресурси: математичні моделі в різних
видах мистецтва

10

Екологічна
Уміння: аналізувати і критично оцінювати
грамотність і здорове соціально-економічні події в державі на основі
життя
різних даних; враховувати правові, етичні,
екологічні і
соціальні наслідки рішень;
розпізнавати,
як інтерпретації результатів
вирішення проблем можуть бути використані для
маніпулювання.
Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного
окремого предмета та екології на основі різних
даних; ощадне та бережливе відношення до
природніх ресурсів, чистоти довкілля та
дотримання санітарних норм побуту; розгляд
порівняльної характеристики щодо вибору
здорового способу життя; власна думка та позиція
до зловживань алкоголю, нікотину тощо.
Навчальні ресурси: навчальні проєкти, завдання
соціально-економічного, екологічного змісту;
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задачі, які сприяють усвідомленню цінності
здорового способу життя
Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і
підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та
громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх
предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній
ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток»,
«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і
фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності
застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є
засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих
предметів та предметних циклів.
Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:
організацію навчального середовища - зміст та цілі наскрізних тем
враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища
навчання;
окремі предмети - виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета
проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються
надпредметні, міжкласові та загальношкільні проєкти. Роль окремих предметів
при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого
предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний
із конкретною наскрізною темою;
Навчальні предмети (курси) у науковому ліцеї, які відповідають профілю
навчання та галузі знань, вивчаються здобувачами базової та профільної
середньої освіти відповідно до вимог Стандарту спеціалізованої освіти
наукового спрямування, затвердженого Міністерством освіти і науки України
наказом № 1303 від 16.10.2019 року.
Здобуття спеціалізованої освіти наукового спрямування має забезпечити
розвиток дослідницької компетентності здобувачів освіти відповідно до їх
інтересів і профілю навчання, формування у них цінностей та особистісних
якостей, що забезпечують дослідницьку культуру, академічну доброчесність і
готовність до дослідницької діяльності.
Спеціалізована освіта наукового спрямування здійснюється шляхом
організації дослідно-орієнтованого навчання, основним складником якого є
дослідницька діяльність здобувачів освіти.
Спеціалізована освіта наукового спрямування орієнтована на формування у
здобувачів загальнолюдських цінностей (морально-етичних і соціальнополітичних), а також вимогливості до якості власних досліджень,
дисциплінованості
та
продуктивності
у
дослідницькій
діяльності,
відповідальності за результати власних досліджень та їх вплив на життя і
здоров’я людей та на довкілля, сміливості у відстоюванні власних думок та
поглядів, здатності самостійно приймати раціональні рішення та висувати
гіпотези, толерантного ставлення до критики, інших поглядів і думок.
Спеціалізована освіта наукового спрямування здійснюється шляхом
організації дослідно-орієнтованого навчання, основним складником якого є
дослідницька діяльність здобувачів освіти.
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Наскрізна
лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й
сталий розвиток

Дослідницька компетентність і результати дослідно-орієнтованого навчання
забезпечують здатність виконувати дослідницькі навчальні завдання за
визначеними алгоритмами.
Обов’язкові вимоги до дослідницької компетентності.
1. Здатність здобувачів освіти застосовувати у дослідницькій діяльності
теоретичні та емпіричні методи дослідження.
2. Здатність здобувачів освіти здійснювати пошук, технічну обробку,
узагальнення та застосування інформації, результатів досліджень.
3. Здатність здобувачів освіти організовувати власну дослідницьку діяльність,
планувати та провадити її, аналізувати та контролювати результати власної
діяльності.
4. Здатність здобувачів освіти ефективно взаємодіяти з іншими (письмово та
усно формулювати свої думки, вести дискусію, діалог у процесі спільної
діяльності або під час презентації її результатів.
5. Здатність до продукування нових ідей та нестандартного розв’язання
дослідницьких навчальних завдань.
Прикладними результатами дослідницької діяльності здобувачів освіти за
суспільно-гуманітарним профілем навчання є моделі, результати експериментів
і спостережень, проєктні роботи, польові дослідження, збирання та аналіз
емпіричних даних (бази даних) тощо.
Прикладними результатами дослідницької діяльності здобувачів освіти за
природничо-математичним профілем навчання є моделі, винаходи, результати
експериментів і спостережень, проєктної роботи, польових досліджень, збирання
та аналізу емпіричних даних (бази даних, колекції) тощо.
Вивчення навчальних предметів (курсів) і виконання дослідницьких
навчальних завдань може відбуватися в межах однієї або кількох освітніх галузей
(шляхом вивчення інтегрованих предметів (курсів) та здійснення міжгалузевих
досліджень).

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та
екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань
збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення
важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.
Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з
реальними даними про використання природних ресурсів, їх
збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку
бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології,
формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми,
критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього
середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
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Громадянська
відповідальність
Здоров'я і безпека
Підприємливість і
фінансова грамотність

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,
проєкти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває
в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних
способів діяльності і думок.
Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше
позитивних емоцій, а її зміст - бути націленим на виховання
порядності,
старанності,
систематичності,
послідовності,
посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти
важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів,
незалежно від рівня навчальних досягнень.
Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно-стійкого
члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і
формувати навколо себе безпечне життєве середовище.
Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і
охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем
дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто
звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і
здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук
оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні
викликати в учнів чимало радісних емоцій.
Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив,
здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному
середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних
аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування,
запозичення, страхування, кредитування тощо).
Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань
щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки
власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування
економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість
навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно
доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його
спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту
із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного
виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причиннонаслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації
спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових
компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі
міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістовоінформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх
використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень
їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального
матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду
застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.
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Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних
навчальних програмах (додатки 3,4).
Освітню програму Волинського наукового ліцею-інтернату укладено за
такими освітніми галузями:
Освітня галузь Мови і літератури
Українська мова 8 клас
Очікувані результати:
Здобувач освіти
• знає та розуміє функції мови;
• усвідомлює значення мови як найважливішого засобу пізнання, спілкування
і впливу;
• обґрунтовує необхідність вільного володіння державною мовою;
• усвідомлює права й мовні обов’язки учня як громадянина своєї держави;
• цінує відкритість до пізнання різних культур через мови;
• оперує мовознавчими термінами;
• користується лінгвістичними словниками й довідниками з метою
вдосконалення власного мовлення;
створює висловлення на дискусійну тему;
• редагує речення й тексти, у яких допущено лексичні та граматичні помилки
доцільно застосовує виражальні можливості синтаксичних засобів для
досягнення комунікативної мети;
• виявляє емоційно-ціннісне ставлення до людини, отримує задоволення від
інтелектуальної діяльності.
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною мовою
Уміння: використовувати українську мову як державну для духовного,
культурного й національного самовияву; володіти всіма видами мовленнєвої
діяльності; усно й письмово тлумачити поняття, факти; висловлювати думки,
почуття, погляди; оцінювати й осмислювати ситуацію спілкування; реагувати
мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ (у школі,
громадських місцях, удома, на дозвіллі); здійснювати адекватний змістові й
умовам спілкування добір мовно-виражальних засобів; володіти засобами
української мови - її стилями, типами, жанрами; правильно вимовляти й писати
слова, творити їх граматичні форми; конструювати речення й тексти;
дотримувати норм етикету під час спілкування.
Ставлення: поцінування української мови як державної; усвідомлення її як
державотворчого чинника та чинника національної ідентичності; свідоме
послуговування українською мовою в усіх царинах життя; захоплення красою,
естетичною довершеністю, багатством виражальних засобів української мови;
сприйняття спілкування як цінності; усвідомлення значення ефективного
спілкування; ціннісне ставлення до співрозмовників; у виборі рішень керування
системою цінностей, схвалених суспільством.
2. Спілкування іноземними мовами
Уміння: виявляти в текстах запозичення з інших мов; пояснювати лексичне
значення, правопис та особливості вживання слів іншомовного походження;
обговорювати прочитані або прослухані мовою оригіналу та в перекладі
українською фольклорні та літературні твори.
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Ставлення: розуміння ролі іноземної мови як засобу пізнання іншого світу та
збагачення власного культурного досвіду; розуміння потреби популяризувати
Україну у світі засобами іноземних мов; готовність до міжкультурного діалогу,
відкритість до пізнання різних культур.
3. Математична грамотність
Уміння: оперувати абстрактними поняттями; виокремлювати головну й
другорядну інформацію; установлювати причинно-наслідкові зв’язки; чітко
формулювати визначення та будувати гіпотези; формулювати тезу й добирати
аргументи; перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (схему, таблицю,
діаграму); доцільно й правильно використовувати в мовленні числівники.
Ставлення: прагнення висловлюватися точно, логічно, послідовно; бережливе
ставлення до часу.
4. Компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: швидко й ефективно шукати інформацію про довкілля,
використовувати різні види читання для здобуття нових знань; критично
оцінювати відображені в наукових, художніх і публіцистичних текстах
результати людської діяльності в природному середовищі; змістовно, логічно,
послідовно, точно описувати процес власної діяльності; спостерігати,
аналізувати, проводити мовні експерименти; словесно оформлювати результати
досліджень; визначати роль природи в житті людини; використовувати сучасні
технології.
Ставлення: сприйняття природи як цінності; готовність захищати довкілля,
зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутніх поколінь; готовність до
опанування новітніх технологій.
5. Інформаційно-комунікаційна компетентність
Уміння: діяти за алгоритмом, зокрема здійснювати пошукову діяльність та
аналіз мовних явищ; створювати інструкцію та діяти за інструкцією; складати
план тексту; впевнено й водночас критично застосовувати інформаційнокомунікаційні технології (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну
інформацією з навчальною метою та в приватному спілкуванні; грамотно й
безпечно комунікувати в інформаційному просторі; розпізнавати маніпулятивні
технології та протистояти їм; розвивати медійну грамотність; переводити
навчальну інформацію в інший формат.
Ставлення: задоволення пізнавального інтересу; прагнення до гармонійного
спілкування у віртуальному інформаційному просторі, критичне сприйняття
інформації, поданої в ЗМІ; прагнення додержувати правил роботи з інформацією
(дотримання авторського права тощо).
6. Уміння вчитися протягом життя
Уміння: визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення;
планувати й організовувати власну навчальну діяльність; читати,
використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, вибіркове, вивчальне та
ін.); постійно поповнювати власний словниковий запас; користуватися різними
джерелами довідкової інформації (словниками, енциклопедіями, онлайнресурсами); здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності,
рефлексію; застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети та ситуації
спілкування.
Ставлення: сприйняття освіти, навчальних досягнень, зокрема у вивченні
мови, як цінностей, готовність удосконалювати знання мови і власне мовлення
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впродовж життя, розвивати мовне чуття; розуміння ролі читання для власного
розвитку; усвідомлення потреби вчитися з метою самовдосконалення й
самореалізації; здатність і внутрішня потреба самостійно здобувати знання і
формувати вміння відповідно до поставлених цілей з метою самовдосконалення
й самореалізації.
7. Соціальна і громадянська компетентності
Уміння: аргументовано і грамотно висловлювати власну громадянську
позицію в суспільно-політичних питаннях; співпрацювати з іншими на
результат, запобігати конфліктам і розв’язувати їх, досягати розумних
компромісів.
Ставлення: сприйняття людської гідності як найвищої цінності; повага до
законів України, зокрема до норм українського мовного законодавства; повага
до правових норм; усвідомлення необхідності конструктивної участі у
громадському житті.
8. Підприємницька компетентність
Уміння: презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамотно,
використовуючи доцільні виражальні мовні засоби; використовувати ефективні
комунікативні
стратегії
для
формулювання
власних
пропозицій;
самоорганізовуватися; оцінювати економічні ініціативи та економічну
діяльність.
Ставлення: готовність брати на себе відповідальність; розуміння ролі
комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.
9. Загальнокультурна
Уміння: використовувати українську мову для духовного й культурного
самовиявлення; дотримуватися норм української літературної мови та
мовленнєвого етикету; використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в
життєвих ситуаціях; створювати тексти, виражаючи власні ідеї, досвід і почуття
та використовуючи художні засоби; добирати літературу для читання з метою
одержання насолоди та користі від прочитаного.
Ставлення: сприйняття літературного твору як засобу збагачення особистого
емоційно-чуттєвого досвіду, отримання естетичного задоволення від творів
мистецтва; зацікавленість світовими культурними набутками, повага до
розмаїття культурного вираження різних народів.
10. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: дотримуватися здорового способу життя; враховувати вплив слова на
психічне здоров’я людини; відповідально використовувати мовні виражальні
засоби; застосовувати комунікативні стратегії для протистояння деструктивним
та маніпулятивним впливам, що є загрозою здоровому способу життя; виявляти
толерантність до різних поглядів, співчувати; конструктивно спілкуватися в
різних соціальних середовищах, досягнення соціальної захищеності, сімейного
щастя тощо; бережливо ставитися до природи.
Ставлення: сприймання здоров’я як загальнолюдської цінності; бажання
дотримуватися здорового способу життя; усвідомлення значення навколишнього
середовища для життя і здоров’я людини; готовність зберігати природні ресурси.
11. Дослідницька компетентність
Уміння: шукати, аналізувати інформацію лінгвістичного характеру, критично
оцінюючи її; формулювати гіпотезу, знаходити методи її розв’язання,
спираючись на відомі дані; аналізувати, порівнювати та оцінювати отримані
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результати, робити висновки й узагальнення, усвідомлювати провідні ідеї та
поняття, а не одержувати їх у готовому вигляді; описувати (усно чи письмово)
експеримент, послуговуючись багатим арсеналом мовних засобів — термінами,
поняттями тощо.
Ставлення: сміливість відстоювати власну позицію; відповідальність за
ухвалення виважених рішень під час реалізації проєктів і дослідницьких
завдань; допитливість і спостережливість, готовність до інновацій.
Форми організації освітнього процесу 8 класи
Типи уроків:
• формування компетентності («Головні і другорядні члени речення. Під-мет і
присудок»; «Поняття про відокремлення. Відокремлені означення», «Складне
речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним
зв’язком»; «Двокрапка у безсполучниковому реченні»);
• розвитку компетентності («Способи вираження підметів»; «Правильна будова
речень із дієприкметниковим й дієприслівниковим зворотами», «Розділові знаки
при прямій мові й діалозі»; «Розділові знаки між частинами складносурядного
речення»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентності («Просте речення.
Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення. Односкладне
речення»; «Відокремлені члени речення», «Повторення вивченого у 8 класі.
Складносурядне речення»; «Складне речення з різними видами сполучникового
й безсполучникового зв’язку»);
• корекції основних компетентності(«Робота над виправленням помилок»;
«Повторення відомостей про словосполучення та просте речення» ,«Робота над
виправленням помилок, допущених у контрольних роботах»; «Розділові знаки у
складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового
зв’язку»);
• комбінований урок («Діалог, складений на основі телепередач, дібраних
запитань за текстом»; «Прикладка як різновид означення. Написання
непоширених прикладок»);
• навчально-практичні заняття («Речення зі звертаннями. Непоширені і поширені
звертання»; «Означено-особові речення. Узагальнено-особові речення»,
«Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях»;
«Текст, його основні ознаки. Будова тексту»);
• уроки-семінари («Основні правила правопису»; «Повні і неповні речення.
Незакінчені речення їх стилістичні функції», «Цитата як спосіб передачі чужої
мови. Діалог»; «Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби міжфразового
зв’язку» );
• уроки-захисти проєктів («У світі пунктуації», «Таке непросте просте
ускладнене речення»,).
Міжпредметні проєкти:
Українська мова-історія-культура: складання проєкту статті до Вікіпедії
«Українські козаки: історія й сучасність».
Українська мова-культура: добір для постерів-мотиваторів актуальних девізів
(цитат), виражених означено-особовими реченнями.
Українська мова-інформатика : створення реклами однорідних членів речення,
розробка мовознавчого веб-сайту.
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Міжпредметні проєкти:
Українська мова та література
1. Комп’ютерне обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор,
мультифункціональний пристрій.
2. Педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів
«Українська мова. Бібліотека електронних словників».
3. «1 С: Репетитор. Українська мова та література».
4. Навчальна література: збірники тестових завдань, диктантів та переказів.
5. Розробки завдань для перевірки та оцінювання досягнення
компетентностей.
6. Система наочних посібників.
* Таблиці з окремих розділів мовознавства («Фонетика», «Лексика»,
«Синтаксис», «Морфологія»).
* Портрети українських письменників.
* Літературна карта Волині.
* Змінний стенд «Культура мовлення».
7. Сайти літератури.
* Державна бібліотека України для юнацтва: http://www.4uth.gov.ua/.
* Національна бібліотека України для дітей: www.chl.kiev.ua/.
* Національна парламентська бібліотека України: http://www.nplu.org/ .
* Львівська обласна бібліотека для дітей : http://kazkar.at.ua/lodb.org.ua/.
* Електронна бібліотека української літератури (зарубіжна література):
http://ukrlib.com.
* Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com.
* Дитячий сайт «Казкар»: http://kazkar.at.ua/ arealme.com, webpen.com.ua, ukrmova.in.ua, learningapps.org.
9. Добірка відеоуроків
10. Тестові завдання у гугл-формах.
Українська мова 9 клас
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
• розуміє, що розвиток мови - це зміни, що відбуваються в напрямі
вдосконалення її; наводить приклади таких змін; знає та розуміє функції мови;
• критично ставиться до надмірного вживання іншомовних слів, у т.ч.
неологізмів;
• знає види мовленнєвої діяльності, різновиди аудіювання та читання,стилі,
типи, жанри мовлення;
• усвідомлює потребу мовної освіти й самоосвіти, безперервного
вдосконалення власного мовлення, вміння застосовувати різноманітні
комунікативні стратегії;
• оперує мовознавчими термінами;
• ставить розділові знаки у складному реченні та обґрунтовує їх відповідними
правилами;
• знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;
• аналізує, систематизує, узагальнює вивчене про складне речення;
• користується лінгвістичними словниками, зокрема словниками онлайн;
• створює висловлення на дискусійну тему, обстоюючи власну думку;
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• редагує речення й тексти, у яких допущено лексичні та граматичні помилки,
доцільно застосовує виражальні можливості синтаксичних засобів для
досягнення комунікативної мети;
• грамотно й безпечно комунікує в інформаційному просторі;
• виявляє у спілкуванні толерантність до поглядів і суджень співрозмовників.
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною мовою
Уміння: використовувати українську мову як державну для духовного,
культурного й національного самовияву; володіти всіма видами мовленнєвої
діяльності; усно й письмово тлумачити поняття, факти; висловлювати думки,
почуття, погляди; оцінювати й осмислювати ситуацію спілкування; реагувати
мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ (у школі,
громадських місцях, удома, на дозвіллі); здійснювати адекватний змістові й
умовам спілкування добір мовно-виражальних засобів; володіти засобами
української мови - її стилями, типами, жанрами; правильно вимовляти й писати
слова, творити їх граматичні форми; конструювати речення й тексти;
дотримувати норм етикету під час спілкування.
Ставлення: поцінування української мови як державної; усвідомлення її як
державотворчого чинника та чинника національної ідентичності; свідоме
послуговування українською мовою в усіх царинах життя; захоплення красою,
естетичною довершеністю, багатством виражальних засобів української мови;
сприйняття спілкування як цінності; усвідомлення значення ефективного
спілкування; ціннісне ставлення до співрозмовників; у виборі рішень керування
системою цінностей, схвалених суспільством.
2. Спілкування іноземними мовами
Уміння: виявляти в текстах запозичення з інших мов; пояснювати лексичне
значення, правопис та особливості вживання слів іншомовного походження;
обговорювати прочитані або прослухані мовою оригіналу та в перекладі
українською фольклорні та літературні твори.
Ставлення: розуміння ролі іноземної мови як засобу пізнання іншого світу та
збагачення власного культурного досвіду; розуміння потреби популяризувати
Україну у світі засобами іноземних мов; готовність до міжкультурного діалогу,
відкритість до пізнання різних культур.
3. Математична грамотність
Уміння: оперувати абстрактними поняттями; виокремлювати головну й
другорядну інформацію; установлювати причинно-наслідкові зв’язки; чітко
формулювати визначення та будувати гіпотези; формулювати тезу й добирати
аргументи; перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (схему, таблицю,
діаграму); доцільно й правильно використовувати в мовленні числівники.
Ставлення: прагнення висловлюватися точно, логічно, послідовно; бережливе
ставлення до часу.
4. Компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: швидко й ефективно шукати інформацію про довкілля,
використовувати різні види читання для здобуття нових знань; критично
оцінювати відображені в наукових, художніх і публіцистичних текстах
результати людської діяльності в природному середовищі; змістовно, логічно,
послідовно, точно описувати процес власної діяльності; спостерігати,
аналізувати, проводити мовні експерименти; словесно оформлювати результати
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досліджень; визначати роль природи в житті людини; використовувати сучасні
технології.
Ставлення: сприйняття природи як цінності; готовність захищати довкілля,
зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутніх поколінь; готовність до
опанування новітніх технологій.
5. Інформаційно-комунікаційна компетентність
Уміння: діяти за алгоритмом, зокрема здійснювати пошукову діяльність та
аналіз мовних явищ; створювати інструкцію та діяти за інструкцією; складати
план тексту; впевнено й водночас критично застосовувати інформаційнокомунікаційні технології (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну
інформацією з навчальною метою та в приватному спілкуванні; грамотно й
безпечно комунікувати в інформаційному просторі; розпізнавати маніпулятивні
технології та протистояти їм; розвивати медійну грамотність; переводити
навчальну інформацію в інший формат.
Ставлення: задоволення пізнавального інтересу; прагнення до гармонійного
спілкування у віртуальному інформаційному просторі, критичне сприйняття
інформації, поданої в ЗМІ; прагнення додержувати правил роботи з інформацією
(дотримання авторського права тощо).
6. Уміння вчитися протягом життя
Уміння: визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення;
планувати й організовувати власну навчальну діяльність; читати,
використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, вибіркове, вивчальне та
ін.); постійно поповнювати власний словниковий запас; користуватися різними
джерелами довідкової інформації (словниками, енциклопедіями, онлайнресурсами); здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності,
рефлексію; застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети та ситуації
спілкування.
Ставлення: сприйняття освіти, навчальних досягнень, зокрема у вивченні
мови, як цінностей, готовність удосконалювати знання мови і власне мовлення
впродовж життя, розвивати мовне чуття; розуміння ролі читання для власного
розвитку; усвідомлення потреби вчитися з метою самовдосконалення й
самореалізації; здатність і внутрішня потреба самостійно здобувати знання і
формувати вміння відповідно до поставлених цілей з метою самовдосконалення
й самореалізації.
7. Соціальна і громадянська компетентності
Уміння: аргументовано і грамотно висловлювати власну громадянську
позицію в суспільно-політичних питаннях; співпрацювати з іншими на
результат, запобігати конфліктам і розв’язувати їх, досягати розумних
компромісів.
Ставлення: сприйняття людської гідності як найвищої цінності; повага до
законів України, зокрема до норм українського мовного законодавства; повага
до правових норм; усвідомлення необхідності конструктивної участі у
громадському житті.
8. Підприємницька компетентність
Уміння: презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамотно,
використовуючи доцільні виражальні мовні засоби; використовувати ефективні
комунікативні
стратегії
для
формулювання
власних
пропозицій;
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самоорганізовуватися; оцінювати економічні ініціативи та економічну
діяльність.
Ставлення: готовність брати на себе відповідальність; розуміння ролі
комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.
9. Загальнокультурна
Уміння: використовувати українську мову для духовного й культурного
самовиявлення; дотримуватися норм української літературної мови та
мовленнєвого етикету; використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в
життєвих ситуаціях; створювати тексти, виражаючи власні ідеї, досвід і почуття
та використовуючи художні засоби; добирати літературу для читання з метою
одержання насолоди та користі від прочитаного.
Ставлення: сприйняття літературного твору як засобу збагачення особистого
емоційно-чуттєвого досвіду, отримання естетичного задоволення від творів
мистецтва; зацікавленість світовими культурними набутками, повага до
розмаїття культурного вираження різних народів.
10. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: дотримуватися здорового способу життя; враховувати вплив слова на
психічне здоров’я людини; відповідально використовувати мовні виражальні
засоби; застосовувати комунікативні стратегії для протистояння деструктивним
та маніпулятивним впливам, що є загрозою здоровому способу життя; виявляти
толерантність до різних поглядів, співчувати; конструктивно спілкуватися в
різних соціальних середовищах, досягнення соціальної захищеності, сімейного
щастя тощо; бережливо ставитися до природи.
Ставлення: сприймання здоров’я як загальнолюдської цінності; бажання
дотримуватися здорового способу життя; усвідомлення значення навколишнього
середовища для життя і здоров’я людини; готовність зберігати природні ресурси.
11. Дослідницька компетентність
Уміння: здатність здобувача освіти виконувати дослідницькі навчальні
завдання, шукати, аналізувати інформацію лінгвістичного характеру
здійснювати дослідницьку діяльність, спрямовану на одержання нових знань та
пошук шляхів їх застосування; порівнювати об’єкти та явища, інформацію,
отриману з різних джерел, встановлювати причинно наслідкові зв’язки між
одиночними явищами, об’єктами та загальними правилами, законами;
здійснювати довгострокові спостереження; добирати та узагальнювати
необхідний для дослідження матеріал; доопрацьовувати ідеї інших;
застосовувати знання з різних предметів і галузей знань для створення нових
об’єктів, ідей; застосовувати графічні, матеріальні моделі.
Ставлення: поцінування краси й багатства української літератури;
усвідомлення ролі наукових досліджень у розвитку та самоствердженні
особистості; розуміння важливості академічної доброчесності під час
проведення наукових досліджень; відповідальність за ухвалення виважених
рішень під час реалізації проєктів і дослідницьких завдань; допитливість і
спостережливість, готовність до інновацій
Форми організації освітнього процесу 9 класи
Українська мова
Типи уроків:
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• формування компетентності («Головні і другорядні члени речення. Під-мет і
присудок»; «Поняття про відокремлення. Відокремлені означення», «Складне
речення, його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним
зв’язком»; «Двокрапка у безсполучниковому реченні»);
• розвитку компетентності («Способи вираження підметів»; «Правильна
будова речень із дієприкметниковим й дієприслівниковим зворотами»,
«Розділові знаки при прямій мові й діалозі»; «Розділові знаки між частинами
складносурядного речення»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентності («Просте речення.
Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення. Односкладне
речення»; «Відокремлені члени речення», «Повторення вивченого у 8 класі.
Складносурядне речення»; «Складне речення з різними видами сполучникового
й безсполучникового зв’язку»);
• корекції основних компетентності(«Робота над виправленням помилок»;
«Повторення відомостей про словосполучення та просте речення» ,«Робота над
виправленням помилок, допущених у контрольних роботах»; «Розділові знаки у
складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового
зв’язку»);
• комбінований урок («Діалог, складений на основі телепередач, дібраних
запитань за текстом»; «Прикладка як різновид означення. Написання
непоширених прикладок»);
• навчально-практичні заняття («Речення зі звертаннями. Непоширені і
поширені звертання»; «Означено-особові речення. Узагальнено-особові
речення», «Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному
реченнях»; «Текст, його основні ознаки. Будова тексту»);
• уроки-семінари («Основні правила правопису»; «Повні і неповні речення.
Незакінчені речення їх стилістичні функції», «Цитата як спосіб передачі чужої
мови. Діалог»; «Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби міжфразового
зв’язку» );
• уроки-захисти проєктів («У світі пунктуації», «Таке непросте просте
ускладнене речення»,).
Міжпредметні проєкти:
Українська мова-історія-культура: складання проєкту статті до Вікіпедії
«Українські козаки: історія й сучасність».
Українська мова-культура: добір для постерів-мотиваторів актуальних девізів
(цитат), виражених означено-особовими реченнями.
Українська мова-інформатика : створення реклами однорідних членів речення,
розробка мовознавчого веб-сайту.
Міжпредметні проєкти:
Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення викладання
предметів
Українська мова та література
1. Комп’ютерне обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор,
мультифункціональний пристрій.
2. Педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів
«Українська мова. Бібліотека електронних словників».
3. «1 С: Репетитор. Українська мова та література».
4. Навчальна література: збірники тестових завдань, диктантів та переказів.
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5. Розробки завдань для перевірки та оцінювання досягнення
компетентностей.
6. Система наочних посібників.
* Таблиці з окремих розділів мовознавства («Фонетика», «Лексика»,
«Синтаксис», «Морфологія»).
* Портрети українських письменників.
* Літературна карта Волині.
* Змінний стенд «Культура мовлення».
7. Сайти літератури.
* Державна бібліотека України для юнацтва: http://www.4uth.gov.ua/.
* Національна бібліотека України для дітей: www.chl.kiev.ua/.
* Національна парламентська бібліотека України: http://www.nplu.org/ .
* Львівська обласна бібліотека для дітей : http://kazkar.at.ua/lodb.org.ua/.
* Електронна бібліотека української літератури (зарубіжна література):
http://ukrlib.com.
* Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com.
* Дитячий сайт «Казкар»: http://kazkar.at.ua/ arealme.com, webpen.com.ua, ukrmova.in.ua, learningapps.org.
9. Добірка відеоуроків
10. Тестові завдання у гугл-формах.
Українська література 8 клас
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
• Розкриває багатозначність художнього образу; розрізняє різні типи образів;
• пояснює значення пісні в житті українського народу; визначає тематику,
пояснює роль засобів художньої виразності;
• називає основні факти з біографії Т. Шевченка, Лесі Українки, інших
письменників, твори яких вивчаються;
• виявляє специфіку окремих відображених міфологічних і фольклорних, а
також традиційних (вічних) тем, сюжетів, образів, мотивів у літературному творі
(спадщині) письменника;
• вдумливо й виразно читає поезії; визначає їхній настрій;
• знає, коментує зміст творів, що вивчаються; визначає їх тему, ідею, головні
проблеми, особливості композиції, жанрові ознаки, автобіографічні мотиви
(якщо є), специфічні ознаки національної літератури;
• характеризує образи, пояснює алегоричність (якщо є); порівнює їх; визначає
основні засоби образотворення;
• аналізує сюжет, композиційні особливості творів; пояснює відмінність між
сюжетом і композицією;
• знає визначення, ознаки і застосовує під час інтерпретації та аналізу
художнього твору (окремого фрагменту) літературознавчі поняття: художній
твір, історичні пісні, думи, вільний вірш, драматичний твір;
• групує і класифікує матеріал на основі певних критеріїв, узагальнює його,
робить висновки.
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною мовою
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Уміння: розуміти україномовні тексти різних жанрів і стилів; послуговуватися
державною мовою в різноманітних життєвих ситуаціях; застосовувати
різноманітні комунікативні стратегії залежно від мети спілкування.
Ставлення: поцінування краси й багатства української мови; - усвідомлення
ролі української мови як ключового чинника творення нації і держави,
самоствердження особистості; відстоювання права спілкуватися українською
мовою в різноманітних сферах життя суспільства.
2. Спілкування іноземними мовами
Уміння: порівнювати оригінальні художні тексти та їх україномовні
переклади.
Ставлення: утвердження багатства української мови; обстоювання можливості
перекладу українською мовою будь-якого тексту іноземної мови; розуміння ролі
іноземної мови як засобу пізнання іншого світу, збагачення власного
культурного досвіду.
3. Математична компетентність
Уміння: розвивати абстрактне мислення; установлювати причинно-наслідкові
зв’язки, виокремлювати головну та другорядну інформацію; чітко формулювати
визначення й будувати гіпотези; перетворювати інформацію з однієї форми в
іншу (текст, графік, таблиця, схема).
Ставлення: прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно.
4. Компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: критично оцінювати результати людської діяльності в природному
середовищі, відображені у творах літератури.
Ставлення: готовність до опанування новітніми технологіями; оперативне
реагування на технологічні зміни.
5. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: діяти за алгоритмом; працювати в різних пошукових системах для
отримання потрібної інформації; розпізнавати маніпулятивні технології і
протистояти їм; грамотно й безпечно спілкуватися в мережі Інтернет.
Ставлення: прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному
інформаційному
просторі;
задоволення
пізнавального
інтересу
в
інформаційному середовищі; критичне ставлення до медійної інформації.
6. Уміння вчитися впродовж життя
Уміння: визначати мету і цілі власної діяльності й розвитку, планувати й
організовувати їх, здійснювати задумане, оцінювати результат; використовувати
різноманітні стратегії навчання; користуватися різними джерелами інформації;
знаходити, аналізувати, систематизувати й узагальнювати одержану
інформацію, перетворювати її з однієї знакової системи в іншу; працювати в парі,
групі; читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове,
навчальне тощо; постійно поповнювати власний словниковий запас;
застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети й ситуації спілкування.
Ставлення: прагнення використовувати українську мову в різних життєвих
ситуаціях; готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя,
розвивати мовну інтуїцію; розуміння ролі читання для власного
інтелектуального зростання.
7. Ініціативність і підприємливість
Уміння: аналізувати життєву ситуацію з певної позиції; презентувати власні
ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби;
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використовувати комунікативні стратегії для формулювання власних
пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.
Ставлення: готовність брати відповідальність за себе та інших; розуміння ролі
комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.
8. Соціальна та громадянська компетентності
Уміння: толерантно відстоювати власну позицію в дискусії; розрізняти
маніпулятивні технології і протистояти їм; аргументовано й грамотно
висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань; уникати
дискримінації інших у процесі спілкування; критично оцінювати тексти
соціально-політичного змісту.
Ставлення: повага до різних поглядів, ідей, вірувань; здатність співчувати,
довіряти й викликати довіру; поцінування людської гідності; повага до закону та
правових норм; утвердження права кожного на власну думку.
9. Обізнаність та самовираження у сфері культури
Уміння: зіставляти специфіку розкриття певної теми (образу) в різних видах
мистецтва; ідентифікувати себе як представника певної культури; визначати
роль і місце української культури у світовому контексті; читати літературні
твори, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих
ситуаціях; створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і
почуття та використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби.
Ставлення: поцінування набутків інших культур, зацікавлення ними;
відкритість до міжкультурної комунікації; потреба читання літературних творів
для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним.
10. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: ілюструвати екологічні проблеми прикладами з художніх творів;
бережливо ставитися до природи як важливого чинника реалізації особистості;
розуміти переваги здорового способу життя.
Ставлення: усвідомлення людини як частини природи, незворотності
покарання за зло, причинене довкіллю; аналіз літературних текстів (епізодів)
екологічного спрямування, усні / письмові презентації в рамках дослідницьких
проєктів; готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутнього.
11. Дослідницька компетентність
Уміння: здатність здобувача освіти виконувати дослідницькі навчальні
завдання,
шукати, аналізувати інформацію лінгвістичного характеру
здійснювати дослідницьку діяльність, спрямовану на одержання нових знань та
пошук шляхів їх застосування; порівнювати об’єкти та явища, інформацію,
отриману з різних джерел, встановлювати причинно наслідкові зв’язки між
одиночними явищами, об’єктами та загальними правилами, законами;
здійснювати довгострокові спостереження; добирати та узагальнювати
необхідний для дослідження матеріал; доопрацьовувати ідеї інших;
застосовувати знання з різних предметів і галузей знань для створення нових
об’єктів, ідей; застосовувати графічні, матеріальні моделі.
Ставлення: поцінування краси й багатства української літератури;
усвідомлення ролі наукових досліджень у розвитку та самоствердженні
особистості; розуміння важливості академічної доброчесності під час
проведення наукових досліджень; відповідальність за ухвалення виважених
рішень під час реалізації проєктів і дослідницьких завдань; допитливість і
спостережливість, готовність до інновацій.
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Форми організації освітнього процесу 8 класи
Українська література
Типи уроків:
• формування компетентності («Українські народні пісні», «І. КарпенкоКарий. «Сто тисяч». Особливості драматичного твору» ,«Т.Шевченко. Життєвий
і творчий шлях митця», «Романтизм. Творчість поетів-романтиків);
• розвитку компетентності («Н. Бічуя. «Шпага Славка Беркути».
Характеристика образів твору», «Українські народні думи. Особливості жанру»
,«Система образів історичного роману-хроніки П.Куліша «Чорна рада»,
«Т.Шевченко. «Кавказ». Жанрові особливості твору»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентності («Світ української
поезії», «З української прози. М. Коцюбинський. О. Довженко.
Н. Бічуя»
, «Оригінальна література Княжої Руси-України», «Романтизм. Творчість
М.Гоголя»);
• корекції основних компетентностей («О. Довженко. «Ніч перед боєм».
Образи твору», «Т. Шевченко. «Думи мої, думи…» Філософська лірика»,
«Аналіз ліричного твору»);
• комбінований урок («І. Павлюк. «Дівчинка», «Українські історичні пісні» ,
«М.Вовчок. «Інститутка». Ідейно-тематичний зміст твору», «М.Гоголь. «Тарас
Бульба. Історичне тло твору»);
• уроки-захисти проєктів («Герой, уславлений в піснях», «Маруся Чурай –
дівчина з легенди», «Через віки з любов’ю»;
• навчально-практичні заняття («ВЧ. Виразне читання думи «Маруся
Богуславка», «ЛРК. В. Гей - поет, громадянин»), екскурсії (віртуальний музей Т.
Шевченка
(
https://museum-portal.com/ua/museum/national-museum-of-tarasshevchenko) ,«УВЧ. Виразне читання уривків із творів Т.Шевченка»,
«Характеристика образів твору М.Гоголя «Тарас Бульба»), екскурсії (екскурсія
до Волинського краєзнавчого музею), урок-семінар («Творчість поетівромантиків»).
Міжпредметні проєкти:
Українська література – театральне мистецтво – культура («Вертеп як вид
давнього театрального мистецтва. Роль і функція пісень у драмі «Наталка
Полтавка»).
Українська література – художня культура – історія Україна ( «1000 з початку
правління Ярослава Мудрого»).
Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення
викладання предметів
Українська мова та література
1. Комп’ютерне обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор,
мультифункціональний пристрій.
2. Педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів
«Українська мова. Бібліотека електронних словників».
3. «1 С: Репетитор. Українська мова та література».
4. Навчальна література: збірники тестових завдань, диктантів та переказів.
5. Розробки завдань для перевірки та оцінювання досягнення
компетентностей.
6. Система наочних посібників.
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* Таблиці з окремих розділів мовознавства («Фонетика», «Лексика»,
«Синтаксис», «Морфологія»).
* Портрети українських письменників.
* Літературна карта Волині.
* Змінний стенд «Культура мовлення».
7. Сайти літератури.
* Державна бібліотека України для юнацтва: http://www.4uth.gov.ua/.
* Національна бібліотека України для дітей: www.chl.kiev.ua/.
* Національна парламентська бібліотека України: http://www.nplu.org/ .
* Львівська обласна бібліотека для дітей : http://kazkar.at.ua/lodb.org.ua/.
* Електронна бібліотека української літератури (зарубіжна література):
http://ukrlib.com.
* Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com.
* Дитячий сайт «Казкар»: http://kazkar.at.ua/ arealme.com, webpen.com.ua, ukrmova.in.ua, learningapps.org.
9. Добірка відеоуроків
10. Тестові завдання у гугл-формах.
Українська література 9 клас
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
• розрізняє види й жанри усної народної творчості; пояснює роль фольклору
в житті українського народу, його місце в розвитку літератури, значення давніх
літописів для збереження відомостей про життя, культуру, звичаї наших
пращурів;
• розуміє роль християнства (Біблії) в духовному житті українського народу
переказує й коментує біблійні легенди, притчі;
• переказує і коментує ідейно-тематичний зміст виучуваних творів; визначає
їх жанрові та художні особливості; основну ідею твору, задум автора, чинники,
які могли спонукати до написання; особливості композиції;
• аналізує та інтерпретує твір в аспекті загальнолюдських цінностей;
• характеризує образи-персонажі, засоби їх зображення; порівнює образи
дійових осіб;
• визначає проблеми, порушені у творі, розуміє їх актуальність для сучасного
життя;
• дискутує з приводу порушених у творах проблем; толерантно відстоює
власну позицію;
• знає визначення, ознаки й застосовує під час інтерпретації та аналізу
художнього твору (окремого фрагменту) літературознавчі поняття: народна
пісня, балада, притча, літописи;
• знає основні події життєвого і творчого шляху письменника, про його
громадську та політичну діяльність;
• розрізняє засоби художнього увиразнення в поезіях; пояснює роль
уживання художніх засобів;
• добирає самостійно джерела інформації для просування індивідуальним
освітнім маршрутом.
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною мовою
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Уміння: розуміти україномовні тексти різних жанрів і стилів; послуговуватися
державною мовою в різноманітних життєвих ситуаціях; застосовувати
різноманітні комунікативні стратегії залежно від мети спілкування.
Ставлення: поцінування краси й багатства української мови; усвідомлення
ролі української мови як ключового чинника творення нації і держави,
самоствердження особистості; відстоювання права спілкуватися українською
мовою в різноманітних сферах життя суспільства.
2. Спілкування іноземними мовами
Уміння: порівнювати оригінальні художні тексти та їх україномовні
переклади.
Ставлення: утвердження багатства української мови; обстоювання можливості
перекладу українською мовою будь-якого тексту іноземної мови; розуміння ролі
іноземної мови як засобу пізнання іншого світу, збагачення власного
культурного досвіду.
3. Математична компетентність
Уміння: розвивати абстрактне мислення; установлювати причинно-наслідкові
зв’язки, виокремлювати головну та другорядну інформацію; чітко формулювати
визначення й будувати гіпотези; перетворювати інформацію з однієї форми в
іншу (текст, графік, таблиця, схема).
Ставлення: прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно.
4. Компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: критично оцінювати результати людської діяльності в природному
середовищі, відображені у творах літератури.
Ставлення: готовність до опанування новітніми технологіями; оперативне
реагування на технологічні зміни.
5. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: діяти за алгоритмом; працювати в різних пошукових системах для
отримання потрібної інформації; розпізнавати маніпулятивні технології і
протистояти їм; грамотно й безпечно спілкуватися в мережі Інтернет.
Ставлення: прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному
інформаційному
просторі;
задоволення
пізнавального
інтересу
в
інформаційному середовищі; критичне ставлення до медійної інформації.
6. Уміння вчитися впродовж життя
Уміння: визначати мету і цілі власної діяльності й розвитку, планувати й
організовувати їх, здійснювати задумане, рефлексувати й оцінювати результат;
використовувати різноманітні стратегії навчання; користуватися різними
джерелами інформації; знаходити, аналізувати, систематизувати й
узагальнювати одержану інформацію, перетворювати її з однієї знакової системи
в іншу; працювати в парі, групі; читати, використовуючи різні види читання:
ознайомлювальне, вибіркове, навчальне тощо; постійно поповнювати власний
словниковий запас; застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети й
ситуації спілкування.
Ставлення: прагнення використовувати українську мову в різних життєвих
ситуаціях; готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя,
розвивати мовну інтуїцію; розуміння ролі читання для власного
інтелектуального зростання.
7. Ініціативність і підприємливість
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Уміння: аналізувати життєву ситуацію з певної позиції; презентувати власні
ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби;
використовувати комунікативні стратегії для формулювання власних
пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.
Ставлення: готовність брати відповідальність за себе та інших; розуміння ролі
комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.
8. Соціальна та громадянська компетентності
Уміння: толерантно відстоювати власну позицію в дискусії; розрізняти
маніпулятивні технології і протистояти їм; аргументовано й грамотно
висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань; уникати
дискримінації інших у процесі спілкування; критично оцінювати тексти
соціально-політичного змісту.
Ставлення: повага до різних поглядів, ідей, вірувань; здатність співчувати,
довіряти й викликати довіру; поцінування людської гідності; повага до закону та
правових норм; утвердження права кожного на власну думку.
9. Обізнаність та самовираження у сфері культури
Уміння: зіставляти специфіку розкриття певної теми (образу) в різних видах
мистецтва; ідентифікувати себе як представника певної культури; визначати
роль і місце української культури у світовому контексті; читати літературні
твори, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих
ситуаціях; створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і
почуття та використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби.
Ставлення: поцінування набутків інших культур, зацікавлення ними;
відкритість до міжкультурної комунікації; потреба читання літературних творів
для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним.
10. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: ілюструвати екологічні проблеми прикладами з художніх творів;
бережливо ставитися до природи як важливого чинника реалізації особистості;
розуміти переваги здорового способу життя.
Ставлення: усвідомлення людини як частини природи, незворотності
покарання за зло, причинене довкіллю; аналіз літературних текстів (епізодів)
екологічного спрямування, усні / письмові презентації в рамках дослідницьких
проєктів; готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутнього.
11. Дослідницька компетентність
Уміння: здатність здобувача освіти виконувати дослідницькі навчальні
завдання,
шукати, аналізувати інформацію лінгвістичного характеру
здійснювати дослідницьку діяльність, спрямовану на одержання нових знань та
пошук шляхів їх застосування; порівнювати об’єкти та явища, інформацію,
отриману з різних джерел, встановлювати причинно наслідкові зв’язки між
одиночними явищами, об’єктами та загальними правилами, законами;
здійснювати довгострокові спостереження; добирати та узагальнювати
необхідний для дослідження матеріал; доопрацьовувати ідеї інших;
застосовувати знання з різних предметів і галузей знань для створення нових
об’єктів, ідей; застосовувати графічні, матеріальні моделі.
Ставлення: поцінування краси й багатства української літератури;
усвідомлення ролі наукових досліджень у розвитку та самоствердженні
особистості; розуміння важливості академічної доброчесності під час
проведення наукових досліджень; відповідальність за ухвалення виважених
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рішень під час реалізації проєктів і дослідницьких завдань; допитливість і
спостережливість, готовність до інновацій.
Форми організації освітнього процесу 9 класи
Українська література
Типи уроків:
• формування компетентності («Українські народні пісні», «І. КарпенкоКарий. «Сто тисяч». Особливості драматичного твору» ,«Т.Шевченко. Життєвий
і творчий шлях митця», «Романтизм. Творчість поетів-романтиків);
• розвитку компетентності («Н. Бічуя. «Шпага Славка Беркути».
Характеристика образів твору», «Українські народні думи. Особливості жанру»
,«Система образів історичного роману-хроніки П.Куліша «Чорна рада»,
«Т.Шевченко. «Кавказ». Жанрові особливості твору»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентності («Світ української
поезії», «З української прози. М. Коцюбинський. О. Довженко.
Н. Бічуя»
, «Оригінальна література Княжої Руси-України», «Романтизм. Творчість
М.Гоголя»);
• корекції основних компетентностей («О. Довженко. «Ніч перед боєм».
Образи твору», «Т. Шевченко. «Думи мої, думи…» Філософська лірика»,
«Аналіз ліричного твору»);
• комбінований урок («І. Павлюк. «Дівчинка», «Українські історичні пісні» ,
«М.Вовчок. «Інститутка». Ідейно-тематичний зміст твору», «М.Гоголь. «Тарас
Бульба. Історичне тло твору»);
• уроки-захисти проєктів («Герой, уславлений в піснях», «Маруся Чурай –
дівчина з легенди», «Через віки з любов’ю»;
• навчально-практичні заняття («ВЧ. Виразне читання думи «Маруся
Богуславка», «ЛРК. В. Гей - поет, громадянин»), екскурсії (віртуальний музей Т.
Шевченка
(
https://museum-portal.com/ua/museum/national-museum-of-tarasshevchenko) ,«УВЧ. Виразне читання уривків із творів Т.Шевченка»,
«Характеристика образів твору М.Гоголя «Тарас Бульба»), екскурсії (екскурсія
до Волинського краєзнавчого музею), урок-семінар («Творчість поетівромантиків»).
Міжпредметні проєкти:
Українська література – театральне мистецтво – культура («Вертеп як вид
давнього театрального мистецтва. Роль і функція пісень у драмі «Наталка
Полтавка»).
Українська література – художня культура – історія Україна ( «1000 з початку
правління Ярослава Мудрого»).
Зарубіжна література 8 клас
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
• усвідомлює розмаїття культур різних країн, місце української літератури
у світовому історико-літературному процесі;
• називає основні епохи (періоди) літературного процесу в різних країнах;
• називає найвідоміші священні книги людства, розуміє їхнє значення для
розвитку світових релігій, культури, мистецтва;
• знає загальні особливості розвитку античної літератури;
• знає і пояснює хронологічні межі доби Середньовіччя, основні ознаки й
тенденції розвитку середньовічних літератур Заходу і Сходу;
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• називає видатних представників середньовічної літератури Заходу і
Сходу;
• визначає риси гуманізму в літературних творах доби Відродження;
• розповідає про ключові віхи життя й творчості митців, розкриває їхній
внесок в історію національних літератур і світової культури;
• визначає провідні ознаки бароко як художнього напряму;
• розповідає про чинники формування класицизму як літературного
напряму;
• виявляє актуальність порушених письменниками ХХ ст. тем і проблем;
• цінує людську гідність, усвідомлює право кожного на власну думку.
Предметні компетентності
1. Спілкування державною мовою
Уміння: сприймати, розуміти інформацію державною мовою; усно й
письмово тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, почуття, погляди.
Ставлення: поцінування української мови як державної – чинника
національної ідентичності; готовність активно послуговуватися українською
мовою в усіх царинах життя.
2. Математична компетентність
Уміння: розвивати абстрактне мислення; перетворювати інформацію з
однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема).
Ставлення: прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно.
3. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: швидко й ефективно шукати інформацію, використовувати різні
види читання для здобуття нових знань; здійснювати пошукову діяльність,
словесно оформлювати результати досліджень.
Ставлення: готовність до опанування новітніх технологій.
4. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань.
Ставлення: критичне ставлення до медійної інформації.
5. Уміння вчитися впродовж життя
Уміння: читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне,
вибіркове, навчальне тощо.
Ставлення: усвідомлення ролі читання для власного інтелектуального
зростання.
6. Соціальна і громадянська компетентності
Уміння: аргументовано і грамотно висловлювати власну думку щодо
суспільно-політичних питань.
Ставлення: поцінування людської гідності.
7. Обізнаність і самовираження у сфері культури
Уміння: використовувати українську мову як державну для духовного,
культурного й національного самовияву; потреба читання літературних творів
для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним.
8. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: не завдавати шкоди довкіллю в ході власної діяльності.
Ставлення: готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та
майбутнього.
Дослідницька компетенція.
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Уміння: Глибоко проникати у зміст художнього тексту;аналізувати образи,
особливості мови твору, логіку розвитку подій.
Ставлення: потреба читання високохудожніх творів елітарної літератури.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентності («Поняття про античність. Основні етапи,
роди і жанри античної літератури», «Особливості розвитку китайської лірики
епохи Тан» );
• розвитку компетентності ( «Концепція людини і світу в давньогрецьких
міфах», «Теми і мотиви лірики Лі Бо» );
• перевірки та оцінювання досягнення компетентності ( тести за розділом
«Античність», відповіді на запитання за темою «Лірика епохи Тан» );
• корекції основних компетентності ( урок - аналізу контрольних робіт );
• комбінований урок («Золота доба персько-таджицької лірики. Аналіз
поезій Омара Хайяма» ).
Міжпредметні проєкти:
Зарубіжна література - українська література, зарубіжна література –
іноземна мова, зарубіжна література – історія.(«Енеїда» Вергілія у творчому
переосмисленні Котляревського», «Сонети Шекспіра в перекладі та оригіналі»,
«Середньовіччя як доба, її хронологічні межі та специфічні ознаки в історії
європейських та східних літератур» ).
Зарубіжна література 9 клас
Очікувані результати
Здобувач освіти:
• усвідомлює зв’язок різних ознак культурного, соціального,
технологічного розвитку людства;
• дає визначення поняття «жанр», розуміє його зв’язок із родовим поділом
літератури;
• знає основні художні напрями розвитку літератури й мистецтва
Просвітництва, називає їхні ознаки, представників;
• визначає провідні теми й мотиви ліричних творів письменниківромантиків;
• усвідомлює необхідність поваги до людини, розпізнає уявні і справжні
життєві цінності;
• дає визначення поняття «реалізм», називає його провідні ознаки, виявляє
їх у прочитаних творах;
• розповідає про зв’язки письменників з Україною;
• презентує свої улюблені твори сучасної літератури на уроці, виявляє в них
риси художності;
• усвідомлює красу природи, її благотворний вплив на людину, розуміє
відповідальність за спроби змінити навколишній світ.
Предметні компетентності
1.Спілкування державною мовою:
Уміння: сприймати, розуміти інформацію державною мовою; усно й
письмово тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, почуття, погляди.
Ставлення: поцінування української мови як державної – чинника
національної ідентичності; готовність активно послуговуватися українською
мовою в усіх царинах життя.
37

2.Математична компетентність
Уміння: розвивати абстрактне мислення; перетворювати інформацію з
однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема).
Ставлення: прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно.
3.Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: швидко й ефективно шукати інформацію, використовувати різні
види читання для здобуття нових знань; здійснювати пошукову діяльність,
словесно оформлювати результати досліджень.
Ставлення: готовність до опанування новітніх технологій.
4.Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань.
Ставлення: критичне ставлення до медійної інформації.
5.Уміння вчитися впродовж життя
Уміння: читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне,
вибіркове, навчальне тощо.
Ставлення: розуміння ролі читання для власного інтелектуального
зростання.
6.Соціальна і громадянська компетентності
Уміння: аргументовано і грамотно висловлювати власну думку щодо
суспільно-політичних питань.
Ставлення: поцінування людської гідності.
7.Обізнаність і самовираження у сфері культури
Уміння: використовувати українську мову як державну для духовного,
культурного й національного самовияву.
Ставлення: потреба читання літературних творів для естетичної насолоди
та рефлексії над прочитаним.
8.Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: не завдавати шкоди довкіллю в ході власної діяльності.
Ставлення: готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та
майбутнього.
9.Дослідницька компетенція.
Уміння: Глибоко проникати у зміст художнього тексту;аналізувати образи,
особливості мови твору, логіку розвитку подій.
Ставлення: потреба читання високохудожніх творів елітарної літератури.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентності («Особливості романтизму як художнього
напряму, його естетичні принципи», «Гофман – багатогранний митецьромантик. «Крихітка Цахес» - шедевр романтичної казки-новели» );
• розвитку компетентності («Специфіка романтизму Гофмана у казці
«Крихітка Цахес», «Протистояння митця Балтазара та філістера Цахеса» );
• перевірки та оцінювання досягнення компетентності (тести, написання
есе);
• корекції основних компетентності ( аналіз тестових завдань, виправлення
власних помилок);
• комбінований урок («Історична основа та романтичний міф у поемі
Байрона «Мазепа». Риси романтичного героя в образі Мазепи» ).
Міжпредметні проєкти:
38

Зарубіжна література- українська література, зарубіжна література –
іноземна мова, зарубіжна література – історія. («Микола Гоголь – російський і
український письменник», «Читаємо Байрона в оригіналі», «Романтизм як
своєрідна реакція на Французьку революцію»).
Іноземна мова
Завдання іноземних мов у реалізації мети базової загальної середньої
освіти
Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та
емоційно-ціннісного компонентів і створюється на засадах оволодіння
іноземною мовою у контексті міжкультурної парадигми, що передбачає
навчання мови народу, який нею спілкується, та ознайомлення з його культурою.
Такий підхід зумовлює формування готовності до міжкультурної комунікації у
межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною
програмою. Після закінчення 9-го класу учні загальноосвітнього навчального
закладу, які вивчають першу іноземну мову, досягають рівня А2+, учні
спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови – рівня В1, а ті,
хто оволодіває другою іноземною мовою, – рівня А2. Ці рівні характеризують
результати навчальних досягнень у кожному виді мовленнєвої діяльності та
узгоджуються із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.
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 мети базової загальної середньої освіти
У процесі навчання іншомовного спілкування комплексно реалізуються
освітня, виховна і розвивальна функції.
Освітня функція спрямована на:
• усвідомлення учнями значення іноземної мови для життя у
мультилінгвальному та полікультурному світовому просторі;
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• оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни
виучуваної мови;
• залучення учнів до діалогу культур (рідної та іншомовної);
• розуміння власних індивідуальних особливостей як психофізіологічних засад
для оволодіння іноземною мовою;
• усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять, за допомогою якої
спримається дійсність;
• формування вміння використовувати в разі потреби різноманітні стратегії
для задоволення власних іншомовних комунікативних намірів (працювати з
підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами
тощо).
Виховна функція сприяє:
• формуванню в учнів позитивного ставлення до іноземної мови як засобу
спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його
культури, звичаїв і способу життя;
• розвитку культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому
суспільстві;
• емоційно-ціннісному ставленню до всього, що нас оточує;
• розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися
нею як засобом спілкування.
Розвивальна функція сприяє розвитку в учнів:
• мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;
• готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;
• потребу подальшого самовдосконалення у сфері використання іноземної
мови;
• здатності переносити знання й уміння у нову ситуацію шляхом виконання
проблемнопошукової діяльності.
Компетентнісний потенціал галузі «Іноземні мови»
Провідним засобом реалізації вказаної мети є компетентнісний підхід до
організації навчання у загальноосвітній школі на основі ключових
компетентностей як результату навчання.
№
Ключові
Компоненти
з/п
компетентності
1 Спілкування
Уміння:
державною (і
• використовувати українознавчий компонент в усіх
рідною
видах
у разі відмінності) мовленєвої діяльності;
мовами
• 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,
мизбагачуємо рідну;
• готовність до міжкультурного діалогу
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2

3

Спілкування
іноземними
мовами
Математична
компетентність

4

Основні
компетентності у
природничих
науках
і технологіях

5

Інформаційно
цифрова
компетентність

6

Уміння вчитися
упродовж життя

Реалізується через предметні компетентності
Уміння:
• 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.
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
Уміння:
• вивчати іноземну мову з використанням спеціальних
програмних засобів, ігор, соціальних мереж;
• створювати інформаційні об’єкти іноземними мовами;
• спілкуватися іноземною мовою з використанням
інформаційнокомунікаційних технологій;
• застосовувати ІКТ для пошуку, обробки, аналізу та
підготовки
інформації відповідно до поставлених завдань.
Ставлення:
• готовність дотримуватись авторських прав та
мережевого
етикету.
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
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7

Ініціативність і
підприємливість

8

Соціальна та
громадянська
компетентності

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.
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.
Уміння:
• формулювати власну позицію;
• співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись
іноземною
мовою;
• розв’язувати конфлікти у комунікативних ситуаціях;
•
переконувати,
аргументовувати,
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;
• проактивність в утвердженні демократичних
цінностей;
• усвідомлення необхідності володіння іноземними
мовами для
підвищення власного добробуту;
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9

Обізнаність та
самовираження у
сфері культури

10

Екологічна
грамотність і
здорове життя

11

Дослідницька
компетентність

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.
Уміння:
• розвивати екологічне мислення під час опрацюванні
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.
Уміння: здатність здійснювати дослідницьку діяльність
з метою отримання нових знань, поєднувати уміння,
навички та досвід дослідника, бачити та виокремлювати
проблему,
висловлювати
припущення
про
її
розв’язання.
Ставлення: готовність до змін, бажання співпрацювати,
усвідомлення можливої діяльності в нестандартних
ситуаціях, здатність до творчості, здатність до
самостійного пошуку розв’язку нових проблем.
Навчальні ресурси: збирання і аналіз бази даних,
діалоги, диспути, мультимедійні презентації до
проєктних робіт, наукові учнівські конференції,
диспути.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і
підприємливість, екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та
громадянська компетентності можуть формуватися відразу 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
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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, у загальноосвітніх
навчальних закладах, а також під час вивчення другої іноземної мови. Діяльність
та уміння із змістових ліній добираються відповідно до комунікативної потреби,
тематики ситуативного спілкування, віку 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 й навколишнього середовища 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 свою 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 і таке інше).
Засобами іноземних мов учнів орієнтують на:
• уміння обговорювати окремі питання економічної та господарської діяльності,
а також своєї ролі у сучасному технологічному середовищі;
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• уміння розповідати про перспективи свого професійного вибору;
• готовність до прояву своєї обізнаності та свого ставлення до фінансових
можливостей сучасних професій
• уміння пояснювати особливості ощадливості та грамотного розподілу
фінансів/грошей.
Англійська мова 8 клас
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
Розуміє короткі прості тексти на знайомі теми конкретного типу, побудовані
на основі широковживаного мовного матеріалу, пов’язаного з побутом і
навчанням.
Спілкується досить легко у реальних та умовних комунікативних ситуаціях,
якщо співрозмовник допоможе в разі необхідності. Веде прості повсякденні
розмови без надмірних зусиль; ставить запитання і відповідає на запитання,
обмінюється думками та інформацією на близькі/знайомі теми у передбачуваних
повсякденних ситуаціях
Описує або представляє людей, розпорядок дня, смаки та уподобання у вигляді
короткого зв’язного висловлення, побудованого з простих фраз і речень. Пише
низку простих фраз і речень, з’єднаних простими конекторами/ сполучниками,
напр., «та/і/й», «але/проте», «тому, що».
Виконує і реагує на основні мовленнєві функції, такі як запит, надання та
обмін інформацією, а також вираження простими засобами своїх поглядів і
ставлень.
Спілкується просто, але ефективно, використовуючи загальновживані вирази
та дотримуючись загальноприйнятих норм комунікативної поведінки:
• здійснює спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною
навчальною програмою;
• розуміє на слух зміст автентичних текстів;
• читає і розуміє автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем
розуміння змісту;
• здійснює спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених
завдань;
• адекватно використовує досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших
навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння
іноземною мовою;
• використовує у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови
дефіциту наявних мовних засобів;
• критично оцінює інформацію та використовувати її для різних потреб;
• висловлює свої думки, почуття та ставлення;
• ефективно взаємодіє з іншими усно, письмово та за допомогою засобів
електронного спілкування;
• обирає й застосовує доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних
потреб;
• ефективно користується навчальними стратегіями для самостійного
вивчення іноземних мов.
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною мовою
Уміння: використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої
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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 компетентність.
Уміння: 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.
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 інформаційнокомунікаційних 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; 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
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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; 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 проєкти, 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.
11. Дослідницька компетентність
Уміння: здатність здійснювати дослідницьку діяльність з метою отримання
нових знань, діалоги, диспути, поєднувати уміння, навички та досвід дослідника,
бачити та виокремлювати проблему, висловлювати припущення про її
розв’язання.
Ставлення: готовність до змін, бажання співпрацювати, усвідомлення
можливої діяльності в нестандартних ситуаціях, здатність до творчості, здатність
до самостійного пошуку розв’язку нових проблем.
Навчальні ресурси: збирання і аналіз бази даних, діалоги, дискусії, проєкти,
мультимедійні презентації до проєктних робіт, наукові учнівські конференції,
диспути.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування мовної і мовленнєвознавчої компетенції (Теми: Спорт; Листзапрошення; Довкілля та відпочинок; Освіта; Аргументативний твір; Мистецтво;
Транспорт);
• удосконалення мовної і мовленнєвої компетенції (Теми: Герундій;
Інфінітив; Вираження контрасту, доповнення та заперечення; Засоби вираження
мети; Дієприкметники теперішнього й минулого часів; Написання рецензії на
фільм/книгу; Пасивний стан);
• формування мовленнєвої компетенції (Теми: Особливості вживання
герундія й інфінітива в синтаксичних конструкціях; Конструкція neither … nor;
Сполучні слова для вираження зв’язків типу positive addition, negative addition;
Вираження майбутньої дії; Прикметники й прислівники);
• формування комунікативної компетенції (Теми: Улюблений вид спорту;
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Вираження причинно-наслідкових зв’язків в усному мовленні; Кооперативний
метод навчання; Обговорення парків розваг; Запит дозволу в діалогічній
взаємодії);
• перевірки рівня володіння всіма видами мовленнєвої діяльності;
• урок корекції основних компетентностей (Теми: Типові помилки у вживанні
герундія; Корекція навичок вживання сполучних слів; Типові помилки у
вживанні прийменників; Удосконалення навичок вживання часових форм
дієслова; Корекція навичок правопису);
• комбінований урок (Теми: Складні погодні умови; Комп’ютер у
навчальному процесі; Переваги й недоліки різних видів транспорту);
• нестандартні уроки:
• урок-семінар (теми: Проблеми сучасного суспільства; Сучасні методи
навчання учнів);
• урок-конференція (теми: Раціональне використання природніх ресурсів;
Твори сучасної літератури);
• урок – рольова гра (теми: Шкільні правила; Замовлення квитків; Проведення
екскурсії з гідом);
• міжпредметний інтегрований урок (теми: Рідкісні види тварин (англійська
мова – біологія); Сучасні технології і винаходи: високотехнологічний прогрес чи
загроза людства (англійська мова – інформатика); Сонети Шекспіра в перекладі
та оригіналі (англійська мова – світова література);
• урок-круглий стіл (теми: Олімпійські й параолімпійські ігри; Охорона
довкілля в Україні; Типи освітніх закладів);
• урок-змагання (теми: Екзотичні види спорту; Створення театральної афіші);
• урок-проєкт (теми: Здоровий спосіб життя; Впровадження нових предметів
у школі);
• урок-інтерв’ю (теми: Інтерв’ю з відомим українським спортсменом;
Інтерв’ю з представниками цікавих професій);
• урок-подорож (теми: Візит до навчального закладу; Місця для проведення
дозвілля у м. Луцьку).
Міжпредметні проєкти
Проведення усіх вище згаданих уроків на різних інтернет порталах.
• асоціативного мислення тощо;
• називає найвидатніших митців музичного мистецтва; характеризує їх
творчу спадщину;
• оцінює внесок митців у світову музичну культуру, розкриваючи свої
враження від творів за допомогою виразного мовлення;
• називає провідні імена з історії театрального мистецтва; характеризує
творчість видатних діячів; аналізує театр як виразник складних почуттів людини.
• розробляє індивідуальні та колективні проєкти з мистецтва різних епох;
• застосовує зв’язки між різними видами мистецтва у художньо-творчій
діяльності;
• висловлює особистісно-ціннісне ставлення щодо мистецтва різних стилів,
виявляє комунікативні вміння в процесі обговорення різних явищ мистецтва в
групах, виконує проєкти з мистецтва;
• виконує творчі роботи та індивідуальні або колективні мистецькі проєкти з
використанням традиційних і комп’ютерних технологій, Google Forms, Google
Classroom;
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• бере активну участь у дискусіях, ліцейських культурно-мистецьких заходах;
• мислить творчо, генерує нові ідеї й ініціативи та втілює їх у життя для
підвищення власного добробуту і для розвитку суспільства та держави.
Англійська мова 9 клас
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
• Спілкується просто, але ефективно, використовуючи загальновживані
вирази та дотримуючись загальноприйнятих норм комунікативної поведінки.
• Спілкується досить легко у реальних та умовних комунікативних ситуаціях,
якщо співрозмовник допоможе в разі необхідності. Веде прості повсякденні
розмови без надмірних зусиль; ставить запитання і відповідає на запитання,
обмінюється думками та інформацією на близькі/знайомі теми у передбачуваних
повсякденних ситуаціях.
• Пише особисті листи й записки, пов'язані зі сферою нагальних потреб.
• Володіє базовим лінгвістичним діапазоном, який дозволяє вправлятися у
повсякденних передбачуваних ситуаціях, хоча зміст висловлення може
страждати через хезітаційні паузи для пошуку слів.
• Має достатній словниковий запас для ведення типової повсякденної бесіди
у знайомих ситуаціях і на знайомі теми.
• Вживає прості структури правильно, але може допускати елементарні
помилки. Зазвичай те, що він/вона хоче сказати, є зрозумілим.
• Вимова в цілому досить зрозуміла, але співрозмовник може час від часу
перепитувати.
• Розуміє основний зміст чіткого нормативного мовлення, зокрема короткі
розповіді на знайомі теми, що регулярно зустрічаються у школі, на дозвіллі
тощо.
• 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 теми, пов'язані з повсякденним життям (напр., сім'я, хобі,
навчання, подорож, останні новини).
• Розуміє короткі прості тексти на знайомі теми конкретного типу, побудовані
на основі широковживаного мовного матеріалу, пов’язаного з побутом і
навчанням.
• Веде прості повсякденні розмови без надмірних зусиль; ставить запитання і
відповідає на запитання, обмінюється думками та інформацією на
близькі/знайомі теми у передбачуваних повсякденних ситуаціях.
• Пише особисті листи й записки, пов'язані зі сферою нагальних потреб.
• Описує або представляє людей, розпорядок дня, смаки та уподобання у
вигляді короткого зв’язного висловлення, побудованого з простих фраз і речень.
• Пише прості зв'язні тексти на різноманітні знайомі теми у межах своєї сфери
інтересів, зв'язуючи низку окремих коротких елементів у лінійну послідовність.
• Усвідомлює основні правила ввічливості та діє у відповідності до них.
• Усвідомлює і звертає увагу на найважливіші відмінності між звичаями,
звичками, правилами поводження, цінностями та ідеалами, характерними для
власної спільноти та країни виучуваної мови.
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• Володіє достатнім лінгвістичним діапазоном з достатнім лексичним запасом
для висловлювання на такі теми, як сім’я, хобі та інтереси, подорож, останні
новини.
• Має достатній словниковий запас для висловлювання з деякою нерішучістю
на більшість повсякденних тем: сім’я, хобі та інтереси, навчання, подорож,
останні новини.
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною мовою
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 компетентність
Уміння: 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.
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 інформаційнокомунікаційних 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
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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; 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 проєкти, 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.
11. Дослідницька компетентність
Уміння: здатність здійснювати дослідницьку діяльність з метою отримання
нових знань, поєднувати уміння, навички та досвід дослідника, бачити та
виокремлювати проблему, висловлювати припущення про її розв’язання.
Ставлення: готовність до змін, бажання співпрацювати, усвідомлення
можливої діяльності в нестандартних ситуаціях, здатність до творчості, здатність
до самостійного пошуку розв’язку нових проблем.
Навчальні ресурси: збирання і аналіз бази даних, мультимедійні презентації до
проєктних робіт, наукові учнівські конференції, диспути.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування мовної і мовленнєвознавчої компетенції (Теми: Спорт; Листзапрошення; Довкілля та відпочинок; Освіта; Аргументативний твір; Мистецтво;
Транспорт);
• удосконалення мовної і мовленнєвої компетенції (Теми: Герундій;
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Інфінітив; Вираження контрасту, доповнення та заперечення; Засоби вираження
мети; Дієприкметники теперішнього й минулого часів; Написання рецензії на
фільм/книгу; Пасивний стан);
• формування мовленнєвої компетенції (Теми: Особливості вживання
герундія й інфінітива в синтаксичних конструкціях; Конструкція neither … nor;
Сполучні слова для вираження зв’язків типу positive addition, negative addition;
Вираження майбутньої дії; Прикметники й прислівники);
• формування комунікативної компетенції (Теми: Улюблений вид спорту;
Вираження причинно-наслідкових зв’язків в усному мовленні; Кооперативний
метод навчання; Обговорення парків розваг; Запит дозволу в діалогічній
взаємодії);
• перевірки рівня володіння всіма видами мовленнєвої діяльності;
• урок корекції основних компетентностей (Теми: Типові помилки у вживанні
герундія; Корекція навичок вживання сполучних слів; Типові помилки у
вживанні прийменників; Удосконалення навичок вживання часових форм
дієслова; Корекція навичок правопису);
• комбінований урок (Теми: Складні погодні умови; Комп’ютер у
навчальному процесі; Переваги й недоліки різних видів транспорту);
• нестандартні уроки:
• урок-семінар (теми: Проблеми сучасного суспільства; Сучасні методи
навчання учнів);
• урок-конференція (теми: Раціональне використання природніх ресурсів;
Твори сучасної літератури);
• урок – рольова гра (теми: Шкільні правила; Замовлення квитків; Проведення
екскурсії з гідом);
• міжпредметний інтегрований урок (теми: Рідкісні види тварин (англійська
мова – біологія); Сучасні технології і винаходи: високотехнологічний прогрес чи
загроза людства (англійська мова – інформатика); Сонети Шекспіра в перекладі
та оригіналі (англійська мова – світова література);
• урок-круглий стіл (теми: Олімпійські й параолімпійські ігри; Охорона
довкілля в Україні; Типи освітніх закладів);
• урок-змагання (теми: Екзотичні види спорту; Створення театральної афіші);
• урок-проєкт (теми: Здоровий спосіб життя; Впровадження нових предметів
у школі);
• урок-інтерв’ю (теми: Інтерв’ю з відомим українським спортсменом;
Інтерв’ю з представниками цікавих професій);
• урок-подорож (теми: Візит до навчального закладу; Місця для проведення
дозвілля у м. Луцьку).
Міжпредметні проєкти
Проведення усіх вище згаданих уроків на різних інтернет порталах.
• асоціативного мислення тощо;
• називає найвидатніших митців музичного мистецтва; характеризує їх
творчу спадщину;
• оцінює внесок митців у світову музичну культуру, розкриваючи свої
враження від творів за допомогою виразного мовлення;
• називає провідні імена з історії театрального мистецтва; характеризує
творчість видатних діячів; аналізує театр як виразник складних почуттів людини.
• розробляє індивідуальні та колективні проєкти з мистецтва різних епох;
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• застосовує зв’язки між різними видами мистецтва у художньо-творчій
діяльності;
• висловлює особистісно-ціннісне ставлення щодо мистецтва різних стилів,
виявляє комунікативні вміння в процесі обговорення різних явищ мистецтва в
групах, виконує проєкти з мистецтва;
• виконує творчі роботи та індивідуальні або колективні мистецькі проєкти з
використанням традиційних і комп’ютерних технологій, Google Forms, Google
Classroom;
• бере активну участь у дискусіях, ліцейських культурно-мистецьких заходах;
• мислить творчо, генерує нові ідеї й ініціативи та втілює їх у життя для
підвищення власного добробуту і для розвитку суспільства та держави.
Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення
• Комп’ютерне обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор,
мультифункціональний пристрій.
• Набір навчальних таблиць.
• Навчальна література: збірники тестових завдань, художня література
англійською мовою.
• Добірка відео-уроків.
• Проведення відео-уроків.
• Тестування у Google форматі
• Журнал « Іноземні мови у школі».
• Розробки онлайн завдань для перевірки та оцінювання досягнення
компетентностей у Google форматі.
Освітня галузь Суспільствознавство
Історія України 8-9 класи
Очікувані результати:
Здобувач освіти
• характеризує історичні процеси;
• визначає причини і наслідки історичних явищ;
• розташовує в хронологічній послідовності події;
• показує на карті об’єкти, пов’язані з історичним матеріалом;
• обґрунтовує власні судження;
• зіставляє типові процеси і явища європейської та української історії
Раннього Нового часу;
• аналізує і визначає сутність історичного документу;
• розпізнає пам’ятки українського мистецтва;
• визначає особливості історичного періоду;
• встановлює цивілізаційні здобутки українського суспільства.
Предметні компетенції
№
Ключові
Компоненти
з/п компетентності
1
Спілкування
Уміння: доступно і переконливо висловлювати думки,
державною
(і використовувати виражальні можливості мови для
рідною, в разі опису подій минулого і сучасності, реагувати мовними
відмінності)
засобами на соціальні й культурні явища; розпізнавати
мовами
мовні засоби впливу, розрізняти техніки переконування
та маніпуляції; вести аргументовану дискусію на
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2

3

4

відповідну тематику; читати і розуміти перекладені та
адаптовані українською літературною мовою писемні
джерела, авторські публікації на історичні й соціальнополітичні теми; творити українською мовою (усно і
письмово) тексти історичного та соціального змісту.
Ставлення: повага до української як державної / рідної
(у разі відмінності) мови, зацікавлення її розвитком,
розуміння цінності кожної мови; критичне сприймання
інформації історичного та суспільно-політичного
характеру; толерантне ставлення до альтернативних
висловлювань інших людей.
Навчальні ресурси: доповідь, виступ, дискусія.
Спілкування
Уміння: читати і розуміти науково-популярні публікації
іноземними
та художні твори історичного змісту іноземною мовою;
мовами
знаходити потрібну інформацію про світ іноземними
мовами; створювати іноземною мовою інформацію про
минуле й сучасні суспільні (зокрема культурні) процеси
в Україні; спілкуватися з однолітками, які
представляють різні країни, для взаємообміну знаннями
з історії.
Ставлення:
інтерес
до
історії
культурного,
економічного й суспільно-політичного життя країн
регіону, Європи і світу.
Навчальні ресурси: іншомовні науково-популярні
публікації, адаптовані художні твори іноземною мовою.
Математична
Уміння: оперувати цифровими даними, математичними
компетентність поняттями для пізнання і пояснення минулого й
сучасних суспільних подій, явищ і процесів;
перетворювати джерельну інформацію з однієї форми в
іншу (текст, графік, таблиця, схема тощо); будувати
логічні ланцюжки подій, вчинків; використовувати
статистичні матеріали у вивченні історії.
Ставлення: прагнення обирати раціональні способи
пояснення подій минулого, причин і можливих шляхів
розв’язання
сучасних
соціальних,
політичних,
економічних проблем.
Навчальні ресурси: джерела із статистичними даними у
формі діаграм, таблиць, графіків тощо.
Основні
Уміння: пояснювати та оцінювати вплив природного
компетентності у середовища на життя людини в окремі історичні
природничих
періоди; розкривати зміст і значення господарських,
науках
і промислових, наукових і науково-технічних революцій,
технологіях
вплив на суспільне життя технологій, технічних
винаходів і наукових теорій.
Ставлення: сталий інтерес до науково-технічного
прогресу та здобутків природничих наук; визнання
цінності природних ресурсів для сьогодення та
майбутніх поколінь, готовність раціонально їх
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використовувати в повсякденному житті; сміливо
реагувати на ризики екологічних загроз, долучаючись до
громадських акцій на захист природи.
Навчальні
ресурси:
матеріали
про
розвиток
природничих наук у різні історичні періоди.
ІнформаційноУміння: використовувати цифрові технології для
цифрова
пошуку потрібної історичної та соціальної інформації, її
компетентність нагромадження, перевірки і впорядкування; створювати
вербальні й візуальні (графіки, діаграми, фільми) тексти,
мультимедійні презентації та поширювати їх; виявляти
маніпуляції інформацією соціального та історичного
змісту під час аналізу повідомлень електронних медіа;
виявляти джерела й авторів інформації, робити коректні
посилання.
Ставлення: дотримання визначених норм поведінки і
моральних правил у роботі з соціальною інформацією,
зокрема дотримання авторського права.
Навчальні ресурси: публікації на історичну, соціальнополітичну тематику, електронні інформаційні ресурси,
цифрові бібліотеки.
Уміння вчитися Уміння: визначати власні навчальні цілі в соціальній
впродовж життя сфері й галузі знань про минуле; аналізувати процес
власного навчання, відстежувати зміни у сприйнятті
інформації; знаходити й опрацьовувати джерела
соціальної та історичної інформації; критично
аналізувати й узагальнювати здобуті відомості й досвід.
Ставлення: розуміння соціальної ролі освіти в
минулому і тепер, відкритість до сталого самонавчання,
бажання ділитися знаннями з іншими.
Навчальні ресурси: матеріали, в яких відображено
алгоритми опрацювання інформації соціального та
історичного змісту.
Ініціативність і Уміння: використовувати досвід пізнання історії для
підприємливість вибору дійових життєвих стратегій; виявляти
можливості й загрози для майбутньої професійної та
підприємницької діяльності, аналізуючи світовий досвід
та уроки минулого; працювати для загального добра
громади; генерувати нові ідеї, оцінювати переваги і
ризики, вести перемовини, працювати самостійно і в
групі; планувати, організовувати, реалізовувати
індивідуальні
чи
командні
проєкти
(зокрема
дослідницько-пошукового характеру), представляти їх
результати.
Ставлення: готовність використовувати досвід історії
для
самопізнання
й
досягнення
добробуту;
усвідомлення важливості дотримання етичних норм
підприємницької діяльності та потреби розвитку
соціально відповідального бізнесу; зважений підхід до
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ухвалення рішень, що несуть ризики, ґрунтований на
досвіді минулого і сучасного соціального життя.
Навчальні ресурси: біографії історичних постатей,
відомих
підприємців-меценатів,
які
розвивали
українську культуру.
Соціальна
та Уміння: критично аналізувати джерела масової
громадянська
інформації для протистояння деструктивним і
компетентності маніпулятивним
технікам
впливу;
знаходити
переконливі історичні приклади вирішення конфліктів;
працювати в групі, досягати порозуміння та
налагоджувати співпрацю, використовуючи власний і
чужий, зокрема взятий з історії, досвід; бути активним і
відповідальним членом громадянського суспільства, що
знає права людини і вміє їх захищати; ухвалювати
зважені рішення, спрямовані на розвиток місцевої
громади і суспільства, використовуючи знання з історії
та
інших
соціальних
дисциплін;
ефективно
співпрацювати з іншими, ініціювати та реалізовувати
проєкти екологічного, соціального характеру.
Ставлення: ідентифікування себе як особистості й
громадянина України; усвідомлення цінності людини (її
життя, здоров’я, честі й гідності, недоторканності й
безпеки); співпереживання за долю рідних і близьких,
інших осіб, що потребують допомоги і підтримки;
пошанування досвіду й цінностей власного й інших
народів, держав, релігій і культур; толерантне
сприйняття і ставлення до життєвої позиції іншого;
волонтерство, підтримка громадських проєктів та
ініціатив.
Навчальні ресурси: Конституція України, міжнародні
правові акти, біографії історичних постатей, сучасна
публіцистика.
Обізнаність та Уміння: образно мислити та уявляти; інтерпретувати
самовираження у твори мистецтва; розвивати власну національносфері культури
культурну ідентичність у сучасному багатокультурному
світі; окреслювати основні тенденції розвитку культури
в минулому та сьогоденні; використовувати мистецькі
артефакти для пізнання минулого, осмислювати твори
мистецтва в історичному контексті; зіставляти
досягнення української культури з іншими культурами;
виявляти вплив культури на особу та розвиток
цивілізації.
Ставлення: свідоме збереження і розвиток власної
національної культури, повага до культур інших
народів; відповідальна поведінка та піклування про
пам’ятки української і світової культури; відкритість до
міжкультурного діалогу.
56

10

11.

Навчальні ресурси: твори мистецтва, творчі проєкти,
інтерактивні заняття в музеях, галереях тощо.
Екологічна
Уміння: змінювати навколишній світ засобами
грамотність
і сучасних технологій без шкоди для середовища; уміння
здорове життя
надавати допомогу собі й тим, хто її потребує;
ухвалювати рішення, обмірковуючи альтернативи і
прогнозуючи наслідки для здоров’я, добробуту і безпеки
людини; регулярно практикувати фізичну діяльність,
демонструвати рухові вміння й навички з фізичної
культури та використовувати їх у різних життєвих
ситуаціях.
Ставлення: відповідальне ставлення до свого здоров’я
та здоров’я інших людей; дотримання моральноетичних і правових норм, правил екологічної поведінки
в довкіллі; ціннісне ставлення до навколишнього
середовища як до потенційного джерела здоров’я,
добробуту та безпеки людини і спільноти, усвідомлення
важливості
бережливого
природокористування,
відповідальність за власну діяльність у природі;
усвідомлення значення здоров’я для самовираження та
соціальної взаємодії.
Навчальні ресурси: соціальні /екологічні проєкти;
моделювання соціальних ситуацій, зокрема впливу
природного та техногенного середовища на здоров’я і
безпеку людини; мультимедійні презентації до проєктів
щодо добробуту, здоров’я і безпеки; інформація про
історію спортивного руху в Україні.
Дослідницька
Уміння: здатність здійснювати дослідницьку діяльність
компетентність з метою отримання нових знань, поєднувати уміння,
навички та досвід дослідника, бачити та виокремлювати
проблему,
висловлювати
припущення
про
її
розв’язання.
Ставлення:
готовність
до
змін,
бажання
співпрацювати, усвідомлення можливої діяльності в
нестандартних ситуаціях, здатність до творчості, до
самостійного пошуку розв’язку нових проблем.
Навчальні ресурси: збирання і аналіз бази даних,
мультимедійні презентації до проєктних робіт, наукові
учнівські конференції, диспути.

Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентності: «Люблінська унія 1569 року та її вплив на
українське суспільство», «Походження українського козацтва»;
• розвитку компетентності: «Реформи митрополита Петра Могили», «Битва
під Берестечком і Білоцерківський договір»;
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• перевірки та/або оцінювання досягнення компетентності: «Становлення
козацтва», «Національно-визвольна війна українського народу»;
• комбінований: «Заселення і розвиток Слобідської України», «Запорозьке
козацтво. Іван Сірко».
Міжпредметні проєкти:
Історія України – українська література: «Українські народні думи».
Історія України – українська мова: «Українські козаки: історія і сучасність.
Складання статті до Вікіпедії».
Всесвітня історія 8-9 класи
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
• показує на карті територіальні зміни в Європі;
• розкриває передумови і сутність революційних процесів;
• визначає вплив революцій на розвиток європейських країн;
• обґрунтовує історичне значення подій;
• характеризує політичний і соціально-економічний розвиток країн Європи на
Північної Америки у XIX ст.;
• встановлює синхронність подій «довгого XIX ст.»;
• пояснює місце України в геополітиці провідних країн світу;
• характеризує досягнення культури провідних країн світу;
• визначає прояви взаємодії культур народів Європи, Америки, Азії та
Африки.
Предметні компетенції
№
Ключові
Компоненти
з/п компетентності
1 Спілкування
Уміння: доступно і переконливо висловлювати
державною (і
думки, використовувати виражальні можливості мови
рідною, в разі
для опису подій минулого і сучасності, реагувати
відмінності)
мовними засобами на соціальні й культурні явища;
мовами
розпізнавати мовні засоби впливу, розрізняти техніки
переконування та маніпуляції; вести аргументовану
дискусію на відповідну тематику; читати і розуміти
перекладені та адаптовані українською літературною
мовою писемні джерела, авторські публікації на
історичні й соціально-політичні теми; творити
українською мовою (усно і письмово) тексти
історичного та соціального змісту.
Ставлення: повага до української як державної /
рідної (у разі відмінності) мови, зацікавлення її
розвитком, розуміння цінності кожної мови; критичне
сприймання інформації історичного та суспільнополітичного характеру; толерантне ставлення до
альтернативних висловлювань інших людей.
Навчальні ресурси: доповідь, виступ, дискусія.
2 Спілкування
Уміння: читати і розуміти науково-популярні
іноземними
публікації та художні твори історичного змісту
мовами
іноземною мовою; знаходити потрібну інформацію
про світ іноземними мовами; створювати іноземною
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мовою інформацію про минуле й сучасні суспільні
(зокрема культурні) процеси в Україні; спілкуватися з
однолітками, які представляють різні країни, для
взаємообміну знаннями з історії.
Ставлення: інтерес до історії культурного,
економічного й суспільно-політичного життя країн
регіону, Європи і світу.
Навчальні ресурси: іншомовні науково-популярні
публікації, адаптовані художні твори іноземною
мовою.
Математична
Уміння:
оперувати
цифровими
даними,
компетентність
математичними поняттями для пізнання і пояснення
минулого й сучасних суспільних подій, явищ і
процесів; перетворювати джерельну інформацію з
однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема
тощо); будувати логічні ланцюжки подій, вчинків;
використовувати статистичні матеріали у вивченні
історії.
Ставлення: прагнення обирати раціональні способи
пояснення подій минулого, причин і можливих
шляхів розв’язання сучасних соціальних, політичних,
економічних проблем.
Навчальні ресурси: джерела із статистичними даними
у формі діаграм, таблиць, графіків тощо.
Основні
Уміння: пояснювати та оцінювати вплив природного
компетентності у середовища на життя людини в окремі історичні
природничих
періоди; розкривати зміст і значення господарських,
науках
і промислових,
наукових
і
науково-технічних
технологіях
революцій, вплив на суспільне життя технологій,
технічних винаходів і наукових теорій.
Ставлення: сталий інтерес до науково-технічного
прогресу та здобутків природничих наук; визнання
цінності природних ресурсів для сьогодення та
майбутніх поколінь, готовність раціонально їх
використовувати в повсякденному житті; сміливо
реагувати на ризики екологічних загроз, долучаючись
до громадських акцій на захист природи.
Навчальні ресурси: матеріали про розвиток
природничих наук у різні історичні періоди.
ІнформаційноУміння: використовувати цифрові технології для
цифрова
пошуку потрібної історичної та соціальної
компетентність
інформації,
її
нагромадження,
перевірки
і
впорядкування; створювати вербальні й візуальні
(графіки, діаграми, фільми) тексти, мультимедійні
презентації та поширювати їх; виявляти маніпуляції
інформацією соціального та історичного змісту під
час аналізу повідомлень електронних медіа; виявляти
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джерела й авторів інформації, робити коректні
посилання.
Ставлення: дотримання визначених норм поведінки
і моральних правил у роботі з соціальною
інформацією, зокрема дотримання авторського права.
Навчальні ресурси: публікації на історичну,
соціально-політичну
тематику,
електронні
інформаційні ресурси, цифрові бібліотеки.
Уміння вчитися Уміння: визначати власні навчальні цілі в соціальній
впродовж життя
сфері й галузі знань про минуле; аналізувати процес
власного навчання, відстежувати зміни у сприйнятті
інформації; знаходити й опрацьовувати джерела
соціальної та історичної інформації; критично
аналізувати й узагальнювати здобуті відомості й
досвід.
Ставлення: розуміння соціальної ролі освіти в
минулому і тепер, відкритість до сталого
самонавчання, бажання ділитися знаннями з іншими.
Навчальні ресурси: матеріали, в яких відображено
алгоритми опрацювання інформації соціального та
історичного змісту.
Ініціативність
і Уміння: використовувати досвід пізнання історії для
підприємливість
вибору дійових життєвих стратегій; виявляти
можливості й загрози для майбутньої професійної та
підприємницької діяльності, аналізуючи світовий
досвід та уроки минулого; працювати для загального
добра громади; генерувати нові ідеї, оцінювати
переваги і ризики, вести перемовини, працювати
самостійно і в групі; планувати, організовувати,
реалізовувати індивідуальні чи командні проєкти
(зокрема
дослідницько-пошукового
характеру),
представляти їх результати.
Ставлення: готовність використовувати досвід
історії для самопізнання й досягнення добробуту;
усвідомлення важливості дотримання етичних норм
підприємницької діяльності та потреби розвитку
соціально відповідального бізнесу; зважений підхід
до ухвалення рішень, що несуть ризики, ґрунтований
на досвіді минулого і сучасного соціального життя.
Навчальні ресурси: біографії історичних постатей,
відомих підприємців-меценатів, які розвивали
українську культуру.
Соціальна
та Уміння: критично аналізувати джерела масової
громадянська
інформації для протистояння деструктивним і
компетентності
маніпулятивним
технікам
впливу;
знаходити
переконливі
історичні
приклади
вирішення
конфліктів; працювати в групі, досягати порозуміння
та налагоджувати співпрацю, використовуючи
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власний і чужий, зокрема взятий з історії, досвід; бути
активним і відповідальним членом громадянського
суспільства, що знає права людини і вміє їх захищати;
ухвалювати зважені рішення, спрямовані на розвиток
місцевої громади і суспільства, використовуючи
знання з історії та інших соціальних дисциплін;
ефективно співпрацювати з іншими, ініціювати та
реалізовувати проєкти екологічного, соціального
характеру.
Ставлення: ідентифікування себе як особистості й
громадянина України; усвідомлення цінності людини
(її життя, здоров’я, честі й гідності, недоторканності й
безпеки); співпереживання за долю рідних і близьких,
інших осіб, що потребують допомоги і підтримки;
пошанування досвіду й цінностей власного й інших
народів, держав, релігій і культур; толерантне
сприйняття і ставлення до життєвої позиції іншого;
волонтерство, підтримка громадських проєктів та
ініціатив.
Навчальні ресурси: Конституція України, міжнародні
правові акти, біографії історичних постатей, сучасна
публіцистика.
Обізнаність
та Уміння: образно мислити та уявляти; інтерпретувати
самовираження у твори мистецтва; розвивати власну національносфері культури
культурну
ідентичність
у
сучасному
багатокультурному світі; окреслювати основні
тенденції розвитку культури в минулому та
сьогоденні; використовувати мистецькі артефакти для
пізнання минулого, осмислювати твори мистецтва в
історичному контексті; зіставляти досягнення
української культури з іншими культурами; виявляти
вплив культури на особу та розвиток цивілізації.
Ставлення: свідоме збереження і розвиток власної
національної культури, повага до культур інших
народів; відповідальна поведінка та піклування про
пам’ятки української і світової культури; відкритість
до міжкультурного діалогу.
Навчальні ресурси: твори мистецтва, творчі проєкти,
інтерактивні заняття в музеях, галереях тощо.
Екологічна
Уміння: змінювати навколишній світ засобами
грамотність
і сучасних технологій без шкоди для середовища;
здорове життя
уміння надавати допомогу собі й тим, хто її потребує;
ухвалювати рішення, обмірковуючи альтернативи і
прогнозуючи наслідки для здоров’я, добробуту і
безпеки людини; регулярно практикувати фізичну
діяльність, демонструвати рухові вміння й навички з
фізичної культури та використовувати їх у різних
життєвих ситуаціях.
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Дослідницька
компетентність

Ставлення: відповідальне ставлення до свого
здоров’я та здоров’я інших людей; дотримання
морально-етичних і правових норм, правил
екологічної поведінки в довкіллі; ціннісне ставлення
до навколишнього середовища як до потенційного
джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і
спільноти, усвідомлення важливості бережливого
природокористування, відповідальність за власну
діяльність у природі; усвідомлення значення здоров’я
для самовираження та соціальної взаємодії.
Навчальні ресурси: соціальні / екологічні проєкти;
моделювання соціальних ситуацій, зокрема впливу
природного та техногенного середовища на здоров’я і
безпеку людини; мультимедійні презентації до
проєктів щодо добробуту, здоров’я і безпеки;
інформація про історію спортивного руху в Україні.
Уміння: здатність здійснювати дослідницьку
діяльність з метою отримання нових знань,
поєднувати уміння, навички та досвід дослідника,
бачити та виокремлювати проблему, висловлювати
припущення про її розв’язання.
Ставлення:
готовність
до
змін,
бажання
співпрацювати, усвідомлення можливої діяльності в
нестандартних ситуаціях, здатність до творчості,
здатність до самостійного пошуку розв’язку нових
проблем.
Навчальні ресурси: збирання і аналіз бази даних,
мультимедійні презентації до проєктних робіт,
наукові учнівські конференції, диспути.

Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей: «Причини і передумови Великих
географічних відкриттів», «Королівська реформація в Англії»;
• розвитку компетентностей: «Економічний занепад та політична криза в Речі
Посполитій», «Контрреформація в Європі»;
• перевірки та/або оцінювання досягнення компетентності: «Держави
Західної Європи», «Великі географічні відкриття»;
• комбінований урок: «Початок промислової революції», «Смутний час.
Початок династії Романових».
Міжпредметні проєкти:
Всесвітня історія – художня культура: «Стилі та напрями мистецтва».
Всесвітня історія – зарубіжна література: «Епоха Відродження (Ренесансу) в
Європі. Гуманізм».
Правознавство
Очікувані результати
Здобувач освіти:
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• Розуміє мету і завдання курсу;
• Оперує юридичними термінами;
• Пояснює особливості розвитку суспільства і держави;
• Самостійно чи в групі досліджує особливості функціонування державних
інституцій;
• Аналізує й визначає проблеми формування демократичного політичного
режиму, правової та соціальної держави;
• Добирає юридичну інформацію з надійних джерел, оцінює її достовірність,
критично аналізує та застосовує в життєвих ситуаціях, зокрема і в навчанні;
• Дотримується морально-етичних і правових норм;
• Розуміє суть прав людини і важливість їх захисту в сучасному світі.
Предметні компетентності
Інформаційна
Уміння здобувача освіти працювати із джерелами права та юридичними
документами, користуватися підручником із правознавства, довідковою
літературою (зокрема, енциклопедичною), мережею Інтернет тощо для
самостійного пошуку правової інформації; здатність аналізувати й
систематизувати інформацію правового змісту, складаючи плани, тези, таблиці
та схеми, користуватися зразками юридичних документів
Логічна
Уміння здобувача освіти визначати та застосовувати теоретичні правові
поняття, терміни, категорії для аналізу й пояснення правових явищ, процесів,
подій державно-правової дійсності; здатність визначати причинно-наслідкові
зв’язки, сутність і значення правових явищ, процесів і подій, пов’язаних із
правом, суть і форми зв’язків особи й суспільства, суспільства та держави,
держави й особи; уміння аналізувати, синтезувати, порівнювати й узагальнювати
інформацію правового змісту
Аксіологічна
Уміння здобувача освіти формулювати емоційно-ціннісне ставлення до права
як суспільного явища, що задовольняє інтереси й потреби суспільства, окреслює
бажані ідейно-ціннісні налаштування; здатність висловлювати власні оцінні
судження, оперуючи такими категоріями, як справедливість, право, демократія,
свобода, права людини на основі здобутих знань та з урахуванням
загальнолюдських і національних цінностей, власної системи цінностей; уміння
формулювати обґрунтовану думку щодо суспільних проблем, пов’язаних із
правом
Практично-поведінкова
Уміння здобувача освіти представляти правові теоретичні знання в різних
формах (усній, письмовій, графічній тощо), використовувати їх для виконання
практичних завдань, аналізу й розв’язання правових завдань і ситуацій,
визначати й обирати альтернативні підходи та рішення; уміння здійснювати й
пояснювати вибір моделі поведінки в повсякденних життєвих ситуаціях на
підставі норм права й положень законодавства, реалізувати їх у різних видах
правовідносин; здатність визначати, у яких ситуаціях потрібно звертатися за
правовою допомогою до правника; усвідомлення відповідальності за власну
поведінку.
Дослідницька
Уміння: здатність здобувача освіти виконувати дослідницькі навчальні
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завдання;
здійснювати якісний аналіз документальних джерел;
оцінювати достовірність описаних у різних джерелах досліджень суспільногуманітарних об’єктів та явищ, закономірностей;
здійснювати інтерпретацію та аналіз отриманих результатів досліджень;
визначати суспільно-гуманітарну проблему і пропонувати шляхи її
розв’язання;
добирати та узагальнювати необхідний для дослідження матеріал;
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між одинокими явищами,
об’єктами та загальними правилами, законами.
Ставлення: розв’язувати творчі завдання, метод вирішення яких повністю або
частково невідомий (евристичність);
творчо вирішувати будь-які завдання (креативність);
переходити від одного типу завдань до іншого як у своїй сфері знань, так і в
суміжних (інтелектуальна мобільність);
відкидати застарілі знання і використовувати ті з них, які зберігають цінність
(розумність);
мислити неупереджено, не будучи залежним від традиційних методів, не бути
запопадливими перед авторитетами (незалежність мислення);
моделювати у свідомості найнесподіваніші ідеї під кутом зору своєї проблеми
(відкритість інтелекту).
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
 Формування компетентностей: («Основний закон держави», «Органи
державної влади в Україні»);
 Розвитку компетентностей: («Правопорушення», «Права і свободи
людини. Громадянство України»);
 Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей: («Влаштування
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування»,
«Особливості
адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх»);
 Корекція основних компетентностей: («Власність неповнолітніх»,
«Ігровий суд»);
 Комбінований урок: («Джерела права», «Конституційні права, свободи та
обов’язки людини і громадянина»).
 Навчально-практичні заняття, екскурсії, уроки-семінари.
Міжпредметні проєкти:
Правознавство – громадянська освіта «Механізми захисту прав людини і прав
дитини»
Освітня галузь Мистецтво
Мистецтво 8 клас
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
• інтерпретує зміст творів мистецтва різних видів і стилів відповідно до
соціокультурного контексту;
• розробляє індивідуальні та колективні проєкти з мистецтва різних епох
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• застосовує зв’язки між різними видами мистецтва у художньо-творчій
діяльності;
• висловлює особистісно-ціннісне ставлення щодо мистецтва різних стилів,
виявляє комунікативні вміння в процесі обговорення різних явищ мистецтва в
групах, виконує проєкти з мистецтва;
• здійснює самостійну пошукову діяльність щодо мистецтва різних стилів,
використовує музейні матеріали;
• виконує творчі роботи та індивідуальні або колективні мистецькі проєкти з
використанням традиційних і комп’ютерних технологій;
• бере активну участь у дискусіях, ліцейських культурно-мистецьких заходах;
• мислить творчо, генерує нові ідеї й ініціативи та втілює їх у життя для
підвищення власного добробуту і для розвитку суспільства та держави.
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною мовою
Уміння: висловлювати свої почуття та переживання від сприймання творів
мистецтва; брати участь у дискусіях, обговореннях на теми мистецтва, чітко
формулювати судження щодо мистецтва й мистецьких явищ; ділитися своїми
творчими ідеями, почуттями, коментувати й оцінювати власну художньо-творчу
діяльність і творчість інших.
Ставлення: усвідомлення загальнолюдських цінностей, національної
самобутності через мистецтво, готовність до їхнього поширення.
2. Математична компетентність
Уміння: аналізувати твори мистецтва, розуміти логіку художньої форми;
здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій, відтворення
перспективи, створення об’ємно-просторових композицій, визначення метру,
запису ритму тощо.
Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку математики й мистецтва на прикладах
творів різних видів мистецтва.
3. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: спостерігати, досліджувати і відтворювати в художніх образах
довкілля та явища природи засобами мистецтва; використовувати нові технічні
засоби для втілення художніх ідей, застосовувати знання із природничих наук
(акустики, оптики, хімії тощо).
Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання
довкілля як об’єкта для художньо-образної інтерпретації.
4. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: застосовувати сучасні цифрові технології, Google Forms, Google
Classroom; добирати й опрацьовувати потрібну інформацію (зображення, текст,
аудіо, відео) для пізнання, творення мистецтва у пошуково-дослідній і
соціокультурній діяльності.
Ставлення: усвідомлення можливостей використання сучасних цифрових
технологій для художньо-творчого самовираження та віртуальних мистецьких
подорожей.
5. Уміння вчитися впродовж життя
Уміння: визначати власні художні інтереси та потреби; планувати й
організовувати свій час для пізнання, сприймання, творення мистецтва чи
самовираження через мистецтво; раціонально використовувати час для
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задоволення культурних потреб, здобувати, опрацьовувати мистецьку
інформацію.
Ставлення: усвідомлення власного рівня опанування художньої інформації,
самооцінювання досягнень і помилок, готовність до пошуку нових шляхів для
художньо-творчого розвитку.
6. Соціальна і громадянська компетентності
Уміння: ефективно співпрацювати з іншими, зокрема для реалізації
громадських мистецьких проєктів; творити (самостійно чи в команді) естетичне
середовище.
Ставлення: усвідомлення своєї причетності до соціокультурних і суспільних
процесів, розуміння своєї національної ідентичності завдяки пізнанню
українського мистецтва в контексті світового, дбайливе ставлення до народних
традицій, мистецтва рідного краю, власної культури і надбань інших культур;
розуміння значущості мистецтва для суспільного розвитку; гордість за здобутки
українців у мистецькій діяльності.
7. Обізнаність і самовираження у сфері культури
Уміння: розвивати власну емоційно-почуттєву сферу на основі сприймання
мистецтва та художньо-творчої діяльності; аналізувати, інтерпретувати, давати
естетичну оцінку творам різних видів мистецтва та довкілля; створювати
художні образи засобами різних видів мистецтва.
Ставлення: пошана до національної культури; повага і толерантне ставлення
до культурного розмаїття світу; усвідомлення потреби збереження художнього
надбання людства.
8. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: використовувати мистецтво для вираження власних емоцій, почуттів,
переживань та впливу на власний емоційний стан.
Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання
довкілля як об’єкта для художньо-образної інтерпретації.
9. Ініціативність і підприємливість
Уміння: критично оцінювати й інтерпретувати явища культури минулого і
сучасності, розуміючи роль традицій та інновацій; працювати в команді для
пошуку вирішення художньо-творчих завдань; презентувати власні твори,
пропонувати ідеї, шляхи розв’язання творчих завдань, оцінювати і визначати
свої сильні і слабкі сторони.
Ставлення: ініціативність щодо участі в мистецьких заходах, прагнення до
творчої самореалізації (відчуття потреби бути учасником мистецьких заходів і
подій), відповідальність за особистий і колективний результат.
10. Дослідницька компетентність
Уміння: здатність здобувача освіти виконувати дослідницькі навчальні завдання,
шукати, аналізувати інформацію мистецького характеру, критично оцінюючи її;
порівнювати об’єкти та явища, інформацію, отриману з різних джерел,
встановлювати причинно наслідкові зв’язки між одиночними явищами,
об’єктами та загальними правилами, законами; добирати та узагальнювати
необхідний для дослідження матеріал.
Ставлення: поцінування краси й багатства мистецтва світу; усвідомлення ролі
мистецтва у розвитку та самоствердженні особистості; здатність до творчості;
добирати та узагальнювати необхідний для дослідження матеріал;
відповідальність за ухвалення виважених рішень під час реалізації проєктів і
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дослідницьких завдань; допитливість і спостережливість, готовність до
інновацій.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентності «Стилі та напрями мистецтва стародавніх епох
і цивілізацій: античний, візантійський, романський, готика, Ренесанс»;
• розвитку компетентності «Мистецтво класицизму», «Романтизм»;
• перевірки та оцінювання досягнення компетентності «Мистецтво епохи
Відродження», « Реалізм у мистецтві»;
• корекції основних компетентності «Реалізм у мистецтві»;
• комбінований урок «Мистецтво Середньовіччя», « Мистецтво бароко».
Навчально-практичні заняття, екскурсії, уроки-семінари.
Міжпредметні проєкти:
Мистецтво - українська мова та література: створення і оформлення
ліцейських музейних колекцій, художніх галерей, мистецьких віталень;
Мистецтво-технології: виконувати творчі роботи та індивідуальні або
колективні мистецькі проєкти з використанням традиційних і комп’ютерних
технологій; використовувати комп’ютерні технології для віртуальних екскурсій,
презентації результатів проєктної діяльності.
Мистецтво 9 клас
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
• розуміє особливості стилів і напрямів мистецтва (імпресіонізм та
постімпресіонізм, різновиди модернізму і постмодернізму);
• знає спадщину видатних діячів вітчизняного мистецтва;
• планує виконання проєктів у процесі художньо-творчої і соціокультурної
діяльності;
• створює живописні, графічні та декоративні композиції у різних стилях і
напрямах;
• застосовує знання про стилі та напрями мистецтва для самореалізації;
• усвідомлює значення загальнолюдських, естетичних і художніх цінностей,
транслятором яких є мистецтво різних регіонів світу;
• усвідомлює і оцінює роль людини у створенні історичної і культурної
спадщини України та світу;
• оцінює твори видатних діячів мистецтва України й світу;
• інтерпретує й порівнює твори мистецтва різних стилів і напрямів;
• розуміє форми збереження культурної спадщини, роль музеїв та медіа у
поширенні мистецтва;
• розуміє значущість мистецтва в діалозі культур;
• класифікує твори мистецтва різних видів, жанрів, стилів і напрямів;
• аналізує й критично оцінює сучасні явища культури, зокрема телебачення і
рекламу;
• уміє створювати ескізи рекламної продукції вітчизняного виробництва;
• використовує комп’ютерні технології, Google Forms, Google Classroom ,
ресурси Інтернету, для віртуальних екскурсій музеями України та світу, для
виконання проєктів;
• застосовує набуті художні знання і вміння для саморозвитку, естетизації
середовища;
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• здійснює самостійну пошуково-дослідну діяльність щодо мистецьких явищ
різних стилів і напрямів, використовує комп’ютерні технології для віртуальних
екскурсій, презентації результатів проєктної діяльності; створює і оформлює
ліцейські музейні колекцій, художні галерей, мистецькі вітальні;
• бере активну участь у дискусіях, ліцейських культурно-мистецьких заходах;
• виявляє особистісно-ціннісне ставлення до художніх явищ сучасності,
висловлює аргументовані оцінки;
• застосовує зв’язки між різними видами мистецтва у художньо-творчій
діяльності;
• виконує творчі роботи та індивідуальні або колективні мистецькі проєкти з
використанням традиційних і комп’ютерних технологій;
• самостійно інтерпретує зміст творів мистецтва різних видів і стилів,
розуміючи їх значення для розвитку культури;
• мислить творчо, генерує нові ідеї й ініціативи та втілює їх у життя для
підвищення власного добробуту і для розвитку суспільства та держави.
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною мовою
Уміння: висловлювати свої почуття та переживання від сприймання творів
мистецтва; брати участь у дискусіях, обговореннях на теми мистецтва, чітко
формулювати судження щодо мистецтва й мистецьких явищ; ділитися своїми
творчими ідеями, почуттями, коментувати й оцінювати власну художньо-творчу
діяльність і творчість інших.
Ставлення: усвідомлення загальнолюдських цінностей, національної
самобутності через мистецтво, готовність до їхнього поширення.
2. Математична компетентність
Уміння: аналізувати твори мистецтва, розуміти логіку художньої форми;
здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій, відтворення
перспективи, створення об’ємно-просторових композицій, визначення метру,
запису ритму тощо.
Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку математики й мистецтва на прикладах
творів різних видів мистецтва.
3. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: спостерігати, досліджувати і відтворювати в художніх образах
довкілля та явища природи засобами мистецтва; використовувати нові технічні
засоби для втілення художніх ідей, застосовувати знання із природничих наук
(акустики, оптики, хімії тощо).
Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання
довкілля як об’єкта для художньо-образної інтерпретації.
4. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: застосовувати сучасні цифрові технології, Google Forms, Google
Classroom; добирати й опрацьовувати потрібну інформацію (зображення, текст,
аудіо, відео) для пізнання, творення мистецтва у пошуково-дослідній і
соціокультурній діяльності.
Ставлення: усвідомлення можливостей використання сучасних цифрових
технологій для художньо-творчого самовираження та віртуальних мистецьких
подорожей.
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5. Уміння вчитися впродовж життя
Уміння: визначати власні художні інтереси та потреби; планувати й
організовувати свій час для пізнання, сприймання, творення мистецтва чи
самовираження через мистецтво; раціонально використовувати час для
задоволення культурних потреб, здобувати, опрацьовувати мистецьку
інформацію.
Ставлення: усвідомлення власного рівня опанування художньої інформації,
самооцінювання досягнень і помилок, готовність до пошуку нових шляхів для
художньо-творчого розвитку.
6. Соціальна і громадянська компетентності
Уміння: ефективно співпрацювати з іншими, зокрема для реалізації
громадських мистецьких проєктів; творити (самостійно чи в команді) естетичне
середовище.
Ставлення: усвідомлення своєї причетності до соціокультурних і суспільних
процесів, розуміння своєї національної ідентичності завдяки пізнанню
українського мистецтва в контексті світового, дбайливе ставлення до народних
традицій, мистецтва рідного краю, власної культури і надбань інших культур;
розуміння значущості мистецтва для суспільного розвитку; гордість за здобутки
українців у мистецькій діяльності.
7. Обізнаність і самовираження у сфері культури
Уміння: розвивати власну емоційно-почуттєву сферу на основі сприймання
мистецтва та художньо-творчої діяльності; аналізувати, інтерпретувати, давати
естетичну оцінку творам різних видів мистецтва та довкілля; створювати
художні образи засобами різних видів мистецтва.
Ставлення: пошана до національної культури; повага і толерантне ставлення
до культурного розмаїття світу; усвідомлення потреби збереження художнього
надбання людства.
8. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: використовувати мистецтво для вираження власних емоцій, почуттів,
переживань та впливу на власний емоційний стан.
Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання
довкілля як об’єкта для художньо-образної інтерпретації.
9. Ініціативність і підприємливість
Уміння: критично оцінювати й інтерпретувати явища культури минулого і
сучасності, розуміючи роль традицій та інновацій; працювати в команді для
пошуку вирішення художньо-творчих завдань; презентувати власні твори,
пропонувати ідеї, шляхи розв’язання творчих завдань, оцінювати і визначати
свої сильні і слабкі сторони.
10. Дослідницька компетентність.
Уміння: здатність здобувача освіти виконувати дослідницькі навчальні завдання,
шукати, аналізувати інформацію мистецького характеру, критично оцінюючи її;
порівнювати об’єкти та явища, інформацію, отриману з різних джерел,
встановлювати причинно наслідкові зв’язки між одиночними явищами,
об’єктами та загальними правилами, законами; добирати та узагальнювати
необхідний для дослідження матеріал.
Ставлення: поцінування краси й багатства мистецтва світу; усвідомлення ролі
мистецтва у розвитку та самоствердженні особистості; здатність до творчості;
добирати та узагальнювати необхідний для дослідження матеріал;
69

відповідальність за ухвалення виважених рішень під час реалізації проєктів і
дослідницьких завдань; допитливість і спостережливість, готовність до
інновацій.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентності «Стилі та напрями мистецтва», «Телебачення:
реальний та ілюзорний світ», « Кінематограф: цілісність зображення і звуку»;
• розвиток компетентності «Модерн: декоративна вишуканість образів»;
• перевірки та оцінювання досягнення компетентності «Стилі та напрями
мистецтва», « Епоха постмодернізму»;
• корекції основних компетентності «Стилі та напрями мистецтва»;
• комбінований урок «Модерн: декоративна вишуканість образів», « Епоха
постмодернізму»;
• урок-екскурсія «Музей, картинна галерея: збереження, презентація і
популяризація мистецької спадщини»;
Міжпредметні проєкти:
Мистецтво- українська мова та література: створення і оформлення ліцейських
музейних колекцій, художніх галерей, мистецьких віталень.
Мистецтво-технології: виконувати творчі роботи та індивідуальні або
колективні мистецькі проєкти з використанням традиційних і комп’ютерних
технологій; використовувати комп’ютерні технології для віртуальних екскурсій,
презентації результатів проєктної діяльності.
Освітня галузь Математика
Змістове наповнення програми галузі математика реалізує компетентністний
підхід до навчання, спрямований на формування системи відповідних знань,
навичок, досвіду, здібностей і ставлення, яка дає змогу обґрунтовано судити про
застосування математики в реальному житті, визначає готовність випускника
закладу до успішної діяльності в різних сферах, його соціалізації, самореалізації
особистості.
Створення новітніх програм обумовлене необхідністю організації навчання в
нових реаліях. Важливою умовою формування компетентностей є діяльнісна
спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних
видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також
практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати
виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови
для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і
встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних
ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності.
Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в
освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме:
змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх
використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень
їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального
матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду
застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.
Програми галузі математика покликані для організації навчання предметів,
передбачають підготовку здобувачів освіти в органічному поєднанні з
вивченням всіх природничих предметів, міжпредметну інтеграцію на основі
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застосування математичних методів (зокрема, методу математичного
моделювання), бо у природничих науках, особливо фізичній, математика є не
лише галуззю загальноосвітніх знань, а й методом наукового пізнання.
Провідним засобом реалізації завдань математичної освіти є запровадження
компетентнісного підходу в освітній процес закладу загальної середньої освіти
шляхом формування предметних і ключових компетентностей.
Предметні компетентності
1. Спілкування державною мовою
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.
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 просторові 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.
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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 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.
7. Ініціативність і підприємливість
Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати,
ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії практичності,
ефективності та точності, щоб обрати найкраще 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: аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати
аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, вносити
свою частку в роботу групи для вирішення проблеми; 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.
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;
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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: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати
аргументи та змінювати думку на основі доказів; 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: налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного
переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби
із дискримінацією.
Навчальні ресурси: задачі соціально-економічного, екологічного змісту;
задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя.
11. Дослідницька компетентність
Уміння: продукувати нові ідеї, виконувати дослідницькі навчальні завдання за
визначеними алгоритмами, здійснювати дослідницьку діяльність, спрямовану на
одержання нових знань, пошук шляхів їх застосування, нестандартне
розв’язування дослідницьких задач.
Ставлення: формування цінностей та особистісних якостей, що забезпечить
дослідницьку культуру, академічну доброчесність і готовність до дослідницької
діяльності, вимогливість до якості власних досліджень, дисциплінованість та
продуктивність у дослідницькій діяльності, сміливість у відстоюванні власних
думок та поглядів, здатність приймати раціональні рішення та висовувати
гіпотези, толерантно ставитись до критики, інших поглядів і думок.
Навчальні ресурси: дослідницькі навчальні завдання, задачі, пов’язані зі
встановленням невідомих раніше ознак, властивостей, характеристик, створення
проєктів, пов’язаних з дослідно-експериментальною діяльністю.
Такі ключові компетентності, як вміння вчитися, ініціативність і
підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та
громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх
навчальних предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних
ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток»,
«Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість і
фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності
застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.
Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних
компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів, їх необхідно
враховувати при формуванні шкільного середовища життєдіяльності.
Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які
допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають
здатність застосовувати отримані знання у різних життєвих ситуаціях.
Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед:
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• 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 проєкти. Роль
навчальних предметів при навчанні наскрізних тем – різна і залежить від цілей і
змісту навчального предмета та від того, наскільки тісно пов’язаний із
конкретною наскрізною темою той чи інший предметний цикл;
• через предмети за вибором;
• через спеціальні курси за вибором;
• через позакласну навчальну роботу.
Наскрізні лінії:
1. Наскрізна лінія «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,
проєкти тощо), яка поєднує математику з іншими навчальними предметами і
розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних
способів діяльності і думок.
Навчання математики має викликати в учнів якомога більше позитивних
емоцій, а її зміст- бути націленим на виховання порядності, старанності,
систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя
покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до
товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень. З цієї ж наскрізною лінією
пов'язані, наприклад, процентні обчислення, елементи статистики, що
дозволяють учням зрозуміти значення кількісних показників при характеристиці
суспільства і його розвитку.
3. Завданням наскрізної лінії «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
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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-ефектом», 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 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 освітнього процесу компетентнісного, діяльнісного та особистісноорієнтованого 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: змістовоінформаційних, 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.
Алгебра 8-А клас (поглиблене вивчення)
Очікувані результати
Здобувач освіти:
• Володіє математичною мовою, розуміння математичної символіки,
математичних формул і моделей як таких, що дають змогу описати загальні
властивості об’єктів, процесів та явищ;
• здатний 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;
• володіє умінням працювати з підручником, опрацьовувати математичні
тексти, шукати, використовувати додаткову навчальну інформацію,
виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки;
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• здатний оцінювати правильність і раціональність розв’язування
математичних задач;
• сформована система функціональних понять, умінь використовувати функції
та її графіки для характеристики залежності між величинами;
• сформована культура усних, письмових обчислень;
• розширено знання про число від натуральних до дійсних;
• вміє здійснювати перетворення алгебраїчних виразів, розв’язувати рівняння;
• розпізнає життєві чи предметні ситуації як задачі, що можна розв’язати
математичними методами; формулює їх математичною мовою та розв’язує,
використовуючи математичні компетентності, оцінює похибку обчислень та
інтерпретує отримані результати з урахуванням конкретних умов, змісту та цілей
предмета дослідження; застосовує математичні моделі при вивченні
природничих (фізика, астрономія, географія, економіка, хімія, біологія) та інших
навчальних предметів;
• ознайомлений із способами і методами математичних доведень;
• сформовані знання про основні геометричні величини (довжину, площу), про
способи їх вимірювання і обчислення
• розв’язує у супроводі дорослого або в групі дослідницькі навчальні
завдання (проблеми), що стосуються пошуку невідомих раніше ознак
властивостей, характеристик тіл; формулює обґрунтовані висновки щодо
варіантів розв’язання проблеми, прогнозує наслідки кожного з можливих
рішень.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Числові нерівності та їх властивості»,
«Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь», «Конгруенції за
модулем»);
• розвитку компетентностей («Теорема Вієта», «Розв’язування рівнянь, які
зводяться до квадратних»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• корекції основних компетентностей(«Розв’язування рівнянь і нерівностей з
модулем»);
• комбінований урок(«Метод заміни змінної при розв’язуванні раціональних
рівнянь», «Основна властивість раціонального дробу»);
𝑘
• інтерактивні уроки («Функція 𝑦 = »);
𝑥
• проблемний урок(«Подільність цілих чисел. Основні властивості
подільності»);
• відео уроки («Множини та операції над ними»);
• ділові ігри(«Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь, що
зводяться до квадратних»);
• конференції(«Квадратні рівняння з параметром»);
• лекція(«Формула коренів квадратного рівняння»).
Теми дослідницьких робіт:
• Квадратні рівняння в працях Аль-Хорезмі.
• Квадратні рівняння в працях Діофанта.
• Квадратні рівняння в Стародавньому Вавилоні.
• Короткий нарис діяльності Архімеда.
• Кредити – міфи і реальність.
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• Математика в календарі.
• Математика в побуті.
Міжпредметні проєкти:
Математика-фізика: «Метрична система мір (про виникнення та
вдосконалення заходів довжини, площі, об'єму)».
Математика-економіка: «Системи рівнянь в задачах економіки».
Математика-технології: «Способи знаходження наближених значень числа π».
Геометрія 8-А клас (поглиблене вивчення)
Очікувані результати
Здобувач освіти:
• розпізнає життєві чи предметні ситуації як задачі, що можна розв’язати
математичними методами; формулює їх математичною мовою та розв’язує,
використовуючи математичні компетентності, оцінює похибку обчислень та
інтерпретує отримані результати з урахуванням конкретних умов, змісту та цілей
предмета дослідження; застосовує математичні моделі при вивченні
природничих (фізика, астрономія, географія, економіка, хімія, біологія) та інших
навчальних предметів;
• логічно мислить (аналізує та порівнює, прогнозує результат, узагальнює і
систематизує, класифікує математичні об’єкти за певними властивостями,
наводить контрприклади, висуває та перевіряє гіпотези);
• користується відповідними джерелами для пошуку математичної інформації,
може самостійно її проаналізувати та передати математичну суть (в текстовій,
графічній, табличній, знаково-символьній формах);
• зображує геометричні фігури на площині, встановлює і обґрунтовує їхні
властивості;
• застосовує властивості фігур при розв’язуванні задач;
• вимірює геометричні величини, які характеризують розміщення
геометричних фігур (відстані, кути);
• знаходить кількісні характеристики фігур (площі, об’єми);
• володіє вмінням виконувати основні геометричні побудови за допомогою
геометричних інструментів (лінійки, транспортира, косинця, циркуля);
• сформовані знання про геометричні фігури на площині, їх властивості, а
також вміння застосовувати здобуті знання у навчальних і життєвих ситуаціях;
• розпізнає геометричні тіла, встановлює і обґрунтовує їхні найпростіші
властивості.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей(«Ознак подібності трикутників», «Поняття
площі многокутника. Площа прямокутника»);
• розвитку компетентностей («Вписаний кута його властивості»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• корекції основних компетентностей («Вписані і описані чотирикутника:
розв’язування задач»);
• комбінований урок(«Теорема Менелая», «Метод площ»);
• інтерактивні уроки («Узагальнена теорема Фалеса», «Властивості медіани
та бісектриси трикутника»);
• проблемний урок («Властивості паралелограма»);
• ділові ігри(«Розв’язування прямокутних трикутників»);
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• конференції («Чотирикутники: розв’язування задач»);
• лекція(«Теорема Птолемея»).
Теми дослідницьких робіт:
Піфагор і його теорема.
Піфагор і його школа.
Чотирикутники на кожному кроці.
Чудові точки трикутника.
Міжпредметні проєкти:
Математика-біологія: Червона книга на координатній площині.
Алгебра 8-Б клас
Очікувані результати
Здобувач освіти:
• володіє математичною мовою, розуміння математичної символіки,
математичних формул і моделей як таких, що дають змогу описати загальні
властивості об’єктів, процесів та явищ;
• здатний 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;
• володіє умінням працювати з підручником, опрацьовувати математичні
тексти, шукати, використовувати додаткову навчальну інформацію,
виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки;
• здатний оцінювати правильність і раціональність розв’язування
математичних задач;
• сформована система функціональних понять, умінь використовувати
функції та її графіки для характеристики залежності між величинами;
• виконує математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних формах,
дії з відсотками, наближені обчислення тощо), раціонально поєднуючи усні,
письмові, інструментальні обчислення;
• виконує тотожні перетворення алгебраїчних виразів;
• ознайомлений із способами і методами математичних доведень.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей(«Основна властивість дробу»);
• розвитку компетентностей («Додавання і віднімання дробів з однаковими
знаменниками»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• корекції основних компетентностей («Раціональні рівняння як математична
модель реальних ситуацій»);
• повторення, узагальнення та систематизації знань («Квадратний тричлен,
його корені. Розкладання квадратного тричлена на множники»);
• міжпредметний інтегрований урок («Стандартний вигляд числа»);
• комбінований урок («Розв’язування квадратних рівнянь»);
• конференції («Піднесення дробу до степеня»);
• інтерактивні уроки («Скорочення дробів»);
• проблемний урок («Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні
корені»);
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• віртуальні мандрівки («Додавання і віднімання дробів з різними
знаменниками»);
• уроки-дослідження («Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних»);
• розв’язування ситуаційних задач («Степінь з цілим показником та його
властивості»);
• уроки-практикуми («Тотожні перетворення раціональних виразів»).
Геометрія 8-Б клас
Очікувані результати
Здобувач освіти:
• володіє математичною мовою, розуміння математичної символіки,
математичних формул і моделей як таких, що дають змогу описати загальні
властивості об’єктів, процесів та явищ;
• здатний 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;
• володіє умінням працювати з підручником, опрацьовувати математичні
тексти, шукати, використовувати додаткову навчальну інформацію,
виокремлювати головне, аналізувати, робити висновки;
• здатний оцінювати правильність і раціональність розв’язування
математичних задач;
• володіє вмінням виконувати основні геометричні побудови за допомогою
геометричних інструментів (лінійки, транспортира, косинця, циркуля);
• сформовані знання про геометричні фігури на площині, їх властивості, а
також вміння застосовувати здобуті знання у навчальних і життєвих ситуаціях;
• ознайомлений із способами і методами математичних доведень;
• зображує геометричні фігури, встановлює і обґрунтовує їхні властивості;
застосовує властивості фігур при розв’язуванні задач; вимірює геометричні
величини, які характеризують розміщення геометричних фігур (кути), знаходить
кількісні характеристики фігур (площі).
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Чотирикутник та його елементи. Сума кутів
чотирикутника»);
• розвитку компетентностей («Ромб, його властивості»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• корекції основних компетентностей;
• міжпредметний інтегрований урок («Співвідношення між сторонами і кутами
прямокутного трикутника»);
• комбінований урок («Перша ознака подібності трикутників»);
• конференції («Піднесення дробу до степеня»);
• інтерактивні уроки («Середні пропорційні відрізки в прямокутному
трикутнику»);
• проблемний урок («Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні
корені»);
• віртуальні мандрівки («Теорема Піфагора»);
• уроки-дослідження («Площі многокутників»);
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• розв’язування ситуаційних задач («Вписані і описані многокутники»);
• уроки-практикуми («Розв’язування прямокутних трикутників»).
Алгебра 9-А клас (поглиблене вивчення)
Очікувані результати
Здобувач освіти:
• розпізнає життєві чи предметні ситуації як задачі, що можна розв’язати
математичними методами; формулює їх математичною мовою та розв’язує,
використовуючи математичні компетентності, оцінює похибку обчислень та
інтерпретує отримані результати з урахуванням конкретних умов, змісту та цілей
предмета дослідження; застосовує математичні моделі при вивченні
природничих (фізика, астрономія, географія, економіка, хімія, біологія) та інших
навчальних предметів;
• логічно мислить (аналізує та порівнює, прогнозує результат, узагальнює і
систематизує, класифікує математичні об’єкти за певними властивостями,
наводить контрприклади, висуває та перевіряє гіпотези); володіє алгоритмами та
евристиками;
• користується
відповідними джерелами для пошуку математичної
інформації, може самостійно її проаналізувати та передати математичну суть (в
текстовій, графічній, табличній, знаково-символьній формах);
• виконує математичні розрахунки, раціонально поєднуючи усні та письмові
обчислення, використовує електронні обчислювальні пристрої;
• виконує тотожні перетворення алгебраїчних виразів під час розв’язування
різних задач (рівнянь, нерівностей, їх систем);
• аналізує графіки функціональних залежностей, досліджує їхні властивості;
• використовує властивості елементарних функцій для аналізу та опису
реальних явищ, фізичних процесів, залежностей;
• досліджує властивості елементарних функцій, будує їх графіки і розв’язує
нескладні прикладні задачі;
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей(«Функції. Властивості функції», «Числові
послідовності. Способи задання числових послідовностей»);
• розвитку компетентностей («Графік рівняння з двома змінними», «Нерівність
Коші-Буняковського»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• корекції основних компетентностей(«Відсоткові розрахунки. Формула
складних відсотків»);
• комбінований урок («Метод інтервалів»);
• інтерактивні уроки («Графічні методи розв’язування систем рівнянь з двома
змінними»);
• проблемний урок(«Розв’язування нерівностей другого степеня з однією
змінною»);
• ділові ігри («Випадкова подія. Ймовірність випадкової події»);
• конференції («Доведення нерівностей»);
• лекція(«Метод математичної індукції»).
Теми дослідницьких робіт:
• Історія розвитку вчення про рівняння.
• Методи розв’язування рівнянь 4 степеня.
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•
•
•

На правильному шляху по сходинках прогресії.
Нерівності з параметрами.
Нерівності і системи нерівностей з двома змінними.
Розв’язування задач на суміші і сплави.
Міжпредметні проєкти:
Математика-фізика: Квадратична функція у фізиці.
Математика-географія: «Статистичні дані. Способи подання даних. Вибірка»
Геометрія 9-А клас (поглиблене вивчення)
Очікувані результати
Здобувач освіти:
• розпізнає життєві чи предметні ситуації як задачі, що можна розв’язати
математичними методами; формулює їх математичною мовою та розв’язує,
використовуючи математичні компетентності, оцінює похибку обчислень та
інтерпретує отримані результати з урахуванням конкретних умов, змісту та цілей
предмета дослідження; застосовує математичні моделі при вивченні
природничих (фізика, астрономія, географія, економіка, хімія, біологія) та інших
навчальних предметів;
• логічно мислить (аналізує та порівнює, прогнозує результат, узагальнює і
систематизує, класифікує математичні об’єкти за певними властивостями,
наводить контрприклади, висуває та перевіряє гіпотези); володіє алгоритмами та
евристиками;
• користується відповідними джерелами для пошуку математичної інформації,
може самостійно її проаналізувати та передати математичну суть (в текстовій,
графічній, табличній, знаково-символьній формах);
• зображує геометричні фігури на площині, встановлює і обґрунтовує їхні
властивості;
• застосовує властивості фігур при розв’язуванні задач;
• вимірює геометричні величини, які характеризують розміщення
геометричних фігур (відстані, кути);
• знаходить кількісні характеристики фігур (площі, об’єми);
• розпізнає геометричні тіла, встановлює і обґрунтовує їхні найпростіші
властивості.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Синус, косинус, тангенс і котангенс як
функції кута від 0 до 180», «Загальне рівняння прямої»);
• розвитку компетентностей («Формула відстані між точками з заданими
координатами», «Скалярний добуток векторів та його властивості»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• корекції основних компетентностей («Розв’язування трикутників»);
• комбінований урок («Теорема косинусів та наслідки з неї», «Теорема синусів
та наслідки з неї»);
• інтерактивні уроки («Побудова правильних многокутників»);
• проблемний урок («Поділ відрізка в заданому відношенні»);
• конференції («Застосування перетворень подібності та гомотетії до
розв’язування задач»);
• лекція(«Скалярні і векторні величини. Поняття вектора»).
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Алгебра 9-Б клас
Очікувані результати
Здобувач освіти:
• розпізнає життєві чи предметні ситуації як задачі, що можна розв’язати
математичними методами; формулює їх математичною мовою та розв’язує,
використовуючи математичні компетентності, оцінює похибку обчислень та
інтерпретує отримані результати з урахуванням конкретних умов, змісту та цілей
предмета дослідження; застосовує математичні моделі при вивченні
природничих (фізика, астрономія, географія, економіка, хімія, біологія) та інших
навчальних предметів;
• логічно мислить (аналізує та порівнює, прогнозує результат, узагальнює і
систематизує, класифікує математичні об’єкти за певними властивостями,
наводить контрприклади, висуває та перевіряє гіпотези); володіє алгоритмами та
евристиками;
• користується відповідними джерелами для пошуку математичної інформації,
може самостійно її проаналізувати та передати математичну суть (в текстовій,
графічній, табличній, знаково-символьній формах);
• виконує математичні розрахунки, раціонально поєднуючи усні та письмові
обчислення, використовує електронні обчислювальні пристрої;
• володіє мовою алгебри, виконує тотожні перетворення алгебраїчних виразів
під час розв’язування різних задач (рівнянь, нерівностей, їх систем), моделює за
допомогою рівнянь реальні ситуації, пояснює здобуті результати;
• аналізує графіки функціональних залежностей, досліджує їхні властивості;
використовує властивості елементарних функцій для аналізу та опису реальних
явищ, фізичних процесів, залежностей;
• володіє методами математичного аналізу в обсязі, що дозволяє досліджувати
властивості елементарних функцій, будувати їх графіки і розв’язувати нескладні
прикладні задачі;
• обчислює ймовірності випадкових подій, оцінює шанси їх настання, аналізує
випадкові величини та знаходить їх найпростіші характеристики, розуміє
значення головних статистичних показників, обирає оптимальні рішення.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Числові нерівності. Основні властивості
числових нерівностей», «Числові послідовності. Способи задання числових
послідовностей»);
• розвитку компетентностей («Графік рівняння з двома змінними», «Нерівність
Коші-Буняковського»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• корекції основних компетентностей («Відсоткові розрахунки. Формула
складних відсотків»);
• комбінований урок («Метод інтервалів»);
• інтерактивні уроки («Графічні методи розв’язування систем рівняннь з двома
змінними»);
• проблемний урок («Розв’язування нерівностей другого степеня з однією
змінною»);
• ділові ігри («Випадкова подія. Ймовірність випадкової події»).
Теми дослідницьких робіт:
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• види рівнянь і способи їх вирішення;
• додатки математики в економіці;
• загадки арифметичної прогресії;
• застосування властивостей квадратичної функції при вирішенні завдань;
• ймовірність отримання позитивної позначки при написанні тестової
контрольної роботи шляхом вгадування правильної відповіді;
• інформація, кібернетика і математика;
• на правильному шляху по сходинках прогресії;
• нестандартні завдання з алгебри;
• нестандартні рішення рівнянь;
• «Парабола і я».
Міжпредметні проєкти:
Математика-фізика: Метрична система мір (про виникнення та застосування
довжини, площі, об'єму).
Математика-економіка: Розв’язування задач з економіки системами рівнянь.
Теми проєктів:
• прогресії в нашому житті;
• прості і складні відсотки;
• частота і ймовірність подій.
Геометрія 9-Б клас
Очікувані результати
Здобувач освіти:
• розпізнає життєві чи предметні ситуації як задачі, що можна розв’язати
математичними методами; формулює їх математичною мовою та розв’язує,
використовуючи математичні компетентності, оцінює похибку обчислень та
інтерпретує отримані результати з урахуванням конкретних умов, змісту та цілей
предмета дослідження;
• логічно мислить (аналізує та порівнює, прогнозує результат, узагальнює і
систематизує, класифікує геометричні об’єкти за певними властивостями,
наводить контрприклади, висуває та перевіряє гіпотези); володіє алгоритмами та
евристиками;
• користується відповідними джерелами для пошуку математичної інформації,
може самостійно її проаналізувати та передати математичну суть (в текстовій,
знаково-символьній формах);
• виконує математичні розрахунки, раціонально поєднуючи усні та письмові
обчислення, використовує електронні обчислювальні пристрої;
• зображує геометричні фігури, встановлює і обґрунтовує їхні властивості;
застосовує властивості фігур при розв’язуванні задач; вимірює геометричні
величини, які характеризують розміщення геометричних фігур (відстані, кути),
знаходить кількісні характеристики фігур (площі).
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Синус, косинус, тангенс і котангенс як
функції кута від 0 до 180», «Рівняння кола і прямої»);
• розвитку компетентностей («Формула відстані між точками з заданими
координатами», «Скалярний добуток векторів та його властивості»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• корекції основних компетентностей («Розв’язування трикутників»);
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• комбінований урок («Теорема косинусів та наслідки з неї», «Теорема синусів
та наслідки з неї», «Формули для знаходження площі трикутника»);
• інтерактивні уроки («Площа круга та його частин»);
• проблемний урок («Координати вектора. Додавання і віднімання векторів»);
• конференції («Симетрія відносно точки і прямої, поворот»).
Теми дослідницьких робіт:
- алгоритмічний підхід до вирішення геометричних завдань;
- використання тригонометричних формул при вимірювальних роботах;
- застосування векторів до доведення властивостей і ознак паралелограма;
- застосування векторів до доведення теорем про трикутники;
- золотий переріз;
- інформація, кібернетика і математика;
- літопис відкриттів у світі чисел і фігур;
- математика – цариця або слуга для інших наук;
- метод подібності в задачах на побудову;
- нестандартні завдання з геометрії;
- нестандартні способи знаходження площ деяких багатокутників.
Міжпредметні проєкти:
Математика-біологія: Геометрична біологія в червоних та чорних кольорах.
Теми проєктів:
- чим геометрія Лобачевского відрізняється від геометрії Евкліда;
- чи можна вважати світ геометрично правильним;
- функції в навколишньому світі;
- спритний циркуль.
Освітня галузь Природознавство
Географія 8-9 клас
Очікувані результати:
Учень:
 оперує основними географічними поняттями, пояснює взаємозв'язки між
природними та суспільними компонентами;
 застосовує географічні знання для пояснення та оцінювання географічних
процесів і явищ;
 має знання та уявлення про Україну як цілісну країну, в якій відбуваються
різноманітні глобальні та регіональні природні, суспільно-географічні та
екологічні процеси;
 використовує різні джерела географічної інформації – картографічні,
статистичні, геоінформаційні ресурси – для пошуку, інтерпретації і демонстрації
різноманітних географічних даних;
 виконує дії, набуті на основі застосування географічних знань і
попереднього досвіду;
 має уявлення про окремі поняття суспільно-географічного змісту;
 оцінює важливість знань про демографічні процеси для соціальноекономічного розвитку України та країн світу;
 виявляє вплив природних умов і природних ресурсів на розселення
населення;
 розуміє важливість знань з географії у розв’язанні актуальних проблем
розвитку України;
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 має базові знання про тенденції розвитку національного та світового
господарства й визначення місця України в сучасному світі;
 ознайомлений із структурою світового господарства та її відображенням в
економіці України, найважливішими глобальними проблемами людства;
 усвідомлює глобальну взаємозалежність й особисту відповідальність під час
вивчення світової економіки та національного господарства;
 розуміє значення досвіду економічного розвитку інших країн і врахування
цього досвіду для розвитку України та свого регіону;
 оцінює сучасну економічну ситуацію України, її місце серед країн світу;
 розуміє єдність та гармонію між природним середовищем, розвитком
матеріального виробництва та рівнем зростання соціальних стандартів населення
в умовах сталого розвитку;
 прогнозує вплив географії на розвиток технологій, нових напрямів
підприємництва;
 аналізує економічні, соціальні й екологічні процеси та явища на
глобальному, регіональному і локальному рівнях;
 вміє генерувати ідеї й ініціативи щодо проєктної діяльності, ефективного
використання природних ресурсів;
 розуміє роль міжнародного співробітництва у розв'язанні глобальних
проблем людства;
 має сформовані знання про безпечність товарів та послуг, споживачами
яких є школярі;
 аналізує та оцінює власні можливості у зростанні добробуту своєї родини та
держави;
 самостійно використовує різні джерела географічної інформації –
картографічні, статистичні, геоінформаційні ресурси – для пошуку, інтерпретації
і демонстрації різноманітних географічних даних;
 оцінює достовірність географічної інформації, критично аналізує та
застосовує в життєвих ситуаціях, зокрема і в навчанні;
 виявляє інтерес до наукових досліджень та відкриттів у географії;
 коректно використовує інтелектуальну власність інших, дотримується
правил академічної доброчесності;
 виконує дії, набуті на основі застосування географічних знань і
попереднього досвіду.
 застосовує знання з економічної географії у повсякденному житті.
 вміє працювати в групі над географічними дослідженнями та проєктами на
засадах співробітництва, розуміє сенс поставленого завдання, вибудовує
аргументацію;
 застосовує практичні уміння і навички самостійної роботи, що сприяють
активній соціально відповідальній поведінці у географічному просторі країни;
 самостійно оцінює рівень впливу людини на природу, безпеки довкілля як
сфери життєдіяльності людини;
 усвідомлює необхідність дотримання здорового способу життя.
Предметні компетентності:
1. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: пояснювати явища в живій природі, використовуючи наукове
мислення; самостійно чи в групі досліджувати живу природу, аналізувати і
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визначати проблеми довкілля; оцінювати значення географії для сталого
розвитку та розв’язання глобальних проблем.
Ставлення: відповідальність за ощадне використання природних ресурсів,
екологічний стан у місцевій громаді, в Україні та світі; готовність до розв’язання
проблем, пов’язаних зі станом довкілля.
2. Математична компетентність
Уміння: застосовувати математичні методи для розв’язання географічних
проблем і задач, розуміти і використовувати математичні моделі природних та
суспільних явищ і процесів.
Ставлення: усвідомлення варіативності та значущості математичних методів у
розв’язанні географічних проблем і задач.
3. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: працювати в команді під час реалізації географічних проєктів,
застосовувати набутий досвід задля збереження власного здоров’я та здоров’я
інших, оцінювати значення географічної науки для забезпечення добробуту
людства.
Ставлення: турбота про здоров’я своє та інших людей, ціннісне ставлення до
навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та
безпеки людини і спільноти, усвідомлення важливості ощадного
природокористування, пошанування внеску кожного / кожної в досягнення
команди.
4. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для
спостереження за довкіллям, явищами і процесами в суспільстві і живій
природі;
створювати інформаційні продукти (мультимедійна презентація, блог тощо)
природничо – географічного та суспільно-географічного спрямування; шукати,
обробляти і зберігати інформацію географічного характеру, критично
оцінюючи її.
Ставлення: дотримання авторського права, етичних принципів поводження
з інформацією; усвідомлення необхідності екологічних методів і засобів
утилізації цифрових пристроїв.
5. Ініціативність і підприємливість
Уміння: генерувати ідеї й ініціативи щодо проєктної та винахідницької
діяльності, ефективного використання природних ресурсів; прогнозувати вплив
географічних процесів і закономірностей на розвиток технологій, нових
напрямів підприємництва; нівелювати ризики і використовувати можливості
для створення цінностей для себе та інших у довкіллі; керувати групою
(надихати, переконувати й залучати до діяльності, зокрема природоохоронної
чи наукової).
Ставлення: відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо діяльності
в довкіллі, під час реалізації проєктів і дослідницьких завдань.
6. Дослідницька компетентність
Уміння: здатність здобувача освіти виконувати дослідницькі навчальні
завдання, здійснювати дослідницьку діяльність, спрямовану на одержання нових
знань та пошук шляхів їх застосування; порівнювати об’єкти та явища,
інформацію, отриману з різних джерел, встановлювати причинно наслідкові
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зв’язки між одиночними явищами, об’єктами та загальними правилами,
законами; здійснювати довгострокові спостереження; добирати та
узагальнювати необхідний для дослідження матеріал; доопрацьовувати ідеї
інших; застосовувати знання з різних предметів і галузей знань для створення
нових об’єктів, ідей; застосовувати графічні, матеріальні моделі для опису
результатів експерименту; використовувати математичні або комп’ютерні
моделі для аргументації чи ілюстрації виявлених закономірностей.
Ставлення: вміння вести наукову полеміку та науковий диспут;
відповідальність за ухвалення виважених рішень під час реалізації проєктів і
дослідницьких завдань; допитливість і спостережливість, готовність до
інновацій.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Зображення України в картографічних
творах», «Формування території України» «Форми суспільної організації
виробництва», «Типи економічних систем») ;
• розвитку компетентностей («Визначення напрямків, відстаней, площ,
географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою»,
«Визначення причин відмінностей кліматичних показників та явищ», «Аналіз
секторальної моделі економіки», «Позначення на контурній карті країн «Великої
двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в сучасній типізації країн за рівнем
економічного розвитку») ;
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей («Клімат і кліматичні
ресурси. Води суходолу і водні ресурси», «Складання порівняльної
характеристики природних зон України», «Глобалізація та регіональна
економічна інтеграція», «Основні туристичні регіони світу»);
• корекції основних компетентностей («Рівнинні ландшафти, їх
різноманітність», «Демографічні процеси та статево-віковий склад населення
світу та України», «Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори на
території України», «Складники сільського господарства»);
• комбінований
урок
(«Класифікація
мінеральних
ресурсів
за
використанням»,
«Природно-заповідний
фонд
України»),
«Сільське
господарство світу», «Металургійне виробництво світу»);
• навчально-практичні заняття («Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів
України.», «Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх
точок, географічних центрів України та Європи і визначення їхніх назв»,
«Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних
засобів та пояснення чинників їх розміщення», «Позначення на контурній карті
найбільших басейнів видобування кам’яного вугілля, нафти і природного газу»);
• урок-семінар («Несприятливі погодно-кліматичні явища», «Проблеми
раціонального використання мінеральних ресурсів», «Шляхи покриття дефіциту
палива в Україні»);
• урок-дослідження («Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності
людини», «Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні», «Підприємства
добувної промисловості свого регіону», «Прояв глобальних проблем у своєму
регіоні»);
• урок-екскурсія («Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості»)
– економіка – інформатика: «Торгівельні марки Волині».
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Географія Міжпредметні проєкти:
Географія – історія: «Формування території України».
Географія – українська література: «Природа України в літературних творах».
Географія – історія - інформатика: «Демографічний портрет класу в історії
перепису нашої країни».
Географія– історія України: «Політична картина світу».
Географія – фізика – «Електрика в житті людини».
Географія – історія: «Туристичними шляхами країни».
Географія - біологія: «Заповідний куточок, який я мрію відвідати».
Біологія 8-9 класи
Очікувані результати:
Учень:
• оперує біологічними термінами, пояснює біологічні особливості природи
організму людини, вміло оперує методами біологічних досліджень;
• усвідомлює відмінність системи від її дискретних елементів та залежність
функціонування системи від взаємозвʼязків між елементами різних рівнів;
• орієнтується в різних типах хімічних зв’язків, називає властивості та функції
органічних та неорганічних сполук у живих системах;
• оцінює значення сенсорних систем для забезпечення процесів
життєдіяльності організму та зв’язку організму із зовнішнім середовищем;
• висловлює судження щодо ролі клітини як елементарної структурної одиниці
живих систем, розпізнає компоненти клітин на схемах та електронних
мікрофотографіях ;
• робить висновок про схожість процесів обміну речовин, що відбуваються в
клітинах організмів різних груп, про значення методу моделювання у вивченні
клітинних процесів;
• називає основі типи поділу клітини, фази мітозу та мейозу;
• наводить приклади біологічних систем, що перебувають на різних рівнях
організації;
• практикує методи біологічних досліджень у пізнанні окремих явищ живої
природи;
• формулює закони Менделя, називає основні форми мінливості;
• пояснює основні положення сучасної теорії еволюції, називає основні
характеристики популяції, вказує елементарні фактори еволюції;
• характеризує основні принципи біологічної систематики;
• добирає біологічну інформацію з надійних джерел, оцінює її достовірність,
критично аналізує та застосовує в життєвих ситуаціях, зокрема і в навчанні;
• називає методи селекції, завдання та основні напрями сучасної біотехнології;
• вміє організувати свій режим праці та відпочинку;
• застосовує отримані знання для надання першої невідкладної домедичної
допомоги;
• характеризує фізіологічні та функціональні системи органів людини;
• розуміє роль здорового способу життя у формуванні фізіологічного,
психічного та репродуктивного здоров’я;
• виявляє емоційно-ціннісне ставлення до довкілля, відчуває красу природи та
радість її пізнання, отримує задоволення від інтелектуальної діяльності;
• має сформоване розуміння, що людина — це частина живої природи, її
існування залежить від природних умов середовища, яке потрібно оберігати.
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Предметні компетентності:
1. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та
досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними
пристроями; пояснювати явища і процеси, що відбуваються в природі,
використовуючи наукове мислення; застосовувати знання про функціонування
організму людини для організації здорового способу життя; запобігати
хворобам.
Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови
науки, техніки та технологій, усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних
інформаційних технологіях; власна думка та позиція до вживання алкоголю,
нікотину тощо. Застосовує знання для оцінки можливих позитивних і негативних
наслідків застосування сучасних біотехнологій; висловлює судження щодо
можливості використання генетично модифікованих організмів; щодо
моральних і соціальних аспектів біологічних досліджень.
2. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: застосовувати набутий досвід задля збереження власного здоров’я та
здоров’я інших; усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на
основі різних даних; аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні
події в державі на основі різних даних; ефективно співпрацювати з іншими над
реалізацією екологічних проектів, розв’язувати проблеми довкілля, залучаючи
місцеву громаду та ширшу спільноту; застосовувати набутий досвід задля
збереження власного здоров’я та здоров’я інших.
Ставлення: турбота про здоров’я своє та інших людей, ціннісне ставлення до
навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та
безпеки людини і спільноти; розуміння природи як сукупності живих систем
різних рівнів.
3. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми;
застосовувати вміння робити обчислення, складати пропорції та обчислювати
відсотки при розв’язуванні задач з молекулярної біології та генетики; визначати
достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи;
використовувати сучасні цифрові технології та пристрої для спостереження за
довкіллям, явищами й процесами живої природи; створювати інформаційні
продукти (мультимедійна презентація, блог тощо) природничого спрямування.
Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання;
усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного
розв’язання екологічних задач.
3. Дослідницька компетентність
Уміння: шукати, обробляти та зберігати інформацію біологічного характеру,
критично оцінюючи її; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність;
описувати (усно чи письмово) експеримент, послуговуючись багатим арсеналом
мовних засобів — термінами, поняттями тощо; самостійно чи в групі
досліджувати живу природу, аналізувати й визначати проблеми довкілля;
ставити перед собою цілі й досягати їх, вибудовувати власну траєкторію
розвитку впродовж життя.
Ставлення: відвага відстоювати власну позицію; відповідальність за
ухвалення виважених рішень під час реалізації проектів і дослідницьких
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завдань; допитливість і спостережливість, готовність до інновацій.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Будова та функції репродуктивної системи»,
«Генетичний код», «Залози внутрішньої та змішаної секреції. Гормони»);
• розвитку компетентностей («Роль нуклеїнових кислот», «Мікроскопічна
будова крові», «Поняття про механізми регуляції»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей («Енергетичні
потреби організму», «Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих
організмах»);
• корекції основних компетентностей («Розв’язування елементарних вправ з
реплікації, транскрипції та трансляції», «Специфічний та неспецифічний
імунітет»);
• комбінований урок («Зсідання крові. Групи крові та переливання крові»,
«Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю», «Огляд будови скелета,
з’єднання кісток»);
• навчально-практичні заняття («Складання схем схрещування», «Визначення
типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту»);
• уроки-семінари («Профілактика захворювань нервової системи», «Роль
палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції»,
«Репродуктивне здоров’я»).
Міжпредметні проєкти:
Хімія-біологія: «Як правильно розробити раціон збалансованого харчування
?»;
Біологія-медицина: «Йододефіцит в організмі людини, його наслідки та
профілактика»;
Екологія-біологія: «Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу
в екосистемах своєї місцевості».
Біологія 8-9 класи (з поглибленим вивченням)
Очікувані результати:
Учень:
• оперує біологічними термінами, пояснює біологічні особливості природи
організму людини;
• наводить приклади біологічних систем, що перебувають на різних рівнях
організації;
• усвідомлює відмінність системи від її дискретних елементів та залежність
функціонування системи від взаємозвʼязків між елементами різних рівнів;
• може моделювати окремі ознаки біологічної системи, встановлювати
зв’язки між окремими її структурними елементами, здійснювати уявний
експеримент;
• характеризує основні загальні властивості живих систем;
• характеризує фізіологічні та функціональні системи органів людини;
• оцінює значення сенсорних систем для забезпечення процесів
життєдіяльності організму та зв’язку організму із зовнішнім середовищем;
• розуміє роль здорового способу життя у формуванні фізіологічного,
психічного та репродуктивного здоров’я;
• називає органічні та неорганічні речовини, що входять до складу організмів,
дає характеристику їхньої будови та функціям, які вони виконують;
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• висловлює судження щодо ролі клітини як елементарної структурної одиниці
живих систем, вказує органели клітини та особливості її діяльності;
• визначає основні принципи функціонування клітини, робить висновок про
схожість процесів обміну речовин, що відбуваються в клітинах організмів різних
груп, про значення методу моделювання у вивченні клітинних процесів.
• називає основі типи поділу клітини, фази мітозу та мейозу.
• пояснює значення генотипу й умов середовища для формування фенотипу;
• розуміє та характеризує особливості успадкування ознак, характеризує
успадкування, зчеплене зі статтю, мінливість: комбінативну, мутаційну,
модифікаційну, оцінює можливості діагностики спадкових хвороб людини;
• називає методи селекції завдання та основні напрями сучасної біотехнології;
• висловлює судження щодо можливості використання генетично
модифікованих організмів, щодо моральних і соціальних аспектів біологічних
досліджень.
• робить висновок про історичний розвиток та єдність органічного світу, що
проявляється через його розмаїття;
• характеризує різноманітність біоти України, визначає домінуючі групи
видів певних природних територій; характеризує заповідні території України,
визначаючи пріоритетні напрямки збереження біотичного та ландшафтного
різноманіття.
• наводить приклади угруповань, екосистем пристосованості організмів до
умов середовища;
• добирає біологічну інформацію з надійних джерел, оцінює її достовірність,
критично аналізує та застосовує в життєвих ситуаціях, зокрема і в навчанні;
• коректно використовує інтелектуальну власність інших, не порушуючи
етичних принципів та визначених законом правил та норм, якими повинні
керуватися учасники освітнього процесу.
• виявляє інтерес до наукових досліджень та відкриттів у біології, зокрема
досягнень вітчизняних вчених-біологів.
• володіє експериментальними і теоретичними методами наукового пізнання.
• проявляє пізнавальну самостійність, вміє застосовувати дослідницьку
діяльність у пізнанні навколишнього світу й себе як невід’ємної його частини.
• вміє організувати свій режим праці та відпочинку;
• дотримується морально-етичних і правових норм, застосовує отримані
знання для надання першої невідкладної домедичної допомоги;
Предметні компетентності:
1. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та
досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними
пристроями ;пояснювати явища і процеси, що відбуваються в природі,
використовуючи наукове мислення; застосовувати знання про функціонування
організму людини для організації здорового способу життя; запобігати
хворобам; застосувати знання для оцінки спадкових ознак у родині та
планування родини.
Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови
науки, техніки та технологій, усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних
інформаційних технологіях; власна думка та позиція до вживання алкоголю,
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нікотину тощо; робить висновок про визначну роль генетики у становленні
сучасної медицини та біотехнології.
2. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в
державі на основі різних даних; застосовувати набутий досвід задля збереження
власного здоров’я та здоров’я інших; усвідомлення взаємозв’язку окремого
предмета та екології на основі різних даних.
Ставлення: турбота про здоров’я своє та інших людей, ціннісне ставлення до
навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та
безпеки людини і спільноти.
3. Дослідницька компетентність
Уміння: характеризувати роль біологічної науки у формуванні сучасної
наукової картини живої природи; володіти методами наукового пізнання для їх
реалізації у програмі через лабораторні дослідження, практичні та лабораторні
роботи, дослідницький практикум, проєкти, науково-дослідницьку діяльність;
виявляти та формулювати наукові проблеми, визначати об’єкт та предмет
дослідження, формулювання мету та гіпотезу дослідження, визначати основні
поняття.
Ставлення: дотримання академічної доброчесності; вміння вести наукову
полеміку та науковий диспут; емоційно-вольові і ціннісні ставлення до світу, до
діяльності, до людей, до самого себе, до своїх здібностей та їх розвитку;
усвідомлене уявлення про цінність сучасної освіти.
4. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми;
застосовувати вміння робити обчислення, складати пропорції та обчислювати
відсотки при розв’язуванні задач з молекулярної біології та генетики; знаходити
інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.
Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел їх отримання;
усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного
розв’язування біологічних задач; відповідальність за достовірність
оприлюднених результатів.
Форми організації освітнього процесу:
 Урок формування компетентностей ( «Процес травлення. Травні
ферменти», «Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів», «Структурна
організація та основні функції білків», «Біохімічні механізми дихання»);
 Урок розвитку компетентностей («Розв’язування елементарних вправ з
реплікації, транскрипції та трансляції», «Складання схем схрещування»,
«Дослідження будови зуба за муляжами та моделями», «Мікроскопічна будова
крові»);
 Урок перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей
(«Фізіологічні основи раціонального харчування», «Регуляція роботи внутрішніх
органів», «Мутації, види мутацій»);
 Урок корекції основних компетентностей («Етапи еволюції людини»,
«Різноманітність органічного світу», «Серцевий цикл, робота серця», «Кисень,
вуглекислий газ і енергія»);
 Комбінований урок («Захворювання дихальної системи та їх профілактика»,
«Лімфа, лімфатична система», «Спадковість і спадкові захворювання», «Поняття
про перетворення енергії та реакції синтезу в біологічних системах»);
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 уроки-семінари («Світоглядні та наукові погляди на походження та
історичний розвиток життя», «Репродуктивне здоров’я», «Еволюція людини.
Механізми антропогенезу. Етапи еволюції людини»;
 інтерактивні уроки (уроки з навчанням одних учнів іншими
«Біорізноманітність Українського Полісся», «Біорізноманітність лісостепу»,
«Біорізноманітність українських степів», «Біорізноманітність Українських
Карпат», «Біорізноманітність Гірського Криму», «Біорізноманітність Чорного та
Азоського морів»
 урок-конференція («Уявлення про класифікацію та номенклатуру»,
«Міжнародні Кодекси номенклатур. Міжнародні банки генетичної інформації,
пошукові системи»)
 урок-дискусія («Роль генетичної інженерії в сучасній біотехнології та
медицині. Генетично-модифіковані організми»)
 відео-уроки («Мітоз (каріокінез та цитокінез). Фази мітозу», «Мейоз. Фази
мейозу. Кросинговер», «Стадії перебігу ембріогенезу (на прикладі амфібій)»
 урок-екскурсія («Вивчення біорізноманіття (на прикладі своєї місцевості»,
«Історія розвитку життя на Землі (до краєзнавчого музею).
 навчально-практичні заняття («Визначення реакції зіниць на світло», «
Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин», «Розв’язування
елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот», «Порівняння
будови та процесу розмноження клітинних та неклітинних форм життя»,
«Розв’язування задач з екології», «Порівняння природного, штучного добору та
генетичної модифікації ).
Міжпредметні проєкти:
Правознавство-біологія: «Генетична та клітинна інженерія: правові та
морально-етичні аспекти»;
Біологія-географія: «Заповідний куточок, який я мрію відвідати»;
Біологія-географія-екологія: «Збереження раритетних видів біоти та
природних комплексів (на прикладі певної природної зони або гірської країни»;
Біологія-психологія: «Стрес, адаптація, акліматизація і виживання людини за
екстремальних умов»;
Біологія-валеологія: «Імунізація. Інфекційні захворювання та їх
профілактика»;
Біологія-хімія: «Консерванти, штучні барвники та інші харчові добавки. Їх
вплив на організм людини».
Хімія 8-9 класи (рівень стандарту):
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
• називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою
українською номенклатурою, записує їхні символи;
• записує електронні та графічні формули атомів 20 хімічних елементів;
• пояснює періодичність зміни властивостей хімічних елементів (№ 1–20);
залежність характеру елементів та властивостей їхніх сполук від електронної
будови атомів;
• наводить приклади колоїдних та істинних розчинів, розчинників, суспензій,
емульсій, аерозолів, електролітів і неелектролітів, сильних і слабких
електролітів, кристалогідратів;
• визначає ступені окиснення елементів у сполуках за їхніми формулами;
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• розрізняє реакції сполучення, заміщення, обміну, розкладу; окисно-відновні
та реакції без зміни ступеня окиснення; екзо- та ендотермічні, оборотні й
необоротні реакції;
• використовує інформацію, закладену в періодичній системі, для
класифікації елементів (металічний або неметалічний), та визначення їхньої
валентності, класифікації простих речовин (метал або неметал);
• наводить приклади сполук із ковалентним (полярним і неполярним) та
йонним хімічними зв’язками, атомними, молекулярними та йонними
кристалічними ґратками;
• наводить приклади оснόвних, кислотних і амфотерних оксидів,
оксигеновмісних і безоксигенових, одно-, дво-, триосновних кислот, розчинних
і нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів, середніх солей та їх хімічні
властивості;
• обґрунтовує процеси окиснення й відновлення з погляду електронної
будови атомів;
• обчислює за рівняннями хімічних реакцій масу, кількість речовини та об’єм
газу (н. у.) за відомою масою, кількістю речовини, об’єму одного з реагентів чи
продуктів реакції, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;
• знає і розуміє суть понять гомолог, гомологія; поділ органічних речовин за
якісним складом на вуглеводні, оксигеновмісні та нітрогеновмісні сполуки;
• використовує сучасну українську номенклатуру основних класів
неорганічних сполук; таблицю розчинності кислот, основ та солей для складання
рівнянь хімічних реакцій; індикатори для виявлення кислот і лугів;
• прогнозує перебіг хімічних реакцій солей і кислот з металами,
використовуючи ряд активності металів;
• розрізняє компоненти розчину, насичені й ненасичені, концентровані та
розбавлені розчини;
• обчислює масову частку, масу, розчиненої речовини;
• складає рівняння електролітичної дисоціації та обчислює ступінь
електролітичної дисоціації.
• наводить приклади окисно-відновних реакцій та складає рівняння окисновідновних реакцій;
• називає перші 10 членів гомологічного ряду метану ,загальну формулу
цього ряду, функціональні гідроксильну, карбоксильну та аміногрупи та
наводить приклади застосування органічних сполук;
• характеризує склад, структуру, фізичні та хімічні властивості окремих
речовин;
• обґрунтовує застосування органічних речовин їхніми властивостями,
значення органічних сполук у живому організмі,
• розв’язує розрахункові задачі вивчених типів на прикладі органічних
сполук;
• характеризує значення хімії в житті суспільства, збереженні довкілля,
здоров'я людей;
• оцінює значення хімічних знань як складової загальної культури людини.
• порівнює органічні й неорганічні речовини, крохмаль і целюлозу, склад
гомологів метану, насичені й ненасичені вуглеводні;
• обґрунтовує роль хімії у пізнанні хімічних процесів;
• дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами.
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Предметні компетентності:
1. Математична компетентність
Уміння: застосовувати математичні методи для обчислень за хімічними
рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій;
використовувати логічне мислення для розв’язування розрахункових та
експериментальних задач, просторову уяву для складання структурних формул
неорганічних речовин.
Ставлення: усвідомлення необхідності математичних знань для розв’язування
наукових і хіміко-технологічних проблем.
2. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: пояснювати природні фізичні та хімічні явища; проводити досліди з
речовинами з урахуванням їхніх фізичних і хімічних властивостей; виконувати
експериментальні завдання і проєкти, використовуючи знання з інших
природничих предметів; розв’язувати розрахункові задачі на обчислення
об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями та інших раніше вивчених
типів на прикладі органічних сполук.
Ставлення: усвідомлення значення хімії для пізнання навколишнього
середовища; усвідомлює значення вуглеводневої сировини в енергетиці;
природних і синтетичних органічних сполук; моральну та соціальну
відповідальність за насідки вживання алкогольних напоїв; висловлювання
судження щодо природних явищ із погляду сучасної природничо-наукової
картини світу.
3. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: використовувати хімічні знання для пояснення користі і шкоди
здобутків хімії і хімічної технології для людини і довкілля; влаштовувати власне
життєве середовище без шкоди для себе, інших людей і довкілля; дотримуватися
здорового способу життя; безпечно поводитись із хімічними сполуками і
матеріалами в побуті; дотримуватися правил екологічно виваженої поведінки в
довкіллі.
Ставлення: відповідальне ставлення до використання природних ресурсів як
джерела здоров’я і добробуту та безпеки людини і спільноти; усвідомлення
необхідності збереження довкілля для майбутніх поколінь.
4. Дослідницька компетентність
Уміння: шукати, обробляти та зберігати інформацію хімічного характеру,
критично оцінюючи її; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність;
описувати (усно чи письмово) експеримент, послуговуючись багатим арсеналом
мовних засобів — термінами, поняттями тощо; самостійно чи в групі
досліджувати хімічні процеси, аналізувати й визначати результати отриманих
експериментів; ставити перед собою цілі й досягати їх, вибудовувати власну
траєкторію розвитку впродовж життя.
Ставлення: відвага відстоювати власну позицію; відповідальність за
ухвалення виважених рішень під час реалізації проєктів і дослідницьких
завдань; допитливість і спостережливість, готовність до інновацій.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та
істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі», «Електролітична дисоціація.
Електроліти й неелектроліти.», «Хімічний зв'язок»);
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• розвитку компетентностей («Розв’язування задач за рівняннями реакцій з
використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.»,
«Мило, його склад, мийна дія»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей («Розв’язування
експериментальних задач.», «Виконання різнорівневих завдань»);
• корекції основних компетентностей («Обчислення об'ємних відношень газів
за хімічними рівняннями»);
• комбінований урок («Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ,
нафта, кам’яне вугілля. Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона
довкілля. Застосування вуглеводнів.», «Реакції обміну між розчинами
електролітів, умови їх перебігу»);
• навчально-практичні заняття («Властивості етанової кислоти», «Реакції
йонного обміну між електролітами у водних розчинах»);
• уроки-семінари («Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й
гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів», «Багатоманітність речовин та
хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.
Захист проектів.», «Значення окисно-відновних процесів у житті людини,
природі й техніці»).
Міжпредметні проєкти:
Хімія-географія: «Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю,
дію»;
Хімія-біологія-екологія: «Дослідження хімічного складу їжі
Хімія-фізика: «Альтернативні джерела енергії.».
Хімія 8 -9 клас (з поглибленим вивченням)
Очікувані результати:
Учень:
• складає електронні та графічні формули атомів № 1-38 хімічних елементів
у нормальному і збудженому станах; електронні формули молекул, хімічні
формули бінарних сполук за ступенями окиснення елементів;
• аналізує інформацію, закладену в періодичній системі та використовує її для
характеристики хімічних елементів, визначення їхньої валентності, визначення
хімічного характеру елементів, простих речовин, оксидів, гідратів оксидів;
• оцінює наукове значення періодичного закону;
• наводить приклади сполук із різним типом хімічного зв’язку та пояснює
механізм утворення ковалентного та іонного зв’язків;
• прогнозує властивості речовин залежно від виду хімічного зв’язку і типу
кристалічних ґраток;
• розрізняє валентність і ступінь окиснення елемента;
• пояснює сутність фізичної величини кількість речовини та встановлює
взаємозв’язок між фізичними величинами (масою, молярною масою, об’ємом,
молярним об’ємом, кількістю речовини);
• використовує сучасну українську номенклатуру основних класів
неорганічних сполук; таблицю розчинності кислот, основ та солей для складання
рівнянь хімічних реакцій;
• порівнює за хімічними властивостями основні та кислотні оксиди, луги і
нерозчинні основи;
• обґрунтовує залежність між складом, властивостями та застосуванням
речовин;
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• проводить необхідні розрахунки за рівняннями хімічних реакцій;
• розв’язує експериментальні задачі;
• висловлює судження про значення хімічного експерименту як джерела
знань; про вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини;
• дотримується запобіжних заходів під час роботи з кислотами і лугами.
• знаходить хімічну інформацію з надійних джерел, оцінює її достовірність,
критично аналізує та застосовує в життєвих ситуаціях, зокрема і в навчанні;
• виявляє інтерес до наукових досліджень та відкриттів у хімії.
• наводить приклади грубодисперсних систем, колоїдних та істинних
розчинів;
• розрізняє компоненти розчину, насичені й ненасичені, концентровані та
розбавлені розчини;
• пояснює явища, що відбуваються під час розчинення речовин та
обґрунтовує розчинення як фізико-хімічний процес;
• обчислює масову частку, масу, молярну концентрацію розчиненої
речовини;
• виготовляє розчини з певною масовою часткою, молярною концентрацією
розчиненої речовини та еквівалентів розчиненої речовини.
• описує механізм дисоціації речовин з йонним і ковалентним полярним
зв'язками;
• пояснює суть процесу електролітичної дисоціації, хімічні властивості
електролітів, понять рН розчину й гідролізу солей;
• складає рівняння електролітичної дисоціації та обчислює ступінь
електролітичної дисоціації.
• наводить приклади окисно-відновних реакцій та складає рівняння окисновідновних реакцій;
• пояснює суть електролізу, закони Фарадея.
• обґрунтовує залежність швидкості гомогенної та гетерогенної реакцій від
температури, площі поверхні, тиску, зміщення стану хімічної рівноваги в
результаті зміни концентрації, тиску, температури.
• називає перші 10 членів гомологічного ряду метану ,загальну формулу
цього ряду, функціональні гідроксильну, карбоксильну та аміногрупи та
наводить приклади застосування органічних сполук;
• характеризує склад, структуру, фізичні та хімічні властивості окремих
речовин;
• обґрунтовує застосування органічних речовин їхніми властивостями,
значення органічних сполук у живому організмі,
• розв’язує розрахункові задачі вивчених типів на прикладі органічних
сполук;
• характеризує значення хімії в житті суспільства, збереженні довкілля,
здоров'я людей;
• оцінює значення хімічних знань як складової загальної культури людини.
Предметні компетентності:
1. Математична компетентність
Уміння: застосовувати математичні методи для обчислень за хімічними
рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій;
використовувати логічне мислення для розв’язування розрахункових та
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експериментальних задач, просторову уяву для складання структурних формул
неорганічних речовин.
Ставлення: усвідомлення необхідності математичних знань для розв’язування
наукових і хіміко-технологічних проблем.
2. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: пояснювати природні фізичні та хімічні явища; проводити досліди з
речовинами з урахуванням їхніх фізичних і хімічних властивостей; виконувати
експериментальні завдання і проєкти, використовуючи знання з інших
природничих предметів; використовувати за призначенням сучасні прилади та
матеріали; досліджувати природні об'єкти.
Ставлення: усвідомлення значення хімії для пізнання навколишнього
середовища; висловлювання судження щодо природних явищ із погляду
сучасної природничо-наукової картини світу; оцінювання внеску видатних
вчених у розвиток хімії.
3. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: використовувати хімічні знання для пояснення користі і шкоди
здобутків хімії і хімічної технології для людини і довкілля; влаштовувати власне
життєве середовище без шкоди для себе, інших людей і довкілля; дотримуватися
здорового способу життя; безпечно поводитись із хімічними сполуками і
матеріалами в побуті; дотримуватися правил екологічно виваженої поведінки в
довкіллі.
Ставлення: відповідальне ставлення до використання природних ресурсів як
джерела здоров’я і добробуту та безпеки людини і спільноти.
4. Дослідницька компетентність
Уміння: шукати, обробляти та зберігати інформацію хімічного характеру,
критично оцінюючи її; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність;
описувати (усно чи письмово) експеримент, послуговуючись багатим арсеналом
мовних засобів — термінами, поняттями тощо; самостійно чи в групі
досліджувати хімічні процеси, аналізувати й визначати результати отриманих
експериментів; ставити перед собою цілі й досягати їх, вибудовувати власну
траєкторію розвитку впродовж життя.
Ставлення: відвага відстоювати власну позицію; відповідальність за
ухвалення виважених рішень під час реалізації проєктів і дослідницьких
завдань; допитливість і спостережливість, готовність до інновацій.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Будова електронних оболонок атомів
хімічних елементів № 1-38.», «Будова молекули води, поняття про
міжмолекулярний водневий зв’язок.», «Гідроліз солей. »);
• розвитку компетентностей («Обчислення масової частки розчиненої
речовини», «Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу»,
«Характеристика хімічних елементів за їх місцем у періодичній системі і
будовою атома»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей («Розв’язування
експериментальних задач.», «Складання рівнянь гідролізу солей»);
• корекції основних компетентностей («Розв’язування розрахункових задач»,
«Обчислення масової частки елемента в складній речовині»);
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• комбінований урок («Кристалогідрати. Розв’язування задач на приготування
розчинів із кристалогідратів», «Реакції обміну між розчинами електролітів,
умови їх перебігу.», «Валентність елементів, пояснення її на основі електронних
структур атомів і утворення хімічних зв’язків.»);
• навчально-практичні заняття («Приготування розчину солі з молярною
концентрацією еквівалентів розчиненої речовини.», «Добування цинк
гідроксиду і доведення його амфотерності»);
• уроки-семінари («Залежність фізичних властивостей речовин від типу
хімічного зв’язку.», «Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх
перебігу», «Будова молекули води, поняття про міжмолекулярний водневий
зв’язок»).
Міжпредметні проєкти:
Хімія-географія: «Хімічний склад і використання мінералів»;
Хімія-біологія-медицина: «Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я
людини.»;
Хімія-фізика: «Електроліти в сучасних акумуляторах
Фізика 8-9 класи
Очікувані результати:
Учень:
• використовує знання, отримані на уроках фізики, для вирішення проблем
довкілля;
• визначає причинно-наслідкові зв’язки впливу сучасного виробництва,
життєдіяльності людини на довкілля;
• критично оцінює результати людської діяльності в природному середовищі,
усвідомлює важливість ощадного природокористування;
• прогнозує екологічні та соціальні наслідки використання надбань фізики та
сучасних технологій у природному й соціальному середовищі, оцінює їхнє
значення для сталого розвитку;
• бере участь у природоохоронних заходах, грамотній утилізації побутових
відходів;
• ефективно співпрацює з іншими над реалізацією екологічних і інших
проєктів, розв’язує проблеми довкілля, залучаючи членів родини та ширшу
спільноту до природоохоронних заходів;
• працює в команді, приймає виважені рішення, що сприятимуть вирішенню
науково-технологічних, економічних, соціальних чи інших проблем сучасного
суспільства;
• визначає особистісні якості відомих учених-фізиків, що свідчать про їхню
громадянську позицію, моральні якості;
• розуміє, що стан надходження інвестицій в Україну, а отже й рівень
добробуту в громадах, суспільстві в цілому залежить від рівня фізикоматематичної й технологічної освіти, розвитку високотехнологічного
виробництва;
• аналізує й критично оцінює події в державі на основі статистичних даних
соціально-економічних, демографічних, екологічних та інших явищ і процесів в
Україні та світі, протистоїть маніпулюванню свідомістю, що застосовується в
інформаційному просторі, діє як активний та відповідальний член
громадянського суспільства;
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• застосовує набуті знання та навички для збереження власного здоров’я та
здоров’я інших;
• дотримується правил безпеки життєдіяльності під час виконання
навчальних експериментів, у надзвичайних ситуаціях природного чи
техногенного характеру;
• оцінює позитивний потенціал та ризики використання надбань фізики,
техніки і технологій для добробуту людини і безпеки суспільства та довкілля;
• виявляє ціннісне ставлення до власного здоров’я і здоров’я інших людей, до
навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та
безпеки;
• застосовує фізичні знання для генерування ідей та ініціатив щодо проєктної,
конструкторської й винахідницької діяльності, для вирішення життєвих
проблем, пов’язаних із матеріальними та енергетичними ресурсами;
• прогнозує вплив фізики на розвиток технологій, нових напрямів
підприємництва;
• оцінює можливості застосування набутих знань з фізики в майбутній
професійній діяльності, для ефективного вирішення повсякденних проблем;
• оцінює власні здібності щодо вибору майбутньої професії, пов’язаної з
фізикою чи технікою;
• розвиває ініціативність, працьовитість, відповідальність як запоруку
результативності власної діяльності;
• прагне досягти певного соціального статусу в суспільстві, зробити внесок
до економічного процвітання держави;
• презентує власні ідеї та ініціативи;
• аналізує власну економічну ситуацію, родинний бюджет;
• орієнтується в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв,
робити споживчий вибір, протистояти маніпуляціям, що використовуються в
рекламному та інформаційному просторі;
• має базові знання про механічні, теплові, електричні, магнітні, світлові,
ядерні явища і процеси, їх прояв у природі та застосування у практичній
діяльності людей;
• уміє використовувати понятійний апарат фізики для пояснення перебігу
природних явищ, технологічних процесів, усвідомлюють межі застосування
фізичних моделей, законів і теорій;
• уміє розв’язувати фізичні задачі та практичні життєві проблеми;
• має експериментальні вміння й дослідницькі навички;
• критично мислить, застосовує набуті знання в практичній діяльності;
• виявляє ставлення до ролі фізики в розвитку інших природничих наук,
техніки і технологій, застосування досягнень фізики для раціонального
природокористування й запобігання їхнього шкідливого впливу на навколишнє
природне середовище і організм людини;
• формує уявлення про фізичну картину світу, прояви моральності щодо
використання
наукового
знання
в
життєдіяльності
людини
й
природокористуванні.
• коректно використовує інтелектуальну власність інших, дотримується
академічної доброчесності
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною мовою:
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Уміння: сприймати пояснення вчителя, розуміти інформацію з підручників,
посібників й інших текстових та медійних джерел державною/рідною мовою;
усно й письмово тлумачити фізичні поняття, факти, явища, закони, теорії;
представляти текстову інформацію в іншому вигляді; описувати (усно чи
письмово) етапи проведення фізичного експерименту, використовуючи арсенал
мовних засобів (терміни, поняття тощо); складати план виступу, будувати
відповідь, готувати реферат, повідомлення; обговорювати проблеми
природничого змісту, брати участь у дискусії.
Ставлення: Усвідомлення потреби вільного володіння державною мовою для
грамотного висловлювання власної думки, особистісного розвитку, здійснення
навчальної та професійної діяльності; розуміння значущості внеску ученихфізиків, зокрема українських, у розвиток світової науки; прагнення до
самовдосконалення, збагачення, поповнення та систематичного вживання
української природничо-наукової термінологічної лексики.
Навчальні ресурси: навчальні, науково-популярні, художні тексти та медійні
матеріали, твори мистецтва, що містять описи фізичних явищ; дослідницькі
проєкти міжпредметного змісту
2. Спілкування іноземними мовами.
Уміння: Використовувати іншомовні навчальні та науково-популярні джерела
для отримання інформації фізичного й технічного змісту, самоосвіти та
саморозвитку; розуміти фізичні поняття та найуживаніші терміни іноземною
мовою, використовувати їх в усних чи письмових текстах; описувати природничі
проблеми іноземною мовою; спілкуватися на тематичних міжнародних форумах
та у соціальних мережах із співрозмовниками з інших країн.
Ставлення: зацікавленість інформацією фізичного й технічного змісту
іноземною мовою; розуміння глобальності екологічних проблем і прагнення
долучитися до їх вирішення, зокрема й за посередництвом іноземної мови
Навчальні ресурси: довідкова література, онлайнові перекладачі, іншомовні
сайти, статті з Вікіпедії іноземними мовами, іноземні підручники і посібники
3 Математична компетентність.
Уміння: Застосовувати математичні методи для опису, дослідження фізичних
явищ і процесів, розв’язування фізичних задач, опрацювання та оцінювання
результатів експерименту; розуміти й використовувати математичні методи для
аналізу та опису фізичних моделей реальних явищ і процесів.
Ставлення: усвідомлення важливості математичного апарату для опису та
розв’язання фізичних проблем і задач.
Навчальні ресурси: завдання на виконання розрахунків, алгебраїчних
перетворень, побудову графіків, малюнків, аналіз і представлення результатів
експериментів та лабораторних робіт, обробка статистичної інформації,
інформації наведеної в графічній, табличній й аналітичній формах
4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: пояснювати природні явища і технологічні процеси; використовувати
знання з фізики для вирішення завдань, пов’язаних із реальними об’єктами
природи і техніки; за допомогою фізичних методів самостійно чи в групі
досліджувати природу.
Ставлення: відповідальність за ощадне використання природних ресурсів;
готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом довкілля; оцінка
101

значення фізики та технологій для формування цілісної наукової картини світу,
сталого розвитку.
Навчальні ресурси: навчальні проєкти, конструкторські завдання, фізичні
задачі, ситуативні вправи щодо дослідження стану довкілля, ощадного
використання природних ресурсів тощо, відвідування музеїв науки й техніки
5. Інформаційно-цифрова компетентність.
Уміння: визначати можливі джерела інформації, відбирати необхідну
інформацію,
оцінювати,
аналізувати,
перекодовувати
інформацію;
використовувати сучасні пристрої для отримання, опрацювання, збереження,
передачі та представлення інформації; використовувати сучасні цифрові
технології і пристрої для вивчення фізичних явищ, для обробки результатів
експериментів, моделювання фізичних явищ і процесів; дотримуватися правил
безпеки в мережах та мережевого етикету.
Ставлення: ціннісні орієнтири у володінні навичками роботи з інформацією,
сучасною цифровою технікою; дотримання авторського права, етичноморальних принципів поводження з інформацією.
Навчальні ресурси: освітні цифрові ресурси, навчальні посібники
6. Уміння вчитися впродовж життя.
Уміння: ставити перед собою цілі й досягати їх, вибудовувати власну
траєкторію розвитку впродовж життя; планувати, організовувати, здійснювати,
аналізувати та коригувати власну навчально-пізнавальну діяльність;
застосовувати набуті знання для оволодіння новими, для їх систематизації та
узагальнення.
Ставлення: ціннісні орієнтири у володінні навчально-пізнавальними
навичками, допитливість і спостережливість, готовність до інновацій; позитивне
емоційне сприйняття власного розвитку, отримання задоволення від
інтелектуальної діяльності.
Навчальні ресурси: дидактичні засоби
7. Ініціативність і підприємливість.
Уміння: застосовувати фізичні знання для генерування ідей та ініціатив щодо
проєктної, конструкторської та винахідницької діяльності, для вирішення
життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними й енергетичними ресурсами;
прогнозувати вплив фізики на розвиток технологій, нових напрямів
підприємництва; оцінювати можливість застосування набутих знань з фізики в
майбутній професійній діяльності, для ефективного вирішення повсякденних
проблем; оцінювати власні здібності щодо вибору майбутньої професії,
пов’язаною з фізикою чи технікою; економно й ефективно використовувати
сучасну техніку, матеріальні ресурси; ефективно організовувати власну
діяльність.
Ставлення: ціннісне ставлення до фізичних знань, результатів власної праці та
праці інших людей; усвідомлення необхідності виваженого підходу до вибору
професії, оцінка власних здібностей; ініціативність, працьовитість,
відповідальність як запорука результативності власної діяльності; прагнення
досягти певного соціального статусу, зробити внесок до економічного
процвітання держави.
Навчальні ресурси: приклади успішних бізнес-проєктів у галузі новітніх
технологій (мікроелектроніка, нанотехнології, космічна техніка, електромобілі
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тощо), навчальні екскурсії на високотехнологічні підприємства, зустрічі з
успішними підприємцями
8.Дослідницька компетентність.
Уміння: займати активну та відповідальну громадянську позицію в
учнівському колективі, самоврядуванні школи, серед мешканців селища,
мікрорайону тощо; активно працювати в групах, розподіляти ролі, оцінювати
вклад власний та інших, приймати виважені рішення, які сприятимуть
розв’язанню досліджуваної проблеми чи завдання, важливих для даного
освітнього середовища, учнівського колективу; ефективно співпрацювати в
команді над реалізацією навчальних дослідницьких проєктів у галузі
«Природознавство», залучаючи родину та іншу спільноту; визначати особистісні
якості відомих учених-фізиків, що свідчать про їхню громадянську позицію,
моральні якості. використання надбань фізики, техніки і технологій для
добробуту людини й безпеки довкілля.
Ставлення: готовність брати участь у природоохоронних заходах; самооцінка
та оцінка поведінки інших стосовно можливих ризиків для здоров’я; - ціннісне
ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей, до навколишнього
середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки;
усвідомлення важливості ощадного природокористування, потенціалу фізичної
науки щодо збереження довкілля.
Навчальні ресурси: робота в групах, проєкти та інші види навчальної
діяльності
9. Обізнаність і самовираження у сфері культури
Уміння: використовувати знання з фізики під час реалізації власних творчих
ідей; виявляти фізичні явища та процеси у творах мистецтва.
Ставлення: усвідомлення причетності до національної й світової культури
через вивчення природничих наук і мистецтва; розуміння гармонійної взаємодії
людини і природи.
Навчальні ресурси: твори мистецтва
10. Екологічна грамотність і здорове життя.
Уміння: застосовувати набуті знання та навички для збереження власного
здоров’я та здоров’я інших; дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під
час виконання навчальних експериментів, у надзвичайних ситуаціях природного
чи техногенного характеру; визначати причинно-наслідкові зв’язки впливу
сучасного виробництва, життєдіяльності людини на довкілля; - аналізувати
проблеми довкілля, визначати способи їх вирішення, брати участь у практичній
реалізації цих проєктів; оцінювати позитивний потенціал та ризики.
Форми організації освітнього процесу:
Типи уроків:
1. Урок формування компетентностей («Роль фізичного знання в житті
людини та суспільному розвитку»)
2. Урок розвитку компетентностей (Розв’язування задач і вправ )
3. Урок перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей («Закони
Фарадея»)
• Урок корекції основних компетентностей («Обчислення, пов'язані з
виявленням залежності між густиною розчину та масовою часткою або
молярною концентрацією розчиненої речовини»);
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4. Комбінований урок (« Електрохімічні процеси, поняття про електроліз як
окисно-відновний процес»)
5. уроки-семінари («Основна задача механіки»)
6. інтерактивні уроки (« Рівновага тіл. Момент сили, центр тяжіння тіла.
Стійкість рівноваги»)
7. урок-конференція («Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків»)
8. урок-дискусія («Передумови виникнення спеціальної теорії відносності»)
9. урок-екскурсія («Вивчення роботи атомної електростанції (атомна
електростанція м.Вараш).
Міжпредметні проєкти:
Фізика-екологія- математика: Використання безвідходних технологій та
відновлювальних джерел енергії (8 кл.).
Фізика-біологія-медицина: Теплопровідність біологічних тканин. Фізична
терморегуляція організму (8 кл.).
Фізика-екологія-біологія-хімія: Атмосферна електрика і здоров’я людини (8
кл.).
Освітня галузь Технології
Предметні компетентності
1. Спілкування державною мовою.
Уміння: створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно
комунікувати з використанням сучасних технологій державною (і рідною у разі
відмінності) мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних
інформаційних технологій з використанням відповідної термінології.
Ставлення: усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих
іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги
використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною (і
рідною у разі відмінності) мовами
2. Спілкування іноземними мовами
Уміння: використовувати програмні засоби та ресурси з інтерфейсом
іноземними мовами; використовувати програмні засоби для перекладу текстів та
тлумачення іноземних слів; оперувати базовою міжнародною ІТ-термінологією.
Ставлення: усвідомлення ролі ІТ в інтерперсональній комунікації у
глобальному контексті; розуміння необхідності володіння іноземними мовами
для онлайн-навчання й активного залучення до європейської та глобальної
спільнот, усвідомлення своєї причетності до них
3. Математична компетентність
Уміння: розуміти, використовувати та створювати математичні моделі
об’єктів та процесів для розв’язування задач із різних предметних галузей
засобами інформаційних технологій.
Ставлення: усвідомлення ролі математики як однієї з основ ІТ
4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: застосовувати логічне, алгоритмічне, структурне та системне
мислення для розв’язування життєвих проблемних ситуацій; планувати та
проводити навчальні дослідження та комп’ютерні експерименти в галузі
природничих наук і технологій; послуговуватися технологічними пристроями.
Ставлення: усвідомлення міждисциплінарного значення інформатики;
усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях
5. Інформаційно-цифрова компетентність
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Розкривається у змісті предмета
6. Уміння вчитися впродовж життя
Уміння: організовувати свою діяльність з використанням програмних засобів
для планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму;
самостійно опановувати нові технології та засоби діяльності.
Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння
мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові
чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення
необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення
відповідальності за власне навчання
7. Ініціативність і підприємливість
Здатність генерувати та реалізовувати ідеї з використанням ІТ. Знання основ
підприємництва в ІТ-сфері. Розуміння ролі інтернет-технологій як засобу
маркетингу та підприємницької діяльності. Використання електронних таблиць
для фінансових розрахунків
8. Соціальна та громадянська компетентності
Формування здатності вести дискусію та відстоювати свою позицію щодо
актуальних питань функціонування громадянського суспільства, пов’язаних зі
сферою ІТ, наприклад, про рівний доступ та цифрову нерівність, віртуальний
світ, штучний інтелект, ІТ-юриспруденцію, авторське право на інформаційний
продукт, кібербезпеку. Знання й дотримання законів щодо захисту даних,
усвідомлення відповідальності за їх порушення
9. Обізнаність та самовираження у сфері культури
Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести
діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та
дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі;
враховувати художньо-естетичну складову при створенні інформаційних
продуктів (сайтів, малюнків, текстів тощо).
Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у
глобальному інформаційному суспільстві; усвідомлення впливу інформатики та
інформаційних технологій на людську культуру та розвиток суспільства
10. Екологічна грамотність і здорове життя
Навчання плануванню власного часу, діяльність і відпочинок з використанням
інформаційних технологій. Формування ставлення до проблем та наслідків
комп'ютерної залежності, уміння її уникати та мінімізувати негативний вплив
комп’ютерних технологій на власне здоров’я. Уміння захищати себе і
комп’ютерні пристрої від ІТ-загроз. Навчання методам захисту власних
інформаційних продуктів, наприклад через використання сеансів користувача,
надійних паролів тощо.
11. Дослідницька компетентність.
Уміння: оволодіння науковими знаннями, практичними вміннями та
навичками під керівництвом учителя.
Цілі: закріплення, поглиблення, розширення та систематизація знань;
Технології: проблемне навчання - створення викладачем самостійної
пошукової діяльності школярів із розв’язанням навчальних проблем. Учень
розкриває шлях її вирішення, демонструє хід наукового мислення, залучає
співучасників наукового пошуку.
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Інформатика 8 клас
Очікувані результати
Здобувач освіти:
• Розуміє поняття двійкового коду, називає одиниці вимірювання його
довжини та пояснює їх співвідношення та описує загальний принцип побудови
таблиці кодів символів.
• Визначає характеристики складових персонального комп’ютера залежно від
його призначення.
• Має уявлення про принципи та можливості опрацювання текстових даних,
структуру документа та вибирає засоби для опрацювання текстових даних.
• Створює веб-сторінки за допомогою автоматизованих засобів та публікує їх
в Інтернеті.
• Наводить приклади програмного забезпечення для опрацювання об’єктів
мультимедіа та пояснює його призначення.
• Подає дані в табличному та графічному вигляді, інтерпретує дані, подані
графічно.
• Бере участь у діяльності глобальної інтернет-спільноти, дотримуючись
правил поведінки в Інтернет-середовищі.
• Розуміє призначення мови програмування та основних її елементів.
Наводить приклади сучасних мов програмування.
• Створює і налагоджує програми, зокрема й об’єктно-орієнтовані.
• Використовує в програмах вирази, коректно добирає типи даних.
• Розпізнає задачі, для розв’язання яких доцільно використовувати засоби
програмування.
• Коректно використовує інтелектуальну власність інших, дотримується
академічної доброчесності
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Кодування даних та апаратне
забезпечення»);
• розвитку компетентностей (« Опрацювання текстових даних», «Створення
та публікація веб-ресурсів»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• корекції основних компетентностей.
• комбінований урок («Алгоритми та програми»)
• урок-рольова гра
Міжпредметні проєкти:
Інформатика-математика : Пошук коренів рівнянь, побудова графіків функцій.
Інформатика-фізика: Переведення фізичних величин у різні системи одиниць.
Міжпредметні проєкти:
Інформатика-фізика: Переведення фізичних величин у різні системи одиниць.
Опрацювання результатів фізичних експериментів.
Інформатика 9 клас
Очікувані результати
Здобувач освіти:
• Дотримується принципів інформаційної безпеки під час роботи з
інформаційними технологіями.
• Добирає програмне забезпечення під конкретні задачі.
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• Використовує технології тривимірної графіки.
• Подає дані в табличному та графічному вигляді, інтерпретувати дані, подані
графічно.
• Вільно працює в середовищі СУБД та усвідомлює переваги використання
баз даних в інформаційних системах.
• Класифікує явища та об'єкти.
• Формулює задачі з опрацювання структур даних і формалізувати їх з метою
подальшого автоматизованого розв’язування з використанням ІКТ-засобів.
• Знаходить структурні зв'язки між класами об'єктів, класифікує знайдені
зв’язки.
• Визначає послідовність дій, які необхідно виконати для розв’язування задач,
тобто розробляти алгоритми.
• Подає алгоритми в певному формальному вигляді та виконує їх.
• Використовує алгоритмічні структури.
• Застосовує алгоритми для опрацювання різнотипних задач.
• Коректно використовує інтелектуальну власність інших, дотримується
академічної доброчесності.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Програмне забезпечення та інформаційна
безпека»);
• розвитку компетентностей
(«3D-графіка»; «Опрацювання табличних
даних»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• корекції основних компетентностей (« Алгоритми та програми»)
• комбінований урок («Бази даних. Системи керування базами даних»)
Міжпредметні проєкти:
Інформатика-фізика: Переведення фізичних величин у різні системи одиниць.
Опрацювання результатів фізичних експериментів.
Інформатика-хімія: Застосування мов програмування при розв’язку
розрахункових завдань.
Трудове навчання 8-9 класи
Очікувані результати:
Учень/учениця:
 пояснює добір методів проектування. розуміє комбінаторику як провідний
метод у створенні форми виробу.
 має уявлення про сучасні технології виготовлення конструкційних матеріалів.
 пояснює будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для
обробки конструкційних матеріалів.
 знає властивості та сфери застосування сучасних конструкційних матеріалів.
 розуміє біоніку як науку про створення механізмів, пристроїв, технічних
об'єктів чи технологій, ідея яких запозичена із живої природи.
 характеризує будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання
для обробки конструкційних матеріалів.
 пояснює застосування автоматичних пристроїв у технологічних процесах,
побуті.
 визначає завдання та планує проектну діяльність.
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 добирає та застосовує методи проектування для вирішення завдань. застосовує
прийоми комбінаторики у процесі проектування виробу.
 використовує моделі-аналоги для аналізу та подальшого компонування
об'єкта проектування.
 добираючи конструкційні матеріали, враховує їхні переваги та недоліки.
 розраховує та планує орієнтовну вартість витрачених матеріалів.
 виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології
його виготовлення.
 добирає матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу.
 дотримується прийомів роботи з інструментами, пристосуваннями та
обладнанням.
 визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу.
 вирізняє за характерними ознаками технології виготовлення та оздоблення
виробів, поширені в регіоні проживання.
 виготовляє виріб.
 створює композицію для оздоблення виробу.
 оздоблює виріб.
 дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій.
 читає та виконує графічне зображення (схеми) на три площини проекцій
 (за потреби при виконанні проекту).
 характеризує принцип дії машини.
 характеризує результати проектування на кожному етапі та зіставляє їх із
запланованими. застосовує елементи біоніки у процесі створення форми
виробу.
 обґрунтовує доцільність вибору конструкційних матеріалів.
 оцінює об'єкт проектування з використанням аналогів.
 розраховує орієнтовний бюджет проекту.
 виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології
його виготовлення.
 добирає матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу.
 дотримується прийомів роботи з інструментами, пристосуваннями та
обладнанням.
 визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу.
 вирізняє за характерними ознаками технології виготовлення та оздоблення
виробів, поширені в регіоні проживання.
 виготовляє виріб.
 створює композицію для оздоблення виробу.
 оздоблює виріб.
 характеризує сфери застосування електрифікованих знарядь праці.
 дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій.
 читає та виконує кресленик деталей виробу та технічний рисунок (за потреби
при виконанні проекту).
 розпізнає автоматичний пристрій за принципом його дії.
 обґрунтовує доцільність визначеного плану дій.
 висловлює судження про добір конструкційних матеріалів на основі певних
критеріїв.
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усвідомлює вплив матеріалів хімічного походження на здоров’я людини.
висловлює судження щодо вибору форми та оздоблення виробу.
оцінює виконання технологічних операцій та усуває недоліки.
усвідомлює важливість безвідходного виробництва.
усвідомлює важливість уміння читати креслення.
усвідомлює важливість машини, як складової частини розвитку техніки
(технологій)
 усвідомлює доцільність застосування методів проектування для вирішення
завдань.
 прогнозує якість виготовлення, вартість та сферу застосування виробу у
залежності від вибору конструкційних матеріалів.
 обґрунтовує власні судження щодо галузей застосування конструкційних
матеріалів.
 оцінює результати власної діяльності.
 усвідомлює важливість вторинної переробки сировини.
 усвідомлює значення стандартів у процесі створення графічної документації.
 усвідомлює важливість автоматики у побуті та виробництві
 учень/учениця:
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами
Уміння:
- усно та письмово оперувати технологічними поняттями, фактами;
- обговорювати питання, пов’язані з реалізацією проекту;
- ділитися власними ідеями, думками, коментувати та оцінювати власну
діяльність і діяльність інших;
- шукати, використовувати і критично оцінювати інформацію в технічній
літературі, підручниках, посібниках, технологічній документації, періодичних
виданнях, у мережі Інтернет;
- обґрунтовувати технології проектування та виготовлення виробу.
Ставлення:
- усвідомлення важливості розвитку української технічної і технологічної
термінології та номенклатури;
- розуміння можливостей державної / рідної мови для виконання завдань у різних
сферах, пошанування висловлювань інших людей, толерантність.
2. Математична компетентність
Уміння:
- застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для виконання
технологічних завдань у різних сферах діяльності, розуміти, використовувати і
будувати прості математичні моделі для вирішення технологічних проблем.
Ставлення:
- пошанування істини.
3. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння:
- розумно та раціонально користуватися природними ресурсами, економно
використовувати матеріали;
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- порівнювати фізико-механічні властивості конструкційних матеріалів,
обґрунтовувати технології проектування та виготовлення виробу, намагатися
організовувати безвідходне виробництво, вторинну переробку матеріалів;
- аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти,
аналізувати та узагальнювати результати;
- використовувати наукові відомості для досягнення мети, обґрунтованого
рішення чи висновку.
Ставлення:
- усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини;
- розуміння важливості грамотної утилізації відходів виробництва;
- шанобливе ставлення до природи, праці.
4. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння:
- безпечно використовувати соціальні мережі для обговорення ідей, пов’язаних
із виконанням технологічних проектів, критично застосовувати інформаційнокомунікаційні технології для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією,
етично працювати з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність
тощо).
Ставлення:
- повага до авторського права та інтелектуальної власності, толерантність.
5. Дослідницька компетентність
Уміння:
- продукувати нові ідеї, виконувати дослідницькі навчальні завдання за
визначеними алгоритмами;
- здійснювати дослідницьку діяльність, спрямовану на одержання нових знань,
пошук шляхів їх застосування.
Ставлення:
- формування цінностей та особистісних якостей, що забезпечить дослідницьку
культуру, академічну доброчесність і готовність до дослідницької діяльності;
- вимогливість до якості власних досліджень, дисциплінованість та
продуктивність у дослідницькій діяльності, сміливість у відстоюванні власних
думок та поглядів;
- здатність приймати раціональні рішення та висовувати гіпотези, толерантно
ставитись до критики, інших поглядів і думок.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Матеріали хімічного походження.
Композиційні матеріали», «Автоматизація, комп’ютеризація та роботизація
сучасних технологічних процесів»);
• розвитку компетентностей («Особливості розмічання заготовок із
нетрадиційних матеріалів»);
• комбінований урок («Різання нетрадиційних матеріалів. Способи з’єднання
деталей.», «Основи біоніки у проектуванні. Використання елементів біоніки у
проектуванні виробів. Використання біоформ у створенні виробу»);
• навчально-практичні заняття («Свердління отворів.», «Виконання
технологічних операцій відповідно до обраного виробу та технології його
виготовлення»).
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Міжпредметні проєкти:
Трудове навчання-хімія-фізика: «Дослідження видів композиційних матеріалів»;
Трудове навчання-екологія: «Глобальні проблеми твердих побутових відходів.
Ознайомлення з можливістю вторинного використання сміття та переробка
старих речей»;
Трудове навчання-інформатика: «Процес створення нової моделі виробу.
Застосування інформаційно-комунікативних технологій у процесі проектування
виробу».
Освітня галузь Здоров’я і фізична культура
Фізична культура 8-9 класи
Змістове наповнення предмета:
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 трьох варіативних модулів:
• легка атлетика;
• волейбол;
• баскетбол.
Очікувані результати:
Учень:
• наводить приклади визначних спортивних досягнень олімпійців,
характеризує цінності олімпізму;
• пояснює основи раціонального харчування;
• називає досягнення українських олімпійців на міжнародній арені, роль
Національного олімпійського комітету України для розвитку спорту;
• називає ознаки обмороження, опіків та профілактику їх попередження,
правила загартування холодовими та тепловими процедурами;
• пояснює значення занять фізичною культурою та спортом для підтримання
розумової працездатності, має уявлення про правила домедичної допомоги під
час травм;
• характеризує правила самостійних занять фізичними вправами;
• характеризує засоби та методи розвитку швидкісно-силових якостей;
• виконує згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у
висі лежачи на перекладині; присідання на одній та двох ногах;
• дотримується правил безпеки на уроках і під час позаурочних
фізкультурних занять, має уявлення про правила надання домедичної допомоги
під час травм;
• виконує: повороти в русі наліво, направо, команду «Прямо!»,
організовувальні вправи, різновиди ходьби, бігу, стрибків, вправи в русі, в парах,
у трійках, без предмета, з предметами (набивними м’ячами, гантелями,
гімнастичними лавами, джгутами), вправи для формування постави та
запобігання плоскостопості;
• виконує вправи для розвитку швидкості, спритності, витривалості, розвитку
сили, гнучкості, швидкісно-силових якостей, формування та корекції постави;
111

• виконує стрибки з місця в довжину та висоту; серійні стрибки з поштовхом
однієї та двох ніг; вистрибування з присіду; стрибки «в глибину» з наступним
вистрибуванням угору; кидки і ловіння набивного м’яча (1 кг) в парах
• бере участь у спортивних іграх.
Предметні компетентності:
1. Основні компетентності у природничих науках і технологіях.
Уміння: 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.
2. 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,
дотримання правил безпечної поведінки під час уроків, змагань та інших форм
фізичного виховання.
Організація освітнього процесу:
• забезпечення оптимізації освітнього 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 вчителем різноманітних організаційних форм, засобів,
методів і прийомів навчання;
• досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів/учениць протягом
кожного урок у з урахуванням стану здоров’я.
Форми організації освітнього процесу:
Типи уроків:
• формування компетентностей («Виконання індивідуальних тактичних дій
у нападі (прорив)»);
• розвитку компетентностей («Методика розвитку швидкісно-силових
якостей»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей («Орієнтовний
навчальний норматив - 6 кидків однією рукою зверху (хлопці), двома
руками зверху (дівчата) на відстані 3 м від щита»);
• корекції основних компетентностей («Значення оздоровчого бігу для
здоров’я людини»);
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• комбінований урок («Чергування різних способів пересувань і зупинок у
поєднанні з технічними прийомами»);
• навчально-практичні заняття («Блокування під час боротьби за м'яч, що
відскочив від щита»);
• екскурсії («Чемпіонат України серед жіночих команд Суперліги з
волейболу»);
• уроки-семінари («Історія виникнення легкої атлетики»).
Основи здоров’я 8-9 класи
Очікувані результати:
Учень:
• називає складові та ознаки фізіологічної, психологічної та соціальної
зрілості, ознаки види і рівні надзвичайних ситуацій та права і обов’язки людини
при надзвичайних ситуаціях та в період ліквідації їх наслідків;
• наводить приклади різних видів надзвичайних ситуацій;
• пояснює роль життєвих навичок для адаптації людей у сучасному світі;
• уміє оцінювати рівень ризику у надзвичайних ситуаціях та виконувати
найпростіші рятувальні роботи, користуватися засобами індивідуального
захисту і рятувальним спорядженням;
• називає основні складові оздоровчих систем, наслідки незбалансованого
харчування;
• уміє надавати першу допомогу при харчових отруєннях і кишкових
інфекціях;
• називає стадії і завдання психосоціального розвитку особистості, складові
свого духовного розвитку та структуру потреб людини;
• наводить приклади фізіологічних, соціальних і духовних потреб;
• уміє користуватися прийомами ефективного читання і запам’ятовування;
• усвідомлює біосоціальний характер формування особистості, значення
духовних потреб;
• називає основні групи факторів ризику, що викликають ДТП, функції
правоохоронних органів України щодо збереження життя і здоров’я громадян та
права, обов’язки і відповідальність за правопорушення для різних вікових груп;
• наводить приклади зниження дії чинників ризику ДТП, чинників
техногенного впливу на довкілля та небезпечних ситуацій, пов’язаних із
торгівлею людьми, залученням до деструктивних соціальних угруповань,
виявами тероризму;
• дотримується правил дорожньої безпеки та правил безпеки при
користуванні комп’ютером, Інтернетом;
• називає чинники підтримання мотивації до здорового способу життя та
чинники, що впливають на здоров’я людини;
• аналізує свій спосіб життя, особисті цілі і розробляє довгострокові плани,
враховуючи важливі сфери життя;
• демонструє високий рівень мотивації до здорового способу життя, віру в
себе, позитивне ставлення до своїх життєвих перспектив;
• наводить приклади популярних видів рухової активності та гігієнічних
процедур;
• називає індикатори фізичної форми та чинники розвитку фізичного
здоров’я;
• уміє здійснювати експрес-оцінку та моніторинг власного здоров’я;
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• називає складові самореалізації і життєвого самовизначення, критерії
професійного самовизначення, умови ефективного навчання;
• уміє застосовувати прийоми самоконтролю, визначати свій стиль навчання,
застосовує прийоми ефективного навчання, раціонально планує час;
• усвідомлює необхідність вибору професії згідно з власними бажаннями,
здібностями і перспективами на ринку праці;
• називає чинники ризику репродуктивного здоров’я молоді в Україні, шляхи
інфікування ВІЛ, гепатитами В і С та методи профілактики ВІЛ-інфекції та
ЗПСШ;
• наводить приклади негативних наслідків ранніх статевих стосунків;
• називає рівні та види загроз і заходи безпеки на індивідуальному,
національному і глобальному рівнях, роль безпеки в ієрархії потреб;
• уміє оцінювати ризики для життя і здоров’я людини на індивідуальному і
суспільному рівнях та обґрунтовує взаємозв’язок особистої, національної і
глобальної безпеки
• демонструє відповідальне ставлення до екологічних проблем своєї
місцевості.
Предметні компетентності:
1. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: застосовувати знання з природничих наук (біології людини,
бережливого природокористування, методів дослідження природи) для
забезпечення добробуту, здоров’я і безпеки; установлювати причиннонаслідкові зв’язки між природним та соціальним довкіллям, прогнозувати
соціальні наслідки використання сучасних технологій у природному та
соціальному середовищі
Ставлення: відповідальність за власну діяльність у природі; ціннісне
ставлення до природозбережувальних та природовідновлюванних технологій;
екологічно доцільна поведінка
2. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між станом природного
довкілля і здоров’ям, добробутом і безпекою громади; діяти в небезпечних
ситуаціях та надавати першу необхідну допомогу; визначати взаємозв’язок
складників здоров’я; дотримуватися правил особистої гігієни, збалансованого
харчування і рухової активності; аналізувати вплив способу життя на добробут і
безпеку (особисту і громадську).
Ставлення: ціннісне ставлення
до навколишнього середовища як
потенційного джерела здоров’я та добробуту та безпеки людини і спільноти;
відповідальне ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей.
3.Дослідницька компетентність.
Уміння: здатність здобувача освіти виконувати дослідницькі навчальні
завдання, шукати, обробляти, аналізувати інформацію біологічного та
соціального характеру, критично оцінювати її, здійснювати дослідницьку
діяльність, спрямовану на пошук нових знань та пошук шляхів їх застосування;
самостійно чи в групі досліджувати живу природу, соціальні явища,
встановлювати їх зв'язок з певними ситуаціями з життя людини, суспільства,
природи; аналізувати й визначати проблеми довкілля; ставити перед собою цілі
й досягати їх, вибудовувати власну траєкторію розвитку впродовж життя.
Ставлення: відвага відстоювати власну позицію; розуміння важливості
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академічної доброчесності під час проведення наукових досліджень;
відповідальність за ухвалення виважених рішень під час реалізації проектів і
дослідницьких завдань; допитливість і спостережливість, готовність до
інновації.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Фізіологічна, психологічна та соціальна
зрілість.», «Безпека на дорозі. Організація дорожнього руху. Правила
дорожнього руху», «Самореалізація особистості. Самореалізація в підлітковому
та юнацькому віці. Складові самореалізації.»);
• розвитку компетентностей («Психологічні і соціальні наслідки ранніх
статевих стосунків, підліткової вагітності», «Уміння вчитися. Складові уміння
вчитися. Важливість налаштування на успіх», «Безпека як проблема людини.
Види і рівні загроз. Заходи безпеки»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей («Симптоми харчового
отруєння. Отруйні рослини і гриби. Профілактика харчових отруєнь. Перша
допомога при харчових отруєннях та кишкових інфекціях», «Моніторинг
здоров’я.
Види моніторингу фізичноїскладової здоров’я. Показники фізичного здоров’я»);
• корекції основних компетентностей («Небезпека інфікування ВІЛ,
інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).», «Харчування при
різному фізичному навантаженні. Контроль за масою тіла»);
• комбінований урок («Класифікація надзвичайних ситуацій», «Традиційні і
сучасні системи харчування. Вибір харчових продуктів. Профілактика
захворювань незбалансованого харчування», «Цінність родини. Чинники міцної
родини. Готовність до дорослого життя»);
• навчально-практичні заняття («Перша допомога при надзвичайних
ситуаціях. Визначення стану потерпілого. Алгоритм рятування людей під час
пожежі», «Стосунки й рівні спілкування. Навички ефективного спілкування.
Стосунки здорослими й однолітками»);
• уроки-семінари («Інформаційна безпека. Вплив ЗМІ на здоров’я і поведінку
людей. Компютерна безпека», «Вплив психоактивних речовин на репродктивне
здоров’я. Профілактика вроджених вад . Соціальо-психологічні послуги держави
для молоді»).
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1.5. Перелік навчальних програм для учнів закладів загальної середньої
освіти II ступеня
Основні навчальні програми
Українська мова
Програми для загальноосвітніх навчальних
Наказ МОН
закладів «Українська мова. 5-9 класи»
5-9 Сайт МОН від 07.06.2017
№ 804
Українська література
Програми для загальноосвітніх навчальних
Наказ МОН
закладів «Українська література. 5-9 класи» 5-9 Сайт МОН від 07.06.2017
№ 804
Іноземні мови
Навчальні програми з іноземних мов для
загальноосвітніх навчальних закладів і
Наказ МОН
спеціалізованих шкіл із поглибленим
5-9 Сайт МОН від 07.06.2017
вивченням іноземних мов 5-9 класи.
№ 804
Англійська мова. Німецька мова.
Французька мова. Іспанська мова
Зарубіжна література
Навчальна програма для загальноосвітніх
Наказ МОН
навчальних закладів «Зарубіжна література.
5-9 Сайт МОН від 07.06.2017
5-9 класи» (колектив авторів, керівник
№ 804
колективу Ніколенко О.М.)
Історія України
Навчальна програма для загальноосвітніх
Наказ МОН
навчальних закладів «Історія України.
5-9 Сайт МОН від 07.06.2017
Всесвітня історія. 5-9 класи»
№ 804
Програми для закладів загальної середньої
Наказ МОН
освіти "Історія України для 5-9 та 10-11
5-9 Сайт МОН від 21.02.2019
класів зі змінами"
№ 236
Всесвітня історія
Навчальна програма для загальноосвітніх
Наказ МОН
навчальних закладів «Історія України.
5-9 Сайт МОН від 07.06.2017
Всесвітня історія. 5-9 класи»
№ 804
Правознавство
Навчальна програма з основ правознавства
для 9 класу загальноосвітніх навчальних
Наказ МОН
закладів (авт. Ремех Т.О. Муза О.В.,
9 Сайт МОН від 07.06.2017
Євтушенко Р.І., Сутковий В.Л., Зорнік Т.Є.,
№ 804
Лоха Л.О., Силенко В.В.)
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Математика
Навчальна програма для загальноосвітніх
Наказ МОН
навчальних закладів «Математика. 5–9
5-9 Сайт МОН від 07.06.2017
класи» (колектив авторів)
№ 804
Навчальна програма для поглибленого
вивчення математики в 8-9 класах
загальноосвітніх навчальних закладів
Наказ МОН
(колектив авторів,
8-9 Сайт МОН від 17.07.2013
[https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%
№ 983
20serednya/programy-5-9-klas/matematikaalgebra-geometriya.pdf ]))
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
«Логіка” автори Буковська О.І., Васильєва
Лист ІМЗО
Д.В.)
від 10.07.2020
5-9 Сайт МОН
№ 22.1/12-Г557
Інформатика
Навчальна програма для загальноосвітніх
Наказ МОН
навчальних закладів «Інформатика. 5–9
8-9 Сайт МОН від 07.06.2017
класи» (для учнів, які вивчали інформатику в
№ 804
2-4 класах) (колектив авторів)
Фізика
Фізика. 7-9 класи. Навчальна програма для
Наказ МОН
загальноосвітніх навчальних закладів
8-9 Сайт МОН від 07.06.2017
№ 804
Біологія
Навчальна програма для загальноосвітніх
Наказ МОН
навчальних закладів «Біологія. 6-9 класи»
8-9 Сайт МОН від 07.06.2017
(колектив авторів)
№ 804
Навчальна програма для класів з
поглибленим вивченням біології. 8-9 класи
Наказ МОН
(колектив авторів,
8-9 Сайт МОН від 17.07.2013
[https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%
№ 983
20serednya/programy-5-9-klas/biologiya1.pdf ])
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
Збірник навчальних програм курсів за
Лист ІМЗО
вибором та факультативів з біології для
від 20.08.2019
допрофільної підготовки та профільного
8-11 Аксіома
№ 22.1/12-Гнавчання, рекомендваних для використання в
873
закладах загальної середньої освіти
Хімія
Навчальна програма для загальноосвітніх
Наказ МОН
навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи»
8-9 Сайт МОН від 07.06.2017
(колектив авторів)
№ 804
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Навчальна програма для класів з
поглибленим вивченням хімії. 8-9 класи
8-9
(колектив авторів, , сайт МОН:
https://cutt.ly/duWVK4)
Географія
Навчальні програми для загальноосвітніх
навчальних закладів. Географія. 6-9
8-9
Мистецтво
Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи» 8-9
Фізкультура
Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів «Фізична культура. 5-9
класи» (авт. Тимчик М. В., Алексєйчук Є.
8-9
Ю., Деревянко В.В., Дмітрієва Т.А., Лакіза О.
М., Єрьоменко Е.А., Захарчук І. Р., Сілкова
В. О.)
Програма для загальноосвітніх навчальних
закладів «Фізична культура» для спеціальних
8-11
медичних груп (автори Майєр В.І.,
Деревянко В.В.)
Основи здоров’я
Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів «Основи здоров’я. 5-9
8-9
класи» (колектив авторів)
Трудове навчання . Навчальна програма для
загальноосвітніх навчальних закладів.
8-9

Наказ МОН
Сайт МОН від 17.07.2013
№ 983
Наказ МОН
Сайт МОН від 07.06.2017
№ 804
Наказ МОН
Сайт МОН від 07.06.2017
№ 804

Наказ МОН
Сайт МОН від 23.10.2017
№ 1407
Лист МОН
Молодьспорту
Сайт МОН
від 11.07.2012
№ 1/11-11360
Наказ МОН
Сайт МОН від 07.06.2017
№ 804
Наказ МОН
Сайт МОН від 07.06.2017
№ 804

1.6. Якість проведення навчальних занять
У 2020/2021 н.р. освітній процес у ліцеї спрямовувався на інтелектуальний,
соціальний і фізичний розвиток кожного учня як особистості, здатної самостійно
мислити і творчо діяти, застосовувати набуті знання і вміння у різних ситуаціях.
За підсумками аналізу навчальних досягнень 2020/2021 н.р. із 260 учнів 8-11-х
класів:
58 учнів закінчили 9-й клас і отримали свідоцтво про здобуття базової загальної
середньої освіти;
4 учнів отримали свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти з
відзнакою;
16 учнів нагороджено похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»;
З високим і достатнім рівнями навчальних досягнень закінчили навчальний рік
233 учнів, що становить 90% від загальної кількості учнів, з них, 42 учнів (16%)
мають відмінні результати у навчанні. 27 учнів (10%) отримали бали середнього
рівня навчальних досягнень (Додаток 1) Якісний показник по ліцею у 2020/2021
н.р. становить 90% (233 учні), а у 2019/2020 н.р якісний показник був 94% (259
учнів).
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Аналіз навчальних досягнень за профілями показав, що якісний показник
нижчий у допрофільних класах і становить 74% проти 100% у профільних
класах. У 2019/2020 н.р. якісний показник у допрофільних класах становив 93%
проти 95% у профільних.
Порівняльна таблиця рівня навчальних досягнень учнів (допрофільна і
профільна школа)
Клас
8-А
8-Б
9-А
9-Б
Всього

Кількість
учнів
25
21
30
28
104

Рівень навчальних досягнень
середній
достатній
високий
3
12%
22
88%
12
57%
9
43%
5
17%
23
76%
2
7%
7
25%
19
68%
2
7%
27
26%
73
70%
4
4%

Якість знань
осіб
%
22
88
9
43
25
83
21
75
77
74

Якісний показник допрофільних класів
100
88

90

88
83
77

80

75

70

68

70

74

60
50

43

43

40
30
20

0

7

7

10
0

4

0

8-А

8-Б

9-А

9-Б

Всього

Учнів, які закінчили навчальний рік з високим рівнем навчальних досягнень

Учнів, які закінчили навчальний рік з достатнім рівнем навчальних досягнень
Якісний показник

119

120

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
• оновлення методичної бази освітньої діяльності;
• контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю
знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
• моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу
освіти;
• створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного
рівня педагогічних працівників.
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2. Повна загальна середня освіта ІІІ ступінь
2.1.Загальні положення
Освітня програма Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської
обласної ради (заклад загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня
освіта)) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про
затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої
освіти», Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІI
ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня
2018 року № 408 (10 клас) і наказом Міністерства освіти і науки України від 20
квітня 2018 року № 406 (11 клас).
Освітня програма Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради
(закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня школа))
окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти
єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових
результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної
загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).
Освітня програма визначає:
загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі
взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо,
зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які подані в
рамках навчальних планів (таблиця 1);
очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм,
перелік яких наведено в таблиці 2; пропонований зміст окремих предметів, які
мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на
офіційному веб-сайті МОН;
рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи
внутрішнього забезпечення якості освіти;
вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою
програмою.
Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і
можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг
навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-х
класів – 1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального
навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані Волинського
наукового ліцею Волинської обласної ради. Навчальний план для 10-11-х класів
ліцею розроблено відповідно до Державного стандарту. Навчальний план ліцею
розроблено на основі навчального плану для 10-11 класів загальної середньої
освіти (таблиця 2,3 до Типової освітньої програми закладів загальної середньої
освіти ІІI ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
20.04.2018 р. № 408), відповідно до Стандарту спеціалізованої освіти наукового
спрямування , затвердженого Міністерством освіти і науки України наказом №
1303 від 16.10.2019 року.
Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на
вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних
предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи,
індивідуальні заняття тощо.
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2.2. Навчальний план для 10-х класів Волинського наукового ліцею
Волинської обласної ради
Кількість годин на тиждень у класах
10-А
математичний

10-Б
біологохімічний

Базові предмети

27

27

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

2+1

2+1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

2

Математика (алгебра і початки аналізу

-

3

Алгебра

2+4

-

Геометрія

1+2

-

2

2+4

1,5

1,5

Фізика

3

3

Хімія

1,5

1,5+2,5

3

3

1,5

1,5

27+7

27+7,5

Вибірково-обов’язкові предмети

3

3

Інформатика

2

2

Мистецтво

1

1

Спеціальні курси, факультативні
курси, індивідуальні заняття

1

0,5

Додаткові заняття з хімії

-

0,5

Додаткові заняття з математики

1

-

Гранично допустиме навантаження на
одного учня

36

36

Всього фінансується (без урахування
поділу класів на групи)

38

38

Іноземна мова
Зарубіжна література
Історія України

та геометрія)

Біологія і екологія
Географія

Фізична культура
Захист України
Разом
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*Розроблено на основі навчального плану для 10-11 класів загальної середньої освіти
(таблиця 2,3 до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ
ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. №
408).

Для організації освітнього процесу при складанні власного навчального плану
ліцей обрав другий варіант, який містить перелік базових предметів, що
включають окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично природничого циклів.
До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література»,
«Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня
історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія
і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист України».
На вивчення базових предметів відводиться мінімальна кількість тижневих
годин, що має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання
учнів згідно з державними вимогами Державного стандарту.
Для якісного оволодіння учнями іноземною мовою в усіх 10-11-х класах
збільшено кількість годин (1 додаткова година, а в 11-В - на 2 години) на її
вивчення за рахунок варіативної складової навчального плану.
Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також
забезпечується вибірково-обов’язковими предметами, що вивчаються на рівні
стандарту. Із запропонованого переліку учні обрали два предмети (інформатику
і мистецтво) які будуть вивчатися одночасно в 10 і 11 класах (у такому разі
години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети поділені між двома
обраними предметами).
Частину навчальних годин навчального плану призначено для забезпечення
профільного спрямування навчання в старшій школі. Профіль навчання
формується закладом освіти з урахуванням можливостей забезпечити якісну
його реалізацію.
Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:
- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;
- профільні предмети, що вивчаються на профільному рівні;
- курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси.
У 2021-2022 н.р. в ліцеї (10-11-і класи) організовано три профілі навчаннябіолого-хімічний, історичний і математичний. Такі профілі навчання
передбачають можливість поглибленого вивчення профільних предметів
(біології, хімії, історії України, всесвітньої історії, алгебри, геометрії ).
Кількість годин для вивчення профільного предмета складається з кількості
годин, відведених навчальним планом закладу освіти на вивчення відповідних
базових предметів, і кількості годин, передбачених на профільні предмети. Для
поглибленого вивчення цих предметів виділено додаткові години (алгебра і
геометрія - 6 годин, хімія - 2.5 години, історія - 4.5 години, біологія і екологія - 4
години).
50% навчального часу, виділеного на профільні предмети, відводиться на
проведення практичних, лабораторних та семінарських занять.
Поглиблене вивчення хімії у 10-у біолого-хімічному класі доповнюється
додатковими заняттями з хімії. Для учнів математичних 10-А і 11-А класів
пропонуються додаткові заняття для підготовки до зовнішнього незалежного
оцінювання. А для учнів історичного 11-В класу пропонується спецкурс з історії
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(Становлення української державності) і факультатив з англійської мови (Шлях
до успіху).
Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості
годин будуть викладатися за семестрами таким чином:
10 клас:
Історія України – 1,5 години - І семестр 1 година, ІІ семестр – 2 години;
географія - 1,5 годин – І семестр 2 години, І семестр – 1 година;
«Захист України» - 1,5 години – І семестр 1 година, ІІ семестр – 2 години;
хімія (10- А) - 1,5 годин – І семестр 2 години, ІІ семестр – 1 година;
Додаткові заняття з хімії – 0.5 години - І семестр – 1 година.
11 клас:
Історія України – 1,5 години - І семестр 1 година, ІІ семестр – 2 години;
«Захист України» - 1,5 годин – І семестр 2 години, ІІ семестр – 1 година, 18
годин навчально – польових зборів.
Факультатив з англійської мови – 0.5 години - ІІ семестр – 1 година.
Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання
приймає заклад освіти, враховуючи освітні потреби учнів, кадрове забезпечення,
матеріально-технічну базу ліцею тощо.
Спеціальні курси разом із профільними предметами відображають специфіку
конкретного профілю навчання і визначають його сутність. Вони призначені для
доповнення, поглиблення змісту окремих розділів профільних предметів,
можуть містити додаткові споріднені розділи, що не включені до навчальних
програм, знайомити учнів із галузями знань, не представленими в змісті окремих
предметів, але орієнтованими на комплекс можливих професій у руслі обраного
профілю навчання тощо. З метою уникнення одногодинного тижневого вивчення
певного предмета або курсу заклад освіти може планувати його вивчення
концентровано (впродовж чверті, семестру, навчального року).
Загальний обсяг навчального навантаження учнів 11-х класів –
1330 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на
тиждень окреслено у навчальному плані Волинського наукового ліцею
Волинської обласної ради (закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня, 11-й
клас).
2.3. Навчальний план для 11-х класів Волинського наукового ліцею
Волинської обласної ради
Кількість годин на тиждень у класах
Навчальні предмети
Базові предмети
Українська мова
Українська література
Іноземна мова
Зарубіжна література
Історія України
Всесвітня історія
Географія
Математика
Алгебра
Геометрія

11-А
26
2
2
2+1
1
1,5
1
1
2+4
1+2

11-Б
26
2
2
2+1
1
1,5
1
1
3
-

11- В
26
2
2
2+2
1
1,5+2,5
1+2
1
3
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Астрономія
Біологія, екологія
Фізика
Хімія
Фізична культура
Захист України
Разом
Вибірково-обов’язкові
предмети
Мистецтво
Інформатика
Факультативні курси:
Математика (додаткові
заняття і консультації)
Стилістика української мови
Курс за вибором з історії(
Становлення української
державності)
Факультатив з англ. мови
(Шлях до успіху)
Гранично допустиме
навантаження на одного
учня
Всього фінансується (без
урахування поділу класів на
групи)

1
2
3
2
3
1,5
26+7

1
2+4
3
2+4
3
1,5
26+9

1
2
3
2
3
1,5
26+6,5

3

3

3

1
2
2

1
2
-

1
2
2,5

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

0,5

36

36

36

38

38

38

* Розроблено на основі навчального плану для 10-11 класів загальної середньої освіти
(таблиця 2,3 до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ
ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. №
408).

Учні 11-х класів, окрім хімії, біології. математики, можуть вивчати
факультативи, курси за вибором чи відвідувати індивідуальні заняття. Так з
метою якісної підготовки випускників ліцею до зовнішнього незалежного
оцінювання в 11-х класах на вивчення української мови відводиться по одній
додатковій годині варіативної частини (Стилістика української мовифакультатив).
Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної
та варіативної складових навчального плану, які обов'язково фінансуються з
відповідних бюджетів.
Варіативність змісту профільної середньої освіти реалізується також через
запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для
задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку
наскрізних умінь тощо.
Навчальний план зорієнтований на роботу закладу загальної середньої освіти
у класах з поглибленим вивченням окремих предметів за шестиденним
навчальним тижнем.
126

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їхнє навчання
в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо).
За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати
результати їх навчання з відповідних предметів (фізична культура та ін.) у
позашкільних закладах.
Гранична наповнюваність класів (30 учнів) та тривалість уроків (45 хв)
встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів буде здійснюватися
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року
№ 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп
загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на
групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за
№ 229/6517 (зі змінами). Згідно з рішенням органу місцевого самоврядування
класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної,
а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних
асигнувань та залучення додаткових коштів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада
2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при
визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
Зміст навчальної практики узгоджується з програмами профільних дисциплін.
Окремі види і форми навчальної практики включаються до змісту навчальних
програм і реалізуються протягом навчального року.
Очікувані результати навчання здобувачів освіти
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті,
визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування
ключових компетентностей учнів.
№
з/п

Ключові
компетентності

1

Спілкування
державною (і рідною
- у разі відмінності)
мовами

Компоненти
Уміння: ставити запитання і розпізнавати
проблему; міркувати, робити висновки на основі
інформації, поданої в різних формах (у текстовій
формі, таблицях, діаграмах, на графіках);
розуміти, пояснювати і перетворювати тексти
задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися
рідною мовою; доречно та коректно вживати в
мовленні термінологію з окремих предметів,
чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати
думку, аргументувати, доводити правильність
тверджень;
уникнення
невнормованих
іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику
окремого
предмета;
поповнювати
свій
словниковий запас.
127

Ставлення: розуміння важливості чітких та
лаконічних формулювань.
Навчальні
ресурси:
означення
понять,
формулювання властивостей, доведення правил,
теорем
2

Спілкування
іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер,
тем і ситуацій, визначених чинною навчальною
програмою; розуміти на слух зміст автентичних
текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних
жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту;
здійснювати спілкування у письмовій формі
відповідно
до
поставлених
завдань;
використовувати у разі потреби невербальні
засоби спілкування за умови дефіциту наявних
мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні
комунікативні стратегії відповідно до різних
потреб.
Ставлення: критично оцінювати інформацію та
використовувати
її
для
різних
потреб;
висловлювати свої думки, почуття та ставлення;
ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово
та
за
допомогою
засобів
електронного
спілкування;
ефективно
користуватися
навчальними стратегіями для самостійного
вивчення
іноземних
мов;
адекватно
використовувати досвід, набутий у вивченні
рідної мови та інших навчальних предметів,
розглядаючи його як засіб усвідомленого
оволодіння іноземною мовою.
Навчальні ресурси: підручники, словники,
довідкова література, мультимедійні засоби,
адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична
компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою
інформацією; встановлювати відношення між
реальними об’єктами навколишньої дійсності
(природними, культурними, технічними тощо);
розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту;
будувати і досліджувати найпростіші математичні
моделі реальних об'єктів, процесів і явищ,
інтерпретувати
та
оцінювати
результати;
прогнозувати в контексті навчальних та
практичних задач; використовувати математичні
методи у життєвих ситуаціях.
Ставлення: усвідомлення значення математики
для повноцінного життя в сучасному суспільстві,
розвитку технологічного,
економічного
й
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оборонного потенціалу держави, успішного
вивчення інших предметів.
Навчальні ресурси: розв'язування математичних
задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні
життєві ситуації
4

Основні
компетентності у
природничих науках і
технологіях

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

5

Інформаційноцифрова
компетентність

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

6

Уміння вчитися
впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності,
відбирати й застосовувати потрібні знання та
способи діяльності для досягнення цієї мети;
організовувати та планувати свою навчальну
діяльність;
моделювати
власну
освітню
траєкторію,
аналізувати,
контролювати,
коригувати та оцінювати результати своєї
навчальної діяльності; доводити правильність
власного судження або визнавати помилковість.
Ставлення: усвідомлення власних освітніх
потреб та цінності нових знань і вмінь;
зацікавленість у пізнанні світу; розуміння
важливості вчитися впродовж життя; прагнення до
вдосконалення результатів своєї діяльності.
Навчальні ресурси: моделювання власної
освітньої траєкторії
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7

Ініціативність і
підприємливість

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

8

Соціальна і
громадянська
компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і
чути інших, оцінювати аргументи та змінювати
думку на основі доказів; аргументувати та
відстоювати
свою
позицію;
ухвалювати
аргументовані рішення в життєвих ситуаціях;
співпрацювати в команді, виділяти та виконувати
власну роль в командній роботі; аналізувати
власну економічну ситуацію, родинний бюджет;
орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на
основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір,
спираючись на різні дані.
Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне
ставлення до інших незалежно від статків,
соціального походження; відповідальність за
спільну справу; налаштованість на логічне
обґрунтування позиції без передчасного переходу
до висновків; повага до прав людини, активна
позиція щодо боротьби із дискримінацією.
Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і
самовираження у
сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою
думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи
національні
та
культурні
особливості
співрозмовників
та
дотримуючись
етики
спілкування і взаємодії; враховувати художньоестетичну складову при створенні продуктів своєї
діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).
Ставлення: культурна самоідентифікація, повага
до культурного розмаїття у глобальному
суспільстві; усвідомлення впливу окремого
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предмета на людську культуру та розвиток
суспільства.
Навчальні ресурси: математичні моделі в різних
видах мистецтва
10

Екологічна
Уміння: аналізувати і критично оцінювати
грамотність і здорове соціально-економічні події в державі на основі
життя
різних даних; враховувати правові, етичні,
екологічні і соціальні наслідки рішень;
розпізнавати, як інтерпретації результатів
вирішення проблем можуть бути використані для
маніпулювання.
Ставлення:
усвідомлення
взаємозв’язку
окремого предмета та екології на основі різних
даних; ощадне та бережливе відношення до
природніх ресурсів, чистоти довкілля та
дотримання санітарних норм побуту; розгляд
порівняльної характеристики щодо вибору
здорового способу життя; власна думка та позиція
до зловживань алкоголю, нікотину тощо.
Навчальні ресурси: навчальні проєкти, завдання
соціально-економічного, екологічного змісту;
задачі, які сприяють усвідомленню цінності
здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і
підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та
громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх
окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних
ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток»,
«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і
фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності
застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.
Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних
компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно
враховувати при формуванні шкільного середовища.
Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які
допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають
здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.
Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:
організацію навчального середовища - зміст та цілі наскрізних тем
враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища
навчання;
окремі предмети - виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета
проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються
надпредметні, міжкласові та загальношкільні проєкти. Роль окремих предметів
при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого
предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний
із конкретною наскрізною темою;
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Здоров'я і безпека

Громадянська відповідальність

Екологічна безпека й
сталий розвиток

предмети за вибором;
роботу в проєктах;
позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.
Наскрізна
Коротка характеристика
лінія
Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та
екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні
питань збереження довкілля і розвитку суспільства,
усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх
поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через
завдання з реальними даними про використання природних
ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних
сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього
середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння
вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи
розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки
на відкритому повітрі.
Сприятиме формуванню відповідального члена громади і
суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування
суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через
колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі,
проєкти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і
розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо
різноманітних способів діяльності і думок.
Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога
більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на
виховання
порядності,
старанності,
систематичності,
послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя
покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного
ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних
досягнень.
Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно
стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб
життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.
Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і
охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем
дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів).
Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для
життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «агаефектом», пошук оптимальних методів вирішення і
розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало
радісних емоцій.
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Підприємливість і
фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив,
здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному
середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями
практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень,
інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).
Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань
щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки
власних можливостей, складання сімейного бюджету,
формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість
навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно
доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його
спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту
із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного
виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причиннонаслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації
спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових
компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі
міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістовоінформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх
використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень
їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального
матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду
застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.
Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої
освіти.
Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової
середньої освіти. Ліцеїсти, які здобули базову середню освіту та успішно склали
державну підсумкову атестацію (у документі про освіту не мають балів
середнього рівня) відповідно до Статуту ліцею та згідно поданих заяв
зараховуються до 10-го класу відповідного профілю і на 1 вересня поточного
навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти
цього ж навчального року.
На вакантні місця у червні зарахування до 10 класів ліцею відбулося за
результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до пунктів 2-16
глави 4 розділу II Порядку, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв
перевищує загальну кількість місць у десятому (десятих класах) закладу освіти,
і триває до 30 червня 2019 року.
Перелік освітніх галузей. Освітню програму ліцею укладено за такими
освітніми галузями:
Мови і літератури
Суспільствознавство
Мистецтво
Математика
Природознавство
Технології
Здоров’я і фізична культура
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Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних
навчальних програмах.
Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами
організації освітнього процесу є різні типи уроку:
формування компетентностей;
розвитку компетентностей;
перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
корекції основних компетентностей;
комбінований урок.
Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії,
віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги,
квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з
навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відеоуроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.
Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії
і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми
доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії
учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою
механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що
відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні
на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів.
Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного
типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як
форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція
може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому
обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки
обговорення і формулюють висновки.
З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку
проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує
виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до
змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій
самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті
компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях
практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням
надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній
діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів,
виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментальнопрактичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати
обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються
нові узагальнюючі підходи до його аналізу.
Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати
міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.
Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами
та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше
отримані знання.
Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення
оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи
учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.
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Консультація будується за принципом питань і відповідей.
Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може
здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного
заняття.
Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями
змісту предметів, досягнення компетентностей. Співбесіда, як і залік, тільки у
формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення
компетентностей.
Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує
навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання
яких звітують перед вчителем.
Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою
реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні
самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану
роботу.
Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі
робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують
роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.
Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування
знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати
зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених
завдань).
Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відеоуроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу,
виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.
Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та
розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог
Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.
Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи
конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних
очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.
Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних
компонентів:
кадрове забезпечення освітньої діяльності;
навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
якість проведення навчальних занять;
моніторинг досягнення учнями результатів навчання.
Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
оновлення методичної бази освітньої діяльності;
контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю
знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу
освіти;
створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня
педагогічних працівників.
Освітня програма ліцею оприлюднюється на веб-сайті закладу освіти.
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2.4. Очікувані результати навчання здобувачів освіти предметні
компетентності та форми організації освітнього процесу відповідно до
переліку освітніх галузей (10-11 клас)
Галузь освіти Мови і літератури
Українська мова, 10 - 11 класи
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
• знає норми української літературної мови, значення вивчених термінів, їх
зв’язок;
• критично ставиться до надмірного вживання іншомовних слів, у т.ч.
неологізмів;
• визначає і виправляє допущені в усному мовленні орфоепічні помилки;
• визначає нормативне і ненормативне використання мовних засобів у текстах
різних стилів мовлення;
• правильно пише слова із вивченими орфограмами;
• знаходить і виправляє орфографічні помилки у власному й чужому
мовленні;
• визначає роль і доречність використання в тексті стилістично забарвлених
лексичних, фразеологічних засобів мови, їх стилістичну функцію;
• розрізняє лексичні, фразеологічні синоніми;
• правильно проводить синонімічну заміну з метою підсилення тієї чи іншої
стилістичної ознаки;
• розпізнає тропи й визначає їх роль і доречність використання в текстах
різних стилів мовлення;
• дотримується лексичних норм української літературної мови ;
• розрізняє зміст, структуру й сферу використання зазначених у програмі
жанрів мовлення, зокрема ділових паперів;
• готує й виголошує виступи на зборах, семінарах. добре володіє українською
мовою;
• самостійно формулює визначення поняття «морфологічна норма»;
• пояснює причини й закономірності вживання певних словоформ;
• обґрунтовує вибір написання слова, посилаючись на засвоєні
морфологічні норми;
• усвідомлює зв’язок морфологічної норми з лексичним значенням слова;
• розуміє суть понять «синтаксична норма», «синтаксичне керування»,
«синтаксична помилка»;
• усвідомлює важливість синтаксичних умінь для розвитку мислення й
мовлення;
• знає правила побудови складних речень;
• розуміє суть понять «пунктуаційна норма», «розділові знаки»;
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною мовою
Уміння: використовувати українську мову як державну для духовного,
культурного й національного самовияву; володіти всіма видами мовленнєвої
діяльності; усно й письмово тлумачити поняття, факти; висловлювати думки,
почуття, погляди; оцінювати й осмислювати ситуацію спілкування; реагувати
мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ (у школі,
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громадських місцях, удома, на дозвіллі); володіти засобами української мови - її
стилями, типами, жанрами; правильно вимовляти й писати слова, творити їх
граматичні форми; конструювати речення й тексти; дотримувати норм етикету
під час спілкування.
Ставлення: поцінування української мови як державної; усвідомлення її як
державотворчого чинника та чинника національної ідентичності; свідоме
послуговування українською мовою в усіх царинах життя; захоплення красою,
естетичною довершеністю, багатством виражальних засобів української мови;
сприйняття спілкування як цінності; усвідомлення значення ефективного
спілкування; ціннісне ставлення до співрозмовників; у виборі рішень керування
системою цінностей, схвалених суспільством.
2. Спілкування іноземними мовами
Уміння: виявляти в текстах запозичення з інших мов; пояснювати лексичне
значення, правопис та особливості вживання слів іншомовного походження;
обговорювати прочитані або прослухані мовою оригіналу та в перекладі
українською фольклорні та літературні твори.
Ставлення: розуміння ролі іноземної мови як засобу пізнання іншого світу та
збагачення власного культурного досвіду; розуміння потреби популяризувати
Україну у світі засобами іноземних мов; готовність до міжкультурного діалогу,
відкритість до пізнання різних культур
3. Математична грамотність
Уміння: оперувати абстрактними поняттями; виокремлювати головну й
другорядну інформацію; установлювати причинно-наслідкові зв’язки; чітко
формулювати визначення та будувати гіпотези; формулювати тезу й добирати
аргументи; перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (схему, таблицю,
діаграму); доцільно й правильно використовувати в мовленні числівники.
Ставлення: прагнення висловлюватися точно, логічно, послідовно; бережливе
ставлення до часу.
4. Компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: швидко й ефективно шукати інформацію про довкілля,
використовувати різні види читання для здобуття нових знань; критично
оцінювати відображені в наукових, художніх і публіцистичних текстах
результати людської діяльності в природному середовищі; змістовно, логічно,
послідовно, точно описувати процес власної діяльності; спостерігати,
аналізувати, проводити мовні експерименти; словесно оформлювати результати
досліджень; визначати роль природи в житті людини; використовувати сучасні
технології.
Ставлення: сприйняття природи як цінності; готовність захищати довкілля,
зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутніх поколінь; готовність до
опанування новітніх технологій.
5. Інформаційно-комунікаційна компетентність
Уміння: діяти за алгоритмом, зокрема здійснювати пошукову діяльність та
аналіз мовних явищ; створювати інструкцію та діяти за інструкцією; складати
план тексту; впевнено й водночас критично застосовувати інформаційнокомунікаційні технології (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну
інформацією з навчальною метою та в приватному спілкуванні; грамотно й
безпечно комунікувати в інформаційному просторі; розпізнавати маніпулятивні
технології та протистояти їм; розвивати медійну грамотність; переводити
137

навчальну інформацію в інший формат.
Ставлення: задоволення пізнавального інтересу; прагнення до гармонійного
спілкування у віртуальному інформаційному просторі, критичне сприйняття
інформації, поданої в ЗМІ; прагнення додержувати правил роботи з інформацією
(дотримання авторського права тощо).
6. Уміння вчитися протягом життя
Уміння: визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення;
планувати й організовувати власну навчальну діяльність; читати,
використовуючи різні види читання (ознайомлювальне, вибіркове, вивчальне та
ін.); постійно поповнювати власний словниковий запас; користуватися різними
джерелами довідкової інформації (словниками, енциклопедіями, онлайнресурсами); здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності,
рефлексію; застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети та ситуації
спілкування.
Ставлення: сприйняття освіти, навчальних досягнень, зокрема у вивченні
мови, як цінностей, готовність удосконалювати знання мови і власне мовлення
впродовж життя, розвивати мовне чуття; розуміння ролі читання для власного
розвитку; усвідомлення потреби вчитися з метою самовдосконалення й
самореалізації; здатність і внутрішня потреба самостійно здобувати знання і
формувати вміння відповідно до поставлених цілей з метою самовдосконалення
й самореалізації.
7. Соціальна і громадянська компетентності
Уміння: аргументовано і грамотно висловлювати власну громадянську
позицію в суспільно-політичних питаннях; співпрацювати з іншими на
результат, запобігати конфліктам і розв’язувати їх, досягати компромісів.
Ставлення: сприйняття людської гідності як найвищої цінності; повага до
законів України, зокрема до норм українського мовного законодавства; повага
до правових норм; усвідомлення необхідності конструктивної участі у
громадському житті
8. Підприємницька компетентність
Уміння: презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамотно,
використовуючи доцільні виражальні мовні засоби; використовувати ефективні
комунікативні
стратегії
для
формулювання
власних
пропозицій;
самоорганізовуватися; оцінювати економічні ініціативи та економічну
діяльність.
Ставлення: готовність брати на себе відповідальність; розуміння ролі
комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.
9. Загальнокультурна
Уміння: використовувати українську мову для духовного й культурного
самовиявлення; дотримуватися норм української літературної мови та
мовленнєвого етикету; використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в
життєвих ситуаціях; створювати тексти, виражаючи власні ідеї, досвід і почуття
та використовуючи художні засоби; добирати літературу для читання з метою
одержання насолоди та користі від прочитаного.
Ставлення: сприйняття літературного твору як засобу збагачення особистого
емоційно-чуттєвого досвіду, отримання естетичного задоволення від творів
мистецтва; зацікавленість світовими культурними набутками, повага до
розмаїття культурного вираження різних народів.
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10. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: дотримуватися здорового способу життя; враховувати вплив слова на
психічне здоров’я людини; відповідально використовувати мовні виражальні
засоби; застосовувати комунікативні стратегії для протистояння деструктивним
та маніпулятивним впливам, що є загрозою здоровому способу життя; виявляти
толерантність до різних поглядів, співчувати; конструктивно спілкуватися в
різних соціальних середовищах, досягнення соціальної захищеності, сімейного
щастя тощо; бережливо ставитися до природи.
Ставлення: сприймання здоров’я як загальнолюдської цінності; бажання
дотримуватися здорового способу життя; усвідомлення значення навколишнього
середовища для життя і здоров’я людини; готовність зберігати природні ресурси.
11. Дослідницька компетентність
Уміння: шукати, аналізувати інформацію лінгвістичного характеру,
критично оцінюючи її; формулювати гіпотезу, знаходити методи її
розв’язання, спираючись на відомі дані; аналізувати, порівнювати та
оцінювати отримані результати, робити висновки й узагальнення,
усвідомлювати провідні ідеї та поняття, а не одержувати їх у готовому
вигляді; описувати (усно чи письмово) експеримент, послуговуючись
багатим арсеналом мовних засобів — термінами, поняттями тощо.
Ставлення: сміливість відстоювати власну позицію; відповідальність за
ухвалення виважених рішень під час реалізації проєктів і дослідницьких
завдань; допитливість і спостережливість, готовність до інновацій.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Слова власне українські й запозичені.
Виправдані й небажані запозичення»; «Наголос. Основні правила
наголошування слів»; «Мовна стійкість як ключова риса національномовної
особистості»; «Засоби мовного вираження промови»; «Прикметник. Відмінкові
закінчення прикметників»;
«Поняття синтаксичної норми. Синтаксична
помилка»);
• розвитку компетентностей («Поняття милозвучності. Чергування у/в, і/й як
засіб милозвучності»; «Подвоєння та подовження приголосних»; («Риторичні
фігури (антитеза, градація, повторення, риторичне запитання, звернення,
порівняння)», «Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників.
Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки», «Складні випадки і
варіанти синтаксичного керування»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей («Поняття норми в
сучасній українській літературній мові. Лексична норма»; «Орфоепічна,
орфографічна та морфологічна норми»; «Морфологічна норма», «Синтаксична
норма», «Пунктуаційна норма», «Стилістична норма»);
• корекції основних компетентностей («Робота над виправленням помилок,
допущених у контрольному есе; «Складні випадки узгодження й відмінювання
числівника», «Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка»);
• комбінований урок («Написання складних слів разом, окремо, з дефісом»;
«Іменники спільного і подвійного роду. Визначення роду невідмінюваних
іменників та абревіатур, правила вживання їх»; «Порядок слів у реченні.
Односкладні й неповні речення», «Розділові знаки у простих реченнях,
ускладнених звертаннями; однорідними членами речення», «Розділові знаки при
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прямій мові»);
• навчально-практичні заняття («Пароніми. Запобігання помилок у вживанні
паронімів»; «Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки,
«Слово до слова-зложиться мова», укладання словників лексики говірки рідної
місцевості»; «Виражальні можливості фразеологізмів», «Стилістичні
особливості засобів словотвору», «Двокрапка у складному реченні», «Етикетні
жанри (привітання, вибачення)»);
• уроки-семінари («Уживання великої літери»; «Основні групи фразеологізмів,
багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів»;
• бібліотечні уроки ( «Слово мов зерно колосу»-бібліографічний практикум);
• конференції ( до Дня української писемності «З історії української
писемності»-інформаційна мозаїка) ;
• уроки-захисти проєктів («Суржику-ні!», «Говорити правильно – це модно»;
«Приклади мовної стійкості у художній літературі й українському кіно»,
«Ігроманія – хвороба XXI століття», «Реклама – психологічний терорист») .
Міжпредметні проєкти:
Українська мова – українська література («Приклади мовної стійкості у
художній літературі й українському кіно»). Українська мова – фінансова
грамотність («Історія одного успіху»). Українська мова – медицина
(«Відпочинок і спокій – найкращі ліки»).
Українська література, 10 - 11 класи
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
• цікавиться художнім твором як явищем мистецтва слова, специфічним
«інструментом» пізнання світу й себе в ньому;
• аналізує та інтерпретує твір в аспекті загальнолюдських цінностей;
• визначає жанри творів;
• характеризує образи-персонажі, засоби їх зображення; порівнює образи
дійових осіб; пояснює авторську позицію;
• визначає проблеми, порушені у творі, розуміє їх актуальність для сучасного
життя;
• дискутує з приводу порушених у творах проблем; толерантно відстоює
власну позицію;
• знає біографії авторів, основні царини їх громадсько-політичної, наукової,
мистецької, перекладацької діяльності, розуміє її значення в історії української
літератури;
• розрізняє засоби художнього увиразнення в поезіях; пояснює роль
уживання художніх засобів;
• висловлює судження про духовні й матеріальні цінності;
• застосовує набуті знання для порівняльного аналізу творів української та
зарубіжної літератур;
• знає про історичні та суспільні умови розвитку літератури в ХІХ -ХХ ст.,
основні напрям; пригадує імена і твори письменників ХІХ-ХХ ст., що вивчалися
раніше; називає основні літературні організації та угруповання;
• аргументовано й грамотно висловлює власну думку щодо суспільноісторичних умов розвитку української літератури ХХ ст.; визначає роль і місце
української культури у світовому контексті;
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• розуміє й пояснює основні тенденції української поезії 1920-х років, її
«вітаїстичність»; називає провідних поетів 1920-х років;
• аналізує поезію, уміє виокремлювати основні мотиви, головну думку,
характеризувати настрій, ритм поезій;
• знає про розвиток української прози 1920-х років, називає її представників;
розуміє ідеологічні чинники, які вплинули на головних героїв творів;
• розуміє особливості розвитку драматургії й театру 1920-х років; розповідає
про це; проводить аналогії з іншими явищами культури;
• 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;
• 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;
• 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.
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною мовою
Уміння: розуміти україномовні тексти різних жанрів і стилів; послуговуватися
державною мовою в різноманітних життєвих ситуаціях; застосовувати
різноманітні комунікативні стратегії залежно від мети спілкування.
Ставлення: поцінування краси й багатства української мови; усвідомлення
ролі української мови як ключового чинника творення нації і держави,
самоствердження особистості; відстоювання права спілкуватися українською
мовою в різноманітних сферах життя суспільства.
2. Спілкування іноземними мовами
Уміння: порівнювати оригінальні художні тексти та їх україномовні
переклади.
Ставлення: утвердження багатства української мови; обстоювання можливості
перекладу українською мовою будь-якого тексту іноземної мови; розуміння ролі
іноземної мови як засобу пізнання іншого світу, збагачення власного
культурного досвіду.
3. Математична компетентність
Уміння: розвивати абстрактне мислення; установлювати причиновонаслідкові зв’язки, виокремлювати головну та другорядну інформацію; чітко
формулювати визначення й будувати гіпотези; перетворювати інформацію з
однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема).
Ставлення: прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно.
4. Компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: критично оцінювати результати людської діяльності в природному
середовищі, відображені у творах літератури.
Ставлення: готовність до опанування новітніми технологіями; оперативне
реагування на технологічні зміни.
5. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: діяти за алгоритмом; працювати в різних пошукових системах для
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отримання потрібної інформації; розпізнавати маніпулятивні технології і
протистояти їм; грамотно й безпечно спілкуватися в мережі Інтернет.
Ставлення: прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному
інформаційному
просторі;
задоволення
пізнавального
інтересу
в
інформаційному середовищі; критичне ставлення до медійної інформації.
6. Уміння вчитися впродовж життя
Уміння: визначати мету і цілі власної діяльності й розвитку, планувати й
організовувати їх, здійснювати задумане, рефлексувати й оцінювати результат;
використовувати різноманітні стратегії навчання; користуватися різними
джерелами інформації; знаходити, аналізувати, систематизувати й
узагальнювати одержану інформацію, перетворювати її з однієї знакової системи
в іншу; працювати в парі, групі; читати, використовуючи різні види читання:
ознайомлювальне, вибіркове, навчальне тощо; постійно поповнювати власний
словниковий запас; застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети й
ситуації спілкування.
Ставлення: прагнення використовувати українську мову в різних життєвих
ситуаціях; готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя,
розвивати мовну інтуїцію; розуміння ролі читання для власного
інтелектуального зростання.
7. Ініціативність і підприємливість
Уміння: аналізувати життєву ситуацію з певної позиції; презентувати власні
ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби;
використовувати комунікативні стратегії для формулювання власних
пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.
Ставлення: готовність брати відповідальність за себе та інших; розуміння ролі
комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.
8. Соціальна та громадянська компетентності
Уміння: толерантно відстоювати власну позицію в дискусії; розрізняти
маніпулятивні технології і протистояти їм; аргументовано й грамотно
висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань; уникати
дискримінації інших у процесі спілкування; критично оцінювати тексти
соціально-політичного змісту.
Ставлення: повага до різних поглядів, ідей, вірувань; здатність співчувати,
довіряти й викликати довіру; поцінування людської гідності; повага до закону та
правових норм; утвердження права кожного на власну думку.
9. Обізнаність та самовираження у сфері культури
Уміння: зіставляти специфіку розкриття певної теми (образу) в різних видах
мистецтва; ідентифікувати себе як представника певної культури; визначати
роль і місце української культури у світовому контексті; читати літературні
твори, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих
ситуаціях; створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і
почуття та використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби.
Ставлення: поцінування набутків інших культур, зацікавлення ними;
відкритість до міжкультурної комунікації; потреба читання літературних творів
для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним.
10. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: ілюструвати екологічні проблеми прикладами з художніх творів;
бережливо ставитися до природи як важливого чинника реалізації особистості;
142

розуміти переваги здорового способу життя.
Ставлення: усвідомлення людини як частини природи, незворотності
покарання за зло, причинене довкіллю; аналіз літературних текстів (епізодів)
екологічного спрямування, усні / письмові презентації в рамках дослідницьких
проєктів; готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутнього.
11. Дослідницька компетентність
Уміння: усвідомлювати проблему і самостійно формулювати її; висувати
гіпотези;
асоціативно і критично мислити, застосовувати знання в
нестандартних ситуаціях; проводити спостереження над новим матеріалом;
проводити лінгвістичний експеримент, самостійно розв’язувати нові пізнавальні
завдання, встановлювати причиново – наслідкові зв’язки, робити припущення
щодо способу розв’язування певної проблеми;
спростовувати хибні
припущення і твердження.
Ставлення: поцінування краси й багатства української літератури; усвідомлення
ролі наукових досліджень у розвитку та самоствердженні особистості; розуміння
важливості академічної доброчесності під час проведення наукових досліджень.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Українська література другої половини
ХІХ ст. у контексті розвитку суспільства, культури, мистецтва», «Ольга
Кобилянська. Основне про життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика
творчості»; «Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поетфутурист М. Семенко – сміливий експериментатор», «П. Тичина. Основне з
життя і творчості поета. Трагізм його творчої долі. Найбільший модерніст 1920х років», «Жанрово-стильове розмаїття прози. Нові теми, проблеми. Часткова
ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністські пошуки, опертя
на національну і європейську традиції»);
• розвитку компетентностей («Франкова концепція поступу людства,
вираження незламного оптимізму («Гімн»), «Трагічна подія – композиційний
центр новел В. Стефаника»; «Сонет М. Рильського «У теплі дні збирання
винограду» – вишуканий зразок неокласичної інтимної лірики. Краса природи,
краса людини та її почуттів. Звернення до античних образів»; «Валер’ян
Підмогильний «Місто». Світові мотиви підкорення людиною міста, її
самоствердження в ньому, інтерпретовані на національному матеріалі»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей («Творчість
І.
Нечуя-Левицького, Панаса Мирного», «Творчість І. Франка»; «Розстріляне
відродження»; «Стоїчна поезія, Сучасна українська література»);
• корекції основних компетентностей («Символічність образів Мавки і дядька
Лева - уособлення духовності і краси»);
• комбінований урок («Поєднання в новелі «Момент» реалістичного
змалювання дійсності та філософського підтексту», «Драма-феєрія «Лісова
пісня». Фольклорно-міфологічна основа»; «Творча біографія письменника,
загальна характеристика творчості. Ю. Яновський і кіно. Романтичність
світовідчуття»; «Нова хвиля відродження української літератури на початку
1960-х років. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Його
зв’язок із дисидентським рухом»);
• урок – захист проєктів («Я літературний критик», «Хто є хто в українській
літературі»; «Перегуки творчості Б.-І. Антонича з поезією П. Тичини», «Олесь
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Гончар – майстер новели», «…Високовольтна лінія духу, яка проходить крізь
віки». Як рух опору українських митців виявлявся в різні історичні часи»».
• навчально–практичні заняття, екскурсії (Колодяжненський літературномеморіальний музей Лесі Українки, віртуальна подорож «Стежками Олександра
Олеся»; уроки-семінари («Модернізм»; «Модерний театр»).
Міжпредметні проєкти
Українська мова – українська література («Красиві вчинки і стосунки»).
Українська література – історія України
(«Історико-культурна ситуація
наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження)»).
Українська література – театральне мистецтво – культура: перегляд та
обговорення вистави Волинського обласного академічного музичнодраматичного театру імені Тараса Шевченка за драмою-феєрією Лесі Українки
«Лісова пісня».
Українська література – музика: «Пісні на слова І. Франка, М. Старицького,
Олександра Олеся у сучасному виконанні».
Українська література-зарубіжна література: «Українська перекладацька
школа : М. Рильський».
Українська література – живопис: «В. Винниченко– художник ».
Українська література – кіномистецтво: «Великі українці. Іван Франко» (2008;
реж. Софія Чемерис; ведучий С. Вакарчук); фільм «Тіні забутих предків» (1964;
реж. С. Параджанов); екранізація твору «Камінний хрест» (реж. Л. Осика)
Зарубіжна література 10 клас
Очікувані результати
Здобувач освіти:
• знає ідейно-художній зміст літературних творів у контексті розвитку
культури й суспільства;
• розуміє зміст прочитаного;
• називає літературні факти, явища, твори, імена письменників,
перекладачів тощо;
• формулює визначення понять, власну думку;
• записує стислу (тези) й розширену інформацію (зокрема самостійно
здобуту);
• пояснює літературні факти, явища, образи, теми, сюжети тощо;
• наводить приклади художніх засобів у творі, літературних фактів і явищ
у контексті розвитку напрямів, течій, жанрів, стилів;
• розрізняє засоби художньої виразності, індивідуальні стилі митців;
• описує персонажів, їхні риси, поведінку, умови життя, соціальнокультурний контекст;
• складає план (простий, складний), таблиці, будує схеми;
• порівнює літературні факти, явища, сюжети, теми, образи, мотиви, засоби
художньої виразності, особливості національних літератур;
• усвідомлює значення художньої літератури для сучасної людини й
суспільства;
• обговорює прочитане;
• критично ставиться до інформації, формує власне бачення проблем;
• оцінює художню вартість творів класики й сучасності;
• висловлює судження щодо прочитаних літературних творів, образів, тем,
сюжетів тощо;
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• обстоює, аргументує власну позицію, думку;
• обґрунтовує ідею, думку, гіпотезу;
• узагальнює набутий культурний досвід вивчення літературних творів;
• робить висновки щодо розвитку літератури в різних країнах,
взаємозв’язків української та зарубіжних літератур, зв’язків літератури й
мистецтва, значення української перекладацької школи в діалозі культур.
Предметні компетентності
1. Спілкування державною мовою
Уміння: сприймати, розуміти, критично оцінювати, інтерпретувати
інформацію державною мовою; усно й письмово тлумачити поняття, розповідати
про літературні факти, висловлювати думки й почуття, обстоювати погляди.
Ставлення: поцінування української мови як державної – чинника
національної ідентичності; використання української мови у різних сферах
життя;
розширення знань, умінь, навичок з української мови завдяки
використанню ресурсів художньої літератури (текстів зарубіжних авторів в
українських перекладах).
2. Спілкування іноземними мовами
Уміння: читати й розуміти художні тексти іноземною мовою (за умови
вивчення відповідної іноземної мови в школі); зіставляти оригінальні тексти з
українськими художніми перекладами.
Ставлення: усвідомлення багатства рідної мови; готовність до
міжкультурного діалогу, відкритість до пізнання різних культур;толерантність
щодо різних культур і традицій
3. Математична компетентність
Уміння: розвивати абстрактне мислення; установлювати причиновонаслідкові зв’язки; виокремлювати головну та другорядну інформацію;
формулювати визначення; будувати гіпотези; перетворювати інформацію з
однієї форми в іншу (текст – графік, таблиця, схема, презентація тощо).
Ставлення: прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно;
розуміння тенденцій, закономірностей, процесів
4. Компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: швидко й ефективно шукати інформацію; використовувати різні
види читання для здобуття нових знань; здійснювати пошукову діяльність,
словесно оформлювати результати досліджень; критично оцінювати результати
людської діяльності в природному середовищі, відображені у творах літератури.
Ставлення: готовність до опанування новітніх технологій; оперативне
реагування на технологічні зміни; захист природного середовища.
5. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: діяти за алгоритмом, складати план тексту; використовувати
інтернет-ресурси для отримання нових знань.
Ставлення: задоволення пізнавального інтересу в інформаційному
середовищі;
критичне ставлення до медійної інформації; прагнення
дотримуватися етичних норм у віртуальному інформаційному просторі.
6. Уміння вчитися
Уміння: визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення;
планувати й організовувати власну навчальну діяльність; читати,
використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне
тощо; постійно поповнювати власний словниковий запас; користуватися різними
145

джерелами довідкової інформації (словники, енциклопедії, онлайн-ресурси
тощо); здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію;
застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети й ситуації спілкування.
Ставлення: прагнення використовувати українську мову в різних життєвих
ситуаціях; готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя,
розвивати мовну інтуїцію; розуміння ролі художньої літератури для власного
інтелектуального й духовного зростання
7. Ініціативність і підприємливість
Уміння: презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно,
використовуючи доцільні мовні засоби; реалізувати комунікативні стратегії для
формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.
Ставлення: готовність брати відповідальність за себе та інших; розуміння
ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри
8. Соціальна та громадянська компетентності
Уміння: аргументовано й грамотно висловлювати власну думку щодо
суспільно-політичних питань; уникати дискримінації інших у процесі
спілкування; визначати в літературних творах суспільно-політичний контекст,
актуальні соціальні проблеми та ідеї, приклади громадянських якостей в образах
персонажів; розвивати критичне мислення.
Ставлення: усвідомлення себе громадянином України; розуміння й
утвердження демократичних цінностей; повага до закону та правових норм,
зокрема до норм українського законодавства; утвердження права кожного на
власну думку.
9. Обізнаність та самовираження у сфері культури
Уміння: сприймати твори літератури в контексті культури доби;
аналізувати та інтерпретувати літературні твори зарубіжних авторів в аспекті
національної культури та загальнолюдських цінностей; демонструвати
взаємодію літератури з іншими видами мистецтва, порівнювати літературні
тексти з їхнім утіленням у живописі, кіно, музиці тощо; використовувати
українську мову як державну для духовного, культурного й національного
самовираження, дотримуватися норм української літературної мови та
мовленнєвого етикету, що є виявом загальної культури людини; створювати
власні тексти різних жанрів, використовуючи відповідні зображальновиражальні засоби.
Ставлення: любов до літератури й мистецтва як складників людської
цивілізації; потреба читання літературних творів для естетичної насолоди та
рефлексії над прочитаним; відкритість до міжкультурної комунікації; стійкий
інтерес до світових культурних надбань.
10. Екологічна грамотність і здорове життя.
Уміння: не шкодити своєю діяльністю довкіллю; сприймати довкілля як
життєдайне середовище; дбайливо ставитися до природи як важливого чинника
реалізації особистості; дотримуватися здорового способу життя.
Ставлення: готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та
майбутнього; набуття знань (за допомогою художньої літератури) про цілісну
картину світу та місце людини в ній; опанування традицій різних народів,
позитивного досвіду збереження навколишнього середовища.
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11. Дослідницька компетенція.
Уміння: Глибоко проникати у зміст художнього тексту;аналізувати образи,
особливості мови твору, логіку розвитку подій.
Ставлення: потреба читання високохудожніх творів елітарної літератури.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («19 століття – «золота» доба французького
роману», «Оноре де Бальзак – творець «Людської комедії» );
• розвитку компетентностей («Риси критичного реалізму у повісті Бальзака
«Гобсек», «Зображення деградації людської особистості у романі Оскара
Вайльда «Портрет Доріана Грея» );
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей (тестові
завдання,характеристики образів );
• корекції основних компетентностей (аналіз контрольних робіт, робота
над помилками);
• комбінований урок ( «Англійський реалізм Вікторіанської доби. Аналіз
роману Ш.Бронте» );
• екскурсії, уроки-семінари («Модерністська поезія Європи кінця 19 –
початку 20 століття» ).
Міжпредметні проєкти:
Зарубіжна література – українська література, зарубіжна література –
історія, зарубіжна література – іноземна мова («Уривки з роману Оскара Вайльда
«Портрет Доріана Грея читаємо в оригіналі», «Вікторіанська доба і література
цього періоду»).
Зарубіжна література 11 клас
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
• пояснює сутність діалогу культур, що відбувається за посередництва
художньої літератури;
• розуміє значення художньої літератури (оригінальної і перекладної) для
розвитку особистості та суспільства;
• дає стислу характеристику німецькому Просвітництву;
• сприймає трагедію «Фауст» у контексті доби Просвітництва та сучасної
культурної ситуації;
• аналізує й інтерпретує трагедію в аспекті національної культури та
загальнолюдських цінностей;
усвідомлює вплив трагедії «Фауст» на розвиток світової культури;
• 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;
• дає стислу характеристику модернізму й авангардизму в літературі;
• знає течії модернізму й авангардизму, їхніх видатних представників,
основні етапи життєвого і творчого шляху письменників;
• розкриває функції фантастики у творі-антиутопії;
• оцінює вчинки персонажів антиутопії;
• висловлює власну позицію щодо того, як подолати наслідки тоталітарної
системи в суспільстві й суспільній свідомості;
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• розкриває поняття «епічний театр»,
• виявляє засоби художнього відображення трагедії Другої світової війни у
творах письменників XX ст.;
• знає основні відомості про життя і творчість Е. М. Гемінґвея, Ґ. Ґарсіа
Маркеса, Я. Кавабати;
• розуміє значення творчості письменників у світовому літературному
процесі;
• знає світоглядні й естетичні засади «театру абсурду», його ознаки;
• розуміє передумови розвитку постмодернізму, визначає основні
принципи його поетики;
• називає сучасних зарубіжних письменників, твори яких увійшли в коло
юнацького читання.
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною мовою
Уміння: сприймати, розуміти, критично оцінювати, інтерпретувати
інформацію державною мовою; усно й письмово тлумачити поняття, розповідати
про літературні факти, висловлювати думки й почуття, обстоювати погляди.
Ставлення: поцінування української мови як державної – чинника
національної ідентичності; використання української мови у різних сферах
життя;
розширення знань, умінь, навичок з української мови завдяки
використанню ресурсів художньої літератури (текстів зарубіжних авторів в
українських перекладах).
2. Спілкування іноземними мовами
Уміння: читати й розуміти художні тексти іноземною мовою (за умови
вивчення відповідної іноземної мови в школі); зіставляти оригінальні тексти з
українськими художніми перекладами.
Ставлення: усвідомлення багатства рідної мови; готовність до
міжкультурного діалогу, відкритість до пізнання різних культур;толерантність
щодо різних культур і традицій
3. Математична компетентність
Уміння: розвивати абстрактне мислення; установлювати причиновонаслідкові зв’язки; виокремлювати головну та другорядну інформацію;
формулювати визначення; будувати гіпотези; перетворювати інформацію з
однієї форми в іншу (текст – графік, таблиця, схема, презентація тощо).
Ставлення: прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно;
розуміння тенденцій, закономірностей, процесів
4. Компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: швидко й ефективно шукати інформацію; використовувати різні
види читання для здобуття нових знань; здійснювати пошукову діяльність,
словесно оформлювати результати досліджень; критично оцінювати результати
людської діяльності в природному середовищі, відображені у творах літератури.
Ставлення: готовність до опанування новітніх технологій; оперативне
реагування на технологічні зміни; захист природного середовища.
5. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: діяти за алгоритмом, складати план тексту; використовувати
інтернет-ресурси для отримання нових знань.
Ставлення: задоволення пізнавального інтересу в інформаційному
середовищі;
критичне ставлення до медійної інформації; прагнення
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дотримуватися етичних норм у віртуальному інформаційному просторі.
6. Уміння вчитися
Уміння: визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення;
планувати й організовувати власну навчальну діяльність; читати,
використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне
тощо; постійно поповнювати власний словниковий запас; користуватися різними
джерелами довідкової інформації (словники, енциклопедії, онлайн-ресурси
тощо); здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію;
застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети й ситуації спілкування.
Ставлення: прагнення використовувати українську мову в різних життєвих
ситуаціях; готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя,
розвивати мовну інтуїцію; розуміння ролі художньої літератури для власного
інтелектуального й духовного зростання
7. Ініціативність і підприємливість
Уміння: презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно,
використовуючи доцільні мовні засоби; реалізувати комунікативні стратегії для
формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.
Ставлення: готовність брати відповідальність за себе та інших; розуміння
ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри
8. Соціальна та громадянська компетентності
Уміння: аргументовано й грамотно висловлювати власну думку щодо
суспільно-політичних питань; уникати дискримінації інших у процесі
спілкування; визначати в літературних творах суспільно-політичний контекст,
актуальні соціальні проблеми та ідеї, приклади громадянських якостей в образах
персонажів; розвивати критичне мислення.
Ставлення: усвідомлення себе громадянином України; розуміння й
утвердження демократичних цінностей; повага до закону та правових норм,
зокрема до норм українського законодавства; утвердження права кожного на
власну думку.
9. Обізнаність та самовираження у сфері культури
Уміння: сприймати твори літератури в контексті культури доби;
аналізувати та інтерпретувати літературні твори зарубіжних авторів в аспекті
національної культури та загальнолюдських цінностей; демонструвати
взаємодію літератури з іншими видами мистецтва, порівнювати літературні
тексти з їхнім утіленням у живописі, кіно, музиці тощо; використовувати
українську мову як державну для духовного, культурного й національного
самовираження, дотримуватися норм української літературної мови та
мовленнєвого етикету, що є виявом загальної культури людини; створювати
власні тексти різних жанрів, використовуючи відповідні зображальновиражальні засоби.
Ставлення: любов до літератури й мистецтва як складників людської
цивілізації; потреба читання літературних творів для естетичної насолоди та
рефлексії над прочитаним; відкритість до міжкультурної комунікації; стійкий
інтерес до світових культурних надбань.
10. Екологічна грамотність і здорове життя.
Уміння: не шкодити своєю діяльністю довкіллю; сприймати довкілля як
життєдайне середовище; дбайливо ставитися до природи як важливого чинника
реалізації особистості; дотримуватися здорового способу життя.
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Ставлення: готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та
майбутнього; набуття знань (за допомогою художньої літератури) про цілісну
картину світу та місце людини в ній; опанування традицій різних народів,
позитивного досвіду збереження навколишнього середовища.
11.Дослідницька компетенція.
Уміння: Глибоко проникати у зміст художнього тексту;аналізувати образи,
особливості мови твору, логіку розвитку подій.
Ставлення: потреба читання високохудожніх творів елітарної літератури.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («19 століття – «золота» доба французького
роману», «Оноре де Бальзак – творець «Людської комедії» );
• розвитку компетентностей («Риси критичного реалізму у повісті Бальзака
«Гобсек», «Зображення деградації людської особистості у романі Оскара
Вайльда «Портрет Доріана Грея» );
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей (тестові
завдання,характеристики образів );
• корекції основних компетентностей (аналіз контрольних робіт, робота
над помилками);
• комбінований урок ( «Англійський реалізм Вікторіанської доби. Аналіз
роману Ш.Бронте» );
• екскурсії, уроки-семінари («Модерністська поезія Європи кінця 19 –
початку 20 століття» ).
Міжпредметні проєкти:
Зарубіжна література – українська література, зарубіжна література –
історія, зарубіжна література – іноземна мова («Уривки з роману Оскара Вайльда
«Портрет Доріана Грея читаємо в оригіналі», «Вікторіанська доба і література
цього періоду»).
Англійська мова 10-11 класи
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
• Розуміє основний зміст чіткого нормативного мовлення, зокрема короткі
розповіді на знайомі теми, що регулярно зустрічаються у школі, на дозвіллі
тощо.
• Читає із задовільним рівнем розуміння прості тексти, в яких викладено
факти, що стосуються його/її сфери інтересів.
• Використовує широкий діапазон простих мовленнєвих засобів у більшості
ситуацій, які виникають під час подорожі чи перебування в країні виучуваної
мови. Без підготовки вступає в розмову довкола тем, які стосуються особистих
інтересів, або тих, які пов'язані з повсякденним життям (наприклад, сім'я, хобі,
навчання, подорож, останні новини тощо).
• Пише особисті листи й записки з запитом або наданням простої актуальної
інформації, пояснюючи те, що вважає важливим.
• Досить вільно описує один із багатьох предметів, що належать до кола
його/її інтересів, упорядковуючи свій опис у лінійну послідовність.
• Пише прості зв'язні тексти на різноманітні знайомі теми у межах своєї сфери
інтересів, об'єднуючи низку окремих коротких елементів у лінійну
послідовність.
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• Усвідомлює і звертає увагу на найважливіші відмінності між звичаями,
звичками, правилами поводження, цінностями та ідеалами, характерними для
власної спільноти та країни виучуваної мови.
• Володіє достатнім лінгвістичним діапазоном з достатнім лексичним запасом
для висловлювання на такі теми, як сім’я, хобі та інтереси, подорож, останні
новини.
• Має достатній словниковий запас для висловлювання на більшість
повсякденних тем: сім’я, хобі та інтереси, навчання, подорож, останні новини.
• Вживає досить правильно поширені граматичні структури.
• Вимова в цілому зрозуміла, інтонація та наголос апроксимовані як на рівні
речення, так і на рівні слова
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною мовою.
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 компетентність.
Уміння: 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.
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 інформаційнокомунікаційних 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
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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; 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 проєкти, 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.
11. Дослідницька компетентність
Уміння: здатність здійснювати дослідницьку діяльність з метою отримання
нових знань, поєднувати уміння, навички та досвід дослідника, бачити та
виокремлювати проблему, висловлювати припущення про її розв’язання.
Ставлення: готовність до змін, бажання співпрацювати, усвідомлення
можливої діяльності в нестандартних ситуаціях, здатність до творчості, здатність
до самостійного пошуку розв’язку нових проблем.
Навчальні ресурси: збирання і аналіз бази даних, мультимедійні презентації до
проєктних робіт, наукові учнівські конференції, диспути.
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Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування мовної і мовленнєвознавчої компетенції (Теми: Спорт; Листзапрошення; Довкілля та відпочинок; Освіта; Аргументативний твір; Мистецтво;
Транспорт);
• удосконалення мовної і мовленнєвої компетенції (Теми: Герундій;
Інфінітив; Вираження контрасту, доповнення та заперечення; Засоби вираження
мети; Дієприкметники теперішнього й минулого часів; Написання рецензії на
фільм/книгу; Пасивний стан);
• формування мовленнєвої компетенції (Теми: Особливості вживання
герундія й інфінітива в синтаксичних конструкціях; Конструкція neither … nor;
Сполучні слова для вираження зв’язків типу positive addition, negative addition;
Вираження майбутньої дії; Прикметники й прислівники);
• формування комунікативної компетенції (Теми: Улюблений вид спорту;
Вираження причинно-наслідкових зв’язків в усному мовленні; Кооперативний
метод навчання; Обговорення парків розваг; Запит дозволу в діалогічній
взаємодії);
• перевірки рівня володіння всіма видами мовленнєвої діяльності;
• урок корекції основних компетентностей (Теми: Типові помилки у вживанні
герундія; Корекція навичок вживання сполучних слів; Типові помилки у
вживанні прийменників; Удосконалення навичок вживання часових форм
дієслова; Корекція навичок правопису);
• комбінований урок (Теми: Складні погодні умови; Комп’ютер у
навчальному процесі; Переваги й недоліки різних видів транспорту);
• нестандартні уроки:
• урок-семінар (теми: Проблеми сучасного суспільства; Сучасні методи
навчання учнів);
• урок-конференція (теми: Раціональне використання природніх ресурсів;
Твори сучасної літератури);
• урок – рольова гра (теми: Шкільні правила; Замовлення квитків; Проведення
екскурсії з гідом);
• міжпредметний інтегрований урок (теми: Рідкісні види тварин (англійська
мова – біологія); Сучасні технології і винаходи: високотехнологічний прогрес чи
загроза людства (англійська мова – інформатика); Сонети Шекспіра в перекладі
та оригіналі (англійська мова – світова література);
• урок-круглий стіл (теми: Олімпійські й параолімпійські ігри; Охорона
довкілля в Україні; Типи освітніх закладів);
• урок-змагання (теми: Екзотичні види спорту; Створення театральної афіші);
• урок-проєкт (теми: Здоровий спосіб життя; Впровадження нових предметів
у школі);
• урок-інтерв’ю (теми: Інтерв’ю з відомим українським спортсменом;
Інтерв’ю з представниками цікавих професій);
• урок-подорож (теми: Візит до навчального закладу; Місця для проведення
дозвілля у м. Луцьку).
Галузь освіти Мистецтво
Мистецтво 10 клас
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
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• усвідомлює необхідність збереження світової культурної спадщини;
• пізнає мистецтво, інтерпретує його та виявляє ціннісне ставлення до нього;
• аналізує, інтерпретує та порівнює особливості творів мистецтва різних
культурних регіонів світу, виявляє його характерні особливості (художньомовні, образні);
• застосовує набутий мистецький досвід для творчої самореалізації (зокрема,
естетизації довкілля);
• критично оцінює вплив мистецтва та інформаційного простору на
формування духовно-культурних цінностей – власних та суспільства;
усвідомлює шляхи протидії його негативним впливам на власне життя;
• пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво, ефективно
застосовує їх для художнього самовираження та впливу на свій емоційний стан;
• розуміє зв’язок мистецтва з гуманітарними та природничими дисциплінами;
• застосовує міжпредметні компетентності у різноманітній творчій діяльності
в особистому та соціокультурному середовищі.
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною мовою
Уміння: використовувати українську мову як державну для духовного,
культурного й національного самовияву; аналізувати, обговорювати, виконувати
твори мистецтва державною мовою; дотримувати норм етикету під час
спілкування.
Ставлення: поцінування української мови як державної; усвідомлення
загальнолюдських цінностей, національної самобутності через мистецтво,
готовність до їхнього поширення.
2. Математична компетентність
Уміння: оперувати абстрактними поняттями; застосовувати обчислювальні
уміння для створення художніх образів (об’ємно-просторових, площинних), що
потребують точних вимірювань тощо.
Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку математики й мистецтва на прикладах
творів різних видів мистецтва.
3. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: застосовувати знання із природничих наук (акустики, оптики, хімії
тощо) у відтворенні довкілля та явищ природи засобами мистецтва;
використовувати технічні засоби для втілення художніх ідей.
Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання
довкілля як об’єкта для художньо-образної інтерпретації.
4. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: використовувати сучасні цифрові технології для пізнання та творення
мистецтва, Google Forms, Google Classroom, добирати потрібну інформацію
(зображення, текст, аудіо, відео) для творення мистецтва у пошуково-дослідній
діяльності.
Ставлення: усвідомлення можливостей використання сучасних цифрових
технологій для художньо-творчого самовираження та віртуальних мистецьких
подорожей, готовність до опанування новітніх технологій.
5. Уміння вчитися впродовж життя
Уміння: визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення;
формувати уміння виявляти власні художні інтереси та потреби; планувати та
організовувати свій час для пізнання, сприймання, творення мистецтва чи
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самовираження через мистецтво; раціонально використовувати час для
задоволення культурних потреб, здобувати, опрацьовувати мистецьку
інформацію тощо
Ставлення: усвідомлення власного рівня опанування художньої інформації,
самооцінювання досягнень і помилок, готовність до пошуку нових шляхів для
художньо-творчого розвитку, усвідомлення потреби вчитися з метою
самовдосконалення й самореалізації.
6. Соціальна і громадянська компетентності
Уміння: ефективно співпрацювати у команді, зокрема для реалізації
громадських мистецьких проєктів; естетизації середовища, запобігати
конфліктам і розв’язувати їх, досягати розумних компромісів.
Ставлення: усвідомлення своєї причетності до соціокультурних і суспільних
процесів, розуміння своєї національної ідентичності завдяки пізнанню
українського мистецтва в контексті світового, дбайливе ставлення до народних
традицій, мистецтва рідного краю, власної культури і надбань інших культур;
розуміння значущості мистецтва для суспільного розвитку; гордість за здобутки
українців у мистецькій діяльності.
7. Обізнаність і самовираження у сфері культури
Уміння: пропагувати національну культуру через власну художньо-творчу
діяльність; виявляти повагу і толерантне ставлення до культурного розмаїття
світу; створювати художні образи засобами різних видів мистецтва.
Ставлення: пошана до національної культури; повага і толерантне ставлення
до культурного розмаїття світу; усвідомлення потреби збереження художнього
надбання людства.
8. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: дотримуватися здорового способу життя; використовувати мистецтво
для вираження власних емоцій, почуттів, переживань та впливу на власний
емоційний стан, бережливо ставитися до природи.
Ставлення: сприймання здоров’я як загальнолюдської цінності; бажання
дотримуватися здорового способу життя; розуміння гармонійної взаємодії
людини і природи, сприймання довкілля як об’єкта для художньо-образної
інтерпретації.
9. Ініціативність і підприємливість
Уміння: використовувати ефективні комунікативні стратегії для
формулювання власних пропозицій; пропонувати нові ідеї, шляхи їх художнього
розв’язання, презентувати власні творчі досягнення, оцінювати і визначати свої
сильні і слабкі сторони.
Ставлення: ініціативність щодо участі в мистецьких заходах, прагнення до
творчої самореалізації (відчуття потреби бути учасником мистецьких заходів і
подій), відповідальність за особистий і колективний результат.
10. Дослідницька компетентність.
Уміння: здатність здобувача освіти виконувати дослідницькі навчальні
завдання, шукати, аналізувати інформацію мистецького характеру, критично
оцінюючи її; порівнювати об’єкти та явища, інформацію, отриману з різних
джерел, встановлювати причинно наслідкові зв’язки між явищами, об’єктами та
загальними правилами, законами; добирати та узагальнювати необхідний для
дослідження матеріал.
Ставлення: поцінування краси й багатства мистецтва світу; усвідомлення ролі
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мистецтва у розвитку та самоствердженні особистості; здатність до творчості;
добирати та узагальнювати необхідний для дослідження матеріал;
відповідальність за ухвалення виважених рішень під час реалізації проєктів і
дослідницьких завдань; допитливість і спостережливість, готовність до
інновацій.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентності «Стилі та напрями мистецтва», «Телебачення:
реальний та ілюзорний світ», « Кінематограф: цілісність зображення і звуку»;
• розвиток компетентності «Модерн: декоративна вишуканість образів»;
• перевірки та оцінювання досягнення компетентності «Стилі та напрями
мистецтва», « Епоха постмодернізму»;
• корекції основних компетентності «Стилі та напрями мистецтва»;
• комбінований урок «Модерн: декоративна вишуканість образів», « Епоха
постмодернізму»;
• урок-екскурсія «Музей, картинна галерея: збереження, презентація і
популяризація мистецької спадщини»;
Міжпредметні проєкти:
Мистецтво- українська мова та література: створення і оформлення ліцейських
музейних колекцій, художніх галерей, мистецьких віталень.
Мистецтво-технології: виконувати творчі роботи та індивідуальні або
колективні мистецькі проєкти з використанням традиційних і комп’ютерних
технологій; використовувати комп’ютерні технології для віртуальних екскурсій,
презентації результатів проєктної діяльності.
Мистецтво 11 клас
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
• називає основні твори митців живопису і скульптури; порівнює характерні
особливості світових пам’яток культури
• наводить приклади архітектурних пам’яток світу; характеризує стилі
архітектури;
• розпізнає суттєві ознаки декоративно-прикладного мистецтва народів
різних країн;
• розв’язує творчі завдання, пов’язані з виявленням оригінальності,
асоціативного мислення тощо;
• називає найвидатніших митців музичного мистецтва; характеризує їх
творчу спадщину;
• оцінює внесок митців у світову музичну культуру, розкриваючи свої
враження від творів за допомогою виразного мовлення;
• називає провідні імена з історії театрального мистецтва; характеризує
творчість видатних діячів; аналізує театр як виразник складних почуттів людини.
• розробляє індивідуальні та колективні проєкти з мистецтва різних епох;
• застосовує зв’язки між різними видами мистецтва у художньо-творчій
діяльності;
• висловлює особистісно-ціннісне ставлення щодо мистецтва різних стилів,
виявляє комунікативні вміння в процесі обговорення різних явищ мистецтва в
групах, виконує проєкти з мистецтва;
• виконує творчі роботи та індивідуальні або колективні мистецькі проєкти з
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використанням традиційних і комп’ютерних технологій, Google Forms, Google
Classroom;
• бере активну участь у дискусіях, ліцейських культурно-мистецьких заходах;
• мислить творчо, генерує нові ідеї й ініціативи та втілює їх у життя для
підвищення власного добробуту і для розвитку суспільства та держави.
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною мовою
Уміння: висловлювати свої почуття та переживання від сприймання творів
мистецтва; брати участь у дискусіях, обговореннях на теми мистецтва, чітко
формулювати судження щодо мистецтва й мистецьких явищ; ділитися своїми
творчими ідеями, почуттями, коментувати й оцінювати власну художньо-творчу
діяльність і творчість інших.
Ставлення: усвідомлення загальнолюдських цінностей, національної
самобутності через мистецтво, готовність до їхнього поширення.
2. Математична компетентність
Уміння: аналізувати твори мистецтва, розуміти логіку художньої форми;
здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій, відтворення
перспективи, створення об’ємно-просторових композицій, визначення метру,
запису ритму тощо
Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку математики й мистецтва на прикладах
творів різних видів мистецтва.
3. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: спостерігати, досліджувати і відтворювати в художніх образах
довкілля та явища природи засобами мистецтва; використовувати нові технічні
засоби для втілення художніх ідей, застосовувати знання із природничих наук
(акустики, оптики, хімії тощо).
Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання
довкілля як об’єкта для художньо-образної інтерпретації.
4. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: застосовувати сучасні цифрові технології, Google Forms, Google
Classroom, презентації; добирати й опрацьовувати потрібну інформацію
(зображення, текст, аудіо, відео) для пізнання, творення мистецтва у пошуководослідній і соціокультурній діяльності.
Ставлення: усвідомлення можливостей використання сучасних цифрових
технологій для художньо-творчого самовираження та віртуальних мистецьких
подорожей.
5. Уміння вчитися впродовж життя
Уміння: визначати власні художні інтереси та потреби; планувати й
організовувати свій час для пізнання, сприймання, творення мистецтва чи
самовираження через мистецтво; раціонально використовувати час для
задоволення культурних потреб, здобувати, опрацьовувати мистецьку
інформацію.
Ставлення: усвідомлення власного рівня опанування художньої інформації,
самооцінювання досягнень і помилок, готовність до пошуку нових шляхів для
художньо-творчого розвитку.
6. Соціальна і громадянська компетентності
Уміння: ефективно співпрацювати з іншими, зокрема для реалізації
громадських мистецьких проєктів; творити (самостійно чи в команді) естетичне
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середовище.
Ставлення: усвідомлення своєї причетності до соціокультурних і суспільних
процесів, розуміння своєї національної ідентичності завдяки пізнанню
українського мистецтва в контексті світового, дбайливе ставлення до народних
традицій, мистецтва рідного краю, власної культури і надбань інших культур;
розуміння значущості мистецтва для суспільного розвитку; гордість за здобутки
українців у мистецькій діяльності.
7. Обізнаність і самовираження у сфері культури
Уміння: розвивати власну емоційно-почуттєву сферу на основі сприймання
мистецтва та художньо-творчої діяльності; аналізувати, інтерпретувати, давати
естетичну оцінку творам різних видів мистецтва та довкілля; створювати
художні образи засобами різних видів мистецтва.
Ставлення: пошана до національної культури; повага і толерантне ставлення
до культурного розмаїття світу; усвідомлення потреби збереження художнього
надбання людства.
8. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: використовувати мистецтво для вираження власних емоцій, почуттів,
переживань та впливу на власний емоційний стан.
Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання
довкілля як об’єкта для художньо-образної інтерпретації.
9. Ініціативність і підприємливість
Уміння: критично оцінювати й інтерпретувати явища культури минулого і
сучасності, розуміючи роль традицій та інновацій; працювати в команді для
пошуку вирішення художньо-творчих завдань; презентувати власні твори,
пропонувати ідеї, шляхи розв’язання творчих завдань, оцінювати і визначати
свої сильні і слабкі сторони.
Ставлення: ініціативність щодо участі в мистецьких заходах, прагнення до
творчої самореалізації (відчуття потреби бути учасником мистецьких заходів і
подій), відповідальність за особистий і колективний результат.
10. Дослідницька компетентність.
Уміння: здатність здобувача освіти виконувати дослідницькі навчальні
завдання, шукати, аналізувати інформацію мистецького характеру, критично
оцінюючи її; порівнювати об’єкти та явища, інформацію, отриману з різних
джерел, встановлювати причинно наслідкові зв’язки між явищами, об’єктами та
загальними правилами, законами; добирати та узагальнювати необхідний для
дослідження матеріал.
Ставлення: поцінування краси й багатства мистецтва світу; усвідомлення ролі
мистецтва у розвитку та самоствердженні особистості; здатність до творчості;
добирати та узагальнювати необхідний для дослідження матеріал;
відповідальність за ухвалення виважених рішень під час реалізації проєктів і
дослідницьких завдань; допитливість і спостережливість, готовність до
інновацій.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей «Мистецтво європейського культурного
регіону», «Величні цивілізації. Античність»
• розвитку компетентностей «Архітектура - літопис людства», «Архітектурні
перлини України», «Музичне мистецтво України»
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• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей «Європейський
культурний регіон. Україна», «Європейський культурний регіон»
• корекції основних компетентностей «Візуальні образи українського
мистецтва», «Європейський театр – майстерне лицедійство»
• комбінований урок «Захопливий світ європейського кінематографа»
• урок-екскурсія «Вічні образи європейського мистецтва», «Архітектурні
перлини України»
Міжпредметні проєкти:
Мистецтво - українська мова та література: створення і оформлення
ліцейських музейних колекцій, художніх галерей, мистецьких віталень;
Мистецтво-технології: виконувати творчі роботи та індивідуальні або
колективні мистецькі проєкти з використанням традиційних і комп’ютерних
технологій; Google Forms, Google Classroom, використовувати комп’ютерні
технології для віртуальних екскурсій, презентації результатів проєктної
діяльності.
Галузь освіти Суспільствознавство
Історія України 10 клас
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
• застосовує знання про періодизацію історії як інструмент для розуміння
особливостей розвитку українських земель в першій половині ХХ ст.;
• показує на історичній карті території українських земель, що входили до
складу інших держав;
• зіставляє території розселення українців початку ХХ ст. і сучасної України;
• визначає основні тенденції соціально-економічного, політичного і
культурного розвитку України і світу в першій половині ХХ ст.;
• встановлює синхронність Першої і Другої світових воєн на українських
територіях;
• висловлює аргументовані судження щодо діяльності українських
політичних сил;
• складає характеристику історичних діячів;
• використовує карту як джерело інформації про основні події Української
революції;
• визначає здобутки і прорахунки державотворчих процесів;
• оперує хронологічним і понятійним матеріалом;
• виявляє специфіку розвитку українських земель часів УНР, ЗУНР,
Української Держави і УРСР;
• визначає тенденції розвитку української культури першої половини ХХ ст.
Предметні компетенції
Ключові
№ з/п
Компоненти
компетентності
1
Спілкування
Уміння: доступно і переконливо висловлювати
державною (і
думки, використовувати виражальні можливості
рідною, в разі
мови для опису подій минулого і сучасності,
відмінності)
реагувати мовними засобами на соціальні й культурні
мовами
явища; розпізнавати мовні засоби впливу, розрізняти
техніки переконування та маніпуляції; вести
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2

Спілкування
іноземними
мовами

3

Математична
компетентність

4

Основні
компетентності
у природничих
науках і
технологіях

аргументовану дискусію на відповідну тематику;
читати і розуміти перекладені та адаптовані
українською літературною мовою писемні джерела,
авторські публікації на історичні й соціальнополітичні теми; творити українською мовою (усно і
письмово) тексти історичного та соціального змісту.
Ставлення: повага до української як державної /
рідної (у разі відмінності) мови, зацікавлення її
розвитком, розуміння цінності кожної мови;
критичне сприймання інформації історичного та
суспільно-політичного
характеру;
толерантне
ставлення до альтернативних висловлювань інших
людей.
Навчальні ресурси: доповідь, виступ, дискусія.
Уміння: читати і розуміти науково-популярні
публікації та художні твори історичного змісту
іноземною мовою; знаходити потрібну інформацію
про світ іноземними мовами; створювати іноземною
мовою інформацію про минуле й сучасні суспільні
(зокрема культурні) процеси в Україні; спілкуватися
з однолітками, які представляють різні країни, для
взаємообміну знаннями з історії.
Ставлення: інтерес до історії культурного,
економічного й суспільно-політичного життя країн
регіону, Європи і світу.
Навчальні ресурси: іншомовні науково-популярні
публікації, адаптовані художні твори іноземною
мовою.
Уміння:
оперувати
цифровими
даними,
математичними поняттями для пізнання і пояснення
минулого й сучасних суспільних подій, явищ і
процесів; перетворювати джерельну інформацію з
однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема
тощо); будувати логічні ланцюжки подій, вчинків;
використовувати статистичні матеріали у вивченні
історії.
Ставлення: прагнення обирати раціональні способи
пояснення подій минулого, причин і можливих
шляхів розв’язання сучасних соціальних, політичних,
економічних проблем.
Навчальні ресурси: джерела із статистичними
даними у формі діаграм, таблиць, графіків тощо.
Уміння: пояснювати та оцінювати вплив природного
середовища на життя людини в окремі історичні
періоди; розкривати зміст і значення господарських,
промислових,
наукових
і
науково-технічних
революцій, вплив на суспільне життя технологій,
технічних винаходів і наукових теорій.
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5

Інформаційноцифрова
компетентність

6

Уміння вчитися
впродовж життя

7

Ініціативність і
підприємливість

Ставлення: сталий інтерес до науково-технічного
прогресу та здобутків природничих наук; визнання
цінності природних ресурсів для сьогодення та
майбутніх поколінь, готовність раціонально їх
використовувати в повсякденному житті; сміливо
реагувати на ризики екологічних загроз, долучаючись
до громадських акцій на захист природи.
Навчальні ресурси: матеріали про розвиток
природничих наук у різні історичні періоди.
Уміння: використовувати цифрові технології для
пошуку потрібної історичної та соціальної
інформації,
її нагромадження, перевірки
і
впорядкування; створювати вербальні й візуальні
(графіки, діаграми, фільми) тексти, мультимедійні
презентації та поширювати їх; виявляти маніпуляції
інформацією соціального та історичного змісту під
час аналізу повідомлень електронних медіа; виявляти
джерела й авторів інформації, робити коректні
посилання.
Ставлення: дотримання визначених норм поведінки
і моральних правил у роботі з соціальною
інформацією, зокрема дотримання авторського права.
Навчальні ресурси: публікації на історичну,
соціально-політичну
тематику,
електронні
інформаційні ресурси, цифрові бібліотеки.
Уміння: визначати власні навчальні цілі в соціальній
сфері й галузі знань про минуле; аналізувати процес
власного навчання, відстежувати зміни у сприйнятті
інформації; знаходити й опрацьовувати джерела
соціальної та історичної інформації; критично
аналізувати й узагальнювати здобуті відомості й
досвід.
Ставлення: розуміння соціальної ролі освіти в
минулому і тепер, відкритість до сталого
самонавчання, бажання ділитися знаннями з іншими.
Навчальні ресурси: матеріали, в яких відображено
алгоритми опрацювання інформації соціального та
історичного змісту.
Уміння: використовувати досвід пізнання історії для
вибору дійових життєвих стратегій; виявляти
можливості й загрози для майбутньої професійної та
підприємницької діяльності, аналізуючи світовий
досвід та уроки минулого; працювати для загального
добра громади; генерувати нові ідеї, оцінювати
переваги і ризики, вести перемовини, працювати
самостійно і в групі; планувати, організовувати,
реалізовувати індивідуальні чи командні проєкти
(зокрема дослідницько-пошукового характеру),
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8

9

представляти їх результати.
Ставлення: готовність використовувати досвід
історії для самопізнання й досягнення добробуту;
усвідомлення важливості дотримання етичних норм
підприємницької діяльності та потреби розвитку
соціально відповідального бізнесу; зважений підхід
до ухвалення рішень, що несуть ризики, ґрунтований
на досвіді минулого і сучасного соціального життя.
Навчальні ресурси: біографії історичних постатей,
відомих підприємців-меценатів, які розвивали
українську культуру.
Соціальна та
Уміння: критично аналізувати джерела масової
громадянська
інформації для протистояння деструктивним і
компетентності маніпулятивним технікам впливу; знаходити
переконливі
історичні
приклади
вирішення
конфліктів; працювати в групі, досягати порозуміння
та налагоджувати співпрацю, використовуючи
власний і чужий, зокрема взятий з історії, досвід; бути
активним і відповідальним членом громадянського
суспільства, що знає права людини і вміє їх захищати;
ухвалювати зважені рішення, спрямовані на розвиток
місцевої громади і суспільства, використовуючи
знання з історії та інших соціальних дисциплін;
ефективно співпрацювати з іншими, ініціювати та
реалізовувати проєкти екологічного, соціального
характеру.
Ставлення: ідентифікування себе як особистості й
громадянина України; усвідомлення цінності людини
(її життя, здоров’я, честі й гідності, недоторканності
й безпеки); співпереживання за долю рідних і
близьких, інших осіб, що потребують допомоги і
підтримки; пошанування досвіду й цінностей
власного й інших народів, держав, релігій і культур;
толерантне сприйняття і ставлення до життєвої
позиції іншого; волонтерство, підтримка громадських
проєктів та ініціатив.
Навчальні
ресурси:
Конституція
України,
міжнародні правові акти, біографії історичних
постатей, сучасна публіцистика.
Обізнаність та
Уміння: образно мислити та уявляти; інтерпретувати
самовираження твори мистецтва; розвивати власну національноу сфері культури культурну
ідентичність
у
сучасному
багатокультурному світі; окреслювати основні
тенденції розвитку культури в минулому та
сьогоденні; використовувати мистецькі артефакти
для пізнання минулого, осмислювати твори
мистецтва в історичному контексті; зіставляти
досягнення української культури з іншими
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10

Екологічна
грамотність і
здорове життя

11.

Дослідницька
компетентність

культурами; виявляти вплив культури на особу та
розвиток цивілізації.
Ставлення: свідоме збереження і розвиток власної
національної культури, повага до культур інших
народів; відповідальна поведінка та піклування про
пам’ятки української і світової культури; відкритість
до міжкультурного діалогу.
Навчальні ресурси: твори мистецтва, творчі
проєкти, інтерактивні заняття в музеях, галереях
тощо.
Уміння: змінювати навколишній світ засобами
сучасних технологій без шкоди для середовища;
уміння надавати допомогу собі й тим, хто її потребує;
ухвалювати рішення, обмірковуючи альтернативи і
прогнозуючи наслідки для здоров’я, добробуту і
безпеки людини; регулярно практикувати фізичну
діяльність, демонструвати рухові вміння й навички з
фізичної культури та використовувати їх у різних
життєвих ситуаціях.
Ставлення: відповідальне ставлення до свого
здоров’я та здоров’я інших людей; дотримання
морально-етичних і правових норм, правил
екологічної поведінки в довкіллі; ціннісне ставлення
до навколишнього середовища як до потенційного
джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і
спільноти, усвідомлення важливості бережливого
природокористування, відповідальність за власну
діяльність у природі; усвідомлення значення здоров’я
для самовираження та соціальної взаємодії.
Навчальні ресурси: соціальні/екологічні проєкти;
моделювання соціальних ситуацій, зокрема впливу
природного та техногенного середовища на здоров’я
і безпеку людини; мультимедійні презентації до
проєктів щодо добробуту, здоров’я і безпеки;
інформація про історію спортивного руху в Україні.
Уміння: висувати гіпотези, обгрунтовувати їх;
бачити та виокремлювати проблему, висловлювати
припущення
про
її
розв’язання,
здатність
здійснювати дослідницьку діяльність з метою
отримання нових знань, поєднувати уміння, навички
та досвід дослідника.
Ставлення:
готовність
до
змін,
бажання
співпрацювати, усвідомлення можливої діяльності в
нестандартних ситуаціях, здатність до творчості,
здатність до самостійного пошуку розв’язку нових
проблем.
Навчальні ресурси: проєктні роботи, збирання і
аналіз бази даних, мультимедійні презентації до
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проєктних робіт, наукові учнівські конференції,
диспути.
Форми організації освітнього процесу
Історія України (рівень стандарту)
Типи уроків:
• Формування компетентностей: («Початок Української революції»,
«Проголошення УНР», «Перша спроба радянізації України»);
• Розвитку компетентностей: («Падіння Центральної Ради», «Формування
більшовицького режиму в Україні», «Громадсько-політичне життя в 30-ті рр.»);
• Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей: («Україна в боротьбі
за збереження державної незалежності», «Радянська модернізація України (19281938 рр.», «Західноукраїнські землі в період з 1921 по 1938 рр..»);
• Корекція основних компетентностей: («Україна в другій половині 1919 р.»,
«Варшавська угода та її наслідки», «Економічне і соціальне життя в роки
НЕПу»);
• Комбінований урок: («Сталінська індустріалізація України», «Суцільна
колективізація в Україні», «Суспільно-політичне життя в 20-30-х роках»).
• Навчально-практичні заняття, екскурсії, уроки-семінари.
Міжпредметні проєкти:
Історія України – всесвітня історія: «Радянсько-німецька війна - Друга світова
війна».
Історія України (профільний рівень)
Типи уроків:
• формування компетентностей: «Воєнні дії на території України 1914 - 1917
років», «Українська Центральна Рада» «Початок Української революції»,
«Проголошення УНР», «Перша спроба радянізації України»);
• розвитку компетентностей: «Початок агресії більшовиків проти УНР»,
«Директорія УНР» «Падіння Центральної Ради», «Формування більшовицького
режиму в Україні», «Громадсько-політичне життя в 30-ті рр.»;
• перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей: «Україна в роки
Першої світової війни», «Україна в роки Другої світової війни»;
• комбінований урок: «Варшавська угода», «Політика коренізації в УСРР,
«Сталінська індустріалізація України», «Суцільна колективізація в Україні»,
«Суспільно-політичне життя в 20-30-х роках»
• корекція основних компетентностей: («Україна в другій половині 1919 р.»,
«Варшавська угода та її наслідки», «Економічне і соціальне життя в роки
НЕПу»);
• навчально-практичні заняття, екскурсії, уроки-семінари.
Міжпредметні проєкти:
Історія України – українська література: «Олександр Довженко «Щоденник».
Історія України – художня культура: «Художні напрями мистецтва ХХ ст».
Історія України – Захист України: «Українські військові формування та участь
українців у військових подіях ХХ ст».
Історія України – всесвітня історія: «Радянсько-німецька війна - Друга світова
війна».
Всесвітня історія 10 клас
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
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• встановлює хронологічну послідовність і синхронність воєнних і
революційних подій у світі;
• визначає передумови політичні, економічні, світоглядні наслідки воєнних і
революційних подій;
• визначає джерела нестабільності у світі напередодні воєн;
• висловлює обґрунтовані судження щодо діяльності міжнародних
організацій, політичної діяльності особи;
• виявляє зміни в геополітичній ситуації у світі протягом першої половини
ХХ ст.;
• порівнює стратегії внутрішньої і зовнішньої політики провідних країн світу;
• порівнює розвиток країн регіону у міжвоєнний період;
• визначає особливості модернізацій них процесів у країнах регіонів;
• визначає за допомогою історичної карти основні театри воєнних дій та зміни
державних кордонів;
• визначає основні тенденції в розвитку культури.
Предметні компетенції
№
Ключові
Компоненти
з/п компетентності
1 Спілкування
Уміння: доступно і переконливо висловлювати
державною (і
думки, використовувати виражальні можливості
рідною, в разі
мови для опису подій минулого і сучасності,
відмінності)
реагувати мовними засобами на соціальні й культурні
мовами
явища; розпізнавати мовні засоби впливу, розрізняти
техніки переконування та маніпуляції; вести
аргументовану дискусію на відповідну тематику;
читати і розуміти перекладені та адаптовані
українською літературною мовою писемні джерела,
авторські публікації на історичні й соціальнополітичні теми; творити українською мовою (усно і
письмово) тексти історичного та соціального змісту.
Ставлення: повага до української як державної /
рідної (у разі відмінності) мови, зацікавлення її
розвитком, розуміння цінності кожної мови;
критичне сприймання інформації історичного та
суспільно-політичного
характеру;
толерантне
ставлення до альтернативних висловлювань інших
людей.
Навчальні ресурси: доповідь, виступ, дискусія.
2 Спілкування
Уміння: читати і розуміти науково-популярні
іноземними
публікації та художні твори історичного змісту
мовами
іноземною мовою; знаходити потрібну інформацію
про світ іноземними мовами; створювати іноземною
мовою інформацію про минуле й сучасні суспільні
(зокрема культурні) процеси в Україні; спілкуватися
з однолітками, які представляють різні країни, для
взаємообміну знаннями з історії.
Ставлення: інтерес до історії культурного,
економічного й суспільно-політичного життя країн
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3

Математична
компетентність

4

Основні
компетентності
у природничих
науках і
технологіях

5

Інформаційноцифрова
компетентність

регіону, Європи і світу.
Навчальні ресурси: іншомовні науково-популярні
публікації, адаптовані художні твори іноземною
мовою.
Уміння:
оперувати
цифровими
даними,
математичними поняттями для пізнання і пояснення
минулого й сучасних суспільних подій, явищ і
процесів; перетворювати джерельну інформацію з
однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема
тощо); будувати логічні ланцюжки подій, вчинків;
використовувати статистичні матеріали у вивченні
історії.
Ставлення: прагнення обирати раціональні способи
пояснення подій минулого, причин і можливих
шляхів розв’язання сучасних соціальних, політичних,
економічних проблем.
Навчальні ресурси: джерела із статистичними
даними у формі діаграм, таблиць, графіків тощо.
Уміння: пояснювати та оцінювати вплив природного
середовища на життя людини в окремі історичні
періоди; розкривати зміст і значення господарських,
промислових,
наукових
і
науково-технічних
революцій, вплив на суспільне життя технологій,
технічних винаходів і наукових теорій.
Ставлення: сталий інтерес до науково-технічного
прогресу та здобутків природничих наук; визнання
цінності природних ресурсів для сьогодення та
майбутніх поколінь, готовність раціонально їх
використовувати в повсякденному житті; сміливо
реагувати на ризики екологічних загроз, долучаючись
до громадських акцій на захист природи.
Навчальні ресурси: матеріали про розвиток
природничих наук у різні історичні періоди.
Уміння: використовувати цифрові технології для
пошуку потрібної історичної та соціальної
інформації,
її нагромадження, перевірки
і
впорядкування; створювати вербальні й візуальні
(графіки, діаграми, фільми) тексти, мультимедійні
презентації та поширювати їх; виявляти маніпуляції
інформацією соціального та історичного змісту під
час аналізу повідомлень електронних медіа; виявляти
джерела й авторів інформації, робити коректні
посилання.
Ставлення: дотримання визначених норм поведінки
і моральних правил у роботі з соціальною
інформацією, зокрема дотримання авторського права.
Навчальні ресурси: публікації на історичну,
соціально-політичну
тематику,
електронні
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Ініціативність і
підприємливість
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Соціальна та
громадянська
компетентності

інформаційні ресурси, цифрові бібліотеки.
Уміння: визначати власні навчальні цілі в соціальній
сфері й галузі знань про минуле; аналізувати процес
власного навчання, відстежувати зміни у сприйнятті
інформації; знаходити й опрацьовувати джерела
соціальної та історичної інформації; критично
аналізувати й узагальнювати здобуті відомості й
досвід.
Ставлення: розуміння соціальної ролі освіти в
минулому і тепер, відкритість до сталого
самонавчання, бажання ділитися знаннями з іншими.
Навчальні ресурси: матеріали, в яких відображено
алгоритми опрацювання інформації соціального та
історичного змісту.
Уміння: використовувати досвід пізнання історії для
вибору дійових життєвих стратегій; виявляти
можливості й загрози для майбутньої професійної та
підприємницької діяльності, аналізуючи світовий
досвід та уроки минулого; працювати для загального
добра громади; генерувати нові ідеї, оцінювати
переваги і ризики, вести перемовини, працювати
самостійно і в групі; планувати, організовувати,
реалізовувати індивідуальні чи командні проєкти
(зокрема дослідницько-пошукового характеру),
представляти їх результати.
Ставлення: готовність використовувати досвід
історії для самопізнання й досягнення добробуту;
усвідомлення важливості дотримання етичних норм
підприємницької діяльності та потреби розвитку
соціально відповідального бізнесу; зважений підхід
до ухвалення рішень, що несуть ризики, ґрунтований
на досвіді минулого і сучасного соціального життя.
Навчальні ресурси: біографії історичних постатей,
відомих підприємців-меценатів, які розвивали
українську культуру.
Уміння: критично аналізувати джерела масової
інформації для протистояння деструктивним і
маніпулятивним технікам впливу; знаходити
переконливі
історичні
приклади
вирішення
конфліктів; працювати в групі, досягати порозуміння
та налагоджувати співпрацю, використовуючи
власний і чужий, зокрема взятий з історії, досвід; бути
активним і відповідальним членом громадянського
суспільства, що знає права людини і вміє їх захищати;
ухвалювати зважені рішення, спрямовані на розвиток
місцевої громади і суспільства, використовуючи
знання з історії та інших соціальних дисциплін;
ефективно співпрацювати з іншими, ініціювати та
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реалізовувати проєкти екологічного, соціального
характеру.
Ставлення: ідентифікування себе як особистості й
громадянина України; усвідомлення цінності людини
(її життя, здоров’я, честі й гідності, недоторканності
й безпеки); співпереживання за долю рідних і
близьких, інших осіб, що потребують допомоги і
підтримки; пошанування досвіду й цінностей
власного й інших народів, держав, релігій і культур;
толерантне сприйняття і ставлення до життєвої
позиції іншого; волонтерство, підтримка громадських
проєктів та ініціатив.
Навчальні
ресурси:
Конституція
України,
міжнародні правові акти, біографії історичних
постатей, сучасна публіцистика.
Обізнаність та
Уміння: образно мислити та уявляти; інтерпретувати
самовираження твори мистецтва; розвивати власну національноу сфері культури культурну
ідентичність
у
сучасному
багатокультурному світі; окреслювати основні
тенденції розвитку культури в минулому та
сьогоденні; використовувати мистецькі артефакти
для пізнання минулого, осмислювати твори
мистецтва в історичному контексті; зіставляти
досягнення української культури з іншими
культурами; виявляти вплив культури на особу та
розвиток цивілізації.
Ставлення: свідоме збереження і розвиток власної
національної культури, повага до культур інших
народів; відповідальна поведінка та піклування про
пам’ятки української і світової культури; відкритість
до міжкультурного діалогу.
Навчальні ресурси: твори мистецтва, творчі
проєкти, інтерактивні заняття в музеях, галереях
тощо.
Екологічна
Уміння: змінювати навколишній світ засобами
грамотність і
сучасних технологій без шкоди для середовища;
здорове життя
уміння надавати допомогу собі й тим, хто її потребує;
ухвалювати рішення, обмірковуючи альтернативи і
прогнозуючи наслідки для здоров’я, добробуту і
безпеки людини; регулярно практикувати фізичну
діяльність, демонструвати рухові вміння й навички з
фізичної культури та використовувати їх у різних
життєвих ситуаціях.
Ставлення: відповідальне ставлення до свого
здоров’я та здоров’я інших людей; дотримання
морально-етичних і правових норм, правил
екологічної поведінки в довкіллі; ціннісне ставлення
до навколишнього середовища як до потенційного
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джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і
спільноти, усвідомлення важливості бережливого
природокористування, відповідальність за власну
діяльність у природі; усвідомлення значення здоров’я
для самовираження та соціальної взаємодії.
Навчальні ресурси: соціальні / екологічні проєкти;
моделювання соціальних ситуацій, зокрема впливу
природного та техногенного середовища на здоров’я
і безпеку людини; мультимедійні презентації до
проєктів щодо добробуту, здоров’я і безпеки;
інформація про історію спортивного руху в Україні.
Уміння: висувати гіпотези, обгрунтовувати їх;
бачити та виокремлювати проблему, висловлювати
припущення
про
її
розв’язання,
здатність
здійснювати дослідницьку діяльність з метою
отримання нових знань, поєднувати уміння, навички
та досвід дослідника.
Ставлення:
готовність
до
змін,
бажання
співпрацювати, усвідомлення можливої діяльності в
нестандартних ситуаціях, здатність до творчості,
здатність до самостійного пошуку розв’язку нових
проблем.
Навчальні ресурси: проєктні роботи, збирання і
аналіз бази даних, мультимедійні презентації до
проєктних робіт, наукові учнівські конференції,
диспути.

Форми організації освітнього процесу
Всесвітня історія (рівень стандарту)
Типи уроків:
• Формування компетентностей: («Причини і початок Першої світової війни»,
«Паризька мирна конференція. Версальський договір»);
• Розвитку компетентностей: («Завершення Першої світової війни та її
підсумки», «Спроба перегляду воєнних договорів в 20-х роках ХХ ст.», «Новий
курс Рузвельта»);
• Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей: («Західні
демократії», «Фашистська диктатура в Італії», «Антисемітська політика нацистів
у 1933-1938-х роках»);
• Корекція основних компетентностей: («Велика Британія в 20-30-их роках
ХХ ст.», «Франція в 20-30-их роках ХХ ст.», «Тоталітаризм»);
• Комбінований урок: («СРСР в 20-30-их роках ХХ ст.», «Встановлення
нацистської диктатури в Німеччині. Адольф Гітлер», «Польща у міжвоєнний
період»).
• Навчально-практичні заняття, екскурсії, уроки-семінари.
Міжпредметні проєкти
Всесвітня історія – історія України: «Друга світова війна – Радянсько-німецька
війна».
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Форми організації освітнього процесу
Всесвітня історія (профільний рівень)
Типи уроків:
• формування компетентностей: «Початок Першої світової війни», «Паризька
мирна конференція»;
• розвитку компетентностей: «Вашингтонська конференція», «Утворення
СРСР»,«Завершення Першої світової війни та її підсумки», «Спроба перегляду
воєнних договорів в 20-х роках ХХ ст.», «Новий курс Рузвельта»;
• перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей: «Облаштування
повоєнного світу», «Друга світова війна» «Західні демократії», «Фашистська
диктатура в Італії», «Антисемітська політика нацистів у 1933-1938-х роках»;
• комбінований урок: «Велика Британія у 1920 – 1930-ті роки», «Політика
«умиротворення» агресора»,«СРСР в 20-30-их роках ХХ ст.», «Встановлення
нацистської диктатури в Німеччині. Адольф Гітлер», «Польща у міжвоєнний
період»).
• навчально-практичні заняття, екскурсії, уроки-семінари.
Міжпредметні проєкти:
Всесвітня історія – громадянська освіта: «Людина в соціокультурному
просторі. Конфлікти».
Всесвітня історія – географія: «Країни Європи. Країни Азії. Країни Латинської
Америки. Країни Африки».
Всесвітня історія – історія України: «Друга світова війна – Радянсько-німецька
війна».
Громадянська освіта 10 клас
Очікувані результати
Здобувач освіти:
• дає визначення понять: ідентичність, соціалізація, совість, субкультура,
гідність, свобода, права і свободи людини, права дитини, міжнародні стандарти
захисту прав людини, демократія, плюралізм, волонтерство, державна влада,
виборча система, учнівське самоврядування, фейк, маніпуляція, конкуренція,
лобізм, корупція;
• називає загальні риси та ознаки ключових понять;
• усвідомлює існування логічних зв’язків між усіма складовими теми;
• вільно оперує основними поняттями;
• використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною
аргументацією;
• демонструє здатність самостійно добирати необхідну інформацію до уроку;
• формулює і висловлює власну думку;
• відстоює власну позицію, використовуючи інформацію з різних галузей
знань;
• демонструє навички критичного мислення стосовно себе та інших;
• вміє окреслити власні життєві пріоритети;
• критично аналізує власні реальні можливості, умови, середовища для
успішної самореалізації.
Ключові компетентності
1. Спілкування державною (і рідною, в разі відмінності) мовами
Уміння: доступно і переконливо висловлювати власну думку,
використовувати можливості мови для розкриття тем громадянської освіти;
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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 проєктах; 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 науковоосвітньому 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
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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.
11. Дослідницька компетентність
Уміння: здатність здобувача освіти виконувати дослідницькі навчальні
завдання;
здійснювати якісний аналіз документальних джерел;
оцінювати достовірність описаних у різних джерелах досліджень суспільногуманітарних об’єктів та явищ, закономірностей;
здійснювати інтерпретацію та аналіз отриманих результатів досліджень;
визначати суспільно-гуманітарну проблему і пропонувати шляхи її
розв’язання;
добирати та узагальнювати необхідний для дослідження матеріал;
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між одинокими явищами,
об’єктами та загальними правилами, законами.
Ставлення: розв’язувати творчі завдання, метод вирішення яких повністю або
частково невідомий (евристичність);
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творчо вирішувати будь-які завдання (креативність);
переходити від одного типу завдань до іншого як у своїй сфері знань, так і в
суміжних (інтелектуальна мобільність);
відкидати застарілі знання і використовувати ті з них, які зберігають цінність
(розумність);
мислити неупереджено, не будучи залежним від традиційних методів, не бути
запопадливими перед авторитетами (незалежність мислення);
моделювати у свідомості найнесподіваніші ідеї під кутом зору своєї проблеми
(відкритість інтелекту).
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
 Формування компетентностей: («Еволюція прав людини», «Людини і
держава»);
 Розвитку компетентностей: («Механізми захисту прав людини і прав
дитини», «Стереотипи та упередження. Дискримінація. Конфлікти»);
 Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей: («Порушення прав
дитини та як забезпечитиїхнє дотримання», «Подолання стереотипів»);
 Корекція основних компетентностей: («Вибори до органів місцевого
самоврядування», «Родинний бюджет»);
 Комбінований урок: («Дитячі ій молодіжні громадські об’єднання»,
«Школа – простір демократії»).
Навчально-практичні заняття, екскурсії, уроки-семінари.
Міжпредметні проекти
Громадянська освіта – правознавство «Механізми захисту прав людини і прав
дитини».
Галузь освіти Математика
Змістове наповнення програми галузі математика реалізує компетентністний
підхід до навчання, спрямований на формування системи відповідних знань,
навичок, досвіду, здібностей і ставлення, яка дає змогу обґрунтовано судити про
застосування математики в реальному житті, визначає готовність випускника
закладу до успішної діяльності в різних сферах, його соціалізації, самореалізації
особистості.
Створення новітніх програм обумовлене необхідністю організації навчання в
нових реаліях. Важливою умовою формування компетентностей є діяльнісна
спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних
видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також
практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати
виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови
для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і
встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних
ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності.
Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в
освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме:
змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх
використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень
їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального
матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду
застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.
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Програми галузі математика покликані для організації навчання предметів,
передбачають підготовку здобувачів освіти в органічному поєднанні з
вивченням всіх природничих предметів, міжпредметну інтеграцію на основі
застосування математичних методів (зокрема, методу математичного
моделювання), бо у природничих науках, особливо фізичній, математика є не
лише галуззю загальноосвітніх знань, а й методом наукового пізнання.
Провідним засобом реалізації завдань математичної освіти є запровадження
компетентнісного підходу в освітній процес закладу загальної середньої освіти
шляхом формування предметних і ключових компетентностей.
Предметні компетентності
1. Спілкування державною мовою
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.
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 просторові 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
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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 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.
7. Ініціативність і підприємливість
Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати,
ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії практичності,
ефективності та точності, щоб обрати найкраще 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: аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати
аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, вносити
свою частку в роботу групи для вирішення проблеми; 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.
Навчальні ресурси: задачі соціального змісту.
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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: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати
аргументи та змінювати думку на основі доказів; 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: налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного
переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби
із дискримінацією.
Навчальні ресурси: задачі соціально-економічного, екологічного змісту;
задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя.
11. Дослідницька компетентність
Уміння: продукувати нові ідеї, виконувати дослідницькі навчальні завдання за
визначеними алгоритмами, здійснювати дослідницьку діяльність, спрямовану на
одержання нових знань, пошук шляхів їх застосування, нестандартне
розв’язування дослідницьких задач.
Ставлення: формування цінностей та особистісних якостей, що забезпечить
дослідницьку культуру, академічну доброчесність і готовність до дослідницької
діяльності, вимогливість до якості власних досліджень, дисциплінованість та
продуктивність у дослідницькій діяльності, сміливість у відстоюванні власних
думок та поглядів, здатність приймати раціональні рішення та висовувати
гіпотези, толерантно ставитись до критики, інших поглядів і думок.
Навчальні ресурси: дослідницькі навчальні завдання, задачі, пов’язані зі
встановленням невідомих раніше ознак, властивостей, характеристик, створення
проєктів, пов’язаних з дослідно-експериментальною діяльністю.
Такі ключові компетентності, як вміння вчитися, ініціативність і
підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та
громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх
навчальних предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних
ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток»,
«Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість і
фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності
застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.
Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних
компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів, їх необхідно
враховувати при формуванні шкільного середовища життєдіяльності.
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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 проєкти. Роль
навчальних предметів при навчанні наскрізних тем – різна і залежить від цілей і
змісту навчального предмета та від того, наскільки тісно пов’язаний із
конкретною наскрізною темою той чи інший предметний цикл;
• через предмети за вибором;
• через спеціальні курси за вибором;
• через позакласну навчальну роботу.
Наскрізні лінії:
1. Наскрізна лінія «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,
проєкти тощо), яка поєднує математику з іншими навчальними предметами і
розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних
способів діяльності і думок.
Навчання математики має викликати в учнів якомога більше позитивних
емоцій, а її зміст- бути націленим на виховання порядності, старанності,
систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя
покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до
товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень. З цієї ж наскрізною лінією
пов'язані, наприклад, процентні обчислення, елементи статистики, що
дозволяють учням зрозуміти значення кількісних показників при характеристиці
суспільства і його розвитку.
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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-ефектом», 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 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 освітнього процесу компетентнісного, діяльнісного та особистісноорієнтованого 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: змістовоінформаційних, 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.
Алгебра і початки аналізу (профільний рівень)
Очікувані результати
Здобувач освіти:
 розпізнає життєві чи предметні ситуації як задачі, що можна розв’язати
математичними методами; формулює їх математичною мовою та розв’язує,
використовуючи математичні компетентності, оцінює похибку обчислень та
інтерпретує отримані результати з урахуванням конкретних умов, змісту та цілей
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предмета дослідження; застосовує математичні моделі при вивченні
природничих (фізика, астрономія, географія, економіка, хімія, біологія) та інших
навчальних предметів;
 логічно мислить (аналізує та порівнює, прогнозує результат, узагальнює і
систематизує, класифікує математичні об’єкти за певними властивостями,
наводить контрприклади, висуває та перевіряє гіпотези); володіє алгоритмами та
евристиками;
 користується
відповідними джерелами для пошуку математичної
інформації, може самостійно її проаналізувати та передати математичну суть (в
текстовій, графічній, табличній, знаково-символьній формах);
 виконує математичні розрахунки, раціонально поєднуючи усні та письмові
обчислення, використовує електронні обчислювальні пристрої;
 виконує тотожні перетворення алгебраїчних, тригонометричних виразів під
час розв’язування різних задач (рівнянь, нерівностей, їх систем, геометричних
задач, задач із застосуванням тригонометрії);
 аналізує графіки функціональних залежностей, досліджує їхні властивості;
використовує властивості елементарних функцій для аналізу та опису реальних
явищ, фізичних процесів, залежностей;
 володіє
методами математичного аналізу в обсязі, що дозволяє
досліджувати властивості елементарних функцій, будувати їх графіки і
розв’язувати нескладні прикладні задачі.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування
компетентностей(«Обернені
тригонометричні
функції»,
«Границя функції в точці. Основні теореми про границі»);
• розвитку
компетентностей
(«Основні
способи
розв’язування
тригонометричних рівнянь», «Ірраціональні рівняння»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• корекції основних компетентностей («Спрощення тригонометричних
виразів»);
• комбінований урок («Основні співвідношення між тригонометричними
функціями одного кута», «Тригонометричні нерівності»);
• інтерактивні уроки («Побудова графіків тригонометричних функцій»);
• проблемний урок («Радіанне вимірювання кутів»);
• ділові ігри («Застосування похідної до розв’язування задач прикладного
змісту»);
• конференції( «Аксіоми теорії ймовірностей. Операції над подіями»);
• лекція(«Похідна степеневої та показникової функції»);
• уроки дослідження(«Дослідження функції за допомогою похідної та побудова
її графка»).
Міжпредметні проєкти:
1. Алгебра-фізика («Застосування тригонометричної функції»).
2. Математика-фізика («Застосування похідної»).
3. Міжпредметна конференція «Математики і лірики».
Геометрія (профільний рівень)
Очікувані результати
Здобувач освіти:

розпізнає життєві чи предметні ситуації як задачі, що можна розв’язати
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математичними методами; формулює їх математичною мовою та розв’язує,
використовуючи математичні компетентності, оцінює похибку обчислень та
інтерпретує отримані результати з урахуванням конкретних умов, змісту та цілей
предмета дослідження; застосовує математичні моделі при вивченні
природничих (фізика, астрономія, географія, економіка, хімія, біологія) та інших
навчальних предметів;

логічно мислить (аналізує та порівнює, прогнозує результат, узагальнює і
систематизує, класифікує математичні об’єкти за певними властивостями,
наводить контрприклади, висуває та перевіряє гіпотези); володіє алгоритмами та
евристиками;

користується відповідними джерелами для пошуку математичної
інформації, може самостійно її проаналізувати та передати математичну суть (в
текстовій, графічній, табличній, знаково-символьній формах);

зображує геометричні фігури, встановлює і обґрунтовує їхні властивості;
застосовує властивості фігур при розв’язуванні задач; вимірює геометричні
величини, які характеризують розміщення геометричних фігур (відстані, кути),
знаходить кількісні характеристики фігур (площі, об’єми) .
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Аксіоми стереометрії та наслідки з них»,
«Ознака паралельності прямої і площини»);
• розвитку
компетентностей
(«Ознака
мимобіжних
прямих»,
«Перпендикулярність прямих у просторі», «Вектори у просторі. Координати
вектора у просторі»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• корекції основних компетентностей («Паралельність площин у просторі:
розв’язування задач»);
• комбінований урок («Ортогональне проекціювання. Зображення кола»,
«Рівняння площини, сфери»);
• інтерактивні уроки («Побудова перерізів многогранників. Метод слідів»);
• уроки – практикуми («Найпростіші задачі на побудову перерізів»).
Міжпредметні проєкти:
Геометрія-технології («Побудова перерізів многогранників»)
Теми дослідницьких робіт:
Золотий переріз.
Теми навчальних проєктів:
• Рівноскладені многокутники.
• Характеристичні властивості кола.
• Чи можна вважати світ геометрично-правильним.
• Розв’язування трикутників.
Математика 10 клас (рівень стандарту)
Очікувані результати
Здобувач освіти:
• розпізнає життєві чи предметні ситуації як задачі, що можна розв’язати
математичними методами; формулює їх математичною мовою та розв’язує,
використовуючи математичні компетентності, оцінює похибку обчислень та
інтерпретує отримані результати з урахуванням конкретних умов, змісту та цілей
предмета дослідження; застосовує математичні моделі при вивченні
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природничих (фізика, астрономія, географія, хімія, біологія) та інших
навчальних предметів;
• логічно мислить (аналізує та порівнює, прогнозує результат, узагальнює і
систематизує, класифікує математичні об’єкти за певними властивостями,
наводить контрприклади, висуває та перевіряє гіпотези); володіє алгоритмами та
евристиками;
• користується відповідними джерелами для пошуку математичної
інформації, може самостійно її проаналізувати та передати математичну суть (в
текстовій, графічній, табличній, знаково-символьній формах);
• виконує математичні розрахунки, раціонально поєднуючи усні та письмові
обчислення, використовує електронні обчислювальні пристрої;
• виконує тотожні перетворення алгебраїчних, тригонометричних виразів під
час розв’язування різних задач (рівнянь, нерівностей, їх систем, геометричних
задач, задач із застосуванням тригонометрії);
• аналізує графіки функціональних залежностей, досліджує їхні властивості;
використовує властивості елементарних функцій для аналізу та опису реальних
явищ, фізичних процесів, залежностей;
• володіє методами математичного аналізу в обсязі, що дозволяє
досліджувати властивості елементарних функцій, будувати їх графіки і
розв’язувати нескладні прикладні задачі
• зображує геометричні фігури, встановлює і обґрунтовує їхні властивості;
застосовує властивості фігур при розв’язуванні задач; вимірює геометричні
величини, які характеризують розміщення геометричних фігур (відстані, кути);
• 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.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Синус, косинус, тангенс, котангенс кута.
Тригонометричні функції числового аргументу»);
• розвитку компетентностей («Паралельне проектування та його
властивості»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• корекції основних компетентностей («Степеневі функції, їхні властивості та
графіки»);
• комбінований урок («Урок узагальнення та систематизації знань»);
• конференції («Правила диференціювання»);
• інтерактивні уроки («Радіанне вимірювання кутів»);
• проблемний урок («Наслідки з формул додавання», «Формули зведення»);
• відео уроки («Формули зведення»);
• віртуальні мандрівки («Корінь n-го степеня»);
• уроки-дослідження («Застосування похідної до дослідження функцій та
побудови графіків функцій»);
• розв’язування ситуаційних задач («Вимірювання кутів між прямою та
площиною»);
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• уроки-практикуми («Операції над векторами», «Рівносильні перетворення
нерівностей»).
Алгебра і початки аналізу 11 клас (профільний рівень)
Очікувані результати
Здобувач освіти:
 розпізнає життєві чи предметні ситуації як задачі, що можна розв’язати
математичними методами; формулює їх математичною мовою та розв’язує,
використовуючи математичні компетентності, оцінює похибку обчислень та
інтерпретує отримані результати з урахуванням конкретних умов, змісту та цілей
предмета дослідження; застосовує математичні моделі при вивченні
природничих (фізика, астрономія, географія, економіка, хімія, біологія) та інших
навчальних предметів;
 логічно мислить (аналізує та порівнює, прогнозує результат, узагальнює і
систематизує, класифікує математичні об’єкти за певними властивостями,
наводить контрприклади, висуває та перевіряє гіпотези); володіє алгоритмами та
евристиками;
 користується відповідними джерелами для пошуку математичної інформації,
може самостійно її проаналізувати та передати математичну суть (в текстовій,
графічній, табличній, знаково-символьній формах);
 виконує математичні розрахунки, раціонально поєднуючи усні та письмові
обчислення, використовує електронні обчислювальні пристрої;
 виконує тотожні перетворення алгебраїчних, тригонометричних виразів під
час розв’язування різних задач (рівнянь, нерівностей, їх систем, геометричних
задач, задач із застосуванням тригонометрії);
 аналізує графіки функціональних залежностей, досліджує їхні властивості;
використовує властивості елементарних функцій для аналізу та опису реальних
явищ, фізичних процесів, залежностей;
 володіє методами математичного аналізу в обсязі, що дозволяє досліджувати
властивості елементарних функцій, будувати їх графіки і розв’язувати нескладні
прикладні задачі;
 обчислює ймовірності випадкових подій, оцінює шанси їх настання, аналізує
випадкові величини та знаходить їх найпростіші характеристики, розуміє
значення основних статистичних показників, обирає оптимальні рішення.
Форми організації освітнього процесу
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроків:
• формування компетентностей («Степінь з дійсним показником»,
«Показникова функція, її графік і властивості», «Логарифм числа»,
«Логарифмічна функція, її властивості та графік»);
• розвитку
компетентностей
(«Найпростіші
показникові
рівняння»,
«Розв’язування показникових нерівностей», «Розв’язування логарифмічних
рівнянь»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• корекції основних компетентностей («Логарифмування та потенціювання»,
«Показникові та логарифмічні рівняння»);
• комбінований урок («Похідна показникової та логарифмічної функції»,
«Застосування похідної показникової та логарифмічної функції до дослідження
та побудови графіків функції»);
• конференції («Розв’язування задач з параметрами»);
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• інтерактивні уроки(«Основи теорії ймовірностей»);
• проблемний урок («Поняття сполуки. Правило суми і добутку»);
• ділові ігри («Перестановки. Комбінації»);
• уроки-дослідження;
• лекції.
Міжпредметні проєкти:
1. Алгебра-біологія («Показникова функція - абстракція чи реальність?»).
2. Алгебра-економіка («Статистика в житті»).
3. Міжпредметна конференція «Математики і лірики»
Геометрія 11 клас (профільний рівень)
Очікувані результати
Здобувач освіти:

розпізнає життєві чи предметні ситуації як задачі, що можна розв’язати
математичними методами; формулює їх математичною мовою та розв’язує,
використовуючи математичні компетентності, оцінює похибку обчислень та
інтерпретує отримані результати з урахуванням конкретних умов, змісту та цілей
предмета дослідження; застосовує математичні моделі при вивченні
природничих (фізика, астрономія, географія, економіка, хімія, біологія) та інших
навчальних предметів;

логічно мислить (аналізує та порівнює, прогнозує результат, узагальнює і
систематизує, класифікує математичні об’єкти за певними властивостями,
наводить контрприклади, висуває та перевіряє гіпотези); володіє алгоритмами та
евристиками;

користується відповідними джерелами для пошуку математичної
інформації, може самостійно її проаналізувати та передати математичну суть (в
текстовій, графічній, табличній, знаково-символьній формах);

зображує геометричні фігури, встановлює і обґрунтовує їхні властивості;
застосовує властивості фігур при розв’язуванні задач; вимірює геометричні
величини, які характеризують розміщення геометричних фігур (відстані, кути),
знаходить кількісні характеристики фігур (площі, об’єми).
Форми організації освітнього процесу
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроків:
• формування компетентностей («Двогранні кути. Лінійний кут двогранного
кута»;
• розвитку компетентностей («Многогранники та їх елементи»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• корекції основних компетентностей(«Пряма і правильна призма»);
• комбінований урок («Властивості паралелепіпеда»);
• урок-конференція («Все про куб»);
• інтерактивні уроки («Зображення піраміди і побудова її перерізу»);
• проблемний урок («Правильні многогранники»);
• уроки-дослідження(« Відношення площ поверхонь подібних многогранників»);
• розв’язування ситуаційних задач;
• уроки-практикуми.
• лекції.
Міжпредметні проєкти:
Геометрія-технології-фізика («Рух – це життя»).
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Математика 11 клас (рівень стандарту)
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
•
розпізнає проблеми довкілля, які можна розв’язати математичними
методами, формулює їх математичною мовою, досліджує та розв’язує ці
проблеми, використовуючи математичні знання та методи, інтерпретує отримані
результати з урахуванням конкретних умов і цілей дослідження, застосовує
математичні моделі при вивченні профільних предметів (інформатики, фізики,
хімії, біології, технологій);
•
логічно мислить (аналізує, порівнює, узагальнює і систематизує,
класифікує математичні об’єкти за певними властивостями, наводить
контрприклади); володіє алгоритмами та евристиками;
•
користується джерелами математичної інформації, може самостійно її
відшукати, проаналізувати та передати інформацію, подану в різних формах
(графічній, табличній, знаково-символьній);
•
виконує математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних формах,
дії з відсотками, наближені обчислення тощо), раціонально поєднуючи усні,
письмові, інструментальні обчислення;
•
виконує
тотожні
перетворення
алгебраїчних,
показникових,
логарифмічних, тригонометричних виразів;
•
аналізує графіки функціональних залежностей, досліджує їхні властивості;
використовує властивості елементарних функцій при аналізі та описуванні
реальних явищ, процесів, залежностей;
•
володіє методами математичного аналізу в обсязі, що дозволяє
досліджувати властивості елементарних функцій, будувати їх графіки і
розв’язувати нескладні прикладні задачі;
• обчислює ймовірності випадкових подій, оцінює шанси їх настання, аналізує
випадкові величини та знаходить їх найпростіші характеристики, розуміє
значення головних статистичних показників, обирає оптимальні рішення
• зображує геометричні фігури, встановлює і обґрунтовує їхні властивості;
застосовує властивості фігур при розв’язуванні задач; вимірює геометричні
величини, які характеризують розміщення геометричних фігур (відстані, кути),
знаходить кількісні характеристики фігур (площі, об’єми);
•
вимірює геометричні величини, які характеризують розміщення
геометричних фігур (відстані, кути);
•
розпізнає геометричні тіла, встановлює і обґрунтовує їхні найпростіші
властивості
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Степінь з довільним дійсним показником»);
• розвитку компетентностей(«Призма. Пряма і правильна призми»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• корекції основних компетентностей («Логарифмічні рівняння»);
• комбінований урок(«Площі бічної та повної поверхонь піраміди»);
• конференції («Використання комбінаторних схем для обчислення
ймовірності»);
• інтерактивні уроки («Взаємне розміщення кулі і площини»);
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• проблемний урок («Геометричний зміст і означення визначеного інтеграла.
Формула Ньютона — Лейбніца»);
• відео уроки («Циліндр, вписаний у призму. Циліндр, описаний навколо
призми»);
• уроки-дослідження («Обчислення площ криволінійних трапецій»);
• розв’язування ситуаційних задач («Поняття про статистику. Вибіркові
характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення»);
• уроки-практикуми («Логарифмічні нерівності», «Площа бічної та повної
поверхонь піраміди»).
Міжпредметні проєкти:
• «Показникова функція – абстракція чи реальність?» (алгебра-інформаційні
технології-економіка);
• «Піраміди довкола нас» (геометрія-інформаційні технології- історія).
Галузь освіти Природознавство
Фізика 10 клас (рівень стандарту)
Очікувані результати
Учень:
• оперує поняттями і термінами світоглядного потенціалу природничих наук,
фундаментальних фізичних теорій, основних етапів розвитку фізики в Україні і
світі, механіки, характеристиками різних типів руху та взаємодії тіл, основними
поняттями СТВ, МКТ, електростатики, визначає умови, за яких виконуються
закони збереження імпульсу та енергії, розрізняє різні види коливань;
• розв’язує задачі на використання формул прямолінійного рівномірного та
рівноприскореного рухів, рівномірного руху по колу, руху тіла під дією
постійної сили тяжіння, на застосування основного рівняння МКТ газів, рівняння
стану газу та газових законів, на властивості насиченої пари та визначення
вологості повітря, на поверхневий натяг рідини, капілярні явища, на
застосування закону Гука, першого закону термодинаміки та формул ККД
теплових машин, на застосування принципу суперпозиції, силових ліній;
знаходить напруженість і потенціал електростатичного поля кількох зарядів, а
також заряджених провідників симетричної форми;
• вміє аналізувати та будувати графіки прямолінійного рівномірного і
рівноприскореного руху, графіки з МКТ, термодинаміки, електростатики;
• володіє найпростішими методами експериментального дослідження руху
тіл, експериментально вимірює вологість повітря, поверхневий натяг, модуль
Юнга, перевіряє газові закони;
• виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні вплив теплових машин на
природне середовище, вплив вологості повітря на життєдіяльність людей і
технологічні процеси, важливість поверхневих явищ у природі та техніці
• розрізняє одиниці величин;
• знає принципи вимірювань, вміє оцінювати похибки (невизначеності)
прямих і непрямих вимірювань:
• вміє застосовувати векторні величини, здійснювати перевірку одиниць у
отриманих формулах;
• усвідомлює необхідність саморозвитку й самонавчання в умовах
глобальних змін і викликів;
• розуміє важливість природничої освіти та розвитку природничих наук;
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• розширює, поглиблює знання, формує нові уміння, розширює
компетентності шляхом вивчення понять фізики на якісно новому рівні, у тому
числі за рахунок використання міжпредметних зв’язків, зокрема більш
досконалого математичного апарату, яким учні ще не володіли у основній школі
тощо;
• оволодіває науковим стилем мислення та методами фізичних досліджень, як
методологією природничо-наукового пізнання, формування цілісного уявлення
про сучасну природничо-наукову картину Всесвіту та усвідомлення ролі фізики
у її побудові висловлює судження про простір і час;
• оволодіває методами, прийомами та алгоритмами розв’язання фізичних
задач;
• набуває експериментальних умінь планувати та проводити фізичні
дослідження, досліди та експерименти, коректно здійснювати фізичні
вимірювання та здійснювати обробку їх результатів, працювати в команді тощо;
• формує на основі знань з фізики, математики, інших предметів, а також
умінь та навичок їх практичного застосування, відповідні компетенції;
• набуває навичок пошуку, відбору, аналізу, структурування, узагальнення та
синтезу нової інформації; висування гіпотез, здійснення висновків;
• виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні результати використання
знань в реальних життєвих ситуаціях.
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною мовою
Уміння: спілкуватися, грамотно та усвідомлено користуватися сучасною
науковою мовою, уміти доречно та коректно використовувати фізичні терміни,
поняття; в усній та письмовій формах чітко, однозначно стисло та грамотно
формулювати думки, аргументи, результати, висновки тощо; переконливо
доводити власну точку зору та вміти дискутувати на теми, що стосуються
вивчення фізики; користуватися різними джерелами інформації, зокрема
використовувати сучасні інформаційні ресурси та бути здатним до комунікації з
іншими учасниками процесу навчання, готувати проєкти, доповіді, реферати,
презентації, повідомлення тощо.
Ставлення: усвідомлювати роль видатних вітчизняних учених-фізиків та
вітчизняної науки у розвитку фізики; цінувати, та використовувати українську
наукову мову.
2. Спілкування іноземними мовами
Уміння: розуміти, коректно використовувати найбільш вживані та поширені
фізичні терміни, поняття, усталені вирази іншомовного походження;
використовувати іншомовні джерела, як додаткові джерела інформації;
створювати повідомлення використовуючи інформацію з іншомовних джерел.
Ставлення: цікавитись, отримувати і оцінювати інформацію фізикотехнічного змісту з іншомовних джерел; мати уявлення про рівень досягнень та
основні напрями розвитку фізичної науки у світі.
3. Математична компетентність
Уміння: вільно використовувати математичний апарат як мову фізичної науки,
а саме: розуміти та застосовувати математичні методи для обґрунтування та
розкриття змісту фізичних теорій, доведення тверджень, опрацювання
результатів експериментальних досліджень тощо; уміти сприймати та
відтворювати фізичну інформацію щодо опису явищ, процесів і законів природи
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у формі математичних рівнянь, співвідношень та інших, включаючи графічні,
залежностей; використовувати просторову уяву, логічне мислення та формальні
перетворення для побудови моделей фізичних процесів, пояснення суті фізичних
явищ і процесів, побудови графіків і розв’язання розрахункових і
експериментальних задач з фізики; з математичної точки зору грамотно читати,
тлумачити і будувати графіки та діаграми фізичних процесів; володіти
прийомами наближених обчислень та оцінювання за порядком величини; шукати
різні математичні способи і шляхи до розв’язування фізичних проблем.
Ставлення: усвідомлювати важливість математичних знань як основного
інструменту, за допомогою якого здобуваються і створюються фундаментальні і
прикладні наукові знання про природу і світ, формуються фізичні теорії, стає
можливою реалізація наукових досягнень у техніці і технологіях.
4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: розуміти та пояснювати усно і письмово фізичний зміст законів
фізики, взаємодій, процесів та явищ природи; знаходити наукове пояснення
фізичних явищ та процесів на якісному рівні, за необхідності описувати їх
теоретично та робити кількісні оцінки за порядком величини, розв’язувати
кількісні, якісні, графічні та інші задачі з фізики, здійснювати фізичні
демонстрації, виконувати лабораторні та практичні роботи; розуміти і
пояснювати принцип дії та побудови сучасних технічних засобів, приладів та
обладнання, технічних процесів і технологій, створених на фізичній основі;
володіти основними методами здійснення фізичних досліджень, планувати
фізичні досліди, проводити їх та коректно і безпечно користуватися фізичними
приладами, обладнанням, устаткуванням; дбайливо та за призначенням
використовувати досліджувані матеріали і речовини з урахуванням їхніх
фізичних властивостей; усно та письмово прогнозувати, інтерпретувати,
пояснювати результати фізичних досліджень; формулювати і розв’язувати
проблеми природничо-наукового характеру, добирати адекватні методи та
засоби дослідження, аналізувати, узагальнювати результати та робити висновки;
виконувати теоретичні та експериментальні завдання і проєкти, використовуючи
також знання з інших природничих предметів; на підставі власного досвіду
вивчення природничих наук та відповідної проєктної діяльності робити
узагальнюючі висновки світоглядного характеру щодо місця та ролі
природничих наук у формуванні та розвитку сучасного постіндустріального
суспільства; розуміти фізичні засади правил безпечної поведінки у транспорті,
при користуванні енергоносіями, під час пожежі, стихійних лих, несприятливих
погодних умов, загрози застосування зброї під час терористичного акту або
військових дій.
Ставлення: усвідомлювати пріоритетне значення фізики для об’єктивного
пізнання матеріального світу та провідну роль фізики, як фундаментальної
науки, у визначенні темпів і напрямку науково-технічного розвитку суспільства;
прагнути до об’єктивної оцінки наукової інформації щодо новітніх досягнень
українських учених в аспекті природничих наук; мати власну думку щодо
пріоритетів розвитку сучасних природничих наук і технологій; критично
оцінювати рекламну та неперевірену інформацію науково-технічного характеру.
5. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: використовувати інформаційно-комунікаційні системи для швидкого
та цілеспрямованого пошуку та обміну інформацією; працювати з інформацією:
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аналізувати, відбирати потрібну, оцінювати, узагальнювати, створювати нову
інформацію тощо; створювати інформаційні продукти фізико-технічного змісту;
при потребі користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними
пристроями як засобами вимірювання; при потребі працювати з цифровим
обладнанням віртуальних лабораторій; - використовувати комп’ютерні моделі
фізичних процесів та явищ.
Ставлення: дотримуватись принципів доброчесності щодо забезпечення
авторських прав на отриману та використану інформацію; критично сприймати
інформацію, що надходить з різноманітних інформаційних ресурсів.
6. Дослідницька компетентність
Уміння: визначати мету, планувати навчальну діяльність, створювати
необхідні умови для самостійного додаткового вивчення фізики; планувати та
виконувати навчальні проєкти з фізики і техніки; спостерігати, аналізувати,
самостійно узагальнювати накопичену інформацію, робити висновки, набувати
нові знання.
Ставлення: допитливість, критичний підхід до досягнутого, прагнення до
самовдосконалення; - пізнавальний інтерес, як рушій самонавчання; розуміння
перспектив та напрямків неперервного власного інтелектуального розвитку
щодо фізико-технічної освіти; зацікавлене відношення до нових технічних
пристроїв побутового та промислового характеру, бажання зрозуміти принципи
їх дії та переваги.
7. Ініціативність і підприємливість
Уміння: аналізувати і визначати домінуючі та другорядні фактори і чинники,
що мають значення для перебігу певного процесу та впливають на результат;
вибирати оптимальний спосіб вирішення практичної проблеми або визначати
економічну ефективність проєкту на основі здійснених кількісних розрахунків
або якісних оцінок; працювати в колективі, здійснювати поділ завдання або
проєкту на складові, розподіляти функції та обов’язки між членами групи
відповідно до рівня набутих знань та сформованих умінь; вести діалог,
узагальнювати інформацію, приймати рішення; - пропонувати шляхи економії
природних, енергетичних та інших ресурсів у процесі навчання, на виробництві
та у побуті.
Ставлення: відповідальність за доручену справу та прогнозування можливих
наслідків діяльності; ініціативність, працелюбність та працездатність; критичність самооцінки щодо досягнутих результатів; готовність до
прогресивних змін і інновацій.
8. Соціальна та громадянська компетентності
Уміння: дотримуватись загальновизнаних моральних принципів і
загальнолюдських цінностей у процесі навчання, співпраці над реалізацією
соціально значущих проєктів фізико-технічного спрямування; дотримуватись
гуманістичних принципів щодо застосування досягнень фізичної науки,
використання можливостей сучасної техніки, зокрема зброї та небезпечних
виробництв; використовувати набуті знання та сучасні науково-технічні
досягнення на благо людей; аргументовано дискутувати, відстоювати власну та
сприймати чужу думку; - поважати думки і погляди опонентів; цінувати та
шанувати внесок видатних українських фізиків, техніків, інженерів,
конструкторів у розвиток суспільства.
Ставлення: виявляти відповідальне ставлення до використання небезпечних
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технологій та виробництв; усвідомлювати пріоритетність загальнолюдських
цінностей при вирішенні комерційних, економічних, наукових і технічних
проблем.
9. Обізнаність та самовираження у сфері культури
Уміння: визначати та пояснювати взаємозв’язок між розвитком науки та
культури в суспільстві; пояснювати та наводити приклади впливу рівня розвитку
науково-технічних досягнень на рівень розвитку культури цивілізації, втілення
досягнень науки і техніки у витворах мистецтва; орієнтуватися у питаннях
творчих досягнень видатних вітчизняних та зарубіжних фізиків у сфері культури
та мистецтва.
Ставлення: цінувати вітчизняні та світові досягнення культури і науки, які
єдиним цілим надбанням людства; усвідомлювати діалектичну єдність процесу
розвитку науки і культури; прагнути до науково-технічної творчості.
10. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: визначати потенціальну загрозу та на побутовому рівні запобігати
шкоді, яку може спричинити безвідповідальне використання науково-технічних
досягнень; усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки між природніми
процесами та явищами; - знаходити на побутовому рівні оптимальні рішення
щодо технічного використання, перетворення та відтворення природних
ресурсів; досліджувати природні об'єкти, визначати проблеми довкілля,
пропонувати науково-обґрунтовані способи їх вирішення, реалізовувати
проєкти, спрямовані на збереження, відновлення та поліпшення стану довкілля
завдяки використанню сучасних фізико-технічних досягнень; сприяти
поширенню правильної утилізації шкідливих побутових відходів; берегти
природу та вести здоровий спосіб життя.
Ставлення: усвідомлювати масштабність та важливість вирішення проблем
екологічного характеру; готовність застосовувати знання та уміння, зокрема з
фізики, та брати особисту участь у вирішенні локальних екологічних проблем;
ощадливість та відповідальність щодо використання природних ресурсів.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
1. урок формування компетентностей («Теорія та експеримент, роль
фундаментальних фізичних теорій»)
2. урок розвитку компетентностей («Скалярні та векторні величини, проекції
векторів» )
3. урок перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей («Закони
Фарадея»)
• урок корекції основних компетентностей («Обчислення, пов'язані з
виявленням залежності між густиною розчину та масовою часткою або
молярною концентрацією розчиненої речовини»);
4. комбінований урок (« Електрохімічні процеси, поняття про електроліз як
окисно-відновний процес»)
5. уроки-семінари («Будова рідини. Поверхневий натяг рідини. Змочування.
Капілярні явища»)
6. інтерактивні уроки (« Цикли теплових машин. Коефіцієнт корисної дії
(ККД) теплових машин»)
7. урок-конференція («Конденсатори та їх використання в техніці. Види
конденсаторів»)
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8. урок-дискусія («Основні наслідки СТВ та їх експериментальні
підтвердження»)
9. урок-екскурсія («Вивчення роботи атомної електростанції (атомна
електростанція м.Вараш).
Міжпредметні проєкти:
Фізика-біологія: «Вплив магнітного поля на здоров'я людини» ;
Фізика-хімія: «Маса та розміри атомів і молекул, стала Авогадро».
Фізика 11 класи
Очікувані результати:
Учень:
• оперує поняттями та термінами електродинаміки, оптики, атомної та
ядерної фізики;
• розв’язує задачі з електродинаміки, оптики, атомної та ядерної фізики;
• розрізняє одиниці величин;
• знає принципи вимірювань, вміє оцінювати похибки (невизначеності)
прямих і непрямих вимірювань;
• вміє застосовувати векторні величини, здійснювати перевірку одиниць у
отриманих формулах;
• усвідомлює необхідність саморозвитку й самонавчання в умовах
глобальних змін і викликів;
• розуміє важливість природничої освіти та розвитку природничих наук;
• розширює, поглиблює знання, формує нові уміння, розширює
компетентності шляхом вивчення понять фізики на якісно новому рівні, у тому
числі за рахунок використання міжпредметних зв’язків, зокрема більш
досконалого математичного апарату, яким учні ще не володіли у основній школі
тощо;
• оволодіває науковим стилем мислення та методами фізичних досліджень, як
методологією природничо-наукового пізнання, формування цілісного уявлення
про сучасну природничо-наукову картину Всесвіту та усвідомлення ролі фізики
у її побудові;
• оволодіває методами, прийомами та алгоритмами розв’язання фізичних
задач;
• набуває експериментальних умінь планувати та проводити фізичні
дослідження, досліди та експерименти, коректно здійснювати фізичні
вимірювання та здійснювати обробку їх результатів, працювати в команді тощо;
• формує на основі знань з фізики, математики, інших предметів, а також
умінь та навичок їх практичного застосування, відповідні компетенції;
• набуває навичок пошуку, відбору, аналізу, структурування, узагальнення та
синтезу нової інформації; висування гіпотез, здійснення висновків;
• класифікує явища та об'єкти.
Предметні компетентності:
1. Спілкування державною мовою.
Уміння: спілкуватися, грамотно та усвідомлено користуватися сучасною
науковою мовою, уміти доречно та коректно використовувати фізичні терміни,
поняття; в усній та письмовій формах чітко, однозначно стисло та грамотно
формулювати думки, аргументи, результати, висновки тощо; переконливо
доводити власну точку зору та вміти дискутувати на теми, що стосуються
вивчення фізики;
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Ставлення: розуміти, коректно використовувати найбільш вживані та
поширені фізичні терміни, поняття, усталені вирази іншомовного походження;
використовувати іншомовні джерела, як додаткові джерела інформації;
2. Спілкування іноземними мовами
Уміння: розуміти, коректно використовувати найбільш вживані та поширені
фізичні терміни, поняття, усталені вирази іншомовного походження;
використовувати іншомовні джерела, як додаткові джерела інформації;
створювати повідомлення використовуючи інформацію з іншомовних джерел;
Ставлення: цікавитись, отримувати і оцінювати інформацію фізикотехнічного змісту з іншомовних джерел; мати уявлення про рівень досягнень та
основні напрями розвитку фізичної науки у світі;
3. Математична компетентність
Уміння: вільно використовувати математичний апарат як мову фізичної науки
з математичної точки зору грамотно читати, тлумачити і будувати графіки та
діаграми фізичних процесів; володіти прийомами наближених обчислень та
оцінювання за порядком величини; шукати різні математичні способи і шляхи до
розв’язування фізичних проблем.
Ставлення: усвідомлювати важливість математичних знань як основного
інструменту, за допомогою якого здобуваються і створюються фундаментальні і
прикладні наукові знання про природу і світ, формуються фізичні теорії, стає
можливою реалізація наукових досягнень у техніці і технологіях.
4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: розуміти та пояснювати усно і письмово фізичний зміст законів
фізики, взаємодій, процесів та явищ природи; знаходити наукове пояснення
фізичних явищ та процесів на якісному рівні, за необхідності описувати їх
теоретично та робити кількісні оцінки за порядком величини, розв’язувати
кількісні, якісні, графічні та інші задачі з фізики, здійснювати фізичні
демонстрації, виконувати лабораторні та практичні роботи; розуміти і
пояснювати принцип дії та побудови сучасних технічних засобів, приладів та
обладнання, технічних процесів і технологій, створених на фізичній основі; на
підставі власного досвіду вивчення природничих наук та відповідної проєктної
діяльності робити узагальнюючі висновки світоглядного характеру щодо місця
та ролі природничих наук у формуванні та розвитку сучасного
постіндустріального суспільства; розуміти фізичні засади правил безпечної
поведінки у транспорті, при користуванні енергоносіями, під час пожежі,
стихійних лих, несприятливих погодних умов, загрози застосування зброї під час
терористичного акту, епідемій або військових дій.
Ставлення: усвідомлювати пріоритетне значення фізики для об’єктивного
пізнання матеріального світу та провідну роль фізики, як фундаментальної
науки, у визначенні темпів і напрямку науково-технічного розвитку суспільства;
- прагнути до об’єктивної оцінки наукової інформації щодо новітніх
досягнень українських учених в аспекті природничих наук; - мати власну думку
щодо пріоритетів розвитку сучасних природничих наук і технологій; - критично
оцінювати рекламну та неперевірену інформацію науково-технічного характеру.
5. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння:
- використовувати інформаційно-комунікаційні системи для швидкого та
цілеспрямованого пошуку та обміну інформацією;
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- працювати з інформацією: аналізувати, відбирати потрібну, оцінювати,
узагальнювати, створювати нову інформацію тощо;
- створювати інформаційні продукти фізико-технічного змісту. - при потребі
користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними пристроями як
засобами вимірювання;
- при потребі працювати з цифровим обладнанням віртуальної лабораторії
„Ейнштейн“ ;
- використовувати комп’ютерні моделі фізичних процесів та явищ;
Ставлення:
- дотримуватись принципів доброчесності щодо забезпечення авторських прав
на отриману та використану інформацію; - критично сприймати інформацію, що
надходить з різноманітних інформаційних ресурсів;
6. Уміння вчитися впродовж життя
Уміння:
- визначати мету, планувати навчальну діяльність, створювати необхідні
умови для самостійного додаткового вивчення фізики;
- спостерігати, аналізувати, самостійно узагальнювати накопичену
інформацію, робити висновки, набувати нові знання;
- планувати та виконувати навчальні проєкти з фізики і техніки.
Ставлення:
- допитливість, критичний підхід до досягнутого, прагнення до
самовдосконалення; - пізнавальний інтерес, як рушій самонавчання;
- розуміння перспектив та напрямків неперервного власного інтелектуального
розвитку щодо фізико-технічної освіти;
- зацікавлене відношення до нових технічних пристроїв побутового та
промислового характеру, бажання зрозуміти принципи їх дії та переваги.
7. Ініціативність і підприємливість
Уміння:
- аналізувати і визначати домінуючі та другорядні фактори і чинники, що
мають значення для перебігу певного процесу та впливають на результат;
- вибирати оптимальний спосіб вирішення практичної проблеми або
визначати економічну ефективність проєкту на основі здійснених кількісних
розрахунків або якісних оцінок;
- працювати в колективі, здійснювати поділ завдання або проєкту на складові,
розподіляти функції та обов’язки між членами групи відповідно до рівня набутих
знань та сформованих умінь; - вести діалог, узагальнювати інформацію,
приймати рішення;
- пропонувати шляхи економії природних, енергетичних та інших ресурсів у
процесі навчання, на виробництві та у побуті;
Ставлення: ініціативність, працелюбність та працездатність; критичність
самооцінки щодо досягнутих результатів; готовність до прогресивних змін і
інновацій;
8. Дослідницька компетентність
Уміння: використовувати набуті знання та сучасні науково-технічні
досягнення на благо людей; аргументовано дискутувати, відстоювати власну та
сприймати чужу думку; поважати думки і погляди опонентів;
Ставлення: виявляти відповідальне ставлення до використання небезпечних
технологій та виробництв; усвідомлювати пріоритетність загальнолюдських
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цінностей при вирішенні комерційних, економічних, наукових і технічних
проблем;
9. Обізнаність та самовираження у сфері культури
Уміння: визначати та пояснювати взаємозв’язок між розвитком науки та
культури в суспільстві; пояснювати та наводити приклади впливу рівня розвитку
науково-технічних досягнень на рівень розвитку культури цивілізації, втілення
досягнень науки і техніки у витворах мистецтва; орієнтуватися у питаннях
творчих досягнень видатних вітчизняних та зарубіжних фізиків у сфері культури
та мистецтва;
Ставлення: цінувати вітчизняні та світові досягнення культури і науки, які
єдиним цілим надбанням людства; усвідомлювати діалектичну єдність процесу
розвитку науки і культури; прагнути до науково-технічної творчості;
10. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки між природніми
процесами та явищами; знаходити на побутовому рівні оптимальні рішення
щодо технічного використання, перетворення та відтворення природних
ресурсів; сприяти поширенню правильної утилізації шкідливих побутових
відходів; берегти природу та вести здоровий спосіб життя;
Ставлення: усвідомлювати масштабність та важливість вирішення проблем
екологічного характеру; готовність застосовувати знання та уміння, зокрема з
фізики, та брати особисту участь у вирішенні локальних екологічних проблем;
ощадливість та відповідальність щодо використання природних ресурсів;
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• урок засвоєння знань («Закон Ома для повного кола»)
• урок формування знань, умінь і навичок («Робота та потужність
електричного струму, теплова дія струму»)
• урок повторення, узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок
(«Взаємозв’язок електричного та магнітного полів як прояв існування
електромагнітного поля»)
• урок контролю знань, умінь і навичок («Перетворення енергії під час
вільних електромагнітних коливань»)
• урок корекції основних компететентностей («Фотоефект. Досліди О.Г.
Столєтова. Закони фотоефекту»)
• комбінований урок («Фотохімічна дія світла. Корпускулярно-хвильовий
дуалізм світла»)
• урок-семінар («Розвиток уявлень про атоми. Дослід Резерфорда»)
Міжпредметні проєкти:
Інформатика-фізика : «Переведення фізичних величин у різні системи
одиниць. Опрацювання результатів фізичних експериментів»
Астрономія (рівень стандарту)
Очікувані результати:
Учень:
 Оперує поняттями і термінами: сузір’я, точки й лінії небесної сфери,
одиниці відстаней в астрономії, небесні координати, закони Кеплера, фізичні
особливості тіл Сонячної системи, етапи формування нашої планетної системи,
діапазони випромінювання небесних світил; приймачі випромінювання; наземні
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та космічні телескопи; нейтринна і гравітаційна астрономія, зоря, сонячна
активність, подвійна зоря, фізичні змінні зорі, нейтронні зорі, чорні діри,
галактика, зоряні скупчення, туманності, квазарифундаментальні взаємодії в
природі, антропний принцип.
 Пояснює основні етапи еволюції всесвіту; основні положення СТВ,
спостережні дані, які підтверджують теорію Великого Вибуху; пошук життя на
інших планетах Сонячної системи; міжнародні наукові проєкти 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 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, 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; принцип дії оптичного телескопа та
радіотелескопа; особливості реєстрації випромінювання небесних світил;
 обґрунтовує
важливість
спостережень
у
всьому
діапазоні
електромагнітного спектра; 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;
 оцінює значення вивчення планет для природничих наук та вирішення
практичних проблем людства, внесок астрономічних обсерваторій України та
світу у розвиток теоретичної та практичної астрономії, застосування в
телескопобудуванні досягнень техніки й технологій. Оцінює масштаби
астрономічних явищ та об’єктів, місце Сонячної системи в Галактиці;
 наводить приклади дослідження тіл Сонячної системи з допомогою
космічних апаратів; дотримується правил спостереження небесних об’єктів з
допомоги шкільного телескопа, правил спостереження Сонця;
 розрізняє зорі, зоряні скупчення й асоціації, туманності, міжзоряне
середовище;
 описує спектральну класифікацію зір; еволюцію зір; методи вимірювання
відстаней до галактик; класифікацію галактик;
 виявляє ставлення та формулює оціночні судження щодо особливостей
Землі як унікальної планети Сонячної системи; існування позаземного життя у
Всесвіті; унікальності нашого Всесвіту.
Предметні компетентності:
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1. Спілкування державною мовою
Уміння:
- спілкуватися за проблематикою предмету сучасною науковою мовою з
використанням усталених астрономічних термінів та понять;
- чітко та однозначно формулювати судження та аргументувати їх;
- налагоджувати комунікації у процесі вирішення навчальних завдань та
виконання проєктів;
- чітко та стисло викладати основний астрономічний зміст питань у письмовій
формі;
- готувати та представляти повідомлення, доповіді та реферати, презентувати
результати проєктної 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 астрономічної науки.
2. Математична компетентність
Уміння:
- застосовувати математичний апарат для розв’язування астрономічних задач,
обґрунтування та доведення тверджень; опрацювання, інтерпретації, оцінювання
результатів експериментів і спостережень; побудови графіків астрономічних
процесів; моделювання 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.
3. Дослідницька компетентність
Уміння:
- планувати самостійне опрацювання навчального матеріалу з фізики
астрономії;
- визначати цілі навчальної діяльності в короткотерміновому та
довготерміновому періодах;
- здійснювати самостійний пошук інформації з використанням різних видів
джерел;
- виділяти головне в опрацьовуваній інформації;
- приймати рішення щодо вибору найбільш оптимальних альтернатив під час
вирішення навчальних завдань з астрономії;
- організовувати колективну роботу над виконання навчальних проєктів,
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 за рахунок сонячної енергії;
Ставлення:
- критично оцінювати власні досягнення;
- усвідомлювати важливість самоосвіти для успішного життя;
- утверджувати рівень самооцінки, що відповідає об’єктивним результатам
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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 астрономії.
4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння:
- пояснювати явища природи, розуміти принцип дії та будову сучасної техніки,
приладів та обладнання на основі астрофізичних знань;
- характеризувати роль астрономічних знань у формуванні природничонаукової картини світу;
- планувати та реалізовувати 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 астрономії для дослідження Всесвіту;
- оцінювати сучасні досягнення природничих наук та перспективи їх
подальшого розвитку;
- виявляти ставлення до актуальних проблем сучасного природознавства;
- формулювати оціночні судження та пропонувати шляхи вирішення науковоосвітніх завдань.
5. 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,
Ставлення:
- дотримуватися етичних норм під час роботи з інформаційними ресурсами.
Форми організації навчального процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Об’єкти дослідження в астрономії.
Астрономічні спостереження»);
• розвиток компетентностей («Системи небесних координат»);
• перевірка та оцінювання досягнення компетентностей («Визначення
відстаней в астрономії. Зоряні мапи й каталоги небесних об’єктів»);
• корекції основних компетентностей («Орієнтування на місцевості по
небесних світилах»);
• комбінований урок («Етапи формування та будова Сонячної системи»).
Міжпредметні проєкти:
Астрономія – фізика – екологія – біологія – географія:Вплив Сонця на Землю
Астрономія – фізика – біологія: Адаптація тіла людини до космічних польотів
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Астрономія – фізика – математика: Траєкторія польоту на Марс
Географія: 10-11 клас (рівень стандарту)
Очікувані результати:
Учень:
• розкриває роль географії у розв'язуванні економічних, екологічних і
соціальних проблем суспільства;
• знає особливості сучасної політичної карти світу, аналізує ключові
проблеми і тенденції світового господарського процесу;
• використовує типові плани комплексної характеристики територій (регіонів
та окремих країн),
• ознайомлений з соціально-економічними особливостями регіонів світу та
регіональними диспропорціями у розвитку окремих країн;
• розуміє особливості участі регіонів і окремих країн у міжнародному поділі
праці;
• геопросторово мислить та вміє логічно висловлювати свої думки щодо
сучасних процесів у світі;
• визначає місце України на геополітичній карті світу;
• окреслює основні вектори сучасної української геополітики, міжнародні
економічні зв’язки з регіонами та країнами світу;
• аналізує участь України в процесах європейської економічної інтеграції та
реалізації стратегії сталого розвитку;
• обґрунтовує доцільність наукового підходу до природокористування,
мотивує екологічно грамотну, здоров’язбережувальну поведінку;
• аналізує різні види географічних карт;
• визначає за картами об’єкти, напрямки, відстані, географічні та прямокутні
координати;
• розв’язує задачі за топографічною картою;
• розкриває сутність географічної оболонки як системи, її виникнення,
функціонування, закономірності будови і розвитку;
• розуміє загальні суспільно-географічні закономірності світу з метою
забезпечення сталого розвитку ;
• усвідомлює важливість знань про демографічні процеси для соціальноекономічного розвитку України;
• оцінює сучасну економічну ситуацію України та робить висновки про
оптимізацію структури економіки;
• вміє вирішувати комплексні завдання, що потребують виявлення
географічної ситуації на конкретній території;
• моделює природні, соціально-економічні і геоекологічні явища і процеси з
урахуванням просторово-часових умов і чинників;
• географічно мислить для орієнтації у проблемах територіальної організації
суспільства, його взаємодії з природою;
• обґрунтовує доцільність наукового підходу до природокористування,
мотивує екологічно грамотну, здоров’язбережувальну поведінку;
• має сформовану картографічну грамотність й культуру;
• уміє користуватися джерелами географічної інформації, аналізувати її;
• застосовує різноманітні географічні знання та уміння в побуті і в підготовці
до майбутньої професійної діяльності; забезпечення особистої безпеки,
життєдіяльності й адаптації до умов навколишнього середовища;
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• здатний до співробітництва під час виконання практичних робіт та
проведення досліджень;
• мотивований до самостійної пізнавальної та науково-дослідницької
діяльності та може самостійно визначати проблематику ту ключові напрямки
наукових досліджень, обирати правильну методику наукового пізнання, збору
наукових фактів, опрацьовувати отриману інформацію та робити правильні
висновки;
• вміє застосовувати дослідницьку діяльність як вищу форму самоосвітньої
діяльності у процесі навчання;
• відповідально ставиться до навчання як свого конституційного права та
готовий до свідомого вибору професії;
• застосовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології із
дотриманням етичних норм проводить пошук, обробку та поширення інформації
про актуальні наукові питання географії, глобальні проблеми людства;
• коректно використовує інтелектуальну власність інших, дотримується
правил академічної доброчесності;
• самостійно визначає проблематику ту ключові напрямки наукових
досліджень, обирає методику наукового пізнання, збору наукових фактів,
опрацьовує отриману інформацію та вміє робити правильні висновки.
Предметні компетентності:
1. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: пояснювати процеси та явища в економіці світу та України,
використовуючи наукове мислення; самостійно чи в групі досліджувати
позитивні та негативні наслідки діяльності підприємств на природу, стан
населення: аналізувати і визначати проблеми довкілля; оцінювати значення
географії для сталого розвитку та розв’язання глобальних проблем.
Ставлення: відповідальність за ощадне використання природних ресурсів,
екологічний стан у світі та Україні; готовність до розв’язання проблем,
пов’язаних зі станом довкілля.
2. Математична компетентність
Уміння: застосовувати математичні методи для розв’язання географічних
проблем і задач, розуміти і використовувати математичні моделі природних та
суспільних явищ і процесів.
Ставлення: усвідомлення варіативності та значущості математичних методів у
розв’язанні географічних проблем і задач.
3. Екологічна грамотність і здорове життя
Уміння: працювати в команді під час реалізації географічних проєктів,
застосовувати набутий досвід задля збереження власного здоров’я та здоров’я
інших, оцінювати значення географічної науки для забезпечення добробуту
людства.
Ставлення: турбота про здоров’я своє та інших людей, ціннісне ставлення до
навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та
безпеки людини і спільноти, усвідомлення важливості ощадного
природокористування, пошанування внеску кожного / кожної в досягнення
команди.
4. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для
спостереження за довкіллям, явищами і процесами в суспільстві і живій
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природі;
створювати інформаційні продукти (мультимедійна презентація, блог тощо)
природничо – географічного та суспільно-географічного спрямування; шукати,
обробляти і зберігати інформацію географічного характеру, критично
оцінюючи її.
Ставлення: дотримання авторського права, етичних принципів поводження
з інформацією; усвідомлення необхідності екологічних методів і засобів
утилізації цифрових пристроїв.
5. Ініціативність і підприємливість
Уміння: генерувати ідеї й ініціативи щодо проєктної та винахідницької
діяльності, ефективного використання природних ресурсів; прогнозувати вплив
географічних процесів і закономірностей на розвиток технологій, нових
напрямів підприємництва; нівелювати ризики і використовувати можливості
для створення цінностей для себе та інших у довкіллі; керувати групою
(надихати, переконувати й залучати до діяльності, зокрема природоохоронної
чи наукової).
Ставлення: відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо діяльності
в довкіллі, під час реалізації проєктів і дослідницьких завдань.
6. Соціальна та громадянська компетентності
Уміння: ефективно співпрацювати з іншими над реалізацією географічних
проектів, розв’язувати проблеми довкілля, залучаючи місцеву громаду.
Ставлення: відстоювати власну позицію щодо ухвалення рішень у справі
збереження й охорони довкілля, готовність брати участь у природоохоронних
заходах; громадянська відповідальність за стан довкілля, пошанування
розмаїття думок і поглядів; оцінювання внеску українських та іноземних
учених і винахідників у суспільний розвиток.
7. Дослідницька компетентність
Уміння: здатність здобувача освіти виконувати дослідницькі навчальні
завдання, здійснювати дослідницьку діяльність, спрямовану на одержання нових
знань та пошук шляхів їх застосування; критично оцінювати інформацію,
отриману з різних джерел; встановлювати причинно наслідкові зв’язки між
одиночними явищами, об’єктами та загальними правилами, законами;
здійснювати довгострокові спостереження; застосувати пошукові прийоми для
отримання інформації та контенту в цифрових середовищах; генерувати
нестандартні ідеї; застосовувати знання з різних предметів і галузей знань для
створення нових об’єктів, ідей; застосовувати графічні, матеріальні моделі для
опису результатів експерименту; використовувати математичні або комп’ютерні
моделі для аргументації чи ілюстрації виявлених закономірностей.
Ставлення: вміння вести наукову полеміку та науковий диспут;
відповідальність за ухвалення виважених рішень під час реалізації проєктів і
дослідницьких завдань; допитливість і спостережливість, готовність до
інновацій.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Сучасна політична карта світу та окремих
регіонів)», «США. Найбільша за економічним потенціалом та політичним
впливом країна сучасного світу», « Географічні наслідки параметрів і рухів Землі
як планети», «Географічна оболонка Землі») ;
199

• розвитку компетентностей («Складання картосхеми типології країн
Америки за рівнем їх економічного розвитку», «Сучасні риси національної
економіки України», «Вимірювання на топографічній карті за масштабом і
кілометровою сіткою»);
перевірки та оцінювання досягнення компетентностей («Загальна
характеристика країн Європи», «Нерівномірність економічного розвитку
субрегіонів Азії», «Обчислення показників народжуваності, смертності,
природного та механічного приросту населення країни за статистичними
даними»);
• корекції основних компетентностей («Порівняльна характеристика
машинобудування США, Канади та Бразилії», «Форми територіальної
організації промислового виробництва у США», «Читання схем руху транспорту
свого міста», «Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому океані;
порівняння впливу холодної та теплої океанічних течій на клімат одного з
материків»);
• комбінований урок («Третинний сектор економіки. Зв’язки України з
країнами Європи», «Природні умови і ресурси Азії. Населення», «Українська
держава і територія держави Україна»).
Форми занять: навчально-практичні заняття («Аналіз секторальної структури
економіки України», «Визначення на топографічній карті географічних (з
точністю до секунд) та прямокутних координат окремих точок, географічних та
магнітних азимутів, абсолютних та відносних висот, падіння річки»), уроклекція («Загальна характеристика країн Африки», «Географічний простір, його
системоутворювальна роль та характеристики»), урок-семінар («Мікронезія,
Меланезія, Полінезія. Характеристика регіону», «Місце України на світовому
ринку інвестицій і запозичень»), урок-дискусія («Економічна взаємодія вздовж
державного кордону між Мексикою і США», «Сучасна географія трудової
еміграції з України: за і проти»), урок-«круглий стіл» («Досвід реалізації планів
сталого розвитку в різних країнах та стратегія збалансованого розвитку
України», «Україна в геополітичному вимірі»),
урок-дослідження
(«Моделювання природних явищ на Землі у дні рівнодень та сонцестоянь»).
Міжпредметні проєкти:
Географія - історія: «Зарубіжний куточок в твоєму місті».
Географія - біологія – історія: «Живі національні символи».
Географія – всесвітня історія: : «Регіони та країни світу».
Географія - історія: «Гельсінські угоди – програма для будівництва єдиної,
мирної, демократичної Європи».
Географія - фізика: «Прояви сили Коріоліса на річках своєї місцевості».
Географія - біологія: «Планування подорожі в субекстремальні умови».
Біологія і екологія 10-11 класи (рівень стандарту)
Очікувані результати
Учень:
 Оперує термінами та поняттями: система, біосистема, екосистема,
навколишнє середовище, сталий розвиток природи і суспільства; систематика,
номенклатура, класифікація, філогенетична систематика, популяція, віруси,
прокаріоти, еукаріоти; обмін речовин/метаболізм, фермент, вітамін, дихання,
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автотрофи, гетеротрофи, хемотрофи, фототрофи, токсичні речовини, 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- мітоз, мейоз, амітоз, регенерація, трансплантація,
гаметогенез, запліднення, онтогенез, ембріональна індукція адаптація,
преадаптація, постадаптація, адаптивний потенціал, екологічна ніша,
адаптивна радіація, коеволюція, коадаптації, життєва форма, адаптивні
біологічні ритми, фотоперіодизм, здоров’я, здоровий спосіб життя,
гіподинамія, інфекційні захворювання; екологія, екологічні чинники,
обмежувальні чинники, толерантність, екологічна взаємодія, популяція,
екосистема, біогеохімічні цикли, біосфера, ноосфера; сталий розвиток,
екологічне мислення, природні ресурси, раціональне природокористування,
селекція, біотехнологія, генетично модифіковані організми, клонування,
біологічна безпека.
 Називає:
⁻ структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму;
⁻ критерії якості питної води - основні галузі застосування біологічних
досліджень;
⁻ сучасні принципи наукової систематики;
⁻ гіпотези походження вірусів;
⁻ шляхи проникнення вірусів у клітини;
⁻ 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;
⁻ гіпотези старіння;
⁻ основні властивості адаптацій;
⁻ параметри екологічної ніші;
⁻ способи терморегуляції організмів;
⁻ основні форми симбіозу організмів;
⁻ форми паразитизму.
• Наводить приклади: біосистем різних рівнів; вірусів, бактерій,
одноклітинних еукаріотів, грибів, рослин, тварин; хвороб, пов’язаних з
нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин;
спадкової мінливості (комбінативної, мутаційної) людини; модифікаційної
мінливості людини.
• Характеризує: властивості живого: самооновлення, самовідтворення,
саморегуляцію; критерії виду; віруси, прокаріотичні організми, еукаріотичні
організми;
особливості енергетичного обміну клітинавтотрофних та
гетеротрофних організмів; особливості знешкодження токсичних сполук в
організмі людини; нейрогуморальну регуляцію метаболізму в організмі
людини; типи успадкування ознак у людини (повне та неповне домінування,
кодомінування; аутосомно-рецесивне та аутосомно-домінантне, зчеплене,
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зчеплене зі статтю); закономірності модифікаційної мінливості людини; типи
мутацій людини; мутагенні фактори; періоди ембріонального та
постембріонального розвитку людини; коадаптації організмів; типи
біологічних ритмів: зовнішні та внутрішні, добові, місячні, припливновідпливні, сезонні, річні, багаторічні.
• Пояснює: молекулярні та клітинні механізми адаптацій біологічних
систем; відносний характер адаптацій; біологічне підґрунтя правил Алена та
Бергмана; генетичну основу формування адаптацій, принципи здорового
способу життя; імунну систему людини, особливості її функціонування.
• Розрізняє: біосистеми різних рівнів організації.
• Оцінює: важливість біологічних знань для розвитку людства; важливість
якості питної води та раціонального харчування для збереження здоров’я;
вплив позитивних і негативних чинників на ріст та розвиток людини;
важливість профілактики онкологічних захворювань; характеристику виду за
видовими критеріями; вплив позитивних і негативних чинників на ріст та
розвиток людини; важливість профілактики онкологічних захворювань.
• 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; застосування
генетичних маркерів; явище зчепленого успадкування у людини; молекулярні
механізми мінливості у людини; біологічні антимутаційні механізми; моногенне
та полігенне успадкування ознак у людини; спадкову та неспадкову мінливість
людини; значення регенерації; суть та біологічне значення запліднення, 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; механізми
взаємодії системи антиген-антитіло; заходи профілактики захворювань людини
(неінфекційних, інфекційних, інвазійних, захворювань, що передаються
статевим шляхом).
• Складає схеми: обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини;
схеми родоводів; комплексів адаптацій, які характеризують ту чи іншу життєву
форму організмів; необхідність правильної утилізації побутових та промислових
відходів;
• Порівнює: енергетичне і пласт ичне значення різних речовин; особливості
терморегуляції пойкілотермних та гомойотермних тварини; адаптації різних
груп організмів до певного середовища мешкання.
• Висловлює судження: щодо впливу на здоров’я людини різних речовин
(корисних та шкідливих), 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; значення
встановлення характеристик мінімальної життєздатної популяції тварин для
збереження виду; ролі та значення екології у сучасному світі; внесок вітчизняних
учених у розвиток селекції, біотехнології і медицини; перспективи використання
генетично модифікованих організмів; клонування організмів; досягнення та
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ризики генної інженерії людини; небезпеку створення та застосування
біологічної зброї.
• Розв’язує: типові задачі з генетики (моно- і дигібридне схрещування; повне
та неповне домінування, кодомінування; успадкування зчеплене зі статтю).
• Визначає: можливі генотипи при даному фенотипі (та навпаки); за
результатами схрещування: який ген домінантний (рецесивний); тип
успадкування ознак, ступінь адаптованості організмів до середовища мешкання.
• Розпізнає : приналежність певних видів тварин та рослин до певної життєвої
форми.
• Порівнює: особливості терморегуляції пойкілотермних та гомойотермних
тварини; адаптації різних груп організмів до певного середовища мешкання.
• Робить висновки про: генотип людини як цілісну інтегровану систему.
• Обґрунтовує судження: щодо шкідливих звичок, як мутагенних чинників.
• Виявляє власне ставлення до: порушень клітинного циклу; профілактики та
терапії спадкових хвороб людини наводить приклади: вплив способу життя на
формування людського організму та репродуктивне здоров’я; необхідність
відповідального ставлення до планування родини; активний спосіб життя це
основа збереження здоров’я; особиста гігієна це умова ефективної профілактики
різних захворювань.
• Складає порівняльну характеристику: статевих клітин людини; розвитку
чоловічих і жіночих статевих клітин.
• Демонструє навички: оцінки впливу способу життя на формування
людського організму та репродуктивне здоров’я; обгрунтування необхідності
відповідального ставлення до планування родини.
• Уміє: застосовувати набуті теоретичні знання та практичні навички у сфері
біології та екології при виконанні завдань, що передбачає прийняття рішень у
змінних та нестандартних ситуаціях; здатний планувати власну діяльність та
оцінювати роботу інших з дотриманням вимог збереження власного здоров'я та
безпеки оточуючих, охорони навколишнього середовища та сталого розвитку
людства. Володіє умінням встановлювати причинно-наслідковий зв'язок між
явищами живої природи та господарською діяльністю людини, їх впливом на
здоров'я та безпеку людини, екологічну ситуацію.
• Виявляє власне ставлення щодо: трансплантації тканин та органів у людини,
її перспектив; правил біологічної етики; біологічних і соціальних аспектів
регуляції; дотримання біоетики в біологічних та біомедичних дослідженнях.
Предметні компетентності
1. Основні компетентності у природничих науках і технологіях:
Уміння: застосовувати науковий метод, формулювати гіпотези, збирати дані,
спостерігати, використовувати обладнання для спостереження за біологічними
явищами та процесами; розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі;
будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися
технологічними пристроями; пояснювати явища і процеси, що відбуваються в
природі.
Ставлення: критичне сприйняття фундаментальних принципів біології,
використання перевіреної інформації для аналізу та навчальної діяльності;
власна думка щодо застосування сучасних технологій в медицині та охороні
природи.
2. Дослідницька компетентність:
203

Уміння: правильно, оперативно й точно мислити, висловлювати припущення,
формулювати гіпотези; установлює міжпредметні та внутришньопредметні
зв’язки; установлює причинно-наслідкові зв’язки між будовою, функціями,
еволюцією, екологією біологічних систем; володіє розвиненим логічним
мисленням, використовує знання й набутий досвід для успішного вирішення
життєвих проблем; аргументовано розмірковує, робить обґрунтовані висновки;
відрізняє доведені твердження від недоведених; узагальнює, порівнює,
формулює гіпотези, чітко висловлює свої думки; визначає біологічні поняття та
застосовує їх для пояснення біологічних явищ і процесів; аналізує та узагальнює
значний обсяг фактів, установлюючи зв’язки і тенденції розвитку біологічних
систем; осмислює навчальний матеріал і виділяє в ньому головне; узагальнює
навчальний матеріал, класифікує біологічні об’єкти; прогнозує шляхи й
тенденції розвитку біологічних систем, процесів; переносить біологічні знання
на конкретні біологічні системи; установлює загальні закономірності у
функціонуванні, еволюції біологічних систем; володіє індуктивними та
дедуктивними міркуваннями.
Ставлення: до сформованої наукової картини світу на основі теоретичних
узагальнень біологічної науки та знань про принципи функціонування і
структуру біологічних систем на різних рівнях організації, їх онтогенез і
філогенез, взаємозв’язків між біологічними системами, оточуючим
середовищем; оволодіння методологією наукового пізнання;
3. Екологічна грамотність і здорове життя:
Уміння: 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; здатність встановлювати причинно-наслідковий зв'язок між
явищами живої природи та господарською діяльністю людини, їх впливом на
здоров'я та безпеку людини, екологічну ситуацію.
Ставлення: щодо впливу на здоров’я людини різних речовин (корисних та
шкідливих); важливість якості питної води та раціонального харчування для
збереження здоров’я; до здорового способу життя для підвищення власного
адаптивного потенціалу; значення встановлення характеристик мінімальної
життєздатної популяції тварин для збереження виду; ролі та значення екології у
сучасному світі.
4. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: застосувати інформаційно-комунікаційні технологіх для створення,
пошуку, обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності; розуміння етики
роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).
структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; застосовувати
вміння робити обчислення, складати пропорції та обчислювати відсотки при
розв’язуванні задач з молекулярної біології та генетики; визначати достатність
даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи;
використовувати сучасні цифрові технології та пристрої для спостереження за
довкіллям, явищами й процесами живої природи; створювати інформаційні
продукти (мультимедійна презентація, блог тощо) природничого спрямування.
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Ставлення: використання інтернет-ресурсів для організації навчальної та
науково-дослідницької діяльності; необхідності використання цифрового
простору для обміну знаннями, науковими припущеннями та ставленням до
певних біологічних явищ та процесів; консолідації науковців світу для
вирішення екологічних проблем.
5. Спілкування державною мовою:
Уміння: усно і письмово висловлювати й розуміти поняття, думки, почуття,
факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування
мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний
спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, професійній діяльності,
дозвіллі.
Ставлення: утвердження української науки засобами рідної мови; виховання
культури мови, наукової полеміки; популяризація біологічних знань серед
жителів свого краю.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої
організації та функціонування», «Моногенне та полігенне успадкування ознак у
людини», «Екологічні закони»);
• розвитку компетентностей («Оцінка екологічного стану свого регіону»,
«Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань», «Способи
терморегуляції організмів»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей («Чинники, здатні
справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку
людини», «Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою
схильністю, їхні причини»);
• корекції основних компетентностей («Каріотип людини та його
особливості», «Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин»);
• комбінований урок («Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини»,
«Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види»,
«Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи
підвищення продуктивності агроценозів»);
• навчально-практичні заняття («Визначення ознак адаптованості різних
організмів до середовища існування», «Розв’язування типових генетичних
задач»);
• уроки-семінари («Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб
людини.
Медико-генетичне
консультування
та
його
організація»,
«Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму», «Сучасні погляди на
систему еукаріотичних організмів»).
Міжпредметні проєкти:
Біологія-валеологія-хімія: «Негативний вплив на метаболізм токсичних
речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини»
Біологія-медицина: «Генотерапія та її перспективи».
Біологія 10 -11 класи (профільний рівень)
Очікувані результати:
Учень:
 розуміє універсальність функціональних ознак життя, його дискретність та
цілісність; принципи та вимоги підтримання життєдіяльності організму;
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 виявляє інтерес до наукових досліджень та відкриттів у біології;
 практикує методи біологічних досліджень у пізнанні окремих явищ живої
природи;
 встановлює міжпредметні внутрішньоциклові та міжциклові зв’язки
біології та екології;
 коректно використовує інтелектуальну власність інших, не порушуючи
етичних принципів та визначених законом правил та норм, якими повинні
керуватися учасники освітнього процесу;
 моделює окремі ознаки біологічної системи, вміє встановлювати зв’язки
між окремими її структурними елементами, здійснювати уявний
експеримент;
 формує уміння самостійно визначати проблематику ту ключові напрямки
наукових досліджень, обирати правильну методику наукового пізнання,
збору наукових фактів, опрацьовувати отриману інформацію та робити
правильні висновки;
 порівнює моногенне та полігенне успадкування ознак у людини, спадкову
й неспадкову мінливість;
 складає схеми родоводів;
 розв’язує типові задачі з генетики;
 обґрунтовує судження щодо шкідливих звичок, як мутагенних чинників;
 характеризує періоди ембріонального та постембріонального розвитку
людини;
 характеризує основні принципи біологічної систематики;
 добирає біологічну інформацію з надійних джерел, оцінює її достовірність,
критично аналізує та застосовує в життєвих ситуаціях, зокрема і в
навчанні;
 формулює принцип єдності організмів та середовища їхнього мешкання,
правило обов’язкового заповнення екологічної ніші;
 вміє організувати свій режим праці та відпочинку;
 наводить приклади адаптацій організмів до різних середовищ мешкання;
 складає схеми комплексів адаптацій, які характеризують ту чи іншу
життєву форму організмів;
 розуміє роль здорового способу життя у формуванні фізіологічного,
психічного та репродуктивного здоров’я;
 виявляє емоційно-ціннісне ставлення до довкілля, відчуває красу природи
та радість її пізнання, отримує задоволення від інтелектуальної діяльності;
 оперує термінами та поняттями: екологія, екологічні чинники,
обмежувальні чинники, толерантність, екологічна взаємодія, популяція,
екосистема, біогеохімічні цикли, біосфера, ноосфера, система, біосистема,
екосистема, навколишнє середовище, гомеостаз, стрес. емпіричний та
теоретичний метод дослідження, дослід, спостереження, моделювання,
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науковий метод пізнання, біологічна систематика, природна та штучна
система живого світу, бінарна номенклатура, філогенетичне дерево,
кладистика, кладограма, таксономічна ієрархія, таксон, монофілетичний
таксон, парафілетичний таксон, вид, біогеографія, генетичне різноманіття,
видове різноманіття, екосистемне біорізноманіття, інвентаризація,
біоіндикація, флористичне та фауністичне царство, біогеографічне
районування, інтродукція, інвазія, авто-, гетеро-, фото-, хемо-, фотоавто-,
хемоавто-, фотогетеро- і хемогетеротрофи, міксотрофи, метаболізм,
гомеостаз, пасивний і активний транспорт, осмос, дифузія, симпорт,
антипорт, ендоцитоз, екзоцитоз, голозойне, сапротрофне, симбіотичне,
паразитичне живлення; зябра, трахеї, легеневі мішки, легені, продихи,
замикальні клітини, везикулярний транспорт, мікротрубочки, динеїн,
кінезин; гемоглобін, оксигемоглобін, карбгемоглобін, міоглобін, альбумін,
глобулін, гідролімфа, гемолімфа, кров, гемоціанін; ксилема, флоема,
тургор, сисна сила, продих, транспірація, апопластичний транспорт,
симпластичний транспорт, плазмодесми, первинні лізосоми, вторинні
лізосоми, залишкові тільця, ендосоми, аутофагоцитоз, автоліз,
гідролітичний фермент, залишкове тільце, протеосома, порожнинне
травлення, пристінкове травлення, пробіотики,ліпази, пептидази, амілази,
нуклеази; каталіз, активний центр ферменту, фермент-субстратний
комплекс, кофермент, алостеричне інгібування, аеробне та анаеробне
дихання, субстрат, продукт, проміжна речовина, інгібування за типом
зворотного зв’язку, гліколіз, субстратне фосфорилювання, молочнокисле,
спиртове бродіння, дезамінування амінокислот, дихальний ланцюг,
цитохром, АТФ-синтаза, протонний градієнт, матричний синтез,
транскрипція, РНК-полімераза, ініціація, елонгація і термінація
транскрипції, процесинг, сплайсинг, альтернативний сплайсинг;
генетичний код, трансляція, ініціація, елонгація і термінація трансляції,
фолдінг, шаперони, фотосинтез, фотоліз води, антенні комплекси,
хлорофіл, фотосистема, циклічне і нециклічне фотофосфорилювання,
рибулозобісфосфаткарбоксилаза; цикл Кальвіна, крохмаль-синтаза,
бактеріородопсин,
хемосинтез,
залізобактерії,
сіркобактерії,
нітрифікувальні, водневі бактерії, глюконеогенез, синтаза жирних кислот,
глікоген-синтаза;
 кінцеві і побічні продукти метаболізму, екскреція, осморегуляція,
протонефридії, метанефридії, зелені залози, мальпігієві судини, нирки;
відкрита, закрита, ізольована система, вільна енергія, ентропія, алель,
амніоцентез, аутосоми, віддалена гібридизація, гемізигота, геном, генотип,
гетерогаметність, гетерозигота, гетерозиготність, гібрид, гібридизація,
гомогаметність, гомозигота, гомозиготність, домінування, епістаз, закон
гомологічних рядів спадкової мінливості, закони Менделя, закон чистоти
гамет, закон Харді-Вайнберга, кодомінування, кросинговер, летальні гени,
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локус, мінливість, модифікації, модифікаційна мінливість, мутаген,
мутагенез, мутаційна мінливість, мутації, неповне домінування, норма
реакції ознаки, полігенія, поліплоїдія, рекомбінація, розщеплення,
спадковість, статеві хромосоми, транскриптон, пріони, віруси, віроїди,
соматичні
клітини, гамети, гаметогенез, життєвий цикл клітини,
проліферація, інтерфаза, мітоз, мейоз, кросинговер, каріотип, амітоз,
апоптоз, каріокінез, цитокінез, статеве та нестатеве розмноження,
запліднення, гермафродитизм, брунькування, шизогонія, спороутворення,
фрагментація, поліембріонія, апоміксис, копуляція, кон’югація,
партеногенез, неотенія, педогенез, ембріонізація, статевий диморфізм,
гетерогаметна стать, гомогаметна стать, проліферація, дроблення,
бластомер, бластодерма, бластоцель, гаструляція, гісто- та органогенез,
морула, бластула, гаструла , нейруляція, осьові органи, ектодерма,
ентодерма, мезодерма, мезенхіма, целом, диференціація, стовбурова
клітина, амніон, ембріональна індукція, провізорні органи, алантоїс,
сероза, хоріон, плацента, прямий розвиток, непрямий розвиток,
ювенільний період, період старіння, ріст, регенерація, подразливість,
рецептор, ліганд, фототропізм, фотоперіодизм, геотропізм, настії, таксиси,
сенсор, аналізатор, збудливість, рефлекс, рефлекторна дуга, мембранний
потенціал, потенціал дії, деполяризація, реполяризація, перша і друга
сигнальні системи, моторні білки, циклоз, амебоїдний рух, миготливий
рух, брахіація, махальний і ширяючий польоти, прямоходіння;
окультурення й одомашнення; міграція; фототропізм, геотропізм, настія,
тургор, подразливість, меристема; таксис, фагоцитоз; аксонема, базальне
тіло, динеїн, тубулін, флагелін; посмугована, гладенька та серцева м’язові
тканини, міоцит, міофібрили, саркомер, міофіламенти, актин, міозин,
саморегуляція, позитивний і негативний зворотний зв'язок, оперон, РНКінтерференція, апоптоз, гомеостаз, нейрогормони, нейромедіатори,
цитокіни,
гіпоталамо-гіпофізарнийкомплекс,
гомойотермніі
пойкілотермнітварини, запалення, неспецифічний і специфічний імунітет,
фітогормони, флоема, ксилема, ауксини, абсцизова, кислота, етилен,
фітонциди, фітоалексини, цитокіни, аутокринні речовини, паракринні
речовини, адаптація, стрес, дистрес, стресор, загальний адаптаційний
синдром, функціональна система, анабіоз, резистентність до антибіотиків,
гіпоксія, гігрофіти, мезофіти, ксерофіти, гідрофіти, кріофіти, термофіли,
мімікрія, здоров’я; гігієна; гіподинамія; репродуктивне здоров’я;
природній імунітет; набутий імунітет; штучний активний імунітет;
штучний пасивний імунітет; вакцина; сироватка; імунітет; алергія;
алерген; імунодефіцит; імунотерапія; доброякісна пухлина; злоякісна
пухлина; метастаз; хіміотерапія; генна терапія; пренатальна діагностика;
інфекція; інвазія; трансмісивне захворювання; полімеразна ланцюгова
реакція; імуноферментний аналіз; пріон; карантин; антибіотик; гельмінти,
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вектори для клонування, гетерозис, гібрид, інбридинг, плазміда, полігенія,
поліплоїдія, промотор, термінатор, транс криптон;
 аналізує залежність життєдіяльності організмів від середовища існування;
 має сформоване розуміння, що людина — це частина живої природи, її
існування залежить від природних умов середовища, яке потрібно
оберігати.
Предметні компетентності
1. Основні компетентності у природничих науках і технологіях:
Уміння: пояснювати природні явища і технологічні процеси; використовувати
знання з біології для вирішення завдань, пов’язаних із реальними об’єктами
природи та техніки;за допомогою методів біологічних досліджень самостійно чи
в групі досліджувати природу, застосовувати науковий метод, формулювати
гіпотези, збирати дані, спостерігати, використовувати обладнання для
спостереження за біологічними явищами та процесами; розпізнавати проблеми,
що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси;
послуговуватися технологічними пристроями; пояснювати явища і процеси, що
відбуваються в природі.
Ставлення: відповідальність за ощадне ставлення до використання природних
ресурсів; критичне сприйняття фундаментальних принципів біології,
використання перевіреної інформації для аналізу та навчальної діяльності;
власна думка щодо застосування сучасних технологій в медицині та охороні
природи; готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом довкілля
2. Дослідницька компетентність:
Уміння: правильно, оперативно й точно мислити, висловлювати припущення,
формулювати гіпотези; установлює міжпредметні та внутришньопредметні
зв’язки; установлює причинно-наслідкові зв’язки між будовою, функціями,
еволюцією, екологією біологічних систем; володіє розвиненим логічним
мисленням, використовує знання й набутий досвід для успішного вирішення
життєвих проблем; аргументовано розмірковує, робить обґрунтовані висновки;
відрізняє доведені твердження від недоведених; узагальнює, порівнює,
формулює гіпотези, чітко висловлює свої думки; визначає біологічні поняття та
застосовує їх для пояснення біологічних явищ і процесів; аналізує та узагальнює
значний обсяг фактів, установлюючи зв’язки і тенденції розвитку біологічних
систем; осмислює навчальний матеріал і виділяє в ньому головне; узагальнює
навчальний матеріал, класифікує біологічні об’єкти; прогнозує шляхи й
тенденції розвитку біологічних систем, процесів; переносить біологічні знання
на конкретні біологічні системи; установлює загальні закономірності у
функціонуванні, еволюції біологічних систем; володіє індуктивними та
дедуктивними міркуваннями.
Ставлення: до сформованої наукової картини світу на основі теоретичних
узагальнень біологічної науки та знань про принципи функціонування і
структуру біологічних систем на різних рівнях організації, їх онтогенез і
філогенез, взаємозв’язків між біологічними системами, оточуючим
середовищем; оволодіння методологією наукового пізнання; оцінювати дії та
наслідки діяльності, що відображає спроможність учня об’єктивно оцінювати
власні можливості, особисті якості і результати навчально-пізнавальної
діяльності; опрацювання різних варіантів вирішення проблеми, відповідальність
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за результати власної діяльності; формування професійно значущих знань, умінь
і ціннісного ставлення до процесу навчання.
3. Екологічна грамотність і здорове життя:
Уміння: 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; здатність встановлювати причинно-наслідковий зв'язок між
явищами живої природи та господарською діяльністю людини, їх впливом на
здоров'я та безпеку людини, екологічну ситуацію.
Ставлення: щодо впливу на здоров’я людини різних речовин (корисних та
шкідливих); важливість якості питної води та раціонального харчування для
збереження здоров’я; до здорового способу життя для підвищення власного
адаптивного потенціалу; значення встановлення характеристик мінімальної
життєздатної популяції тварин для збереження виду; ролі та значення екології у
сучасному світі; необхідність міжнародної взаємодії державних установ та
громадських організацій у справі охорони навколишнього природного
середовища.
4. Інформаційно-цифрова компетентність
Уміння: застосувати інформаційно-комунікаційні технологіх для створення,
пошуку, обробки, обміну інформацією у навчальній діяльності; розуміння етики
роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).
структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; застосовувати
вміння робити обчислення, складати пропорції та обчислювати відсотки при
розв’язуванні задач з молекулярної біології та генетики; визначати достатність
даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи;
використовувати сучасні цифрові технології та пристрої для спостереження за
довкіллям, явищами й процесами живої природи; створювати інформаційні
продукти (мультимедійна презентація, блог тощо) природничого спрямування.
Ставлення: використання інтернет-ресурсів для організації навчальної та
науково-дослідницької діяльності; необхідності використання цифрового
простору для обміну знаннями, науковими припущеннями та ставленням до
певних біологічних явищ та процесів; консолідації науковців світу для
вирішення екологічних проблем.
5. Спілкування державною мовою:
Уміння: усно і письмово висловлювати й розуміти поняття, думки, почуття,
факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування
мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний
спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, професійній діяльності,
дозвіллі.
Ставлення: утвердження української науки засобами рідної мови; виховання
культури мови, наукової полеміки; популяризація біологічних знань серед
жителів свого краю.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Структура міоцитів і саркомерів»,
«Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини», «Закони біосфери»);
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• розвитку компетентностей («Міжорганізмова передача сигналів у
прокаріотів та грибів», «Розробка рекомендацій щодо профілактики
захворювань», «Складові здорового способу життя»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей («Трансмісивні
захворювання та їхні природні осередки», «Спадкові хвороби і вади людини,
хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини», «Методи селекції
тварин»);
• корекції основних компетентностей («Статичні та динамічні параметри
популяцій», «Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин»);
• комбінований урок («Регуляція рості у тварин і рослин», «Поняття про
екологічно пластичні та екологічно непластичні види», «Клітинні технології в
біології та медицині»);
• навчально-практичні заняття («Відмінність сперматогенезу та овогенезу у
людини», «Розв’язування типових генетичних задач», «Виявлення і опис
нормальних та мутантних форм дрозофіл», «Вивчення активності ферментів
слини»);
• уроки-семінари («Ендеміки, аборигени та космополіти. Зміни
біорізноманіття шляхом інтродукції та інвазії», «Нейрогуморальна регуляція
процесів метаболізму», «Світлова і темнова фази фотосинтезу»).
Міжпредметні проєкти:
Біологія-фізика: «Нанотехнології в біології»;
Біологія-правознавство: «Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації.
Біологічний тероризм та біологічний захист.»
Біологія-екологія: «Дослідження особливостей структури місцевих
екосистем».
Біологія-соціологія-медицина: «Генетичний моніторинг в людських
спільнотах».
Хімія 10-11 класи (рівень стандарту)
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
• називає за систематичною номенклатурою вуглеводні, оксигеновмісні,
нітрогеновмісні органічні речовини.
• наводить приклади органічних речовин різних класів.
• пояснює структурні й електронні формули речовин, суть структурної і
просторової ізомерії, залежність властивостей речовини від будови та наявності
певних функціональних груп.
• наводить приклади органічних сполук, що використовуються в різних
галузях суспільного господарства, побуті, харчуванні.
• класифікує органічні речовини за будовою карбонового ланцюга, видами
карбон-карбонових зв’язків, функціональними групами.
• складає молекулярні, структурні та електронні формули речовин, рівняння
хімічних реакцій, що характеризують хімічні властивості речовин.
• характеризує, порівнює, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між
складом, будовою, властивостями речовин. Р
• розв'язує задачі на встановлення молекулярної формули речовини за масою,
об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції, обчислює за
хімічними рівняннями кількість речовини, маси або об’єму за масою або об’ємом
реагенту, шо містить певну частку домішок.
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• розв' язує експериментальні задачі та обґрунтовує спосіб розв’язання.
• висловлює судження про роль теорії у системі наукових знань. Обґрунтовує
застосування речовин їхніми властивостями. Робить висновки про властивості на
підставі будови молекул речовин; про будову речовин на підставі їхніх
властивостей.
• називає хімічні елементи та їхні сполуки, способи добування, поширення у
природі.
• наводить приклади реакцій, що характеризують хімічні властивості простих
і складних речовин утворених даними елементами.
• пояснює біологічну роль елементів та колообіг їх в природі.
• формулює визначення основних законів хімії, пояснює суть атомістичного
вчення, основних законів хімії; будову атома у світлі сучасних уявлень; теорії
хімічної будови речовин; явища алотропії та ізомерії.
• називає критерії класифікацій хімічних реакцій; чинники, що впливають на
швидкість реакцій і хімічну рівновагу. Наводить приклади різних типів
дисперсних систем.
• складає електронні та електронно-графічні формули атомів елементів.
Характеризує елементи за їхнім місцем у періодичній системі та електронною
будовою атома.
• порівнює валентні можливості атомів неметалічних елементів 2 і 3 періодів,
що знаходяться в одній групі, прогнозує властивості елементів та їхніх сполук
(оксидів і гідроксидів) на підставі місця елемента в періодичній системі та
будови атома.
• передбачає екологічні проблеми, пов’язані з використанням певних сполук,
дотримується правил безпечного поводження з речовинами, розв’язує
розрахункові та експериментальні задачі.
Предметні компетентності:
1. Математична компетентність
Уміння: застосовувати математичні методи для розв’язування завдань
хімічного характеру; використовувати логічне мислення, зокрема, для
розв’язування розрахункових і експериментальних задач.
Ставлення: усвідомлювати необхідність математичних знань для
розв’язування наукових і хімічно - технологічних проблем.
2. 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 проєкти, 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;
цінювати значення природничих наук і технологій для сталого розвитку
суспільства; висловлювати судження щодо природничих явищ із погляду
сучасної природничо- наукової картини світу.
3. Екологічна грамотність і здорове життя
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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 проєктів, 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.
4. Дослідницька компетентність:
Уміння: правильно, оперативно й точно мислити, висловлювати припущення,
формулювати гіпотези; установлює міжпредметні та внутрішньопредметні
зв’язки; володіє розвиненим логічним мисленням, використовує знання й
набутий досвід для успішного вирішення життєвих проблем; аргументовано
розмірковує, робить обґрунтовані висновки; відрізняє доведені твердження від
недоведених; узагальнює, порівнює, формулює гіпотези, чітко висловлює свої
думки; визначає хімічні поняття та застосовує їх для пояснення хімічних явищ і
процесів.
Ставлення: сформована наукова картина світу на основі теоретичних
узагальнень хімічної науки та знань про принципи хімічних реакцій, можливий
їх перебіг, оволодіння методологією наукового пізнання.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Теорія будови органічних сполук»,
«Хімічні властивості етену та етину»);
• розвитку компетентностей («Методи одержання алканів, етену»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей («Водневий зв’язок,
його вплив на фізичні властивості спиртів», «Одержання етанової кислоти»);
• корекції основних компетентностей («Білки як високомолекулярні
сполуки», «Генетичні зв'язки між органічними речовинами»);
• комбінований урок («Пластмаси. Каучуки, гума. Найпоширеніші полімери
та сфери їхнього використання»);
• навчально-практичні заняття («Розв’язування експериментальних задач»).
• уроки-семінари («Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування»,
«Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку
суспільства»)
Хімія 10-11 класи (профільний рівень)
Головною метою профільного навчання хіміїє профільна та початкова
допрофесійна підготовка учнів згідно з їхніми освітніми потребами, нахилами,
здібностями; забезпечення можливостей для здобуття учнями неперервної освіти
упродовж життя, самореалізація, професійного зростання й мобільності у
змінних суспільних умовах; розвиток інтелектуальних і творчих якостей,
навичок самостійної дослідницької діяльності, прагнення до саморозвитку й
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самоосвіти; формування свідомого громадянина України.
Очікувані результати:
Учень:
• називає за систематичною номенклатурою вуглеводні, оксигеновмісні,
нітрогеновмісні органічні речовини.
• наводить приклади органічних речовин різних класів.
• пояснює структурні й електронні формули речовин, суть структурної і
просторової ізомерії, залежність властивостей речовини від будови та наявності
певних функціональних груп.
• наводить приклади органічних сполук, що використовуються в різних
галузях суспільного господарства, побуті, харчуванні.
• класифікує органічні речовини за будовою карбонового ланцюга, видами
карбон-карбонових зв’язків, функціональними групами.
• складає молекулярні, структурні та електронні формули речовин, рівняння
хімічних реакцій, що характеризують хімічні властивості речовин.
• характеризує, порівнює, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між
складом, будовою, властивостями речовин.
• розв'язує задачі на встановлення молекулярної формули речовини за масою,
об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції, обчислює за
хімічними рівняннями кількість речовини, маси або об’єму за масою або об’ємом
реагенту, шо містить певну частку домішок, розв'язує експериментальні задачі
та обґрунтовує спосіб розв’язання.
• висловлює судження про роль теорії у системі наукових знань.
• обґрунтовує застосування речовин згідно з їхніми властивостями.
• робить висновки про властивості на підставі будови молекул речовин; про
будову речовин на підставі їхніх властивостей.
• відповідально ставиться до навчання як свого конституційного права та
готовий до свідомого вибору професії;
• мотивований до самостійної пізнавальної та науково-дослідницької
діяльності та може самостійно визначати проблематику ту ключові напрямки
наукових досліджень, обирати правильну методику наукового пізнання, збору
наукових фактів, опрацьовувати отриману інформацію та робити правильні
висновки;
 виховання
академічної
доброчесності,
коректне
використання
інтелектуальної власності інших;
• володіє знаннями і способами специфічної предметної діяльності з хімії;
• зорієнтований на збереження довкілля і здоров’я в ситуаціях, пов’язаних із
речовинами і хімічними процесами;
• має громадянську позицію щодо необхідності розвитку хімічної науки і
виробництва в Україні
Предметні компетентності:
1. Математична компетентність
Уміння: застосовувати математичні методи для розв’язування завдань
хімічного характеру; використовувати логічне мислення, зокрема, для
розв’язування розрахункових і експериментальних задач.
Ставлення: усвідомлювати необхідність математичних знань для
розв’язування наукових і хімічно-технологічних проблем.
2. Основні компетентності у природничих науках і технологіях:
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Уміння: пояснювати природні явища, процеси в живих організмах і
технологічні процеси на основі хімічних знань; формулювати, обговорювати й
розв'язувати проблеми природничо-наукового характеру; виконувати
експериментальні завдання і проєкти, використовуючи знання з інших
природничих предметів; визначати проблеми довкілля, пропонувати способи їх
вирішення.
Ставлення: усвідомлювати значення природничих наук для пізнання
матеріального світу; наукове значення основних природничо-наукових понять,
законів, теорій; оцінювати значення природничих наук і технологій для сталого
розвитку суспільства; висловлювати судження щодо природничих явищ із
погляду сучасної природничо-наукової картини світу.
3. Екологічна грамотність і здорове життя:
Уміння: використовувати хімічні знання для пояснення користі та шкоди
здобутків хімії та хімічної технології для людини і довкілля; влаштовувати
власне життєве середовище без шкоди для себе, інших людей і довкілля
дотримуватися здорового способу життя і правил екологічно виваженої
поведінки в довкіллі.
Ставлення: 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.
4. Дослідницька компетентність:
Уміння: правильно, оперативно й точно мислити, висловлювати припущення,
формулювати гіпотези; установлює міжпредметні та внутрішньопредметні
зв’язки; володіє розвиненим логічним мисленням, використовує знання й
набутий досвід для успішного вирішення життєвих проблем; аргументовано
розмірковує, робить обґрунтовані висновки; відрізняє доведені твердження від
недоведених; узагальнює, порівнює, формулює гіпотези, чітко висловлює свої
думки; визначає хімічні поняття та застосовує їх для пояснення хімічних явищ і
процесів.
Ставлення: сформована наукова картина світу на основі теоретичних
узагальнень хімічної науки та знань про принципи хімічних реакцій, можливий
їх перебіг, оволодіння методологією наукового пізнання.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• Формування компетентностей («Метан. Будова молекули», «Загальні
відомості про гетероциклічні сполуки»);
• розвитку компетентностей («Циклоалкани, їх склад, будова, ізомерія.
Залежність властивостей циклоалканів від будови циклів»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей («Розв'язування
задач на встановлення молекулярної формули речовини», «Розв'язування
експериментальних задач»);
• корекції основних компетентностей («Функціональний аналіз органічних
речовин», «Генетичні зв'язки між органічними речовинами»);
• комбінований урок («Нітросполуки, їх склад, найважливіші представники
нітросполук та їх застосування»).
• навчально-практичні заняття («Синтез етилетаноату», «Функціональний
аналіз органічних речовин»).
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• уроки-семінари («Аміни, їх склад, хімічна, електронна будова, класифікація,
номенклатура», «Залежність сили карбонових кислот від складу і будови їхніх
молекул. Взаємний вплив карбоксильної і вуглеводневої груп.»)
Міжпредметні проєкти:
Хімія-фізика: «Дія йонізуючого випромінювання на органічні сполуки»;
Хімія -біологія: «Малі молекули (СО2, СО, азот, NO) у живих організмах»,
«Рослини як індикатори стану навколишнього середовища»
Хімія-медицина: «Ліки природні й синтетичні. Синтез, механізм дії».
Галузь освіти Технології
Предметні компетентності в курсі інформатики
1. Спілкування державною мовою.
Уміння: створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно
комунікувати з використанням сучасних технологій державною (і рідною у разі
відмінності) мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних
інформаційних технологій з використанням відповідної термінології.
Ставлення: усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих
іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги
використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною (і
рідною у разі відмінності) мовами.
2. Спілкування іноземними мовами
Уміння: використовувати програмні засоби та ресурси з інтерфейсом
іноземними мовами; використовувати програмні засоби для перекладу текстів та
тлумачення іноземних слів; оперувати базовою міжнародною ІТ-термінологією.
Ставлення: усвідомлення ролі ІТ в інтерперсональній комунікації у
глобальному контексті; розуміння необхідності володіння іноземними мовами
для онлайн-навчання й активного залучення до європейської та глобальної
спільнот, усвідомлення своєї причетності до них.
3. Математична компетентність
Уміння: розуміти, використовувати та створювати математичні моделі
об’єктів та процесів для розв’язування задач із різних предметних галузей
засобами інформаційних технологій.
Ставлення: усвідомлення ролі математики як однієї з основ ІТ.
4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Уміння: застосовувати логічне, алгоритмічне, структурне та системне
мислення для розв’язування життєвих проблемних ситуацій; планувати та
проводити навчальні дослідження та комп’ютерні експерименти в галузі
природничих наук і технологій; послуговуватися технологічними пристроями.
Ставлення: усвідомлення міждисциплінарного значення інформатики;
усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях.
5. Інформаційно-цифрова компетентність
Розкривається у змісті предмета
6. Уміння вчитися впродовж життя
Уміння: організовувати свою діяльність з використанням програмних засобів
для планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму;
самостійно опановувати нові технології та засоби діяльності.
Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння
мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові
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чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення
необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення
відповідальності за власне навчання
7. Ініціативність і підприємливість
Розкривається через наскрізну змістову лінію
8. Соціальна та громадянська компетентності
Розкривається через наскрізну змістову лінію
9. Обізнаність та самовираження у сфері культури
Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести
діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та
дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі;
враховувати художньо-естетичну складову при створенні інформаційних
продуктів (сайтів, малюнків, текстів тощо).
Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у
глобальному інформаційному суспільстві; усвідомлення впливу інформатики та
інформаційних технологій на людську культуру та розвиток суспільства.
10. Екологічна грамотність і здорове життя
Розкривається через наскрізну змістову лінію
11. Дослідницька компетентність.
Уміння: оволодіння науковими знаннями, практичними вміннями та
навичками під керівництвом учителя.
Цілі: закріплення, поглиблення, розширення та систематизація знань;
Технології: проблемне навчання - створення викладачем самостійної
пошукової діяльності школярів із розв’язанням навчальних проблем. Учень
розкриває шлях її вирішення, демонструє хід наукового мислення, залучає
співучасників наукового пошуку; проектна технологія - орієнтована на
самостійну діяльність учнів, використовується для створення умов для
подальшого розвитку учнів і створення науково-дослідницьких робіт; написання
науково-дослідницької роботи - створення вчителем мотивації, створення
освітнього середовища, визначення мети досліджень та очікуваних результатів,
вибір теми наукової роботи: формулювання мети та основних завдань наукової
роботи, складання змісту наукової роботи, організація матеріалу наукової роботи
- розгляд літературних джерел, висновки, пропозиції, рекомендації щодо
можливостей удосконалення діяльності об’єкта досліджень.
Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних
компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів, їх необхідно
враховувати при формуванні шкільного середовища життєдіяльності.
Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які
допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають
здатність застосовувати отримані знання у різних життєвих ситуаціях.
Наскрізні змістові лінії:
1. Екологічна безпека та сталий розвиток
Проведення досліджень та розв’язання проєктних задач на тему охорони
довкілля з використанням засобів обробки текстової, табличної та графічної
інформації. Уміння оцінювати та опановувати нові технології як засіб
саморозвитку.
Створення персонального освітньо-комунікаційного середовища для навчання
протягом життя, саморозвитку та самореалізації себе як члена соціуму
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2. Громадянська відповідальність
Формування здатності вести дискусію та відстоювати свою позицію щодо
актуальних питань функціонування громадянського суспільства, пов’язаних зі
сферою ІТ, наприклад, про рівний доступ та цифрову нерівність, віртуальний
світ, штучний інтелект, ІТ-юриспруденцію, авторське право на інформаційний
продукт, кібербезпеку. Знання й дотримання законів щодо захисту даних,
усвідомлення відповідальності за їх порушення
3. Здоров'я і безпека
Навчання плануванню власного часу, діяльність і відпочинок з використанням
інформаційних технологій. Формування ставлення до проблем та наслідків
комп'ютерної залежності, уміння її уникати та мінімізувати негативний вплив
комп’ютерних технологій на власне здоров’я. Уміння захищати себе і
комп’ютерні пристрої від ІТ-загроз.
Навчання методам захисту власних інформаційних продуктів, наприклад через
використання сеансів користувача, надійних паролів тощо.
4. Підприємливість та фінансова грамотність
Здатність генерувати та реалізовувати ідеї з використанням ІТ. Знання основ
підприємництва в ІТ-сфері. Розуміння ролі інтернет-технологій як засобу
маркетингу та підприємницької діяльності. Використання електронних таблиць
для фінансових розрахунків.
Інформатика 10 класи
Очікувані результати
Здобувач освіти:
• Формує послідовність дій для ефективного використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності.
• Застосовує інформаційно-комунікаційні технології для ефективного
виконання різноманітних завдань щодо реалізації інформаційних завдань.
• Підвищує рівень інформаційної культури, знань правил безпеки
життєдіяльності та навичок безпечної поведінки при виконанні робіт з
використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій.
• Набуває здатності самостійно опановувати та раціонально використовувати
програмні засоби загального та прикладного призначення, цілеспрямовано
шукати й систематизувати відомості, використовувати електронні засоби обміну
даними.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей (« Моделі і моделювання. Аналіз та
візуалізація даних»);
• розвитку компетентностей (« Інформаційні технології в суспільстві»,
«Системи керування базами даних»);
• розвитку комунікативних умінь і навичок (« Мультимедійні та гіпертекстові
документи»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• корекції основних компетентностей (« Растрова графіка»);
• комбінований урок;
• урок-семінар;
• урок-конференція;
• міжпредметний інтегрований урок.
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Інформатика 11 класи
Очікувані результати:
Здобувач освіти:
• Формує послідовність дій для ефективного використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності;
• Застосовує інформаційно-комунікаційні технології для ефективного
виконання різноманітних завдань щодо реалізації інформаційних завдань;
• Підвищує рівень інформаційної культури, знань правил безпеки
життєдіяльності та навичок безпечної поведінки при виконанні робіт з
використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій;
• Набуває здатності самостійно опановувати та раціонально використовувати
програмні засоби загального та прикладного призначення, цілеспрямовано
шукати й систематизувати відомості, використовувати електронні засоби обміну
даними.
Форми організації освітнього процесу
Типи уроків:
• формування компетентностей («Графічний дизайн»);
• розвитку компетентностей (« Основи композиції та дизайну», «Напрямки та
інструменти веб-дизайну»);
• розвитку комунікативних умінь і навичок (« Векторна графіка»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей;
• урок корекції основних компетентностей. (« Графічний дизайн у поліграфії»);
• комбінований урок («Веб-технології», «Графіка та мультимедіа для вебсередовища»);
• урок-семінар (« Веб-програмування»);
• урок-конференція;
• міжпредметний інтегрований урок («Основи дизайну та просування вебсайту»).
Галузь освіти Здоров’я і фізична культура
«Захист України» 10 клас (рівень стандарту)
Очікувані результати:
Учень:
• 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»;
• знає історію походження військової присяги, бойового прапора, військової
символіки збройних формувань України;
• знає основні поняття та терміни міжнародного гуманітарного права,
правила поведінки солдата в бою, міжнародні розпізнавальні знаки, принципи
діяльності під час проведення гуманітарних операцій;
• називає статути Збройних сил України, основні їх вимоги;
• виконує стройове положення, повороти на місці, рух стройовим і похідним
кроком, повороти під час руху, дотримується стройових положень під час
поворотів;
• називає та розрізняє види сучасної стрілецької зброї (пістолети, гвинтівки.
автомати, кулемети, гранатомети), має уявлення про принцип дії та бойові
властивості стрілецької зброї;
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• має уявлення про призначення, загальну будову та бойові властивості
автомата, пояснює принцип роботи автоматичної зброї;
• називає вимоги до організації місця для ведення вогню і спостереження,
види інженерних загороджень та їх демаскуючі ознаки, способи пересування на
полі бою;
• 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;
• оцінює обстановку в надзвичайних ситуаціях та визначає заходи, щодо
попередження надзвичайних ситуацій надзвичайних ситуацій суспільного,
соціально-політичного та терористичного походження;
• знає алгоритм дій з постраждалим без свідомості, володіє основними
правилами проведення реанімації.
Предметні компетентності:
1. 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, суспільногополітичного 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 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.
2. 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
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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.
Форми організації освітнього процесу:
Типи уроків:
• формування компетентностей («Система світової колективної безпеки.
Система національної безпеки України»);
• розвитку компетентностей («Нормативно-правова база з військових
питань»);
• перевірки
та
оцінювання
досягнення
компетентностей
(«Військовослужбовці та стосунки між ними»);
• корекції основних компетентностей («Стройові прийоми і рух без зброї»);
• комбінований урок («Стрілецька зброя та поводження з нею»);
• навчально-практичні заняття («Прийоми та правила стрільби зі стрілецької
зброї»);
• екскурсії («Історія розвитку стрілецької зброї»);
• уроки-семінари («Основні риси загальновійськового бою»).
«Захист України» 11 клас (рівень стандарту)
Очікувані результати:
Учень:
• володіє основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни,
цивільного захисту та охорони життя і здоров'я;
• усвідомлює свій обов’язок щодо захисту України у разі виникнення загрози
суверенітету та територіальній цілісності держави;
• знає про функції Збройних Сил України та інших військових формувань, їх
характерні особливості;
• володіє основами захисту Вітчизни, цивільного захисту, домедичної
допомоги, психологічно готується до захисту Вітчизни;
• професійно орієнтується до служби у Збройних Силах України та інших
військових формуваннях, визначених чинним законодавством, готовий до
захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у
надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.
Предметні компетентності:
1. 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, суспільногополітичного 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.
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Ставлення: розуміння впливу військових дій на природу; розуміння
катастрофічного впливу ядерної, хімічної та біологічної зброї як руйнівної сили;
ціннісне ставлення до навколишнього середовища, як до потенційного джерела
життя, усвідомлення важливості бережливого природокористування; позитивне
ставлення до природних елементів, які дають можливість змінювати зовнішній
вигляд бойової техніки; усвідомлення значення природних елементів в природі,
які використовуються у фотоелементах, дають можливість «бачити» в темряві,
вести бій у нічних умовах, застосовуються в атомних силових установках,
використовується для створення снарядів та куль; готовність до вирішення
проблем, пов’язаних зі станом довкілля, що є наслідком надзвичайних ситуацій;
розуміння впливу військових дій та надзвичайних ситуацій різного характеру на
природу.
2. 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.
Форми організації освітнього процесу:
Типи уроків:
• формування компетентностей («Правила стрільби по нерухомим цілям та
цілям, що з’являються». «Загальні поняття балістики»);
• розвитку компетентностей («Ручні гранати та поводження з ними»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей («Дії солдата у
складі бойових груп, відділення»);
• корекції основних компетентностей («Основні способи захисту населення
в надзвичайних ситуаціях»);
• комбінований урок («Основи рятувальних та інших невідкладних робіт»);
• навчально-практичні заняття («Навчально-польові збори»);
• екскурсії («Історія розвитку українського війська»);
• уроки-семінари
(«Алгоритм
дій
проведення
серцево-легеневої
реанімації»).
Фізична культура 10 клас (рівень стандарту)
Змістове наповнення предмета:
Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу
варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до
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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 трьох варіативних модулів:
• легка атлетика;
• волейбол;
• баскетбол.
Очікувані результати:
Учень:
• характеризує особливості фізичного розвитку і функціонального стану
організму у старшому шкільному віці, параолімпійський 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;
• свідомо ставиться до власного здоров’я та здоров’я інших;
• володіє методиками: визначення рівнів фізичної підготовленості, виконання
фізичних вправ та рухливих ігор;
• виконує організуючі вправи, ходьбу, біг, стрибки, загальнорозвивальні
вправи (в русі, в парах, у трійках, у групах, із предметами: набивними м’ячами,
гімнастичними лавами, джгутами), вправи для формування та корекції постави
та запобігання плоскостопості;
• виконує вправи для розвитку швидкості, спритності, витривалості, сили,
гнучкості, елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки, вправи для
розвитку швидкісно-силових якостей.
Предметні компетентності:
Основні компетентності у природничих науках і технологіях.
Уміння: 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.
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,
дотримання правил безпечної поведінки під час уроків, змагань та інших форм
фізичного виховання.
Форми організації освітнього процесу:
Типи уроків:
• формування компетентностей («Техніка виконання низького старту»);
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• розвитку компетентностей («Ознаки втоми під час занять легкою
атлетикою»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей («Орієнтовний
навчальний норматив – біг 100 м»);
• корекції основних компетентностей («Надання першої медичної допомоги
при отриманні травм»);
• комбінований урок («Передача м’яча в парах, в трійках, в русі»);
• навчально-практичні заняття («Прийом м’яча при передньому падінні»);
• екскурсії («Чемпіонат України серед жіночих команд Суперліги з
волейболу»);
• уроки-семінари («Досягнення Українських волейболістів»).
Фізична культура 11 клас (рівень стандарту)
Змістове наповнення предмета:
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 трьох варіативних модулів:
• легка атлетика;
• волейбол;
• баскетбол.
Очікувані результати:
Учень: 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; 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; виконує:
організуючі вправи, ходьбу, біг, стрибки, загальнорозвивальні вправи (в русі, в
парах, у трійках, у групах, із предметами: набивними м’ячами, гімнастичними
лавами, джгутами), вправи для формування та корекції постави та запобігання
плоскостопості.
Предметні компетентності:
1. Основні компетентності у природничих науках і технологіях.
Уміння: 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
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людини, ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до потенційного
джерела здоров’я, усвідомлення важливості бережливого природокористування.
2. 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,
дотримання правил безпечної поведінки під час уроків, змагань та інших форм
фізичного виховання.
Організація навчального процесу:
• забезпечення оптимізації освітнього 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 вчителем різноманітних організаційних форм, засобів,
методів і прийомів навчання;
• досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів/учениць протягом
кожного уроку з урахуванням стану здоров’я.
Форми організації освітнього процесу:
Типи уроків:
• формування компетентностей («Техніка виконання стрибка у висоту з
розбігу способом «переступання»);
• розвитку компетентностей («Організація техніко-тактичних дій у процесі
гри в баскетбол»);
• перевірки та оцінювання досягнення компетентностей («Орієнтовний
навчальний норматив - 10 штрафних кидків на точність»);
• корекції основних компетентностей («Значення оздоровчого бігу для
функціонування серцево-судинної системи»);
• комбінований урок («Чергування різних стійок, пересувань, зупинок,
поворотів у нападі та захисті»);
• навчально-практичні заняття («Ловіння і передача м'яча в умовах опору
захисника»);
• екскурсії («Чемпіонат України серед чоловічих команд вищої ліги з
баскетболу»);
• уроки-семінари («Олімпійська філософія та здоровий спосіб життя»).
Міжпредметні проєкти:
фізична культура – «Захист України»: «Прикладна фізична підготовка (силова
підготовка та подолання перешкод, основи самозахисту)»
фізична культура - біологія: «Вивчення фізіології людини, пізнання світу живої
природи, режим дня, гігієна.»
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2.5. Перелік навчальних програм для учнів закладів загальної середньої
освіти ІІІ ступеня
Основні навчальні програми
Українська мова
Навчальна програма "Українська мова (рівень
стандарту). 10-11 класи"

10-11 сайт МОН

Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407

Українська література
Наказ МОН
Навчальна програма "Українська література
від
10-11 сайт МОН
(рівень стандарту). 10-11 класи"
23.10.2017
№ 1407
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
Програма факультативного курсу «Стилістика
української мови. 10-11 класи»
10-11 Грамота
(автори Авраменко О.М., Чукіна В.Ф.)

Лист ІМЗО
від
03.07.2017
№ 21.1/12-Г314

Зарубіжна література
Зарубіжна література. Рівень стандарту

10-11 Сайт МОН

Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407

Іноземні мови
Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407
Навчальні програми курсів за вибором та факультативів

Програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 10-11 класи. Іноземні мови (рівень
10-11 Сайт МОН
стандарту). Іноземні мови (профільний рівень)

Програма факультативного курсу з англійської
мови «The Key to Success» для закладів
10-11
загальної середньої освіти (авт. Мацак Є.Л.,
Булгакова В.Г.

Лист ІМЗО
від
21.06.2018
№ 22.1/12-Г392

Історія України
Програми для загальноосвітніх навчальних
закладів «Історія України. 10-11 (рівень
стандарту)

10-11 Сайт МОН

Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407
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Програми для загальноосвітніх навчальних
закладів «Історія України. 10-11 (профільний
рівень)

10-11 Сайт МОН

Програми для закладів загальної середньої
освіти «Історія України для 5-9 та 10-11 класів 10-11 Сайт МОН
зі змінами»

Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407
Наказ МОН
від
21.02.2019
№ 236

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів
Лист ІМЗО
Навчальна програма курсу за вибором
від
«Становлення української державності» (авт.
Сайт МОН 06.07.2016
ЛуньовС.М., Василенко І.Є.).
№ 2.1/12-Г481
Всесвітня історія
Програми для загальноосвітніх навчальних
закладів «Всесвітня історія. 10-11 (рівень
стандарту)

10-11 Сайт МОН

Програми для загальноосвітніх навчальних
закладів «Всесвітня історія. 10-11 (профільний 10-11 Сайт МОН
рівень)
Інтегрований курс «Громадянська освіта»
Навчальна програма "Громадянська освіта
(інтегрований курс, рівень стандарту)"
(Бакка Т., Беца Н., Вербицька П., Мокрогуз О.,
10
Сайт МОН
Волошенюк О., Євтушенко Р., Мелещенко Т.,
Муза О., Павловська-Кравчук В., Ремех Т.,
Ситник Е., Ступницька О., Педан-Слєпухіна О.)

Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407
Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407

Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407

Математика
Навчальна програма "Математика (рівень
стандарту). 10-11 класи"

10-11 Сайт МОН

Навчальна програма "Математика (профільний
10-11 Сайт МОН
рівень). 10-11 класи"

Навчальна програма "Математика (початок
вивчення на поглибленому рівні з 8 класу,
профільний рівень). 10-11 класи"

10-11 Сайт МОН

Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407
Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407
Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407
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Інформатика
Навчальна програма "Інформатика (рівень
стандарту). 10-11 класи"

10-11 Сайт МОН

Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407

Фізика
«Фізика 10-11» (рівень стандарту та
профільний рівень), авторського колективу
10-11 Сайт МОН
Національної академії наук України під
керівництвом Локтєва В. М
Астрономія
«Астрономія» (рівень стандарту та профільний
рівень), авторського колективу Національної
10
академії наук України під керівництвом
Яцківа Я. Я.
Біологія

Наказ МОН
від
24.11.2017
№ 1539

Наказ МОН
Від
Сайт МОН
24.11.2017 №
1539

Навчальна програма для закладів загальної
середньої освіти. Біологія і екологія. 10-11
класи (рівень стандарту)

10-11 Сайт МОН

Навчальна програма для закладів загальної
середньої освіти. Біологія і екологія. 10-11
класи (профільний рівень)

10-11 Сайт МОН

Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407
Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407

Хімія
Навчальна програма з хімії для 10-11 класів
закладів загальної середньої освіти. Рівень
стандарту

10-11 Сайт МОН

Навчальна програма з хімії для 10-11 класів
закладів загальної середньої освіти.
Профільний рівень

10-11 Сайт МОН

Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407
Наказ МОН
від
28.10.2017
№ 1021
Наказ МОН
від
14.07.2016
№ 826

Географія

Географія. 10-11 клас. Рівень стандарту

10-11 Сайт МОН

Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407
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Мистецтво
10-11 Сайт МОН

Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407

Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів «Фізична культура. 10-11
класи» (рівень стандарту) (авт. Тимчик М.В., 10-11 Сайт МОН
Алексєйчук Є.Ю., Деревянко В.В.,
Єрмолова В.М., Сілкова В.О.)

Наказ МОН
від
23.10.2017
№ 1407

Навчальна програма для учнів 10-11 класів
закладів загальної середньої освіти
"Мистецтво. 10-11
Фізкультура

Лист МОН
Програма для загальноосвітніх навчальних
Молодьспорт
закладів «Фізична культура» для спеціальних
у
8-11 Сайт МОН
медичних груп (автори Майєр В.І.,
від
Деревянко В.В.)
11.07.2012
№ 1/11-11360
Захист України
Навчальна програма «Захист Вітчизни» для
Наказ МОН
навчальних закладів системи загальної
від
10-11 Сайт МОН
середньої освіти (рівень стандарту)
23.10.2017
(колектив авторів)
№ 1407
Навчальна програма патріотичного та
Лист ІМЗО
фізкультурно-спортивного спрямування гуртка
від
«Сокіл-Джура» для навчальних закладів
9-11 Сайт МОН 21.03.2017
(авт. Коломоєць Г.А., Бондарчук О.С.,
№ 21.1/12-ГБондарчук Д.О.)
5
2.6. Якість проведення навчальних занять учнів 10-11 класів
Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)
За підсумками аналізу навчальних досягнень 2020/2021 н.р. із 156 учнів 10-11х класів:
• 74 учні переведено до 11-го класу;
• 82 учні закінчили 11-й клас і отримали свідоцтво про здобуття повної
загальної середноьї освіти;
• 9 учнів нагороджено золотою медаллю
• 5 учнів нагороджено срібною медаллю
• 17 учнів нагороджено Похвальною грамотою «За особливі досягнення у
вивченні окремих предметів»
В розрізі класів найвищий якісний показник (100%) в 11-А, 11-Б, 11-В, 10-А,
10-Б, 10-В класах.
За результатами 2020-2021 н. р. (з таблиць, графіків, діаграм) видно, що
найкращі якісні показники (100 %) з 11-ти (52%) предметів навчального плану:
зарубіжна література, Захист України, фізкультура, інформатика, мистецтво,
трудове навчання, основи здоров’я , правознавство, громадянська освіта, фізика,
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математика; 99% і більше - якісний показник з української мови та літератури ,
історії України , всесвітньої історії ; 98-96% - з біології , хімії, іноземної мови;
95-90% – з геометрії, географії; . Найнижчий якісний показник з алгебри – 89.9%
(у 8-Б класі-61.9%). В цілому по ліцею (в розрізі предметів) якісний показник
становить 98.5% проти 99.4 % у 2019-2020н.р.
У порівнянні з 2019-2020 н.р. знизились якісні показники з всесвітньої історії,
алгебри (було 95.6 стало 89.9), геометрії (було 98.7 стало 90.5), біології (100
проти 98.4 %), хімії (100% проти 96.8%), географії (99.6 проти 95.5%). історії
України (99.3 проти 100 %) , У порівнянні з 2019-2020 н.р. у 2020-2021 н.р. зросли
якісні показники з таких предметів: української мови (було 98.4% стало 99.3%),
з фізики (було 99.7% стало 100%). З іноземної мови, української літератури ,
зарубіжної літератури, інформатики тощо якісні показники не змінилися .
Порівняно із двома попередніми роками у 2020-2021 н.р. зменшилася кількість
учнів із середнім рівнем навчальних досягнень (з 18% до 10%). Проте, у 20192020н.р. таких здобувачів освіти було менше (6%). За останні три роки
стабільним був показник відсотка учнів з високим рівнем навчальних досягнень
(10-11%). В нинішньому році зріс до 16%.
Порівняльний аналіз середнього балу навчальних досягнень учнів засвідчує
те, що найвищий він в 11-х класах і становить відповідно 10.8 (11-Б) і 10.7 (11-А
і 11-В). Найнижчий цей показник у 8-Б класі – 8.6 , а також у 8-А- 9.2, що значно
нижче від середнього по ліцею – 9.96. Порівняльний аналіз середнього балу
навчальних досягнень учнів за роками показує те, що з 2015 року він тримається
на рівні 9.7. Проте, у 2020-2021н.р. дещо нижчий від минулорічного (9.79).
З таких предметів: українська мова, українська література, зарубіжна
література хімія, історія України, всесвітня історія, біологія, географія, фізика,
Захист України середній бал навчальних досягнень дещо зріс. Знизився з
алгебри, а з геометрії, інформатики, основ здоров’я залишається стабільним.
Аналіз навчальних досягнень за профілями показав, що якісний показник
нижчий у допрофільних класах і становить 74% проти 100% у профільних
класах. У 2019/2020 н.р. якісний показник у допрофільних класах становив 93%
проти 95% у профільних. За підсумками 2020/2021 н.р. якісні показники у всіх
класах з поглибленим вивченням предметів становлять 100% .
Моніторинг динаміки навчальних досягнень учнів за профілями з 2014/2015
н.р. показав, що якісний показник тримається на одному рівні у класах
гуманітарного профілю (85-86%) і тільки у 2016/2017 н.р. зріс до 95%, у
2019/2020 н.р. – 83%, а у 2020/2021 – 100%. Порівняно з 2014/2015 н.р. зріс
якісний показник у класах математичного профілю до 93% (попередні роки він
становив 80-83%, у 2019-2020н.р.-96%). Суттєво не змінився якісний показник у
класах біолого-хімічного профілю і становить 81% (у 2019-2020 н.р. - 82%).
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Клас
10-А
10-Б
10-В
11-А
11-Б
11-В

30
27
17
28
24
30

Всього

156

достатній
25
83%
21
78%
13
77%
20
71%
16
67%
23
77%

високий
5
17%
6
22%
4
24%
8
29%
8
33%
7
23%

Якість
знань
осіб
%
30
100
27
100
17
100
28
100
24
100
30
100

118

38

156

Рівень навчальних досягнень

Кількість
учнів

середній
-

-

76%

24%

100

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей)

Якісний показник профільної школи
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40
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0
10-А

10-Б

10-В

11-А

11-Б

11-В

Всього

Учнів, які закінчили навчальний рік з високим рівнем навчальних досягнень
Учнів, які закінчили навчальний рік з достатнім рівнем навчальних
досягнень
Якісний показник
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2,00

10,16

9,62

8,94

10,56

9,91

11,32

Захист України

Середній

10,98

Фізичне виховання

10,03

11,06

Інформатика

Основи здоров'я

11,47

9,34

Хімія

Мистецтво

9,77

9,08

Географія

Фізика

9,44

Біологія

8,33

4,00

Геометрія

6,00

8,81

8,00

Алгебра

Всесвітня історія

Історія України

Іноземна мова

Зарубіжна література

10,03

14,00

Українська…

10,00

9,34

12,00

Українська мова

Середній бал навчальних досягнень учнів
по предметам (2020-2021 н.р.)
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Якісний показник навчальних досягнень
за 2020-2021 н.р.
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Інформатика
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література
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Аналіз середнього балу навчальних досягнень
учнів за роками
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Динаміка якісного показника навчальних
досягнень
учнів за профілями навчання
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Якісний показник з алгебри
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З таких предметів: українська мова, українська література, історія України,
всесвітня історія, біологія середній бал навчальних досягнень стабільний
впродовж останніх трьох років.
Дещо зріс з іноземної мови, інформатики. Знизився з алгебри , геометрії,
фізики, правознавства.
Комплексне відстеження якості освіти на рівні ліцею за допомогою
моніторингових досліджень дає змогу:
- -стратегічно планувати програми на майбутнє;
- обґрунтовувати плани та заходи із розвитку потенціалу ліцею;
- формулювати плани та рішення щодо кадрового забезпечення;
- розробляти та змінювати політику ліцею;
- проводити корекцію освітніх процесів.
Ефективність застосованих моніторингових досліджень у ліцеї дає змогу:
• Підтримувати взаємну співпрацю всіх педагогічних працівників, включно з
Керівництвом закладу, спрямовану на роботу з результатами навчання учнів,
Використовувати результати зовнішнього та внутрішнього тестування,
уніфікацію критеріїв оцінювання в різних предметах. Оцінювати досягнуті
результати взаємної співпраці.
• Створювати умови та підтримувати педагогічних працівників у
систематичному та спільному моніторингу результатів навчання та прогресу
учнів (наприклад, вести портфоліо про учнів).
• Визначити цілі, показники та інструменти для оцінювання результатів
навчання учнів.
• Використовувати можливості внутрішнього тестування і пропозиції
зовнішнього тестування результатів навчання учнів. Паралельно з тестуванням
брати участь у конкурсах і використовувати інформацію про отримані
результати для подальшого покращення.
• Використовувати досвід педагогічних працівників, які тривалий час
досягають якісних результатів навчання учнів.
• Використовувати та ділитися знаннями з післядипломної освіти педагогічних
працівників, з вивчення фахової літератури та з доступних джерел інформації.
• Брати участь в якісних навчальних курсах, семінарах та конференціях, які
реалізуються в межах післядипломної освіти педагогічних працівників та які
тематично спрямовані на оцінювання результатів навчання учнів і заходи, які
приймаються та здійснюються для покращення досягнутих результатів
навчання.
• Зосередитися на перебігу обговорення оцінювання педради та методкабінетів
щодо досягнутих результатів навчання для того, щоб уникнути формалізму,
акцентувати на аналізі причин успішності/неуспішності учнів та вживати
доречних заходів для покращення, дбати про послідовне та регулярне
оцінювання ефективності вже впроваджених заходів.
• Взаємно обмінюватися досвідом щодо оцінювання результатів навчання
учнів у межах співпраці між закладами однакового типу.
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Порівняльний аналіз якості
навчальних досягнень учнів 20152016 н.р.
14

13

Порівняльний аналіз якості
навчальних
досягнень учнів 2016-2017 н.р.
11

15

73

74

Учні, які закінчили навчальний рік з високим
рівнем навчальних досягнень (%)
Учні, які закінчили навчальний рік з достатнім
рівнем навчальних досягнень (%)
Учні, які закінчили навчальний рік з середнім
рівнем навчальних досягнень (%)

Учні, які закінчили навчальний рік з високим
рівнем навчальних досягнень (%)
Учні, які закінчили навчальний рік з
достатнім рівнем навчальних досягнень (%)
Учні, які закінчили навчальний рік з середнім
рівнем навчальних досягнень (%)

Порівняльний аналіз якості
навчальних досягнень учнів 20172018 н.р.

Порівняльний аналіз якості
навчальних досягнень учнів 20182019 н.р.
11

10

18

79

72

Учні, які закінчили навчальний рік з високим
рівнем навчальних досягнень (%)
Учні, які закінчили навчальний рік з достатнім
рівнем навчальних досягнень (%)
Учні, які закінчили навчальний рік з середнім
рівнем навчальних досягнень (%)

Порівняльний аналіз якості
навчальних досягнень учнів
2020-2021 н.р.

Учні, які закінчили навчальний рік з високим рівнем
навчальних досягнень (%)
Учні, які закінчили навчальний рік з достатнім рівнем
навчальних досягнень (%)
Учні, які закінчили навчальний рік з середнім рівнем
навчальних досягнень (%)

Порівняльний аналіз якості
навчальних досягнень учнів
2019-2020 н.р.

6
10

16

10

11

83

73

Учні, які закінчили навчальний рік з
високим рівнем навчальних досягнень (%)

Учні, які закінчили навчальний рік з
достатнім рівнем навчальних досягнень
(%)
Учні, які закінчили навчальний рік з
середнім рівнем навчальних досягнень
(%)

Учні, які закінчили навчальний рік з високим
рівнем навчальних досягнень (%)
Учні, які закінчили навчальний рік з
достатнім рівнем навчальних досягнень (%)
Учні, які закінчили навчальний рік з середнім
рівнем навчальних досягнень (%)
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3. Наукова, науково-дослідницька, дослідницько-експериментальна,
конструкторська, винахідницька, пошукова діяльність Волинського
наукового ліцею Волинської обласної ради
3.1. Додатковий навчальний план та обґрунтування його вибору
Додатковий навчальний план (наукова, науково-дослідницька, дослідницькоекспериментальна, конструкторська, винахідницька, пошукова діяльність) один з нормативних документів Волинського наукового ліцею Волинської
обласної ради, за допомогою якого здійснюється організація освітнього процесу
в позаурочний час.
При формуванні додаткового робочого навчального плану Волинського
наукового ліцею Волинської обласної ради враховано вимоги Статуту закладу,
законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і
науково-технічну діяльність», Положення про науковий ліцей, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 438, Положення
про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20 серпня 2004 р. № 1036/9635, Типових навчальних планів для
організації освітнього процесу в позашкільних навчальних закладів системи
Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти
і науки України від 22 липня 2008 р. № 676, Стандарту спеціалізованої освіти
наукового спрямування, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 10 жовтня 2019 року № 1303, узгоджено із освітніми запитами дітей
та їх батьків.
Додатковий навчальний план складений з урахуванням диференціації та
індивідуалізації освітнього процесу, демократизації управління, створення умов
для творчої діяльності адміністрації та працівників закладу, збереження єдиного
освітнього простору, соціального захисту учнів, із забезпеченням їх права на
доступність і якість освіти в позаурочний час, створення умов для безперервності
освіти.
Додатковий навчальний план є засобом забезпечення реальних умов для
вибору індивідуальної траєкторії розвитку, гарантом досягнення обраних
освітніх рівнів, технологічним засобом управління якістю освіти в позаурочний
час.
Метою організації освітнього процесу в позаурочний час у ліцеї є розвиток
здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і
спорту, технічної та іншого виду творчості, здобуття ними первинних
професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої
само- та/або професійної реалізації.
Основними завданнями організації освітнього процесу в позаурочний час є:
- виховання громадянина України;
- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського
досвіду; виховання в учнів поваги до Конституції України, прав і свобод людини
та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої
дії; виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв,
традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і
народів;
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- виховання у здобувачів освіти шанобливого ставлення до родини та людей
похилого віку; створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і
фізичного розвитку учнів;
- здобуття ліцеїстами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних
для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;
- формування у здобувачів освіти свідомого й відповідального ставлення до
власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
- задоволення освітньо-культурних потреб здобувачів освіти, які не
забезпечуються іншими складовими структури освіти;
- задоволення потреб здобувачів освіти у професійному самовизначенні і
творчій самореалізації;
- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих
здобувачів освіти;
- вдосконалення фізичного розвитку ліцеїстів;
- організація дозвілля здобувачів освіти, пошук його нових форм;
- профілактика бездоглядності, правопорушень;
- виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної
безпеки та безпеки оточуючих;
- формування здорового способу життя ліцеїстів;
- здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.
Головні принципи освітнього процесу:
гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації
особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів
здобувачів освіти, формування гуманної особистості;
єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті
освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української
національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх
національних меншин, що проживають на території України; сприяє
усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими;
визначає освіту в позаурочний час як важливий засіб національного розвитку й
гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні;
демократизація, що передбачає автономію закладу освіти у вирішенні
основних питань змісту його діяльності, розвитку різноманітних форм
співробітництва та партнерства всіх учасників освітнього процесу;
науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для
інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети;
безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок
освіти, об’єднання зусиль закладу освіти з іншими закладами та організаціями;
цілісність і наступність освіти, спрямованої на поглиблення та конкретизацію
освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього життя, за умови наступності
та концентричності;
багатоукладність і варіативність, що передбачає можливість широкого
вибору змісту, форми і засобів освіти в позаурочний час, альтернативність у
задоволенні духовних запитів здобувачів освіти, їх пізнавальних та
інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності
навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної сприятливості,
референції та індивідуалізованого освітнього процесу;
добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в
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забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному
самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки до
активної професійної та громадської діяльності;
самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні
психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації
здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, прояву
обдарованості і таланту;
практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти певних
умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх
розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції з
наукою і виробництвом.
Зміст освітнього процесу в позаурочний час ґрунтується на засадах
особистісного замовлення дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно
розвиваються, варіюються, в чому і простежується безперервна динамічність
освіти в позаурочний час, її нестандартність та варіативність.
Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти
Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради складає 99 годин/на
тиждень:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
11

Напрям діяльності
Туристсько-краєзнавчий
Еколого-натуралістичний
Науково-технічний
Дослідницько-експериментальний
Фізкультурно-спортивний
Військово-патріотичний
Інші (предметні гуртки, підготовка
до ЗНО, ДПА)
Всього

Кількість годин
на тиждень усього за рік
2
72
6
216
13
468
41
1476
4
144
1
36
32

1152

99

3564

Тривалість одного заняття визначається навчальними програмами з
урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для
різних вікових категорій і становить для учнів старшого віку – 45 хвилин.
Перерви між заняттями визначаються режимом щоденної роботи закладу освіти
та його Статутом.
Заняття проводяться у формі індивідуальних і групових занять.
Вибір форм і методів навчання педагоги Волинського наукового ліцею
Волинської обласної ради визначають самостійно, враховуючи конкретні умови
роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів,
зазначених у навчальних програмах.
Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюються
на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього
індивідуального розвитку в освітньому процесі.
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3.2. Навчальні програми для реалізації додаткового навчального плану
Перелік навчальних програм для реалізації додаткового навчального плану (з
урахуванням особливостей регіону, інтересів вихованців, кадрового
забезпечення закладу, матеріально-технічної бази тощо):
№
Назва навчальної
Відомості про надання грифу/схвалення
з/п
програми
Напрям Природознавство
Рекомендовано Міністерством освіти і науки
1. «ЮНІ РОСЛИННИКИ»
України (лист МОН від 11.06.2018 р.
№ 1/11-6201)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки
2. «БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»
України (лист МОН від 11.06.2018 р.
№ 1/11-6201)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки
«ЮНІ ГЕНЕТИКИ3.
України (лист МОН від
СЕЛЕКЦІОНЕРИ»
11.06.2018 р. № 1/11-6201)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки
4. «ЮНІ ЗООЛОГИ»
України (лист МОН від 11.06.2018 р.
№ 1/11-6201)
«Схвалена для використання науково –
методичною радою Волинського
інституту післядипломної педагогічної
5. «ХІМІЯ»
освіти» (протокол № 4 від 20.09.2018 р.),
затверджена наказом управління освіти,
науки та молоді облдержадміністрації
від 08.01.2019 р. № 4)
«Схвалено для використання в позашкільних
навчальних закладах»
«НАУКОВІ
(лист ІМЗО від 08.07.2019 р. № 22.1/12-Г6. ДОСЛІДЖЕННЯ В
587; протокол засідання науково-методичної
ГАЛУЗІ ГЕОГРАФІЇ»
комісії з позашкільної освіти Науковометодичної ради з питань освіти МОН
від 26.06.2019 р. № 2)
«Схвалено для використання в позашкільних
навчальних закладах» (лист ІМЗО від
«ОСНОВИ НАУКОВО08.07.2019 р. № 22.1/12-Г-587; протокол
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
7.
засідання науково-методичної комісії з
ДІЯЛЬНОСТІ У ГАЛУЗІ
позашкільної освіти Науково-методичної
ГЕОГРАФІЇ»
ради з питань освіти МОН від 26.06.2019 р.
№ 2)
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА Рекомендовано Міністерством освіти і науки
8. І ТЕОРЕТИЧНА
України (лист МОН України від
ФІЗИКА»
14.07.2017 р. № 1/11-7046)
«НАУКОВІ
Рекомендовано Міністерством освіти і науки
9. ДОСЛІДЖЕННЯ У
України (лист МОН України від
ФІЗИЦІ»
14.07.2017 р. № 1/11-7046)
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Рекомендовано Міністерством освіти і науки
10. «АСТРОНОМІЯ»
України (лист МОН України від
14.07.2017 р. № 1/11-7046)
Суспільно-гуманітарний напрям
«Схвалено для використання в позашкільних
навчальних закладах» (лист ІМЗО від
08.07.2019 р. № 22.1/12-Г-591; протокол
«ІСТОРИЧНЕ
1.
засідання науково-методичної комісії з
КРАЄЗНАВСТВО»
позашкільної освіти науково-методичної
ради з питань освіти МОН від 26.06.2019 №
2)
«Схвалено для використання в
«АНАЛІЗ ЛІРИЧНОГО
загальноосвітніх навчальних закладах»
2.
ТВОРУ»
(лист ІМЗО від 22.12.2016 р.
№ 2.1/12-Г-893)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки
3. «УКРАЇНОЗНАВСТВО»
України (Лист МОН від 10.08.2020 р.
№ 1/11-5310)
«ШЕДЕВРИ
МОДЕРНІЗМУ:
ВИВЧЕННЯ
«Схвалено для використання в
УКРАЇНСЬКОЇ І
загальноосвітніх навчальних закладах»
4.
ЗАРУБІЖНОЇ
(лист ІМЗО від 27.06.2018 р.
ЛІТЕРАТУРИ У
№ 22.1/12-Г-444)
МИСТЕЦЬКОМУ
КОНТЕКСТІ»
«Схвалено для використання в позашкільних
навчальних закладах» (протокол засідання
5. «ЕРУДИТ»
Науково-методичної комісії з позашкільної
освіти від 25.05.2018 р. № 1, лист ІМЗО від
06.06.2018 р. № 22.1/12-Г-312)
Рекомендовано науково-методичною радою
6. «ПЕДАГОГІКА»
Національного центру «Мала академія наук
України» (протокол № 1 від 09.02.2017 р.)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки
7. «ЖУРНАЛІСТИКА»
України (лист МОН від 11.06.2018 р.
№ 1/11-6203)
Напрям Математика і технології
Рекомендовано Міністерством освіти і науки
1. «ЕКОНОМІКА»
України (наказ МОН від 23.10.2017 р.
№1407)
«Схвалено для використання в позашкільних
«ОСНОВИ
навчальних закладах» (протокол засідання
РОБОТОТЕХНІКИ ТА
науково-методичної комісії з позашкільної
2.
КОМП’ЮТЕРНОГО
освіти Науково-методичної ради з питань
МОДЕЛЮВАННЯ»
освіти МОН України, протокол № 3 від
22.12.2017 р.)
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

«Схвалено для використання в позашкільних
навчальних закладах» (протокол засідання
«РОЗВИТОК
науково-методичної комісії з позашкільної
МАТЕМАТИЧНИХ
освіти Науково-методичної ради з питань
ЗДІБНОСТЕЙ»
освіти МОН України, протокол № 3 від
22.12.2017 р.)
«Схвалено для використання в
«ЛОГІКА»
загальноосвітніх навчальних закладах»
(лист ІМЗО від 10.07.2020 р. № 22.1/12-Г-557)
«Схвалено для використання в
«ОСНОВИ
загальноосвітніх навчальних закладах»
ПРОГРАМУВАННЯ»
(лист ІМЗО від 28.07.2017 р. № 21.1/12-Г-355)
«ОСНОВИ
Рекомендовано Міністерством освіти і науки
КОМП’ЮТЕРНОЇ
України» (лист МОН від 07.10.2019 р.
ГРАФІКИ»
№ 1/11-8872)
«ОСНОВИ
Рекомендовано Міністерством освіти і науки
КОМП’ЮТЕРНИХ
України» (лист МОН від 07.10.2019 р.
ТЕХНОЛОГІЙ»
№ 1/11-8872)
«ОСНОВИ
Рекомендовано Міністерством освіти і науки
ВІЗУАЛЬНОГО
України (лист МОН від 07.10.2019 р.
ПРОГРАМУВАННЯ»
№ 1/11-8872)
Погоджено вченою радою ВІППО (протокол №
5 від 17.09.2020 р.), затверджено наказом
«МАТЕМАТИКА»
управління освіти і науки Волинської
облдержадміністрації від 23.09.2020 р. № 259
Напрям Здоров’я та фізична культура
«Схвалено для використання в позашкільних
навчальних закладах» (протокол засідання
«СОКІЛ-ДЖУРА»
Науково-методичної комісії з позашкільної
освіти від 25.05.2018 р., лист ІМЗО від
06.06.2018 № 22.1/12-Г-310)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки
«ГЕОГРАФІЧНЕ
України (лист МОН України від 14.07.2017
КРАЄЗНАВСТВО»
р. № 1/11-7084)
«Схвалено для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах»
комісією з фізичної культури Науково«ФУТБОЛ»
методичної ради з питань освіти МОН
України (лист Інституту модернізації змісту
освіти від 02.07.2019 р. № 22.1/12-Г-518)
«Схвалено для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах»
комісією з фізичної культури Науково«ВОЛЕЙБОЛ»
методичної ради з питань освіти МОН
України (лист Інституту модернізації змісту
освіти від 02.07.2019 р. № 22.1/12-Г-518)
«Схвалено для використання у
«РУХЛИВІ ІГРИ»
загальноосвітніх навчальних закладах»
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6.

«АТЛЕТИЧНЕ
БАГАТОБОРСТВО»

комісією з фізичної культури Науковометодичної ради з питань освіти МОН
України (лист Інституту модернізації змісту
освіти від 02.07.2019 р. № 22.1/12-Г-518)
«Схвалено для використання у
загальноосвітніх навчальних закладах»
комісією з фізичної культури Науковометодичної ради з питань освіти МОН
України (лист Інституту модернізації змісту
освіти від 02.07.2019 р. № 22.1/12-Г-518)

3.3. Очікувані результати реалізації додаткового навчального плану
Як результат реалізації додаткового навчального плану є сформованість в
учнів пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.
Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та
знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів
суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів
організації змістовного дозвілля.
Практичні компетентності передбачають формування різноманітних
техніко-технологічних вмінь і навичок, здатності реалізовувати і захищати свої
права, орієнтуватися у соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між
подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку,
позицію.
Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої
діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності
проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного,
просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій
самореалізації та духовному вдосконаленні.
Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня
освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток;
формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість,
працелюбство та ін.), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати
в колективі. Розвиток здатності до професійного самовизначення. Творчого
становлення. Формування громадянського поведінки, патріотизму, любові до
України.
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4. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної
середньої освіти
4.1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні
Найменува
Адреса
ння
приміщення власника
майна

Найменуванн
я та реквізити
Площа
документа про
(кв.
право
метрів)
власності або
користування

Документ про право користування
(договір оренди)
строк дії
договору
оренди
(з _ по _)

наявність
державної
реєстрації

-

так

Інформація про наявність
документів про відповідність

наявність
нотаріальног санітарни
о
м нормам
посвідчення
-

так

вимогам
правил
пожежної
безпеки

нормам з
охорони
праці

так

так

4.2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Найменування приміщень навчального
Площа з розрахунку
Кількість
Власні, в оперативному
призначення, інших приміщень, спортивних
на одного учня (кв.
приміщень (одиниць)
управлінні, наймі/
майданчиків (відповідно до нормативів
метрів)
оренді приміщення,
матеріально-технічного забезпечення та санітарномайданчики
необхідно фактично необхідно фактично
гігієнічних вимог)
Спортивний майданчик
1
1
12 м.кв.
12 м.кв.
Власні
Класні кімнати
13
13
5 м.кв.
5 м.кв.
Власні
Комп’ютерний клас
1
1
3 м.кв.
3 м.кв.
Власні
Учительська
1
1
2 м.кв.
2 м.кв.
Власні
Кабінет директора
1
1
2 м.кв.
2 м.кв.
Власні
Спортивна зала
1
1
15,3 м.кв. 15.3 м.кв.
Власні
Роздягалка
1
1
2 м.кв.
2 м.кв.
Власні
Санвузел
1
1
2 м.кв.
2 м.кв.
Власні
Бібліотека
1
1
2
2
Власні
Їдальня
1
1
1
1
Власні
Актова зала
1
1
1,6
1,6
Власні
Кімната педагога організатора
1
1
2
2
Власні
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4.3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
Найменування
навчальних приміщень та
майданчиків
Класні кімнати
Комп’ютерний клас
Учительська
Кабінет директора
Спортивна зала
Роздягалка
Санвузел
Бібліотека
Їдальня
Актова зала
Кімната педагога
організатора

Найменування навчального
обладнання
Парти, дошки, стільці,
стінки, столи учительські.
Парти, стільці, комп’ютери,
стіл учительський
Стільці, стінка, комп’ютери,
столи учительські.
Стільці, стінка, комп’ютер,
столи учительські.
Спортивний інвентар.
Вішалки для одягу
Умивальники, унітази.
Стільці, стінка, столи
учительські, підручники,
художня література.
Стільці, столи, кухонний
інвентар.
Лави, стільці.
Стільці, стінка, столи
учительські,

Необхідно
(одиниць)

Фактично
(одиниць)

Відсоток потреби

13

13

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1
1
1

1
1
1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

249

5. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення викладання
предметів. Оновлення методичної бази методичної діяльності
Українська мова та література
1. Комп’ютер.
2. Мультимедійний проектор.
3. Мультифункціональний пристрій
4. Педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів
«Українська мова. Бібліотека електронних словників».
5. «1 С: Репетитор. Українська мова та література».
6. Навчальна література: збірники тестових завдань, диктантів та переказів.
7. Розробки завдань для перевірки та оцінювання досягнення компетентностей.
8. Сайти літератури.
* Державна бібліотека України для юнацтва: http://www.4uth.gov.ua/.
* Національна бібліотека України для дітей: www.chl.kiev.ua/.
* Національна парламентська бібліотека України: http://www.nplu.org/ .
* Львівська обласна бібліотека для дітей : http://kazkar.at.ua/lodb.org.ua/.
* Електронна бібліотека української літератури (зарубіжна література):
http://ukrlib.com.
* Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com.
* Дитячий сайт «Казкар»: http://kazkar.at.ua/ arealme.com, webpen.com.ua, ukrmova.in.ua, learningapps.org.
9. Добірка відеоуроків
10. Тести у гугл-формах
11. Завдання у гугл-формах.
Зарубіжна література
1. Комп’ютерне обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор.
2. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології / І. Дичківська. – К.:
Академвидав, 2004. – 352 с.
3. Зарубіжна література XIX століття: Посібник [за ред. О. М. Ніколенко, В. І.
Мацапури]. – К. : ВЦ «Академія», 1999. – 360 с. (Серія «Відкритий урок»).
4. Зарубіжна література XX століття: Посібник [за ред. О. М. Ніколенко, Т. М.
Конєвої]. – К.: ВЦ «Академія», 1998. – 320 с. (Серія «Старшокласникам і
абітурієнтам»).
5. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен / М. Зубрицька.
– Львів : Літопис, 2004. – 352 с.
6. Ісаєва О. О. Організація та розвиток читацької діяльності школярів при вивченні
зарубіжної літератури: Посібник для вчителя / О. О. Ісаєва. – К. : Ленвіт, 2000. – 184
с.
7. Ісаєва О.О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у
процесі вивчення зарубіжної літератури : Монографія / О. О. Ісаєва. – К. : Вид-во НПУ
імені М. П. Драгоманова, 2003. – 380 с.
8. Шалагінов Б. Б. Шлях Гете. Життя, філософія, творчість: Посібник для вчителя /
Б.Б. Шалагінов. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 288 с. (Серія
«Бібліотека вчителя зарубіжної літератури»).
Сайти бібліотек
1. Бібліотека світової літератури – оригінали та переклади (Library of the world
literature – original texts and translations): http://ae-lib.narod.ru.
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2. Державна бібліотека України для юнацтва: http://www.4uth.gov.ua/.
3. Національна бібліотека України для дітей: www.chl.kiev.ua/.
4. Національна парламентська бібліотека України: http://www.nplu.org/.
5. Львівська обласна бібліотека для дітей : http://kazkar.at.ua/lodb.org.ua/.
6. Електронна бібліотека української літератури (зарубіжна література):
http://ukrlib.com.
7. Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com.
Дитячий сайт «Казкар»: http://kazkar.at.ua/.
8. Добірка відео уроків.
9. Тести у гугл-формах.
10. Завдання у гугл-формах.
Іноземна мова
1. Комп'ютерне обладнання: комп'ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна
дошка, мультифункціональний пристрій.
2. CD-програвач.
3. Електронні версії підручників з англійської мови для підготовки до ЗНО та ДПА
“Get 200! Book 1” і “Get 200! Book 2” (рекомендовано МОН України (лист МОН
України від 12.10.2016 № 2.1/12-Г 759)).
4. Електронні версії підручників видавництва “Oxford University Press”.
5. Автентична методична література американських і канадських видавництв.
6. Кращі зразки автентичної художньої літератури (видавництв Сполучених
Штатів Америки).
7. Розробки завдань для перевірки та оцінювання досягнення компетентностей.
8. Навчальна література:
- Teacher’s Pack (British Council);
- навчальні посібники “Speak English with Pleasure”, “Read & Speak English with
Pleasure” (рекомендовано МОН України (лист МОН України від 13.06.2001 №1/112733);
- Oxford Paperback Thesaurus;
- Oxford Wordpower Dictionary (3rd edition);
- Oxford Advanced Learner’s Dictionary (7th edition).
9. «Українсько-англійський словник ділової людини» (СНУ ім. Лесі Українки).
10. «Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою»
(Ю.М. Набока).
11. «Англо-український фразеологічний словник» (К.Т. Баранцев).
12. «Англо-український та українсько-англійський словник (В.І. Ребрик).
13. «Новий англо-український словник» (М.І. Балла);
14. «Великий українсько-англійський словник» (Є.Ф. Попов, М.І. Балла).
15. Добірка відео-уроків.
16. Проведення відео-уроків.
17. Тестування у Google форматі.
18. Журнал «Іноземні мови у школі».
19. Розробки онлайн завдань для перевірки та оцінювання досягнення
компетентностей у Google форматі.
Історія України
Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення
Навчальні посібники:
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1. Тестовий контроль знань з курсу «Історія України» та «Всесвітня історія».
Власов В.С., Савко О.В. Лист ІМЗО від 09.08.2016 №2.1/12-Г-669
2. Історія України. Всесвітня історія. Тестовий контроль знань. Гісем О.В.,
Мартинюк О.В. Лист ІІТЗО від 30.05.2014 № 14.1/12-Г-786
3. Історія України. Опорні конспекти та практичні заняття. Середницька Г.В. Лист
ІМЗО від 09.08.2016 № 2.1/12-Г-663
4. Зошит для поурочного контролю знань. Історія України. Бурнейко І.О. Лист
ІМЗО від 12.06.2017 № 21.1/12-Г-197
5. Історія України. 1500 тестових завдань. Гісем О.В. Лист ІІТЗО від 25.06.2015
№ 14.1/12-Г-889
6. Історія України. Експрес-контроль. Лист ІІТЗО від 17.10.2014 № 14.1/12-Г-1687
7. Відеоуроки з історії України «10 minshool». Лєбєдєва Ю.Г. Лист ІМЗО від
12.06.2017 № 21.1/12-Г196
8. POST SCRIPTYM. Актуальні матеріали до підручників з історії. Полянський П.Б.
Лист ІІТЗО від 03.06.2016 № 2.1/12-Г-305
Методична література:
1.Книга для вчителя до курсу «Історія України». Бурнейко І.О., Гоман Р.В. Лист
ІІТЗО від 12.06.2017 № 21.1/12-Г-198
2.Методика формування хронологічних та картографічних умінь на уроках історії
України (методичний посібник). Власов В.С. Лист ІІТЗО від 28.02.2013
№ 14.1/12-Г-97
3.Історія України. Всесвітня історія. Методичний та дидактичний супровід
навчальної діяльності. Книжка для вчителя. Балюта Є.І., Голівець О.С. Лист ІІТЗО від
23.07.2013 № 14.1/12-Г-385
Електронні джерела:
1.www.history.org.ua;
2.www.ukrhistory.narod.ru;
3.www.litopys.org.ua;
4.www.uk.wikipedia.org.
Комп’ютерне
обладнання:
комп’ютер,
мультимедійний
проектор,
мультифункціональний пристрій.
Оновлення методичної бази навчальної діяльності
• Розробка завдань для практичних і творчих робіт.
• Розробка методики організації оглядових конференцій з предмету.
• Розробка завдань для перевірки та оцінювання досягнення компетентностей.
Всесвітня історія
1. Комп’ютерне обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор.
2. Електронні
матеріали
до
підручника
(http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/gromadyanska-osvta-ntegrovaniyikyrs-rven-standarty-pdrychnik-dlya-10-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti?direct).
3. Л.І. Валентій, О.П. Мокрогуз «Розробки уроків курсу».
4. Л.І. Валентій, О.П. Мокрогуз «Уроки узагальнення та тематичного оцінювання».
5. Л.І. Валентій, О.П. Мокрогуз «Матеріали для практичних і творчих робіт».
6. Т.О. Ремех, О.І. Пометун, І.П. Бондарук «Поточний, тематичний контроль знань,
умінь, навичок».
7. Т.О. Ремех, О.І. Пометун, І.П. Бондарук «Практичні роботи».
8. О.О. Гісем «Компетентнісно орієнтовані завдання».
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9. О.О. Гісем «Онлай-підготовка до тематичного, семестрового та річного
оцінювання».
10. Добірка відеоуроків.
11. Тести у ґугл-формах.
12. Завдання у ґугл-формах.
13. Навчальні посібники:
14. 1.Тестовий контроль знань з курсу «Історія України» та «Всесвітня історія».
Власов В.С., Савко О.В. Лист ІМВО від 09.08.2016 №2.1/12-Г-669
15. 2. Історія України. Всесвітня історія. Тестовий контроль знань. Гісем О.В.,
Мартинюк О.В. Лист ІІТЗО від 30.05.2014 № 14.1/12-Г-786
16. 3. «Юні історики – дослідники» (програма та навчально-методичний
посібник). Коляда І.А., Кирієнко О.Ю. Лист ІІТЗО від 03.12.2014 №14.1/12-Г-1838
17. 4. Всесвітня історія. Практичні заняття. Скирда І.М. Лист ІМЗО від
09.08.2016
18. № 2.1/12-Г-665
19. 5. Всесвітня історія у визначеннях таблицях і схемах. Охредько О.Є. Лист
ІІТЗО від 18.07.2014 №14.1/12-Г-1170
20. 6. POST SCRIPTYM. Актуальні матеріали до підручників з історії.
Полянський П.Б. Лист ІІТЗО від 03.06.2016 № 2.1/12-Г-305
21. Методична література:
22. 7. Всесвітня історія (навчально-методичий комплекс для вчителів). Коляда
І., Кирієнко О. Лист ІІТЗО від 28.01.2014 № 14.1/12-Г-1537
23. 8. Всесвітня історія. Конспект для вчителя. Середницька Г.В. Лист ІІТЗО
від 18.08.2014 № 14.1/12-Г/1536
24. 9. Історія України. Всесвітня історія. Методичний та дидактичний
супровід навчальної діяльності. Книжка для вчителя. Балюта Є.І., Голівець О.С.
Лист ІІТЗО від 23.07.2013 № 14.1/12-Г-385
25. Електронні джерела:
26. 1.historic.ru/books;
27. 2.http://worldhistoryplus.com/;
28. 3.worldhistorypictures/photo2.html;
29. 4.http://evgenau.livejournal.com.
30. Комп’ютерне обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор,
мультифункціональний пристрій.
31. Оновлення методичної бази навчальної діяльності
32. 1. Розробка завдань для практичних і творчих робіт.
33. 2. Розробка методики організації оглядових конференцій з предмету.
34. 3. Розробка завдань для перевірки та оцінювання досягнення
компетентностей.
Оновлення методичної бази навчальної діяльності
1. Розробка завдань для поточного контролю.
2. Розробка завдань для тематичного контролю.
3. Підбір завдань для контрольних робіт.
4. Розробка тестових завдань для перевірки навчальних досягнень ґугл-форматі
(тести у ґугл-формах; завдання у ґугл-формах).
5. Поповнення інформаційної бази класруму.
6. Розробка методики організації оглядових конференцій з предмету.
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Мистецтво
1. Комп’ютерне
обладнання:
комп’ютер,
мультимедійний
проектор,
мультифункціональний пристрій.
2. Аудіо-відео педагогічний кейс «Художня культура».
3. Навчальна література: збірники тестових завдань, навчальні та художні
підручники тощо.
4. Навчально-методичний комплекс для реалізації освітнього процесу з мистецтва.
5. Добірка відеоуроків
6. Тести у гугл-формах
7. Завдання у гугл-формах
Математика
Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення
1. Комп’ютерне
обладнання:
комп’ютер,
мультимедійний
проектор,
мультифунуціональний пристрій.
2. Програмні засоби навчального призначення GRAN 3D, AGrapher, GeoGebra.
3. Педагогічний програмний засіб з геометрії «Пакет динамічної геометрії DG».
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Київ, 2004.
4. Електронний конструктор уроку. Геометрія 9 клас, Алгебра 10-11 клас,
Геометрія 10-11 клас. Вид-во: Основа.
5. Педагогічні програмні засоби з алгебри: бібліотека електронних наочностей для
загальноосвітніх навчальних закладів. Алгебра 7-9 клас. Розробник: Херсонський
державний університет.
6. Стереометричні ящики, моделі.
7. Навчальна література: підручники і посібники, збірники завдань, тестів,
контрольних робіт.
8. Навчально-методичний комплекс для реалізації навчально-виховного процесу з
математики.
9. Добірка відео-уроків.
10. Комплект навчальних таблиць.
11. Журнал « Математика в школах України», газета « Математика ».
Оновлення методичної бази навчальної діяльності
 Розробка тестових завдань для перевірки та оцінювання досягнення
компетентностей, наближених до завдань ЗНО.
 Розробка тестових завдань для перевірки та оцінювання досягнення
компетентностей у гугл-форматі, на освітніх онлайн-платформах.
 Розробка методики організації оглядових конференцій з предмету.
 Укладання завдань та розробка шляхів їх реалізації під час навчальної
практики з предмету.
 Підбір завдань для контрольних робіт.
 Поповнення інформаційної бази класруму.
Інформатика
Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення
1. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,
рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній
і старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською
мовою. Лист МОН від 17.08.2017 № 1/11-8269
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2. Інформатика (рівень стандарту) (підручник) Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І.,
Чернікова Л.А., Шакотько В.В.
3. Інформатика. Комплексний зошит для контролю знань Корнієнко М.М., Іванова
І.Д.
4. Тестовий контроль знань. Рівень стандарту Бодрик О.О., Захар О.Г., Потапова
Ж.В., Тихонова Т.В.
5. Вивчаємо мову Java у школі Руденко В.Д., Жугастров О.О.
6. Перші кроки програмування мовою Java Руденко В.Д., Жугастров О.О.
7. Перші кроки програмування мовою Python Руденко В.Д., Жугастров О.О.
8. Операційні системи Руденко В. Д. Лапінський В. В., Жугастров О. О.
9. «Операційна система Windows 8.1: Теорія і практика» Руденко В.Д.
10. Навчальний посібник «Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування.
777 задач з рекомендаціями та прикладами» Караванова Т.П.
11. Обладнання кабінету інформатики. (пк учнів, мультимедійне, презентаційне,
копіювальне).
12. Програмне забезпечення (операційні системи, пакет офісних програм,
архіватори, графічні оболонки, середовище програмування, антивірусне програмне
забезпечення, мультимедійний пакет програм).
13. Підключення до мережі Інтернет.
Оновлення методичної бази навчальної діяльності
1. Розробка тестових завдань для оцінювання досягнення компетентностей.
2. Оформлення матеріалів міжпредметного проєкту у вигляді прикладної програми.
3. Створення банку завдань та розв’язки для підготовки до позашкільних конкурсів
з предмету.
4. Розробка тестових завдань для перевірки та оцінювання досягнення
компетентностей у гугл-форматі (тести у гугл-формах; завдання у гугл-формах);
5. Поповнення інформаційної бази класруму.
Фізкультура
Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення:
1. Комп’ютерне обладнання;
2. Спортивний зал;
3. Спортивний майданчик;
4. Тренажерний зал;
5. Спортивний інвентар;
6. Методична література;
7. Навчальна література;
8. Розробки завдань для перевірки та оцінювання досягнення компетентностей.
Оновлення методичної бази навчальної діяльності:
1. розробка методики організації оглядових конференцій з предмету;
2. укладення завдань та розробка шляхів їх реалізації під час Спартакіади серед
закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування;
3. розробка тестових завдань для перевірки та оцінювання досягнення
компетентностей.
Захист України
Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення:
1. комп’ютерне обладнання: комп’ютер, проектор;
2. Статути Збройних Сил України;
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3. Кодекс цивільного захисту України;
4. Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
5. Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді;
6. стрілецький тир;
7. стройовий майданчик;
8. тематичні плакати «Захист України»;
9. макети автомата Калашнікова;
10. макети гранат і мін;
11. фільтруючі протигази;
12. навчальна література;
13. розробки завдань для перевірки та оцінювання досягнення компетентностей.
Оновлення методичної бази навчальної діяльності:
1. розробка методики організації оглядових конференцій з предмету;
2. укладення завдань та розробка шляхів їх реалізації під час навчально-польових
зборів;
3. розробка тестових завдань для перевірки та оцінювання досягнення
компетентностей;
4. Біологія
Комп’ютерне
обладнання:
комп’ютер,
мультимедійний
проектор,
мультифункціональний пристрій.
Телевізор.
Електронна версія «Віртуальна лабораторія «Біологія людини»» (рекомендовано
МОН України (лист № 1/11-7816 від 29.12.2006 року))
Педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх навчальних закладів
«Біологія. Бібліотека електронних наочностей»/
«1 С: Репетитор. Біологія»/
«Велика медична енциклопедія» електронна версія/
Аудіо-відео посібник «Людина та її здоров’я»/
Програмний педагогічний засіб «Електронний посібник» Біологія 8-9. Людина»»
(схвалено Науково-методичною комісією засобів навчання та шкільного
обладнання (протокол №3 від 10.11.2003р.))/
Електронний навчальний посібник «Загальна біологія. Людина та її здоров’я»
для учнів 7-11 класів.
Мікроскоп з можливістю оцифровки зображення.
Навчально-методичний комплекс для реалізації освітнього процесу з біології.
Навчальна література: збірники тестових завдань, Атлас анатомії людини,
медична біологія, фізіологія людини тощо.
Розробки завдань для перевірки та оцінювання досягнення компетентностей.
«Червона книга України» 1-2 т., «Зелена книга України» електронна версія
Навчальна література: збірники тестових завдань, Атлас анатомії людини,
«Атлас: гістологія, цитологія, ембріологія», «Атлас птахів України», медична
біологія, фізіологія людини, біофізика, молекулярна біологія клітини, генетика,
сучасна систематика рослин, фізіологія та біохімія рослин рослин, біотехнологія
рослин тощо.
16. Система наочних посібників: натуральні (колекція рослин дендропарку,
кімнатні рослини, гербарії, колекції, вологі препарати, мікропрепарати,
препаровані скелети, опудала тварин), образотворчі (об’ємні та барельєфні
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моделі, муляжі, дидактичний роздатковий матеріал.)
Географія
Комп’ютерне обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор.
Навчально-методичний комплекс для реалізації освітнього процесу з географії.
Колекції:
Гірські породи і мінерали України.
Форми збереження викопних рослин і тварин (частина ІІ)
Корисні копалини
Навчальна література: збірники тестових завдань.
Розробки завдань для перевірки та оцінювання досягнення компетентностей.
Карти стінні.
Географічна енциклопедія України: в 3-х томах.
Програмний засіб навчального призначення освітньої галузі «Природознавство»
8 клас , рекомендовано МОН України (лист МОН України від 24.12.2008 р. №1/116526).
Географія 7-11 клас для загальноосвітніх навчальних закладів (бібліотека
електронних наочностей), рекомендовано МОН України (лист № 1/11-7098 від
07.12.2006 р.)
Мобільна природничо-наукова лабораторія «Лабдиск Gensci 1 LD 12 – GS».
Блій Г. де, Муллер Пітер. Географія: світи, регіони, концепти /Пер. з англ.;
Передмова та розділ «Україна» О.Шаблія. – К.: Либідь, 2004.
Глобальні проблеми світу. Атлас – К.: ДНВП «Картографія», 2009.
Фогт Маттіас. Атлас чудес світу, 2012.
Сайти підприємств, установ, організацій.
Електронні картографічні джерела.
Комплект навчальних таблиць.
Хімія
Комп'ютерне
обладнання:
комп'ютер,
мультимедійний
проектор,
мультифункціональний пристрій.
Телевізор.
Програмно-методичний комплекс «Таблиця Менделєєва» (Схвалено науковометодичною комісією засобів навчання та шкільного обладнання МОН України.
Протокол № 4 від 04.12.2003 р.).
Бібліотека електронних наочностей «Хімія. 8-9 класи» (Схвалено комісією
засобів навчання та шкільного обладнання МОН України. Протокол № 3 від
24.12.2004 р.).
Електронна версія «Віртуальна хімічна лабораторія».
«1 С Репетитор. Хімія».
Цифрова лабораторія EINSTEIN.
Навчальна література.
Роздатковий матеріал, навчальні таблиці.
Тестові завдання для перевірки та оцінювання знань учнів.
Фізика
Комп'ютерне
обладнання:
ноутбук,
мультимедійний
проектор,
мультифункціональний пристрій.
Дидактичні матеріали контролю знань учнів.
Література з підготовки до фізичних олімпіад.
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Довідково-навчальні посібники.
Завдання для індивідуальної та самостійної роботи з фізики.
Цифровий вимірювальний комплекс.
Навчальні комп’ютерні програми.
Медіатека.
Принтер, сканер, ксерокс, інтернет.
6. Моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу
освіти
Психологічна служба Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради є
складовою частиною навчально-методичного комплексу ліцею і діє з метою сприяння
створення умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти,
охорони психічного здоров'я, надання психологічної та соціально педагогічної
підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи
освіти.
Психологічна служба Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради
представлена роботою практичного психолога та соціального педагога.
Психологічна служба у своїй діяльності керується Законом України «Про освіту»,
Положенням про психологічну службу системи освіти України, Положенням про
експертизу психологічного інструментарію, Наказом Міністерства освіти і науки
«Про планування діяльності, ведення документації соціальних педагогів, практичних
психологів та соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами», Декларацією прав
людини, Конвенцією ООН про права дитини, посадовою Інструкцією, Етичним
кодексом психолога, соціального педагога, а також дотримується затвердженого
директором графіку та плану роботи.
Основними завданнями психологічної служби Волинського наукового ліцею
Волинської обласної ради є:
- психологічне забезпечення освітнього процесу;
- психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного
розвитку здобувачів освіти, а також соціально-педагогічний супровід осіб, які
потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;
- психологічна діагностика та аналіз динаміки психічного, розумового і
соціального розвитку учнів;
- психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;
- консультативна допомога всім учасникам освітнього процесу з питань навчання,
виховання учнів, особистісного та професійного розвитку;
- просвітницька та профілактична робота серед учасників освітнього процесу з
питань запобігання та протидії насильству, злочинності, алкоголізму, наркоманії
тощо;
- психологічний супровід учнів, які залучені до наукової і науково-технічної
діяльності;
- вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти;
- психологічний супровід інклюзивної освіти в навчальному закладі при
необхідності.
Для вирішення професійних завдань і досягнення основних цілей робота
психологічної служби здійснюється за основними напрямками:
1. Діагностична робота.
2. Консультаційна робота.
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3. Корекційно-розвиваюча робота.
4. Психологічна просвіта та профілактика.
5. Організаційно-методична робота.
6. Зв’язки з громадськістю.
7. Соціальний захист.
Напрями діяльності психологічної служби:
1) діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному
розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних
особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в
освітньому процесі, професійному самовизначенні;
2) профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні
особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в
освітньому процесі;
3) корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку
здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища,
схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;
4) консультування – багатофункціональний вид індивідуальної роботи та групової
роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього
процесу;
5) просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників
освітнього процесу;
6) зв’язки з громадськістю – діяльність спрямована на досягнення взаєморозуміння,
співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами,
організаціями, державними органами управління;
7) захист – здійснення соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього
процесу, які опинилися у складних життєвих обставинах; захист конституційних прав
і статусу, законних інтересів здобувачів освіти.
Актуальні напрямки роботи працівників психологічної служби відображені у
річному плані роботи практичного психолога та соціального педагога.
Найбільша увага здобувачів освіти, педагогів та батьків звертається на вплив
інформаційних технологій на психічне здоров'я учнів, профілактику дитячого
суїциду, причини виникнення дитячої агресивності, готовність старшокласників до
проходження ДПА та ЗНО, виховання культури поведінки у дітей, розв’язання
конфліктних ситуацій у навчальному середовищі, профілактику шкільного булінгу.
Робота за будь-яким напрямком діяльності психологічної служби освітнього
закладу є ефективною за умови співпраці практичного психолога і соціального
педагога з педагогічним колективом, адміністрацією навчального закладу та
спеціалістами з різних соціальних служб, правових, медичних установ тощо. Така
взаємодія дає змогу здійснювати інтегрований підхід до соціально-психологічного
супроводу учнівської молоді в сучасних умовах.
7. Кадрове забезпечення освітньої діяльності
Гарантією підвищення ефективності освітнього процесу є рівень освіченості,
професійної підготовки, фахової компетентності кожного учителя, його інтереси та
здібності; всебічне сприяння: самоутвердженню педагога у колективі; підвищенню
кваліфікації з метою набуття нових або вдосконалення раніше набутих
компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань; безперервному
професійному розвитку.
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Ліцей укомплектований педагогічними кадрами, освіта вчителів відповідає
посадам. Педагогічний колектив складається з 61 педагогічного працівника, з них 21
сумісник.
Якісний склад педагогічного колективу:
˗ кандидатів педагогічних наук – 2;
˗ кандидатів наук за сумісництвом – 15;
˗ докторів наук за сумісництвом – 2;
˗ Заслужених учителів України – 3.
Нагороджених працівників:
˗ Дипломом лауреата премії Верховної Ради України – 1;
˗ Почесною грамотою Кабінету Міністрів України – 1;
˗ нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» – 3;
˗ нагрудним знаком «Відмінник освіти України» – 12;
˗ премією ім. Михайла Кравчука – 1;
˗ Дипломом Лауреата обласної премії імені Й.В. Гошовського за заслуги у сфері
освіти – 2.
Присвоєно педагогічні звання:
˗ учитель-методист – 16 (40 %);
˗ старший учитель – 5 (12,5 %);
˗ старший вихователь – 1 (2,5 %);
˗ керівник гуртка-методист – 1 (2,5 %).
Кваліфікаційні категорії:
˗ «Спеціаліст вищої категорії» – 32 (80 %);
˗ «Спеціаліст І категорії» – 5 (12,5 %);
˗ «Спеціаліст ІІ категорії» – 2 (5 %);
˗ «Спеціаліст» – 1 (2,5 %).
Створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня
педагогічних працівників
Підготовка педагогічних працівників нової генерації, створення необхідних умов
для підвищення фахового кваліфікаційного рівня та забезпечення умов для
становлення і розвитку сучасних альтернативних моделей безперервного
професійного та особистісного розвитку педагогів передбачає:
− впровадження компетентнісного, особистісно-орієнтованого підходу в
педагогічній освіті;
− забезпечення формування загальних (універсальних, ключових) фахових
компетентностей;
− набуття педагогічними працівниками вмінь та досвіду формування
компетентностей у здобувачів освіти;
− опанування інноваційними педагогічними технологіями;
− посилення практичної складової педагогічної освіти;
− максимальне наближення психолого-педагогічної та методичної підготовки до
умов практичної фахової діяльності;
− запровадження принципу дитиноцентризму та педагогіки партнерства, що
ґрунтується на співпраці учня, вчителя, батьків;
− залучення педагогів до творчої діяльності, набуття умінь та навичок пошуководослідницької роботи;
− долучення досвідчених педагогічних працівників до викладання окремих курсів
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чи проведення занять для малодосвідчених педагогів;
− набуття необхідних компетентностей та досвіду роботи з обдарованими дітьми;
− формування менеджерських та управлінських навичок для ефективної діяльності
в умовах реальної автономії закладу освіти;
− забезпечення практичної підготовки шляхом участі у науково-методичних
заходах;
− сприяння формуванню соціально зрілої особистості педагогічного працівника,
прийняттю цінностей громадянського (відкритого демократичного) суспільства,
поваги до держави та її правової системи, усвідомлення обов’язку захисту України,
національної ідентичності та толерування полікультурності, готовності до трансляції
цих якостей здобувачам освіти;
− прищеплення інноваційності як способу мислення та ключового інструменту
лідерства в умовах державно-громадського партнерства, сприйняття глобалізації
освітніх процесів та конкурентності як обов’язкових умов розвитку системи
педагогічної освіти;
– стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах,
семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстеркласах тощо.
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