
ВИКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ 

У СТАРШІЙ ШКОЛІ 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

Витяг із листа  

Міністерства освіти і науки України 

Від 17.08.2016 р. № 1/9-437 

«Щодо методичних рекомендацій про 

викладання навчальних предметів у  

загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 н.р.» 

 

Основні зміни у навчальних програмах 

 

Українська мова 
Вивчення української мови здійснюватиметься у 10-11 класах - за 

програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, 

крім рівня стандарту; рівень стандарту за змінами, затвердженими наказом 

Міністерства від 14.07.2016 № 826.  

Програми розміщені на офіційному сайті МОН за посиланням: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html. 

зміни внесені до програми для 10-11 класів (рівень стандарту). 

Зокрема,  здійснено перерозподіл годин на вивчення мовленнєвої й 

мовної змістових ліній. У  мовленнєвій змістовій лінії  програми  зменшено 

кількість годин на її вивчення (у 10 кл. з 19 год. до 14 год., у 11 кл. – з 20 год. 

до 18 год.); уточнено  й спрощено види творчих робіт щодо поділу їх на усні 

й письмові форми виконання учнями; спрощено види робіт, наприклад, 

реферат, доручення тощо, які учні навчилися виконувати в попередніх 

класах; спрощено види робіт і висвітлення мовленнєвознавчих понять 

відповідно до вікових особливостей учнів; вилучено види роботи, наприклад, 

переклад, відповідь на екзамені як види роботи, що не є актуальними; 

спрощено види переказів, творів  і зменшено  кількість їх із метою 

розвантаження й  вивільнення часу для роботи над удосконаленням власних 

письмових висловлень; внесено відповідні зміни до державних вимог до 

рівня мовленнєвої компетентності учнів старшої школи. 

У мовній змістовій лінії збільшено кількість годин на її вивчення (у 

10 кл. з 16 год. до 21 год., в 11 кл. – з 15 год до 17 год.); ущільнено, а також 

вилучено теми, які не мають практичного застосування у власному усному й 

писемному мовленні школярів або вже вивчені в 5-8 класах. Відповідно 

узгоджено зміст державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки 

учнів  із  змістом навчального матеріалу. 

У діяльнісній змістовій лінії уточнено державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів, удосконалено загальнонавчальні, 

організаційні, контрольно-оцінні уміння, ціннісні орієнтації, що забезпечать 

оптимальність мовленнєвої діяльності учнів. 

Внесено зміни в змістове наповнення, тематику для реалізації 

соціокультурної змістової лінії. 
Клас Спрощено тему Вилучено тему Додано тему Перенесено 



тему 

10  

клас 

Мовленнєва змістова лінія – зменшено кількість годин на вивчення з 19 год. до 14 год. 

У мовленнєвій 

змістовій лінії, 

підрозділі 

«Письмо» 

спрощено шляхом 

заміни видів 
роботи.  

«Переказ із 

творчим 
завданням» змінено 

на «Докладний  

переказ тексту з 

творчим 
завданням» 

У розділі «Культура мовлення 

і спілкування» вилучено: 

«Спілкування як обмін 
інформацією», «Особливості 

усного і писемного 

спілкування», «Вербальні й 
невербальні засоби 

спілкування», «Мовленнєва 

діяльність. Рецептивні і 
продуктивні види мовленнєвої 

діяльності. Сприйняття, 

розуміння, відтворення, 

створення інформації», «Етика 
професійного спілкування». 

У розділі «Види мовленнєвої 

діяльності» у підрозділі 
«Аудіювання» вилучено: 

«Складання тематичних 

виписок, цитат», 

«Прослуховування аудіотекстів 
з метою підготовки власного 

виступу». 

У підрозділі «Говоріння» 
вилучено: «Переказ 

прослуханого  монологічного 

висловлювання. Переказ 
прочитаного тексту на 

професійну тему. Переказ із 

творчим завданням. Виступ 

публіцистичного характеру. 
Відповідь на екзамені». 

У підрозділі «Письмо» 

вилучено: «Тематичні виписки, 
тези. Бібліографія. Вітальний 

адрес. Реферат. Нарис про 

людину – видатного 
представника певної професії 

(відповідно до профілю класу 

винахідника, ученого, 

дослідника, конструктора). 
Вітальна промова, доручення. 

Анотація. Офіційний лист».  

Розділ «Переклад». 

У розділі «Види 

мовленнєвої діяльності» у 

підрозділі «Письмо» 
додано: докладний  

переказ тексту з творчим 

завданням. Твір-роздум на 
суспільно-політичну тему в 

публіцистичному стилі. 

Електронний лист. 
Смс-повідомлення. 

 

 

Мовна змістова лінія – збільшено кількість годин на вивчення 16 год. до 21 год. 

 У розділі «Вступ» вилучено 

тему «Функції мови і мовлення: 

комунікативна (пізнавальна), 
кумулятивна, естетична, 

експресивна. Роль мови у 

формуванні й самовираженні 

особистості». 
 У розділі «Узагальнення  і 

систематизація 

найважливіших відомостей з 

орфоепії, фонетики, 

лексикології, фразеології, 

У розділі «Вступ» додано 

тему «Повноцінне 

функціонування 
української мови – 

запорука європейського 

розвитку держави». 

У розділі «Узагальнення  і 

систематизація 

найважливіших 

відомостей з орфоепії, 

фонетики, лексикології, 

фразеології, будови слова, 

 



будови слова, словотвору, 

морфології, стилістики» 

вилучено: «Рівні мовної 

системи. Функціонування в 
тексті основних одиниць мови: 

звуків мовлення, значущих 

частин, слів, словосполучень, 

речень. Стилістичні засоби 
фонетики. 

Морфологічна будова слова. 

Основні орфограми в коренях, 
префіксах та суфіксах. 

Стилістичні особливості 

значущих частин слова.  

Творення слів. Стилістичні 
засоби словотвору.  

Абревіатури в науковому 

стилі. 
Лексикологія. Зміни в 

лексичній системі української 

мови. Професійна лексика. 
Терміни. Власне українська 

лексика. Синонімічне багатство 

мови. Складні випадки 

слововживання. Роль 
фразеологізмів у професійному 

мовленні. Стилістичні засоби 

лексикології та фразеології.  
Роль Інтернету в мовній і 

мовленнєвій освіті.  

Система частин мови. Рід 
відмінюваних і невідмінюваних 

іменників, їх стилістичні 

особливості. Особливості 

вживання назв за професією, 
посадою, званням тощо. 

Стилістичні засоби морфології. 

Варіанти відмінкових форм. 
Кличний відмінок іменника». 

 Розділ «Орфографічно-

пунктуаційний практикум». 

словотвору, морфології, 
стилістики» додано теми 

замість вилучених: 

«Правильна вимова 
голосних і приголосних 

звуків. Складні випадки 

правопису: слів із 

ненаголошеними 
голосними, спрощенням у 

групах приголосних, 

чергування голосних і 
приголосних звуків, 

префіксів і суфіксів, 

м′якого знака, апострофа, 

великої букви, слів із 
подвоєнням і подовженням 

приголосних, імен та імен 

по батькові, прізвищ, 
складних слів і слів 

іншомовного походження, 

прислівників. 
Будова слова. Способи 

словотвору.  

Лексикологія. Лексичне 

значення слова. 
Багатозначні й однозначні 

слова. 

Шляхи збагачення лексики 
української мови. 

Синоніми, омоніми, 

антоніми, пароніми. 
Синонімічне багатство 

мови. Лексична 

сполучуваність. Складні 

випадки слововживання. 
Фразеологізми в мовленні.  

Частини мови. Складні 

випадки відмінювання 
іменників, прикметників, 

числівників». 

Соціокультурна змістова лінія 

 Спрощено й 

внесено зміни в 

змістове 

наповнення, 
тематику для 

реалізації 

соціокультурної 
змістової лінії. 

 

Українська мова – державна.  

Мова і естетика. 

Мова і етика 

Роль мови у формуванні 
особистості. 

Мовна особистість. 

Ремісник чи майстер. 
“Не бійтесь заглядати у 

словник” 

Духовний пантеон України. 
Дружба. Любов. Сім′я. 

Культура сімейних взаємин. 

Загальнолюдські цінності. 

Моя країна – Україна. 
Вищі освітні заклади України. 

Історія освіти в Україні.  

Освіта за кордоном. 

Додано в орієнтовний 

зміст текстового 

матеріалу:  

Повноцінне 
функціонування 

української мови – 

запорука європейського 
розвитку держави. 

Духовний світ українців. 

Мова злагоди й гармонії. 
Планування й організація 

власного життя. 

Сучасний гуманізм. 

Уміння любити й бути 
щасливим. 

Життєві цілі. 

Благодійність як норма 

 



Що впливає на вибір професії.  
Моя майбутня професія. 

Український мовленнєвий 

етикет. 
 

життя. 
Волонтерство. 

Інтереси і стимули життя. 

Досягнення гармонії. 
Збереження здоров’я й 

життєдіяльності. 

Сила волі. 

Світ емоцій. 
Емоційна підтримка як 

потреба. 

Життєві цінності. 
Життя без конфліктів. 

Кроки морального 

вдосконалення. 

Виховання впевненості в 
собі. 

Моє покликання. 

Вибір професії.  
Суспільна думка. 

Діяльнісна змістова лінія 

Спрощено державні 

вимоги до рівня 
загальноосвітньої 

підготовки учнів. 

Використання мовних засобів у 

навчальній діяльності з певною 
стилістичною метою.  

Застосування 

загальнонавчальних умінь у 
різних ситуаціях, зокрема 

нестандартних.  

Розробка й реалізація 

комунікативних стратегій і 
тактик в інтерактивній 

діяльності.  

Самоорганізація, 
самодисципліна в навчанні і 

творчості.  

 

Уточнено й додано 

державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої 

підготовки учнів, 

удосконалено 
загальнонавчальні, 

організаційні, контрольно-

оцінні уміння, ціннісні 

орієнтації, що забезпечать 
оптимальність мовленнєвої 

діяльності учнів, а саме: 

Учень володіє 
конкретними діями, 

операціями (аналізує, 

уявляє, застосовує, 
виявляє, порівнює, 

узагальнює, вибирає, 

оцінює тощо); 

стає суб’єктом навчальної 
діяльності (ставить цілі, 

мотивує власну 

пізнавальну діяльність, 
виявляє проблему, 

пропонує способи 

розв’язання її, визначає 

етапи, прогнозує, оцінює 
проміжні й відповідає за 

кінцеві результати роботи); 

здійснює самоконтроль у 
процесі навчальної 

діяльності; 

використовує здобуті 
знання, сформовані вміння 

й навички в різних 

ситуаціях, зокрема 

нестандартних. 
 

 

11 

клас 

Мовленнєва змістова лінія – зменшено кількість годин на вивчення з 20 год. до 18 год. 



 У мовленнєвій 
змістовій лінії, 

підрозділі 

«Письмо» 
спрощено шляхом 

заміни видів 

роботи.  

«Переказ із 
творчим 

завданням» 

видозмінено на  
«Докладний 

переказ тексту 

публіцистичного 

стилю із творчим 
завданням». 

Тему «Стаття» 

видозмінено в 
«Стаття до журналу 

або шкільного веб-

сайту в 
публіцистичному 

стилі», Уточнено 

вид твору: «Твір-

роздум на 
морально-етичну 

тему в 

публіцистичному 
стилі». 

У підрозділі 

«Ділові папери» 
спрощено шляхом 

заміни видів 

роботи: «Протокол. 

Витяг із протоколу» 
замінено на  

«Резюме». 

Вилучено розділ «Культура 

мовлення і комунікація» і 

його теми: 

«Поняття комунікації як 
діяльності учасників 

спілкування з метою 

інформаційного обміну та 

взаємовпливу. Усне й писемне 
ділове спілкування.  

Дотримання ознак культури 

мовлення – важлива 
передумова ефективної 

комунікації.  

Комунікація в професійній 

сфері. Особистість і 
комунікативна діяльність. 

Комунікабельність як риса 

характеру людини. Етика 
професійного спілкування.  

Модель вербальної 

комунікації: адресант (автор 
висловлювання), 

повідомлення, створене в 

певних умовах спілкування, 

адресат (той, кому адресоване 
повідомлення). Використання 

вербального й невербального 

коду (засобу передачі 
інформації) в комунікації.  

Міжкультурна комунікація і 

професійна діяльність. 
Універсальне й національне в 

міжкультурній комунікації. 

Символіка в міжмовній 

комунікації»  
Розділ  «Основи риторики» 

змінено на «Практична 

риторика» й вилучено з нього 
теми: «Риторичні вимоги до 

мовця. Професійний імідж. 

Полеміка у професійному 

спілкуванні. Полемічні 
прийоми: спростування 

помилкового твердження 

фактами, критика доказів 
опонента, атака запитаннями 

тощо. Етика полемічної 

майстерності». 
У розділі «Створення 

власного мовлення» в 

підрозділі «Говоріння» 

вилучено теми «Переказ тексту 
на професійну тему із творчим 

завданням»; у підрозділі 

«Письмо» − «Звіт про виконану 
роботу», «Конспектування 

публічного виступу. 

Конспектування 
висловлювання, що 

Розділ «Культура 

мовлення і комунікація» 

замінено на розділ 

«Культура мовлення і 
стилістика» й додано 

теми:  

Культура мовлення і 

стилістика. Норми сучасної 
української літературної 

мови (орфоепічні, 

правописні, лексичні, 
морфологічні, синтаксичні, 

стилістичні) і дотримання 

їх у мовленнєвій практиці.  

Основні характеристики 
мовлення й дотримання їх. 

Стилі мовлення. 

Стилістично нейтральна   
й стилістично забарвлена 

лексика. 

До підрозділу «Читання» 
конкретизовано назви 

стилів «Читання текстів 

художнього і наукового 

стилів».  
У розділі «Створення 

власного мовлення. 

Говоріння» додано теми: 
«Виступ під час дискусії 

(підготовлений і 

непідготовлений) на 
суспільну або морально-

етичну теми. 

Доповідь на науково-

популярну або морально-
етичну тему». 

У розділі «Створення 

власного мовлення. 
Письмо» тему «Переказ із 

творчим завданням» 

видозмінено на  

«Докладний переказ тексту 
публіцистичного стилю із 

творчим завданням». 

Тему «Стаття» 
видозмінено в «Стаття до 

журналу або шкільного 

веб-сайту в 
публіцистичному стилі», 

Уточнено вид твору: «Твір-

роздум на морально-

етичну тему в 
публіцистичному стилі». 

До підрозділу «Ділові 

папери» додано вид 
роботи «Резюме». 

З розділу 

«Створенн

я власного 

мовлення. 

Говоріння. 

Діалогічне 

мовлення» 
теми 
«Виступ на 

семінарах, 

зборах, 
конференція

»  

Переговори

» спрощено 
, 

видозмінено 

й 
перенесено 

в  розділ 

«Практичн

а 

риторика» 



сприймаються на слух. Відгук 
на телепередачу», «Протокол. 

Витяг із протоколу».  

Вилучено розділ «Переклад».  

Мовна змістова лінія – збільшено кількість годин на вивчення 15 год. до 17 год. 

 У розділі «Вступ» вилучено 

тему «Українська мова у світі. 

Українська діаспора». 
 

 

У розділі «Узагальнення  і 

систематизація 

найважливіших відомостей із 

синтаксису, пунктуації і 

стилістики» вилучено теми: 
«Найважливіші відомості з 

синтаксису і пунктуації: 

словосполучення і речення, 
синтаксичні зв′язки в них. 

Класифікація речень за 

будовою. Стилістичні 

особливості простих і складних 
речень. Особливості вживання 

в мовленні односкладних і 

двоскладних, поширених і 
непоширених, повних і 

неповних, ускладнених і 

неускладнених простих речень. 

Особливості вживання в 
мовленні різних видів 

складних речень.  

Інтонування різних видів 
складних речень. 

Синтаксичний аналіз. Основні 

пунктограми в простому і 
складному реченнях, у 

реченнях з прямою мовою та в 

діалозі. Способи цитування. 

Текст як середовище 
функціонування мовних 

одиниць. Основні ознаки 

тексту: зв’язність, 
комунікативність, 

членованість, інформативність. 

Текст у професійному 

спілкуванні.  
Зміст і будова тексту. Складне 

синтаксичне ціле. Актуальне 

членування речення. Способи 
зв’язку речень у тексті. 

Класифікація текстів за сферою 

використання, метою, 
структурними особливостями. 

Види текстів у діловому, 

професійному мовленні. 

Тексти різних стилів, типів, 
жанрів мовлення.  

Основні види переробки 

тексту».  

У розділі «Вступ» додано 

тему «Мовна стійкість як 

ключова риса 
національномовної 

особистості». 

У розділі   

«Узагальнення  і 

систематизація 

найважливіших 

відомостей із синтаксису, 

пунктуації і стилістики» 

додано теми: 

Словосполучення і 
речення. Просте речення. 

Просте ускладнене 

речення. Односкладні 

речення. 
Складне речення. Типи 

складних речень за 

способом зв’язку частин 
їх: сполучникові й 

безсполучникові. 

Сурядний і підрядний 

зв'язок між частинами 
складного речення. 

Основні види 

складнопідрядних речень. 
Складнопідрядні речення 

з кількома підрядними 

частинами, розділові 
знаки в них. 

Безсполучникове складне 

речення й розділові знаки 

в ньому. 
Складне речення з 

різними видами 

сполучникового й 
безсполучникового 

зв'язку. 

Синтаксична синонімія як 

джерело багатства й 
виразності мови. 

Особливості вживання в 

мовленні простих і 
складних речень. 

Розділові знаки в реченнях 

із прямою мовою  і в 
діалозі.  

Способи цитування. 

Основні ознаки тексту: 

зв’язність, 
комунікативність, 

членованість, 

інформативність.  

 



 

Розділ «Орфографічно-

пунктуаційний практикум». 

Зміст і будова тексту 
Тексти різних стилів, 

типів, жанрів мовлення.  

Основні види роботи з 
текстом (редагування, 

скорочення, доповнення 

тощо).  

Стилістичні особливості 
синтаксису. 

Соціокультурна змістова лінія 

Спрощено й 

внесено зміни в 
змістове 

наповнення, 

тематику для 
реалізації 

соціокультурної 

змістової лінії. 
 

Українські народні промисли й 

ремесла  
Права і обов’язки громадян. 

Українська мова у світі.  

Людина і Всесвіт.  
Цікава людина.  

Цікаві винаходи.  

Культура ділового спілкування.  
Мандрівки рідною землею.  

„Ти знаєш, що ти людина?” 

„Я вибрала долю собі сама” 

Інтернет-комунікації. 
Віртуальна мовна особистість. 

 

Герої, що залишилися з 

нами назавжди. 
Кроки до успіху. 

Мистецтво спілкування  й  

критики. 
Здивування – крок до 

пізнання. 

Жити у злагоді з 
природою. 

Джерела радості. 

Ознаки чоловічої культури. 

Жіночність як спосіб 
життя. 

Турбота про власне 

здоров’я. 
Прекрасне в мистецтві й у 

дійсності. 

  

 

 

Діяльнісна змістова лінія 

Спрощено державні 

вимоги до рівня 

загальноосвітньої 
підготовки учнів.  

Застосування в навчальній 

діяльності комунікативних 

мовних одиниць з певною 
стилістичною метою.  

Застосування 

загальнонавчальних умінь у 
різних ситуаціях, зокрема й 

нестандартних.  

Відбір комунікативних 
стратегій, реалізація і корекція 

комунікативних тактик у 

навчальній діяльності.  

Самоорганізація, 
самодисципліна в навчанні і 

творчості.  

 

Уточнено й додано 

державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої 
підготовки учнів, 

удосконалено 

загальнонавчальні, 
організаційні, контрольно-

оцінні уміння, ціннісні 

орієнтації, що забезпечать 
оптимальність мовленнєвої 

діяльності учнів, а саме: 

Учень: володіє 

конкретними діями, 
операціями (аналізує, 

уявляє, застосовує, 

виявляє, порівнює, 
узагальнює, вибирає, 

оцінює тощо); 

стає суб’єктом 
навчальної діяльності 

(ставить цілі, мотивує 

власну пізнавальну 

діяльність, виявляє 
проблему, пропонує 

способи розв’язання її, 

визначає етапи, прогнозує, 
оцінює проміжні й 

відповідає за кінцеві 

результати роботи); 

 



здійснює 
самоконтроль у процесі 

навчальної діяльності; 

використовує 
здобуті знання, сформовані 

вміння й навички в різних 

ситуаціях, зокрема 

нестандартних. 
 

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з 

української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською 

мовою навчання залишається незмінною. 

 Фронтально оцінюються аудіювання, читання мовчки, диктант, 

письмовий переказ і письмовий твір – мовні знання й уміння, запис яких 

здійснюється на сторінці класного журналу «Зміст уроку».  

Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, усний переказ, усний 

твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, 

проте відводять окрему колонку без дати на сторінці класного журналу 

«Облік навчальних досягнень». У І семестрі проводять  оцінювання 2 видів 

мовленнєвої діяльності (усний переказ, діалог), результати оцінювання 

виставляють у колонку без дати й ураховують у найближчу тематичну. У ІІ 

семестрі проводять оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний 

твір і читання вголос, яке здійснюється у 5–9 класах. Повторне оцінювання 

чотирьох видів мовленнєвої діяльності не проводять. 

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань 

тестового характеру (на виконання їх відводиться орієнтовно 20 хвилин 

уроку) залежно від змісту матеріалу, що вивчається. Решта часу 

контрольного уроку  може бути  використано на виконання завдань з 

аудіювання, читання мовчки тощо. 

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з 

урахуванням контрольних робіт, а за семестр – на основі тематичного 

оцінювання.  

Фронтальні види контрольних робіт (10–11класи) 

(рівень стандарту, академічний рівень) 

Форми контролю 
10 11 

І ІІ І ІІ 

Перевірка мовної теми* 2 2 2 2 

Письмо:  

переказ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

твір 1 - 1 - 

Правопис: 

диктант** 

1 1 1 1 

Аудіювання* – 1 – 1 

Читання мовчки* 1 – 1 – 
* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові 

завдання. 

** Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є 

контрольний текстовий диктант. 



У таблиці зазначено мінімальну кількість фронтальних видів 

контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю 

кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних 

учнів, умов роботи тощо. 

Оцінка за контрольний твір з української мови та   переказ є середнім 

арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою 

написання роботи (надпис у  колонці «Твір», «Переказ» не робиться).   

Кількість робочих зошитів з української мови визначається за 

класами: 

10–11 класи – по одному зошиту. 

Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом 

семестру і вважається поточною оцінкою. Під час перевірки зошитів 

ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння 

правильно оформити роботи. 

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати 

періодичні фахові видання:  журнали «Дивослово», «Українська мова і 

література в школі», «Українська мова і література в школах України», газету 

«Українська мова та література».  

 

 

 

Українська література 
Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх 

навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими  

наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та 

рівня стандарту. Рівень стандарту та академічний рівні затверджені наказом  

Міністерства  від  14.07.   2016 № 826).  

Програми розміщені на офіційному сайті МОН за посиланням: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html. 

 

До навчальної програми з української літератури (10-11 класи, 

рівень стандарту та академічний рівень) внесено такі зміни: 

10 клас 

Вилучено з програми теми: Вступ.  

Вилучено з програми твори: поезії І. Франка «Безмежнеє 

поле…»,«Розвивайся, ти високий дубе…», Лесі Українки «І ти колись 

боролась, мов Ізраїль», «Все-все покинуть, до тебе полинуть…», «To be or not 

to be?». 

Змінено кількість годин на вивчення творчості: Панаса Мирного (2 

год.), Івана Карпенка-Карого (4 год.), М. Старицького (2 год.), І. Франка (10 

год.), Б. Грінченка (2 год.), М. Коцюбинського (6 год.), Лесі Українки (8 

год.), В. Винниченка (3 год.), узагальнення та систематизацію вивченого – 4 

год.). 

Змінено послідовність вивчення тем: творчість Б. Грінченка 

вивчатиметься перед творчістю І. Франка. 

Конкретизовано назву твору М. Старицького: «Облога Буші». 

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%BB%D1%96%D1%82%205-9%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%20%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%BB%D1%96%D1%82%205-9%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html


 

11 клас 

Вилучено з програми теми: творчість Г. Косинки; Вступ до теми 

«Драматургія другої половини ХХ – поч. ХХІ ст.»; Українська 

російськомовна поезія; огляд прози У. Самчука, Т. Осьмачки, Д. Гуменної, Н. 

Королевої («Еміграційна література (огляд)»). 

Вилучено з програми твори: новелу Ю. Яновського «Подвійне коло»; 

усмішку Остапа Вишні «Як варити і їсти суп з дикої качки»; поезії В. Стуса 

«Мені зоря сіяла рано вранці», «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе». 

Змінено кількість годин на вивчення творчості: П. Тичини (3 год.), 

Ю. Яновського (2 год.), Богдана-Ігоря Антонича (1 год.), О. Довженка (4 

год.), Л. Костенко (5 год.), Олеся Гончара (2 год.), В. Шевчука (4 год.), 

Узагальнення та систематизацію вивченого (3 год.). 

Зменшено кількість творів для вивчення напам'ять: Богдан-Ігор 

Антонич – 1 поезія; творчість поетів-шістдесятників – 1 поезія; Л. Костенко – 

1 поезія. 

Вилучено літературознавчі поняття: «повість-хроніка», «театр 

корифеїв», «віршові розміри (повторення)», «взаємопроникненні 

літературних родів» (10 клас); «художній час і простір», «умовність 

зображення» (11 клас). 

Уведено поняття: «психологічна новела» (10 клас). 

Вилучено конкретизацію видів творчих робіт. Їх вибір віддано на 

розсуд вчителя. 

Внесено зміни до анотацій програм і Державних вимог до рівня 

навчальних досягнень учнів. 

З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом 

навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю з 

української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є 

мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель-

словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою 

відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо. 

Обов’язкова кількість видів контролю 
10-11 класи 

Класи 10 11 

Семестри І ІІ І ІІ 

Рівень стандарту, академічний 

Контрольні роботи 

у формі: 

контрольного класного твору; 
виконання інших завдань (тестів, 

відповідей на запитання тощо) 

3 

 

1 
 

2 

3 

 

1 
 

2 

3 

 

1 
 

2 

3 

 

1 
 

2 

Уроки розвитку мовлення*  2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

2 

(у+п) 

Уроки позакласного читання  1 1 1 1 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 

У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку 

мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. 

Умовне позначення у таблиці – (у + п). 



Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у 

кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як 

поточну до найближчої тематичної. Під час оцінювання зошита з літератури 

слід ураховувати  наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання 

робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог 

орфографічного режиму).  

Оцінка за контрольний твір з української літератури є середнім 

арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою 

написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться. 

Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів з 

української літератури виставляють у колонку без дати з надписом 

«Напам’ять». 

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати 

періодичні фахові видання: журнали «Дивослово», «Українська мова і 

література в школі», «Українська мова і література в школах України», 

«Українська література в загальноосвітній школі», газету «Українська мова 

та література».  

 

Зарубіжна література 

Вивчення зарубіжної  літератури в 10-11 класах здійснюватиметься за 

програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 №1021, 

крім рівня стандарту. Рівень стандарту зі змінами, затвердженими наказом 

МОН від  14.07.2016 № 826. 

До навчальної програми із зарубіжної літератури (10-11 класи, рівень 

стандарту) внесено такі зміни: 

- максимально мінімізовано рубрику “Державні вимоги до рівня підготовки 

учнів”, а саме: скорочено розділ “Теорія літератури” (вилучено теоретико-

літературні терміни й поняття: “алюзія”, “ремінісценція” тощо); зменшено 

кількість творів для текстуального вивчення (так, повністю вилучено розділ, 

присвячений вивченню творчості поета Миколи Некрасова, зокрема його 

віршів “На смерть Шевченка”, “Роздуми біля парадного під’їзду”, “Трійка”, 

“О шостій вчора завернув...”; із розділу, присвяченого творчості 

французького поета Гійома Аполлінера, вилучено поезію “Лорелея”). 

Викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних 

закладах України здійснюється українською мовою. Твори зарубіжних 

письменників в курсі зарубіжної літератури вивчаються в українських 

перекладах. Для зіставлення можливе залучення перекладів, переспівів 

іншими мовами, якими володіють учні (англійською, німецькою, 

французькою тощо). За наявності необхідних умов бажаним є розгляд 

художніх текстів (у фрагментах або цілісно) мовами оригіналів. У такому 

разі предмет «Зарубіжна література» виконує додаткову функцію 

вдосконалення володіння учнями іноземними та іншими мовами.  

З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом 

навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю у процесі 

вивчення зарубіжної   літератури в кожному класі. Поданий у таблиці 

розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному 



семестрі. Учитель на власний розсуд може збільшити кількість видів 

контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо. 

 

10–11 класи 

У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку 

мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – писемного. 

Умовне позначення у таблиці – (у + п). 

Під час оцінювання зошита із зарубіжної літератури слід ураховувати 

наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; 

уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог до оформлення 

орфографічного режиму).  

Оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури виставляють у 

кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як 

поточну до найближчої тематичної. 

Оцінка за контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім 

арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою 

написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться.  

Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів  із 

зарубіжної літератури виставляють  у колонку без дати з надписом   

«Напам’ять».  

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати 

періодичні фахові видання: журнали «Всесвітня література в школах 

України», «Зарубіжна література в  школах України», газету «Світова 

література». 

 

 

Іноземні мови  

Вивчення іноземних мов здійснюватиметься за такими навчальними 

програмами: 

Класи 10 11  

Семестри І ІІ І ІІ 

Рівні Рівень стандарту 

Контрольні роботи 

у формі: 

контрольного 

класного твору; 

виконання інших 

завдань (тестів, 

відповідей на 

запитання тощо)  

2 

 

 

1 

 

1 

2 

 

 

1 

 

1 

2 

 

 

1 

 

1 

2 

 

 

1 

 

1 

Уроки розвитку 

мовлення* 

2 

у+п 

2 

у+п 

2 

у+п 

2 

у+п 

Уроки позакласного 

читання 

1 1 1 1 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 



«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10-

11 класи»,  Київ, 2010 р.; 

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна 

мова 5-11 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.; 

Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені в 

єдиній системі, в діяльнісній термінології з чітко вираженою кореляцією між 

класами. Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) 

вивчення предметної тематики у рамках навчального року,  а лише вказують 

на зміст, вивчення котрого є об’єктом тематичного контролю та оцінювання 

у рамках семестрового і підсумкового контролю. 

Натепер до навчальних програм для учнів 1-11 класів внесено зміни, 

якими розроблено нові стратегії вивчення іноземних мов та організації 

навчальної діяльності. Вилучено ряд граматичних структур, які не несуть 

основного навантаження для відтворення  знань. Ряд граматичних структур 

перенесено до інших класів, де вони більш логічно поєднані з тематичним 

розподілом. Також обмежено вивчення цілого ряду граматичних явищ через 

вилучення складних форм шляхом перенесення їх до наступних класів.  

Програма не обмежує самостiйнiсть і творчу iнiцiативу  вчителя, 

передбачаючи гнучкість у відборі та розподілі навчального матеріалу 

відповідно до потреб учнів та обраних засобів навчання (навчально-

методичні комплекси, підручники, посібники, аудіо, відео матеріали тощо).  

Робочі навчальні плани на 2016/2017 навчальний рік складаються для 

10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 

27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 

29.05.2014 № 657; 

Навчально-методичне забезпечення  

У загальноосвітніх навчальних закладах може використовуватися лише 

література, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. 

Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства 

освіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник 

Міністерства освіти і науки України”. Із зазначеним переліком  можна 

ознайомитись  на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua   

Навчальний зміст підручників укладено відповідно до програми і 

представлено розділами, що відповідають тематиці ситуативного 

спілкування. Структура кожного підручника є чіткою і послідовною, вона 

відображає специфіку  предмета іноземна мова, яка полягає у тому, що 

провідним компонентом змісту навчання іноземної мови є не основи наук, а 

способи діяльності — навчання різних видів мовленнєвої діяльності: 

говоріння, аудіювання, читання, письмо. 

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів 

Здійснення  контролю забезпечує своєчасне корегування навчального 

процесу  з метою приведення його до рівня, заданого програмою й 

стандартом, що регламентує його вимоги до обов'язкового мінімуму змісту й 

http://www.mon.gov.ua/


рівню підготовки випускників. Ці вимоги містять у собі знання фонетики, 

лексики, фразеології, граматики. 

Зміст навчання іноземної мови містить у собі 4 види мовленнєвої 

діяльності: аудіювання, говоріння, письмо і читання. Для виявлення рівня 

володіння кожним видом  розроблені відповідні критерії. 

Ці види діяльності є основою для реалізації системи контролю над 

ходом й якістю засвоєння учнями змісту навчання іноземної мови.  

Учень із самого початку навчання повинен знати, як буде оцінюватися його 

робота,  які вимоги в навчанні будуть до нього пред'являтися. У цьому 

полягає й певний стимул до підвищення якості своїх знань.  

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, 

семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація. 

Основною ланкою в системі контролю у загальноосвітніх навчальних 

закладах є поточний контроль, що проводиться систематично з метою 

встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й рівнів його 

оволодіння та здійснення корегування  щодо  застосовуваних технологій 

навчання.   Основна функція поточного контролю - навчальна. Питання, 

завдання, тести спрямовані на закріплення  вивченого матеріалу й 

повторення пройденого, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із 

фронтальною роботою групи. 

Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання. 

Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено. 

Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів 

не враховуються.  

Наступною  ланкою в системі контролю є семестровий  контроль, що 

проводиться періодично з метою перевірки рівня засвоєння навчального 

матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й підтвердження 

результатів поточних балів, отриманих учнями  раніше. Семестровий 

контроль проводиться двічі на рік.  

Завдання для проведення семестрового  контролю складаються на 

основі програми,  охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого 

матеріалу, розробляються викладачем з урахуванням рівня навченості, що 

дозволяє реалізувати диференційований підхід до навчання.  

Семестровий контроль проводиться за чотирма видами мовленнєвої 

діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). У журналі робиться, 

наприклад, такий запис: 

 

5.12. 

Контроль 

Аудіювання   

18.12. 

Контроль 

Говоріння   

22.12. 

Контроль 

Читання   

25.12. 

Контроль 

Письма  

Звертаємо увагу, що «Контроль» не є контрольною роботою і  може 

бути комплексним та проводитись у формі тестування. 

Оцінка за семестр ставиться на основі поточного оцінювання та оцінок 

контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності.  

В 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи але з 

таким розрахунком щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів.  



Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє 

помилки і ставить підпис та дату перевірки.  

Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу записи в 

журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається 

запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.  

       Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається. 

       Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, 

затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При 

поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу  клас ділиться на групи з 

8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є 

мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів 

ділиться на 2 групи.  

 

Історія 

Академічний рівень та рівень стандарту: програми «Історія України. 

10-11 класи» (52 години на рік, 1,5 години на тиждень). 

Для вивчення всесвітньої історії чинними є програми «Всесвітня 

історія. 10 - 11 класи (рівень стандарту/академічний рівень)». Програма 

розрахована на 35 годин на рік (1 година на тиждень). Вищеназвані програми 

розміщені на офіційному web-cайті Міністерства освіти і науки України  

 

Правознавство 

Навчально-методичне забезпечення навчання учнів правознавства, 

рекомендоване Міністерством освіти і науки України, суттєвих змін не 

зазнало. Чинними залишаються такі програми: для 10-го класу – 

«Правознавство» (рівень стандарту) ( 35 год.); для 10-11-х профільних класів 

– «Правознавство» (профільний рівень) (105 год.) зі змінами, внесеними в 

2016 році. Програми названих предметів інваріантної частини навчальних 

планів розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України 

www.mon.gov.ua, видані окремими брошурами та опубліковані у фахових 

виданнях. 

«Правознавство» як навчальний предмет у старшій школі має на меті 

формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні 

засоби впорядкування суспільних відносин, вміння використовувати їх у 

практичному житті.  

Цьогоріч у навчальні програми предмета «Правознавство» як рівня 

стандарту, так і профільного рівня внесено зміни.  

Програми посилено освітнім компонентом навчання прав людини 

відповідно до рекомендацій ОБСЄ щодо впровадження підходу, заснованого 

на правах людини, до загальної середньої освіти в Україні 

(соціогуманітарний цикл). Так, у навчальній програмі рівня стандарту у 

відповідних темах виокремлено питання зі сфери навчання прав людини, а 

саме: в темі «Особа, суспільство держава» це питання «Покоління прав 

людини»; у темі «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» це 

питання «Міжнародні стандарти у галузі прав людини: поняття, акти, що їх 

закріплюють», а також уведено практичне заняття «Європейський суд з прав 

людини». 

http://www.mon.gov.ua/


Акцент зроблено на людиноцетричному підході до шкільного 

правознавства як за рахунок тем із галузі прав людини, так і через уведення 

відповідних питань, наприклад, «Основоположні та загальні принципи 

права» (в темі 1 частини 2), «Публічне адміністрування» (в темі 4 частини 3). 

В навчальній програмі «Правознавство» (рівень стандарту) зменшено 

обсяг матеріалу в розділах із теорії держави і права з відповідним 

відображенням цих змін у державних вимогах до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів, переструктуровано зміст окремих тем й уточнено їх назви 

(наприклад, тема «Загальна характеристика житлового та земельного права»).  

Посилено міжкурсові зв'язки між предметами «Правознавство. 

Практичний курс» (9-й клас) та «Правознавство» (рівень стандарту, 10-й 

клас) за рахунок вилучення з програми 10-го класу й винесення на 

повторення (етап актуалізації знань учнів на уроці) правових понять, що 

вивчалися учнями в 9-му класі, наприклад, у темах щодо права, 

правовідносин, правопорушення, юридичної відповідальності, окремих 

галузей права (цивільного, сімейного, трудового, кримінального) тощо. 

Посилено практичне спрямування «Правознавства» як рівня стандарту, 

так і профільного рівня через зменшення питань теоретичного змісту й 

уведення практичних занять (уроків-юридичних практикумів та занять із 

визначеною темою). Такі заняття уявляються уроками застосування правових 

знань, предметних умінь і навичок, де учні індивідуально й взаємодіючи між 

собою (у малих групах) під керуванням учителя розв'язують юридичні задачі, 

відтворюють юридичні процедури, опрацьовують джерела права, ґрунтовно 

характеризують правові явища й процеси тощо. Практичні заняття можуть 

використовуватися вчителем і для тематичного оцінювання учнів. 

Для 10-го класу рівня стандарту таких занять заплановано сім, три з 

яких є юридичними практикумами й передбачають аналіз правових ситуацій 

та розв'язання юридичних задач із тих чи інших галузей права, а чотири є  

тематичними – «Характеристика державного ладу», «Європейський суд з 

прав людини», «Вибори до органів місцевого самоврядування», 

«Особливості права власності неповнолітніх».  

Кількісне співвідношення типів уроків у предметі «Правознавство» 

(рівень стандарту) є таким: на уроки вивчення нового матеріалу відведено 70 

% урочного часу (24,5 год.), на вступну частину та уроки узагальнення й 

повторення – 10 % ( 3,5 год.) та на практичні заняття – 20 % (7 год.).          

 

Математика 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 826 

«Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів» затверджені зміни, щодо розвантаження навчальних 

програм з математики для старшої школи всіх рівнів вивчення цього 

навчального предмету.  

У зв’язку з перевантаженням учнів 11 класів, пов’язаним із надлишком 

навчального матеріалу в 11 класі, а також необхідністю підготовки учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання, було прийнято рішення, щодо 

перенесення частини навчального матеріалу до 10 класу. Мова йде про теми, 

що стосуються границі функції та похідної в курсі алгебри та початків 



аналізу, а також координат у просторі та векторів у курсі геометрії. Для цього 

також укладено окрему таблицю зі змістом навчального матеріалу на 

2016/2017 (перехідний) навчальний рік.  

Також враховано можливість, що навчальні заклади не зможуть 

забезпечити навчальний процес навчальною літературою. В такому випадку 

пропонується вивчати теми в старій послідовності у відповідності до 

рекомендацій програми. Деяких змін також зазнали державні вимоги 

навчальної програми, певним чином послабивши вимоги до учнів. 

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати 

періодичні фахові видання: «Математика в рідній школі», «Математика», 

«Математика в школах України».  

 

Інформатика 

Особливості вивчення інформатики за навчальною програмою 

для учнів 10-11 класів навчальних закладів 

(рівень стандарту) у 2016/17 н.р. 

У 10-та 11 класах (рівень стандарту) вивчення інформатики у 2016/2017 

н.р. буде відбуватися за оновленою навчальною програмою 

(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html), 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 

826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Основною відмінністю програми є скорочення навчального матеріалу, 

укрупнення тематичних годин та осучаснення змісту. Із програми було 

вилучено список рекомендованого програмного забезпечення, так як 

навчальна програма не обмежує використання певних операційних систем і 

програмних чи апаратних платформ. Робота учнів може бути організована в 

середовищі як пропрієтарних операційних систем, так і створених на основі 

ліцензій вільного поширення, з використанням як пропрієтарних, так і вільно 

поширюваних програмних засобів. Відслідкувати усі зміни у програмі можна 

завантаживши порівняльну таблицю 

http://mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/konsultacziyi-z-

gromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2016.html.  

Навчальний предмет «Інформатика» має потужний інструментарій для 

розвитку учнів саме тому, вчитель повинен не тільки забезпечити опанування 

учнями зазначених у програмі вимог до знань та вмінь, а і сприяти 

формуванню навичок ХХІ століття: спільна робота, комунікація, пошук 

інформації, критичне мислення. Особливу увагу потребує добір змісту 

навчальних завдань, що повинен бути тісно пов’язаний із потребами учнів, 

мати застосування у реальному житті, окреслювати перспективи у виборі 

професії. 

 

Географія 

Курс «Соціально-економічна географія світу» у 10 класі 

загальноосвітніх навчальних закладів вивчається протягом 52 годин (1,5 

години на тиждень) та завершує базову географічну освіту школярів. У курсі 

поєднується загальна економічна географія з економіко-географічним 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/konsultacziyi-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2016.html
http://mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/konsultacziyi-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2016.html


країнознавством. Основна мета курсу — продовжити, а для більшості учнів 

— завершити формування знань про географічну картину світу, які 

спираються на положення теорії взаємодії суспільства і природи, відтворення 

і розміщення населення, світового господарства та географічного поділу 

праці, на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів.  

Враховуючи вимоги часу, до навчальної програми для 10 класу були 

внесені зміни, пов’язані з оновленням та удосконаленням її змісту, що 

затверджені наказом МОН України від 14 липня 2015 р.  № 826. Оновлена та 

розвантажена  програма розміщена на офіційному веб-сайті МОН України: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.  

У програмі переглянуто і доопрацьовано «Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів», акцент зроблено на навчальну 

діяльність учнів, результати навчання прописані у формі не тільки 

предметних, але і ключових компетенцій (вміння вчитися, громадянська, 

підприємницька, загальнокультурна, соціальна, здоров’язбережувана, ІКТ). 

Це сприятиме точному розумінню вчителем  того, у якому обсязі та формі 

необхідно навчати і оцінювати навчальні досягнення учнів.  

У змісті «Вступу» вилучено тему «Видатні економ-географи світу». 

Уведено поняття «політична географія» у тему «Політична карта світу» 

з метою кращого розуміння учнями політико-географічних і геополітичних 

процесів, які відбуваються у світі. 

Знайомство зі світовим господарством (Тема 4. Розділ 1. Загальна 

економіко-географічна характеристика світу) завершується вивченням форм 

всесвітніх економічних відносин.   

Реалізуючи зміст Розділу 2. «Регіони і країни світу» (Тема 1.  «Країни 

Європи»), пропонується звернути увагу учнів на особливості та проблеми 

країн Європейського Союзу, позитивні наслідки та ризики вступу України до 

ЄС.  

Завершується вивчення курсу розглядом глобальних проблем людства 

та роллю світової громадськості у їх розв’язанні. 

В оновленій програмі розвантажено також обсяг завдань практичних 

робіт: 

 № 1. «Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в 

основних сферах господарства країн та регіонів світу», виконуючу яку, учні 

будуть давати порівняльну оцінку тільки країн світу (за вибором). 

№ 4. «Порівняльна характеристика господарства головних 

економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу» — змінено тему 

«Порівняльна характеристика господарства США та Канади». 

Значну увагу доцільно приділити впровадженню технологій активного 

навчання, які можуть зацікавити, мотивувати, «переключити» учнів з позиції 

пасивного споживача інформації на активного учасника навчального 

процесу. З цією метою уведено дослідження, тематику яких вибирає учень 

(Тема 4. Світове господарство. Теми:  Від науково-технічної революції до 

інформаційно-технологічної». Транснаціональні корпорації (ТНК) та 

транснаціональні банки). 

Учителям географії слід звернути увагу на назви багатьох географічних 

об’єктів, які відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного 



та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні 

та заборону пропаганди їхньої символіки» від 21.05.2015 р. № 317-VIII  було 

змінено. Необхідно роз’яснити учням основні результати реалізації положень 

цього Закону України та опрацювати перелік найбільших населених пунктів 

України або області, де мешкають учні, назви яких змінено  відповідно до 

цього закону.  

Також особливу увагу слід приділити реформі адміністративно-

територіального устрою в Україні (особливо в контексті утворення нових 

територіальних громад). Для використання в роботі з цієї теми рекомендуємо 

офіційний геоінформаційний портал, який представлений Міністерством 

будівництва та регіонального розвитку України, «Адміністративно-

територіальний устрій України»: http//аtu.minregion.gov.ua. 

Для ефективного процесу навчання необхідною умовою є 

використання підручника, атласів та географічних карт (стінних, 

електронних, контурних тощо). Необхідну інформацію для практичних робіт, 

досліджень, навчальних проектів можна отримати  за картографічними, 

енциклопедичними джерелами та використовуючи інтернет-ресурси, 

наприклад:   https://geografica.net.ua/;http://mugachova.blogspot.com/;

 https://sites.google.com/site;http://geographer.com.ua/ та ін. 

Перелік посібників, що можуть  використовуватися під час вивчення 

географії у школі, постійно оновлюється, друкується у щорічному 

інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та розміщені 

на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua) та 

веб-сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (www.imzo.gov.ua). 

Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та в підготовці 

до уроків з географії вчителям надають науково-методичний журнал 

«Географія та економіка у рідній школі» Міністерства освіти і науки України, 

науково-методичний журнал  «Географія в школах України», науково-

популярний журнал з природничих дисциплін «Колосок», а також газета 

«Краєзнавство. Географія. Туризм».  

 

Фізика 

Для формування предметної й ключових компетентностей учнів у 

процесі навчання фізики треба використовувати такі методи і форми 

організації навчального процесу, завдяки яким забезпечується мотивація 

навчання, стимулювання пізнавального інтересу, розвиток інтелектуальної й 

творчої діяльності учнів, формуються прийоми розумової діяльності, навички 

самооцінки і самоаналізу.  

Предметна компетентність як особистісна характеристика учня 

передбачає реалізацію системи вимог, якими є предметні компетенції: 

знати і розуміти основи фізичного тезаурусу (поняття, величини, 

закони, закономірності, моделі, формули, рівняння) для опису й пояснення 

основних фізичних властивостей та явищ довкілля, засад сучасного 

виробництва, техніки і технологій; 

уміти застосовувати методи наукового пізнання і мати навички 

проведення дослідів, вимірювань, опрацьовувати дані (обчислення, побудова 

https://geografica.net.ua/;http:/mugachova.blogspot.com/
https://sites.google.com/site
http://geographer.com.ua/
http://www.imzo.gov.ua/


графіків), розв’язувати фізичні задачі; використовувати набуті знання в 

повсякденній практичній діяльності; 

виявляти ставлення й оцінювати історичний характер знань з фізики, 

внесок видатних учених, роль і значення знань для пояснення життєвих 

ситуацій, застосування досягнень фізики для розвитку інших природничих 

наук, техніки і технологій, раціонального природокористування та 

запобігання їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище й 

організм людини.  

Одним із ефективних засобів формування компетентностей є проектна 

діяльність. Виконання навчальних проектів передбачає інтегровану 

дослідницьку, творчу діяльність учнів, спрямовану на отримання 

самостійних результатів, під керівництвом учителя. У процесі вивчення того 

чи іншого розділу фізики окремі учні або групи учнів упродовж певного часу 

(наприклад, місяць або семестр) розробляють навчальні проекти. Учитель 

здійснює управління такою діяльністю і спонукає до пошукової діяльності 

учнів, допомагає у визначенні мети та завдань навчального проекту, 

орієнтовних прийомів дослідницької діяльності та пошук інформації для 

розв’язання окремих навчально-пізнавальних задач. Форму подання проекту 

учень обирає самостійно, або разом із учителем. Він готує презентацію 

отриманих результатів і здійснює захист свого навчального проекту. Захист 

навчальних проектів, обговорення й узагальнення отриманих результатів 

відбувається на спеціально відведених заняттях. Оцінювання навчальних 

проектів здійснюється індивідуально, за самостійно виконане учнем 

завдання. Кількість таких оцінювань може бути довільною.  

Розв’язування фізичних задач – ще один дієвий засіб формування 

предметних і ключових компетентностей учнів з фізики. Треба 

підкреслити, що в умовах особистісно орієнтованого навчання важливо 

здійснити відповідний добір фізичних задач, який враховував би пізнавальні 

можливості й нахили учнів, рівень їхньої готовності до такої діяльності, 

розвивав би їхні здібності відповідно до освітніх потреб. За вимогами 

компетентнісного підходу вони повинні бути наближені до реальних умов 

життєдіяльності людини, спонукати до використання фізичних знань у 

життєвих ситуаціях, щоб учні розв’язуючи їх, могли добирати факти й 

знання із різних розділів фізики і суміжних наук для пояснення явища; 

застосовувати фізичні моделі, дослідницькі стратегії; демонструвати рівень 

сформованості інтелектуальних умінь (доводити та обґрунтовувати), а також 

демонструвати готовність застосовувати свої знання в нових ситуаціях; 

встановлювати зв’язок між окремими знаннями й критично оцінювати 

ситуацію; виявляти дослідницькі уміння; оцінювати свої дії і рішення тощо.   

Упровадження компетентнісного підходу зумовлює переосмислення 

технологій контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Контрольно-оцінна діяльність учителя, наразі трансформується з контролю й 

оцінювання предметних знань, умінь і навичок у бік оцінювання 

компетентностей – готовності і здатності учнів застосовувати здобуті знання 

і сформовані навички у своїй практичній діяльності. 

Матеріали для підготовки уроків і занять висвітлено на сторінках 

педагогічної методичної преси: у журналах «Фізика та астрономія в рідній 



школі» (видавництво «Педагогічна преса»), «Фізика в школах України» 

(видавнича група «Основа»), у науково-популярних журналах для школярів – 

«Колосок», «Фізика для допитливих», «Школа юного вченого», «Світ 

фізики», «Країна знань»  тощо. 

У нагоді учителям стануть такі інформаційні ресурси: 

http://www.nas.gov.ua 

http://kyivenergo.ua/shco_take_energoefektivnist 

http://7chudes.in.ua/ 

http://www.expocenter.com.ua/ 

 

Хімія 

Згідно з метою освітньої галузі «Природознавство» та її хімічного 

компонента, визначеною Державним стандартом базової і повної загальної 

середньої освіти, навчання хімії у школі спрямовується на розвиток засобами 

предмета особистості учнів, формування їхньої загальної культури, 

світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих 

здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення. 

Метою навчання хімії є формування засобами навчального предмета 

ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої 

самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, 

вироблення екологічного стилю мислення і поведінки та виховання 

громадянина демократичного суспільства. 

При викладанні хімії в сучасній школі необхідно посилити практичну 

спрямованість змісту хімічної освіти, акцентуючи увагу на вивченні явищ, 

процесів, об’єктів, речовин, з якими стикаються учні у повсякденному житті, 

формувати життєву позицію учнів, їх ціннісну орієнтацію засобами хімії, як 

навчального предмета, шляхом розуміння користі та шкоди продуктів 

хімічного виробництва, промислових хімічних процесів, доцільності 

застосування хімічних продуктів, можливості змінити життя на краще 

завдяки хімічним знанням. Тому формування в учнів правильного уявлення 

про оточуючі їх хімічні речовини – одна з головних задач шкільної хімії, 

розв’язання якої може бути систематично та послідовно організовано 

безпосередньо на уроках хімії. Для більш наочного сприйняття школярами 

конкретних хімічних речовин та явищ необхідно збагатити учнівський 

хімічний експеримент елементами ужиткової хімії. Знання про ужиткову 

хімію знадобляться їм у подальшому житті при використанні речовин і 

матеріалів у повсякденні.  

 Згідно наказів Міністерства освіти і науки кількість годин на тиждень 

для вивчення хімії у 2016/2017 навчальному році: 

10 клас 11 клас 

рівень стандарту 

1 1 

 

Програмне забезпечення вивчення хімії у 2016/2017 навчальному році 

У 2016/2017 навчальному році вивчення хімії здійснюватиметься за 

такими програмами:  

http://www.nas.gov.ua/
http://kyivenergo.ua/shco_take_energoefektivnist
http://7chudes.in.ua/
http://www.expocenter.com.ua/


10-11 класи – «Хімія. Програми для профільного навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, 

профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи» – Тернопіль: 

Мандрівець, 2011. 

Програми, як і раніше, позбавлені жорсткого поурочного поділу. 

Вчителі на власний розсуд можуть обирати послідовність розкриття 

матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка. 

Обласні, районні та міські методичні кабінети не уповноважені 

регламентувати розподіл учителями навчальних годин у межах тем. 

Під час планування вивчення теми вчителям необхідно враховувати 

обов’язкові результати навчання (державні вимоги до загальноосвітньої 

підготовки учнів), що передбачені в кожній темі. Перелік вимог зорієнтує 

вчителя на досягнення мети навчання за кожною темою програми, 

полегшить планування цілей і завдань уроків, дасть змогу виробити 

методичні підходи до проведення навчальних занять, підібрати адекватні 

завдання для поточного оцінювання, контрольних робіт. 

 

Біологія 

У 2016/2017 навчальному році біологія в загальноосвітніх навчальних 

закладах вивчатиметься за такими навчальними програмами: 

10-11 класи – Програми для профільного навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, 

профільний рівень. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с.;   

Програми позбавлені поурочного поділу, вчителі можуть самостійно 

обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої 

теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу, змінювати 

орієнтовну кількість годин, передбачених програмами для вивчення тем або 

розділів, та час проведення шкільних екскурсій, використовуючи для цього 

резервні години або години  навчальної практики. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів 9-11 класів здійснюється 

відповідно до орієнтовних вимог оцінювання, затверджених наказом МОН 

України від 30.08.2011 № 996 «Про затвердження орієнтовних вимог 

оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої 

освіти». 

Чинними залишаються методичні рекомендації щодо організації 

навчально-виховного процесу з біології у 9-11-х класах, з екології у 11-х 

класах залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства 

щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення базових 

дисциплін попередніх років. 

 

Економіка 

У старшій школі економіка як базова дисципліна у 2016/2017 

навчальному році викладається в 11-класах всіх профілів, окрім 

економічного (одна година на тиждень). У 2016/2017 навчальному році 

економіка викладається на профільному рівні у класах економічного 

профілю. Навчання здійснюється за програмами, які знайомі вчителям: 



«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка. 11 

класи. Рівень стандарту, академічний рівень. — 2010»; 

«Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка. 10–11 

клас. Профільний рівень. 2010». (наказ МОН від 28.10.2010 № 102). 

Економіка у 2016/2017 навчальному році в загальноосвітніх навчальних 

закладах на рівні стандарту та академічному рівні вивчається у 11 класах, 

програма розрахована на 35 годин, що охоплюють години вивчення 

матеріалу на уроках, включно з тими, які призначені для виконання 

практичних робіт, та резервний час.  

Для вивчення навчального предмету економіка рекомендовано 

підручники-переможці Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 

11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів:  

Економіка (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас (авт. 

Радіонова І. Ф.), Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011; 

Економіка. (рівень стандарту, академічний рівень), 11 клас (авт.  

Крупська Л. П., Тимченко І. Є., Чорна Т. І.). — Харків: Ранок, 2011. 

 

Предмети художньо-естетичного циклу 

У 2016/2017 навчальному році вивчення предметів художньо-

естетичного циклу здійснюватиметься за такими програмами:  

у 10 – 11-х класах – за програмами «Художня культура» рівню 

стандарту, академічного та профільного рівнів.  

Програми розміщені на офіційному сайті МОН: 

(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html). 

 

Захист Вітчизни 
Не дивіться на Україну, як на землю своїх 
батьків. 

Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. 

І тоді прийдуть зміни… 

Святослав Вакарчук 

У Конституції України визначено, що захист суверенітету і 

територіальної цілісності України є найважливішими функціями держави, 

справою всього українського народу, тому незважаючи на те, чи будуть учні 

проходити військову службу у Військовій організації держави чи ні, до 

захисту своєї Вітчизни вони повинні бути готовими завжди. 

Проблема національної безпеки є однією з ключових у розвитку будь-

якого суспільства. Суспільна система, що нездатна забезпечити власну 

національну безпеку, завжди перебуває на межі ризику свого припинення. 

Метою предмета «Захист Вітчизни» є не тільки необхідність 

теоретичної, практичної, фізичної і психологічної підготовки учнівської 

молоді до захисту Вітчизни і проходження військової служби у Збройних 

Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення 

умов для формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і 

навичок, високої патріотичної свідомості. 

Мета предмета досягається глибоким та осмисленим вивченням 

матеріалу за кількома напрямками, які розподілені на  розділи, кожний з яких 

має свої завдання. 



Відповідно до мети сформовано завдання предмета: 

- підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної 

безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного 

часу;  

- підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших 

військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.   

Навчальний предмет «Захист Вітчизни» є обов'язковим і включається 

до інваріантної частини навчального плану та викладається протягом трьох 

періодів – у 10-11 класах та під час навчально-польових зборів (занять у 

лікувально-оздоровчому закладі). Відповідно до Типових навчальних планів 

для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені 

наказом Міністерства освіти і науки від 29.05.2014 № 657, на вивчення 

предмета у 2016/2017 навчальному році передбачено: 

- у класах з військово-спортивним профільним навчанням – 2 год. 

на тиждень;   

- у класах всіх інших напрямів – 1,5 год. на тиждень. 

Кількість годин може бути збільшена за рахунок варіативної складової 

навчального плану. 

Зміст програмового матеріалу, у залежності від матеріальної бази, 

регіональних особливостей тощо і може бути змінений на 20 відсотків. 

Послідовність вивчення тем учитель предмета «Захист Вітчизни» коригує 

самостійно (в межах року навчання). 

У 2015/2016 навчальному році в рамках всеукраїнського конкурсу  

«Вчитель року – 2016» вперше відбулося педагогічне змагання серед 

учителів навчального предмета «Захист Вітчизни». Здобутий багатющий 

досвід, що потребує поширення.  

Ознайомитися з матеріалами учасників можна за посиланням: 

http://mon.gov.ua/teacher2016/uchasniki-teaher-2016/zahust/ .   

Майстер-класи учасників ІІІ туру - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlGoA1PEos6aGcutEu2NDEomutg9sK

W-n  

Уроки учасників ІІІ туру - 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlGoA1PEos6bGlCcmV_y5bj01vQgDjG

3f  

Детальніше про перебіг Конкурсу можна ознайомитись за посиланням: 

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=teacher-year.  

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до 

використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних 

програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на 

офіційних веб-сайтах Міністерства (www.mon.gov.ua) та Інституту 

модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua).  

Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати 

періодичні фахові видання:  загальнодержавний методично-інформаційний 

журнал «Оборонний вісник» та ін.  

Зокрема у щомісячному виданні Центру військової політики та 

політики безпеки (ЦВППБ) журналі «Оборонний вісник» міститься широкий 

http://mon.gov.ua/teacher2016/uchasniki-teaher-2016/zahust/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlGoA1PEos6aGcutEu2NDEomutg9sKW-n
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlGoA1PEos6aGcutEu2NDEomutg9sKW-n
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlGoA1PEos6bGlCcmV_y5bj01vQgDjG3f
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlGoA1PEos6bGlCcmV_y5bj01vQgDjG3f
http://vippo.org.ua/index.php?pagename=teacher-year
http://www.mon.gov.ua/
http://www.imzo.gov.ua/


спектр інформації військової сфери, яка може використовуватися вчителями і 

учнями загальноосвітніх навчальних закладів під час підготовки та 

проведення уроків з предмета «Захист Вітчизни».  

Особливістю видання є поєднання інформаційних, аналітичних 

матеріалів, новин сектора безпеки і оборони України та за військові 

структури (формування) провідних країн світу.  

Допоміжним матеріалом для вчителів буде тематичний розділ з 

вичерпною, підготовленою профільними фахівцями інформацією, в обсягах 

та змістом навчального матеріалу та періодичністю відповідно до річного 

тематичного плану.  Розділ журналу “Мій погляд”, Internet- сторінка сайту 

ЦВППБ (www.defpol.org.ua) та електронна адреса (е-mail: info@defpol.org.ua) 

відкрита для налагодження зворотного зв’язку з аудиторією читачів, 

обговорення з ними проблемних питань та висвітлення досвіду з питань 

організації військово-патріотичного виховання, а також для надання 

відповідей, що виникатимуть під час підготовки до проведення та 

викладання предмета «Захист Вітчизни». 

На основі визначених головної мети і завдань та відповідно 

Державного стандарту предмет вивчається за трьома змістовими лініями: 

- основи військової справи та військово-патріотичне виховання; 

- основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях; 

- основи медичних знань, надання домедичної допомоги. 

Вивчення предмета «Захист Вітчизни» проводиться окремо для юнаків 

та дівчат (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки 

України від 09.10.2002  № 1/9-444). Поділ класу на групи здійснюється згідно 

наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Нормативів 

наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при 

вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 

20.02.2002 № 128 (додаток 2). Навчальний предмет при цьому в обох 

випадках носить назву «Захист Вітчизни» (з уточненням «Основи медичних 

знань» для дівчат). 

Разом з тим, дівчата, за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, 

опікунів або піклувальників) та відповідно до рішення педагогічної ради 

навчального закладу, можуть навчатися за програмою для юнаків 

(тематичний план №1). Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними 

поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, можуть вивчати 

предмет за програмою для дівчат (тематичний план №1) «Основи медичних 

знань».  

Предмет «Захист Вітчизни» викладається протягом трьох періодів – у 10 і 

11 класах під час навчального року та під час навчально-польових зборів 

(занять у лікувально-оздоровчому закладі). Навчально-польові заняття 

(збори) можна проводити поетапно (по мірі вивчення тем або розділів), у 

кінці першого семестру та навчального року, за рахунок літньої 

практики (10 клас).  

http://www.defpol.org.ua/
mailto:info@defpol.org.ua


Програма для проведення навчально-польових зборів не залежить від 

потижневого навантаження і розрахована на 18 навчальних годин. 

Юнаки вивчають такі розділи: Збройні Сили України на захисті 

Вітчизни; міжнародне гуманітарне право; тактична підготовка; вогнева 

підготовка; статути Збройних Сил України; стройова підготовка; військова 

топографія; прикладна фізична підготовка; військово-медична підготовка; 

основи цивільного захисту.  

Дівчата – основи цивільного захисту; міжнародне гуманітарне право 

про захист цивільного населення; основи медичних знань і допомоги; 

домедична допомога у надзвичайних ситуаціях; допомога хворим та догляд 

за хворими.   

Основи цивільного захисту, як розділ програми,  для групи юнаків і для 

групи дівчат є спільним.  

З метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів 

наприкінці навчального року проводяться навчально-польові заняття (збори), 

у тому числі, з використанням навчально-методичної бази військових частин, 

відповідних кафедр вищих навчальних закладів, військових комісаріатів, 

оборонно-спортивних, військово-оздоровчих таборів, базових навчальних 

закладів, центрів допризовної підготовки тощо. Їх організація і проведення  

планується керівником навчального закладу відповідно до діючих вимог.  

Для більш ефективної організації навчально-польових зборів 

рекомендуємо визначити школи міста (району), на базі яких  

проводитимуться заняття, залучивши до них учнів з інших шкіл, об’єднавши 

їх у навчальні взводи й відділення. 

Урок, як основна організаційна форма предмета «Захист Вітчизни», в 

усіх загальноосвітніх навчальних закладах починається з шикування, 

виконання гімну України, перевірки готовності класу до уроку і тренування 

за тематикою уроку протягом 3-5 хв. На заняттях стосунки між учнями та 

вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин 

між військовослужбовцями Збройних Сил України. 

З метою підвищення протимінної безпеки населення та дітей 

Міністерство освіти і науки рекомендує у загальноосвітніх навчальних 

закладах спланувати цикл уроків та виховних заходів присвячених 

поводженню учнів з вибухонебезпечними предметами на які учні  можуть 

наразитися. Для проведення уроків рекомендовано використовувати 

відеоматеріали з питань протимінної безпеки для загального населення та 

дітей, що розроблені Державною службою з надзвичайних ситуацій, ОБСЄ, 

ЮНІСЕФ та отримали статус соціальної реклами від Національної Ради з 

питань телебачення та радіомовлення. З цими матеріалами можна 

ознайомитись в Інтернеті за посиланнями: 

https://www.dropbox.com/s/6tqoszr2xmiz5lj/Mines.mp4; 

https://www.dropbox.com/s/wra85b4hfpdmagn/mns%20720x576%20low%2003.0

8.14.avi; https://www.dropbox.com/s/z8fz2ktrd2f0nm7/mns%20720x405%2003.0

8.14.mp4. 

Основними функціями оцінювання є контролююча, навчальна, 

діагностична і виховна. При оцінюванні навчальних досягнень з предмета  

«Захист Вітчизни» вчителем оцінюються: якість знань, умінь та навичок 

https://www.dropbox.com/s/6tqoszr2xmiz5lj/Mines.mp4
https://www.dropbox.com/s/wra85b4hfpdmagn/mns%20720x576%20low%2003.08.14.avi
https://www.dropbox.com/s/wra85b4hfpdmagn/mns%20720x576%20low%2003.08.14.avi
https://www.dropbox.com/s/z8fz2ktrd2f0nm7/mns%20720x405%2003.08.14.mp4
https://www.dropbox.com/s/z8fz2ktrd2f0nm7/mns%20720x405%2003.08.14.mp4


учнів; нормативні показники, контрольні вправи (нормативні показники та 

вправи подано у навчальній програмі). Якість виконання нормативів визначає 

рівень індивідуальної підготовки учнів.  

Під час оцінювання рекомендується: 

- здійснювати індивідуальний підхід, тобто створювати для учня 

такі умови, які відповідають особливостям його розвитку, рівню фізичного 

підготовленості, стану здоров’я; 

- конкретизувати завдання, визначеного змістом даного уроку, за 

яке учня буде оцінено; 

- застосовувати гласність оцінки (своєчасно інформувати учня про 

оцінку з коротким аналізом виконання учнем рухової дії); 

- врахувати: особисті досягнення учнів протягом навчального 

року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять 

фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх 

рівнів. 

Під час складання контрольних вправ з прикладної фізичної підготовки 

потрібно врахувати деякі особливості, спрямовані на убезпечення учнів від 

нещасних випадків: 

1. Контрольні вправи складають тільки учні основної медичної 

групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане 

самопочуття та стан здоров’я. 

2. Перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю. 

3. Обов’язкова присутність медичного працівника. 

4. Проведення розминки. 

При здачі заліків та нормативів також мають ураховуватися 

фізіологічні особливості та релігійні погляди учнів.  

Важливими умовами успішності занять з предмета є висока 

дисципліна, організованість, відповідальність учнів.  

Для активізації військово-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах рекомендується вести гурткову роботу відповідного 

напряму. При проведенні такої роботи необхідно керуватися Концепцією 

допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, 

навчальною програмою «Захист Вітчизни», угодою про співробітництво між 

обласним департаментом (управлінням) освіти і науки та обласним 

військовим комісаріатом про спільну діяльність з питань військово-

патріотичного виховання учнівської молоді. 

Вчителям захисту Вітчизни рекомендуємо надавати організаційно-

методичну допомогу та брати участь у проведенні в навчальних закладах 

Уроків мужності (лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 

1/9-412 «Про проведення Уроків мужності»), які стануть фундаментом 

формування у дітей та молоді сучасної національної ідентичності на кращих 

прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками 

Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність 

держави.  

Темами цих уроків мають бути мужність українських військових та 

добровольців, їх вірність Присязі українському народові, готовність віддати 

життя за мир і спокій в Україні, а також героїзм простих українців 



(волонтерів), які з перших днів антитерористичної операції допомагають 

забезпечувати війська захисним спорядженням, ліками, продовольством та, 

не зважаючи на ризик, вивозять із захоплених міст і сіл мирних громадян. 

Варто згадати і про українців, які приймають у себе родини, що вимушені 

покинути свої рідні домівки.  

Лейтмотивом уроків має стати любов до України, самовідданість і 

патріотизм її захисників, активна громадянська позиція українців, особиста 

відповідальність за долю держави.  

Форми проведення Уроків мужності можуть бути різноманітними, на 

вибір навчального закладу: зустрічі з учасниками бойових дій, волонтерами, 

відвідання військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок 

виконання бойових завдань в рамках проведення заходів антитерористичної 

операції та проходять реабілітацію, виступи дитячих творчих колективів, 

написання листів до вояків у рамках Всеукраїнської акції «Лист 

пораненому». 

Всі заходи мають враховувати вікові та психологічні особливості дітей. 

Радимо анонси про проведення Уроків мужності розміщувати на 

офіційних сайтах органів управління освітою, навчальних закладів. 

Безпека під час проведення навчальних занять із предмета «Захист 

Вітчизни» забезпечується їх чіткою організацією, суворим дотриманням 

заходів, що визначаються статутами, курсом стрільб, відповідними 

керівництвами та настановами.  

Керівники навчальних закладів зобов’язані вживати заходів щодо 

попередження загибелі та травмування учнів, встановлювати необхідні 

вимоги безпеки під час роботи з озброєнням та військовою технікою, під час 

здійснення маршу в район занять, проведення занять, стрільб, спеціальних 

занять і робіт, своєчасно доводити ці вимоги до учнів та добиватися їх 

суворого виконання. 

Перед початком занять керівник навчального закладу зобов'язаний  

особисто впевнитись, що для цього створені безпечні умови, учні засвоїли 

вимоги безпеки та мають достатні практичні навички щодо їх виконання.  

Відповідальність за дотримання учнями вимог безпеки на заняттях 

несуть учителі предмета «Захист Вітчизни». 

 

Трудове навчання (технології). Креслення 

Відповідно до типових навчальних планів для загальноосвітніх 

навчальних закладів на вивчення предмета трудове навчання у 2016-2017 

навчальному році відводиться: 

у 10 – 11 класах (незалежно від профілю) – 1 год. на тиждень. 

Вивчення трудового навчання в 2016-2017 навчальному році 

здійснюватиметься за такими навчальними програмами: 

10 – 11 класи - «Технології. 10-11 класи» (авт.: А. Терещук та інші). 

Усі зазначені навчальні програми та програми з креслення розміщено 

на офіційному веб-сайті МОН України 

(http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html). 

Учні старшої школі в 2016-2017 навчальному році незалежно від 

профілю навчання (крім технологічного) освоюють навчальний предмет 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html


технології (трудове навчання). Навчальна програма має модульну структуру і 

складається з двох частин – інваріантної та варіативної. Основою 

інваріантної складової є базовий модуль «Проектні технології у 

перетворюючій діяльності людини». На вивчення базового модуля у 10-11 

класах відводиться по 12 годин. Вивчення другої частини програми 

передбачається в обсязі 20 годин (один варіативний модуль). Модулі слід 

обирати з урахуванням побажань учнів, матеріально-технічної бази 

навчальних шкільних майстерень, фахової підготовленості вчителя. Це дасть 

можливість учням, незалежно від профілю навчання, оволодіти практичними 

технологіями, які викликають зацікавленість. Варіативний модуль для 10 – 11 

класів можна обрати лише один раз у 10 або 11 класах. Варіативні модулі 

мають засвоюватися старшокласниками через проектну діяльність, 

результатом якої є творчий проект.  

Перелік варіативних модулів до навчальної програми «Технології. 10-

11 класи»: 

1. Технологія бісерного плетіння на дротяній основі. 

2. Технологія художнього різьблення по дереву. 

3. Технологія геометричного гострокутного гуцульського 

різьблення. 

4. Основи лісового господарства. 

5. Технологія виготовлення малих архітектурних форм. 

6. Технологія вишивання технікою мережки. 

7. Технологія  художнього набивання на тканині. 

8. Технологія плетіння спицями 

9. Технологія рельєфного різьблення. 

10. Технологія розпису на склі. 

11. Технологія соломоплетіння. 

12. Технологія інкрустації виробів з деревини. 

13. Технологія токарної обробки деревини. 

14. Технологія вишивання стрічками. 

15. Технологія виготовлення м’якої іграшки. 

16. Технологія вишивання шовковими стрічками. 

17. Технологія писанкарства. 

18. Технологія клаптикового шиття (печворк). 

19. Технологія хлібопекарського та кондитерського виробництва. 

20. Технологія об’ємної вишивки. 

21. Технологія виготовлення листівок. 

22. Технологія ниткової графіки. 

23. Технологія художньої обробки деревини випилюванням. 

24. Технологія в’язання гачком. 

25. Технологія дизайну інтер’єру. 

26. Технологія пірографії (випалювання на деревині). 

27. Технологія дизайну шкільних та офісних меблів. 

28. Технологія ручного розпису тканини. 

29. Технологія виготовлення штучних квітів. 

30. Технологія ліплення. 

31. Технологія ручного ткацтва. 



32. Технологія виготовлення подарункових упаковок. 

33. Технологія виготовлення дитячого одягу. 

34. Технологія дизайну предметів інтер’єру. 

35. Об’ємне комп’ютерне моделювання. 

36. Технологія виготовлення виробів із сучасних деревних 

матеріалів. 

37. Технологія аплікації з текстильних матеріалів та фурнітури. 

38. Технологія виготовлення народної ляльки-оберега. 

39. Технологія матчворку (конструювання із сірників). 

40. Технологія вишивання весільних рушників. 

41. Технологія вишивання сорочки. 

42. Технологія вишивання бісером. 

43. Технологія бісерного ткацтва.  

44. Технологія декупажу. 

45. Технологія пошиття швейних виробів (із суцільнокроєним 

рукавом, на основі  

нічної сорочки). 

46. Технологія конструювання та моделювання швейних виробів. 

47. Технологія конструювання жіночого одягу. 

48. Технологія пошиття плечового виробу з капюшоном (за 

журнальною викрійкою). 

49. Технологія пошиття домашнього взуття. 

50. Технологія печворку в’язаного гачком. 

51. Технологія валяння виробів. 

52. Технологія мозаїки по деревині (маркетрі). 

53. Технологія макетування зброї. 

54. Технологія електротехнічних робіт (виготовлення 

електрофікованих виробів). 

55. Технологія довбарства. 

56. Технологія виготовлення виробів із екструдованого 

пінополістеролу. 

57. Технологія художньої в’язі. 

58. Технологія шкіряної пластики. 

59. Технологія ремонту та виготовлення меблів. 

60. Технологія виготовлення штучних приманок для вудіння риби. 

Особливістю технологічного профілю є широкий перелік спеціалізацій, 

за якими може здійснюватися навчання (наказ Міністерства освіти і науки від 

01.10.2008 № 893): 

 Деревообробка. 

 Кулінарія. 

 Основи дизайну. 

 Агровиробництво. 

 Будівництво. Опоряджувальні роботи. 

 Енергетика. 

 Конструювання та моделювання одягу. 

 Легка промисловість. 

 Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів. 



 Металообробка. 

 Основи бджільництва. 

 Технічне проектування. 

 Українська народна вишивка. 

 Художня обробка матеріалів. 

 Швейна справа. 

 Технології сільськогосподарського виробництва. 

За наявності відповідного грифа Міністерства освіти і науки профільне 

навчання може здійснюватися за авторськими програмами з інших, не 

передбачених переліком спеціалізацій. 

У межах технологічного профілю також можлива професійна 

підготовка старшокласників. Наказом Міністерства освіти і науки № 904 від 

23.09.2010 р. затверджено Типові навчальні плани та Типові програми 

професійно-технічного навчання для учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів. Зазначені плани та програми розроблено з метою узгодження 

Державних стандартів професійно-технічної освіти та навчальних планів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Професії, за якими здійснюється професійно-технічне навчання 

відповідно до Типових навчальних планів та Типових програм розділено за 

трьома групами у залежності від кількості годин, що відводиться на їх 

опанування.  

До першої групи відносяться: 

- «Продавець (з лотка,  на ринку)»; 

- «Водій автотранспортних засобів категорії «В»»; 

- «Водій автотранспортних засобів категорії «С»»; 

- «Манікюрниця»; 

- «Штукатур». 

На опанування зазначених професій відводиться до 480 годин 

навчального часу: 6 годин на тиждень в 10 та 11 класах за рахунок 

технологічного профілю (наказ МОН від 27.08. 2010 № 834, додаток 10) та 10 

робочих днів навчальної практики у 10 класі.  

До другої групи відносяться: 

- «Вишивальниця»; 

- «Агент з організації туризму»; 

- «Оператор комп'ютерного набору»; 

- «Різьбяр по дереву та бересту»; 

- Інтегрована професія – «Швачка, Кравець». 

На опанування зазначених професій відводиться до 540 годин 

навчального часу: 6 годин на тиждень в 10 та 11 класах за рахунок 

технологічного профілю та 20 робочих днів навчальної практики у 10 класі.  

До третьої групи відносяться: 

- «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)»; 

- «Касир (на підприємстві, в установі, організації)»; 

- «Перукар (перукар-модельєр)»; 

- «Молодша медична сестра з догляду за хворими»; 

- «Офіціант»; 

- «Секретар-друкарка»; 



- «Слюсар з ремонту автомобілів»; 

- «Столяр будівельний». 

На опанування зазначених професій відводиться до 680 годин 

навчального часу: 6 годин на тиждень в 10 та 11 класах за рахунок 

технологічного профілю, по 2 години на тиждень в 10 та 11 класах за рахунок 

варіативної складової навчальних планів та 20 робочих днів навчальної 

практики у 10 класі.  

Збільшення часу навчальної практики передбачається тільки для 

професійного навчання з метою забезпечення потрібної кількості навчальних 

годин. Збільшення навчальної практики можна уникнути за рахунок 

виділення (збільшення) годин з варіативної складової навчальних планів. 

 

Фізична культура 

Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та 

духовного розвитку учнівської молоді. 

Метою навчального предмета «Фізична культура» є формування в 

учнів стійкої мотивації до збереження і зміцнення свого здоров’я та 

ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя. Предмет надає змогу: 

створити цілісну уяву про вплив занять фізичними вправами на 

розвиток особистості; 

оволодіти технікою рухових дій; 

набути навичок організації та методики проведення найпростіших 

форм занять фізичною культурою;  

сприяти профілактиці шкідливих звичок тощо.  

Заняття фізичною культурою повинні увійти до звички школяра. Рух, 

змагання, самоствердження – природна суть фізичної культури і спорту. 

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних 

закладів у 2016/2017 навчальному році на вивчення предмета «Фізична 

культура» в інваріантній складовій передбачено: 

10-11 класи – 2 години на тиждень. 

При складанні розкладу занять на навчальний рік слід враховувати 

місцеві кліматичні умови, матеріальну базу навчального закладу освіти, 

кадрове забезпечення вчителями фізичної культури тощо. 

Години фізичної культури передбачені усіма варіантами Типових 

навчальних планів і повинні фінансуватися та використовуватися в повному 

обсязі. Вони зазначаються в розкладі уроків, ураховуються в педагогічному 

навантаженні вчителів. Ураховуючи те, що уроки фізичної культури за своїм 

змістом і специфікою забезпечують рухову активність учнів і не вимагають 

надмірного розумового напруження, години їх проведення не враховуються 

при підрахунку гранично допустимого навантаження учнів. Це дає змогу в 

кожному класі повноцінно використовувати усі навчальні години варіативної 

складової Типових навчальних планів, не перевищуючи загального обсягу 

навчального навантаження (сума інваріантної і варіативної складових). 

Розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення 

навчального навантаження протягом тижня, а також доцільне чергування 

протягом дня і тижня предметів природничого і гуманітарного циклів з 



уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ 

здоров’я і фізичної культури.  

У 2016/2017 навчальному році вивчення фізичної культури 

здійснюватиметься за навчальними програмами, які мають відповідний гриф 

Міністерства освіти та науки України. 

Заняття з фізичної культури в навчальних закладах проводяться 

вчителем фізичної культури або особою, яка має спеціальну освіту та 

кваліфікацію: тренер, керівник гуртка, групи, спортивної секції тощо. 

До занять з фізичної культури і спорту допускаються учні, які пройшли 

обов'язковий медичний профілактичний огляд відповідно до Положення про 

медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах, не мають протипоказань щодо стану 

здоров'я, в яких визначені рівень фізичного розвитку і група для занять 

фізичною культурою. 

Присутність учнів на уроках з фізичної культури незалежно від рівня 

фізичного розвитку і групи для занять фізичною культурою, а також 

тимчасово звільнені від занять є обов’язковою. 

Допустиме навантаження на уроці для тих учнів, які за станом здоров'я 

належать до підготовчої або спеціальної груп і відвідують уроки фізичної 

культури, встановлює вчитель фізичної культури. 

Організація медичного обслуговування учнів здійснюється відповідно 

до чинного законодавства. 

Поділ класу на групи дівчат і юнаків під час вивчення предмета в 10-11 

класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється згідно наказу 

Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 (додаток 2).  

Під час планування навчального матеріалу з фізичної культури варто 

зважати на такі об’єктивні фактори як наявність спортивного залу 

(майданчика), інвентарю та обладнання, погодні умови тощо. Правильно 

спланувати навчальну роботу з фізичної культури означає передбачити зміст, 

форми і методи цієї роботи, врахувати вікові, психологічні і статеві 

особливості розвитку учнів, рівень їхніх фізичних якостей і рухових 

здібностей, стан здоров’я тощо. 

Змістове наповнення фізичної культури за програмою навчальний 

заклад формує самостійно з варіативних модулів. Обов’язковим є включення 

засобів теоретичної і загально-фізичної підготовки, які передбачені 

програмою для даного класу до кожного варіативного модуля. У 5-6 класах 

учні мають опанувати 5-6 варіативних модулів, у 7-8 класах – 3-5 модулів, у 

9 класі – 3-4 модулі, 10-11 класах – 2-3 модулі. На опанування всіх модулів 

відводиться приблизно однакова кількість годин. Однак не виключається 

можливість вмотивованого збільшення або зменшення кількості годин на 

вивчення окремих модулів.  

На заняттях з фізичної культури рекомендуємо здійснювати 

особистісно орієнтований підхід до навчання учнів за статевими та 

індивідуальними особливостями фізичного розвитку, а також з урахуванням 

їхніх потреб і нахилів, навчити учнів «слухати» і «оцінювати» свій фізичний 

стан, добирати і використовувати різноманітні засоби свого фізичного 

вдосконалення. 



Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються 

навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення модуля. 

Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення 

визначає вчитель відповідно до календарно тематичного планування.  

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також 

враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; 

ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною 

культурою в позаурочний час; участь у змаганнях усіх рівнів.  

Для попередження нещасних випадків слід дотримуватись вимог 

безпеки під час проведення занять а, особливо, при складанні контрольних 

навчальних нормативів, коли учні виконують вправи з максимальним 

навантаженням. 

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

учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом контрольних 

навчальних нормативів не здійснюється, а також обмежується виконання 

вправ з максимальною інтенсивністю.  

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством 

освіти і науки України до використання в навчальних закладах, зазначено у 

Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних 

посібників, розміщених на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки 

України та Інституту модернізації змісту освіти. 
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