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ВСТУП 

 

Освітня програма КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій 

при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» 

Дніпровської міської ради  розроблена на виконання: 

 - Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»; 

 - постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 

1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти»; 

  - наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 

«Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня»; 

 - наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 

«Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня» (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки 

України від 31.03.2020 № 464).  

Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт 

загальної середньої освіти відповідного рівня. 

Освітня програма базової та повної загальної середньої освіти 

окреслює рекомендовані підходи до планування та організації комплексу 

освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів 

навчання, визначених Державним стандартом базової і повної загальної 

середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 № 1392. 

Освітня програма містить: 

- загальний обсяг навчального навантаження; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF


- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 

- форми організації освітнього процесу, критерії оцінювання; 

 

1. Особливості організації освітнього процесу ліцею 

Комунальний заклад освіти «Дніпровський ліцей інформаційних 

технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся 

Гончара» Дніпровської міської ради - навчальний заклад ІІ - III ступенів з 

профільним навчанням. Ліцензований обсяг – 470 осіб. 

Структура ліцею: 

Освітній рівень Кількість 

класів 

Орієнтовна  

чисельність учнів 

ІІ ступень 

 (5-9 класи) 

7 210 

ІІІ ступень  

(10-11 класи) 

8 240 

Усього 15 

 

450 

 

Типові навчальні плани, за якими розроблено Робочий навчальний 

план закладу : 

Навчальний план для 8—9-х класів складено за Типовою освітньою 

програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою 

наказом МОН від 20.04.2018 № 405 (додаток 8). 

Навчальний план для 10-11-х класів складено за Типовою освітньою 

програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою 

наказом МОН від 20.04.2018 № 408 (таблиця 2,3). 

 Структура 2020-2021  навчального року  

День знань – 01.09.2020 

Свято Останнього дзвоника  - 28.05.2021 

І семестр:  01.09 - 25.12.2020  

ІІ семестр: 11.01 - 28.05.2021 

Осінні канікули:    26.10.2020 – 01.11.2021  

Зимові канікули:   28.12.2020 - 10.01.2021 

Весняні канікули:   29.03.2021 – 04.04.2021 

Організація навчально-виховного процесу протягом дня 

Уроки Тривалість 

уроку  

Тривалість 

перерви, хвилин 

8-11 класи 

1 урок 8.30. - 9.50. 10 

2 урок 10.00. – 11.20. 25 

3 урок 11.45 – 13.05. 15 

4 урок 13.20. – 14.40.  

 



Ліцей працює за семестровою формою навчання, структурою 

навчального року загальноосвітніх навчальних закладів. Кількість класів – 15,  

ліцензований обсяг прийому учнів – 470. П’ятиденний робочий тиждень, 40-

хвилинні спарені уроки. Мова навчання – українська. 

2. Освітня програма ІІ ступеня – базової середньої освіти (8-9 

класи) 

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова 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» відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018      

№ 405 (додаток 8) з навчанням українською мовою. 

Освітня програма окреслює організацію ліцеєм єдиного комплексу 

освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів 

навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної 

середньої освіти, визначає: загальний обсяг навчального навантаження, 

очікувані результати навчання учнів, рекомендовані форми організації 

освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти, вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою 

освітньою програмою. Обсяг навчального навантаження для учнів 8-9-х класів 

закладів загальної середньої освіти складає: 

для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік,  

для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.  

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслює 

навчальний план закладу, який 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. Варіативна складова визначена з урахуванням 

особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб 

учнів, міжнародного співробітництва ліцею та напрямків STEM-освіти.  

Варіативна складова використана на: 

- збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної 

складової,  

- запровадження курсів за вибором,  

Формування варіативної складової відбувається на підставі побажань 

учнів, за навчальними програмами затвердженими Міністерством освіти і 

науки України. Під час розподілу варіативної складової навчального плану 

враховано гранично допустиме навантаження на одного учня, уроки фізичної 

культури при визначенні цього показника не враховувались. 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно до 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). 



 

 

 

 

3. Освітня програма ІІІ ступеня – повної загальної середньої 

освіти (10-11 класи) 

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані 

підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів 

для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених 

Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. 

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної 

середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік:  

для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік, 

для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік. 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено 

у навчальному плані. Навчальний план для 10-11-х класів складено за 

Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ 

ступеня, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408 (таблиця 2,3). 

З 2017 року ЛІТ бере участь в інноваційному освітньому проекті 

всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник» ( науковий керівник проф. 

Завалевський Ю.І.), метою якого є створення інноваційної моделі STEM-

освіти, наукове обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності 

науково-методичних засад її впровадження. 

Використання провідного принципу STEM-освіти — інтеграції — дає 

змогу здійснювати: модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу 

навчального матеріалу предметів природничо-математичного циклу, 

організовувати технологізацію процесу навчання та формування навчальних 

компетентностей якісно нового рівня. Результатом є якісна підготовка 

випускників ліцею наукового спрямування до подальшої освіти, успішного 

працевлаштування та реалізації власних  творчих планів.  

Зміст профільного навчання враховує розподіл учнів за рівнем 

освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями та нахилами,  

створення відповідних профілів, як засобів організації 

диференційованого навчання, що передбачають поглиблене і професійно 

зорієнтоване вивчення курсу споріднених предметів. 

Профільне навчання у 10, 11 класах проводиться за напрямами: 

«Інформаційні технології та програмування». Даний профіль сформувався в 

результаті всеукраїнського експериментального дослідження  «Забезпечення 

наступності між допрофільною, профільною та професійною підготовкою у 

системі ліцей-університет» і успішно реалізується в ЛІТі.  

Побудова власної освітньої траєкторії здобувача освіти реалізується 

через поєднання предметів інваріантної, варіативної складової, курсів за 

вибором, навчання в гуртках МАН та інших позашкільних заняттях, участі у 

всеукраїнських інтелектуальних конкурсах і змаганнях. 



У 10 класі передбачені 3 індивідуальні години на кожного учня для 

виконання курсової роботи, в 11 класі – 10 індивідуальних годин на кожного 

учня  для виконання випускної роботи. 

Під час навчальної практики передбачено вивчення комп’ютерної 

графіки, математичних конструкцій на комп’ютері, інформаційних 

технологій, хмарних сервісів, створення комп’ютерного проекту, проведення 

практикумів з математики та фізики. 

При вивченні української, англійської мов, математики, фізики, 

інформатики передбачено поділ класів на 2 групи, згідно Порядку поділу 

класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах (додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 20.02.2002р. № 128). 

Таблиця розподілу годин навчального плану КЗО «Дніпровський 

ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 

національному університеті імені Олеся Гончара» Дніпровської 

міської ради на 2020-2021 навчальний рік (без поділу на групи) 

4.  

Предмет Кількість годин 

8  9 10 11 

Українська мова 2 2 2 2 

Українська література 2 2 2 2 

Іноземна мова (англійська) 4 4 4 4 

Зарубіжна література 2 2 2 2 

Історія України 1 1 1 1 

Всесвітня історія 1 1 1 1 

Правознавство - 1 - - 

Громадянська освіта - - 1 - 

Економіка - - - 1 

Алгебра 3 3 3 3 

Геометрія  3 3 2 2 

Біологія, екологія 2 2 2 2 

Хімія 2 2 1 1 

Фізика, астрономія 4 4 4 4 

Географія 2 1 1 1 

Інформатика 2 4 6 6 

Основи здоров’я 1 1 - - 

Захист України - - 1 1 

Фізична культура 2 2 2 2 

Німецька мова (факультатив) 2 - - - 

Комп’ютерна графіка   1   

Години на додаткове вивчення 

предметів (геометрія) 

  1 1 

Задачі з параметрами     1 



Спецкурси STEM-

спрямування 

1  2 1 

Всього фінансується 36 36 38 38 

Курсова робота ( 10 клас) – 3 години на кожного учня  

Випускна робота (11 клас) – 10 годин на кожного учня 

 

4. Ключові компетентності 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. 

Ключові компетентності: 

- Спілкування державною мовою 

- Спілкування іноземною мовою 

- Математична компетентність 

- Основні компетентності у природничих науках і технологіях 

- Інформаційно-комунікаційна компетентність 

- Уміння вчитися впродовж життя 

- Ініціативність і підприємливість 

- Соціальна і громадянська компетентності 

- Обізнаність і самовираження у сфері культури 

- Екологічна грамотність і здорове життя  

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності формуються 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.  

Ключові компетентності здобувачів освіти розміщено в Додатку 1. 

 

5. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

Критерії  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів 8-11 класів 

складені на основі:  

Додатка №2   до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222 " Про 

затвердження орієнтовних вимог оцінювання   навчальних досягнень учнів 

із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти", 

Додатка    до листа Міністерства   освіти  і     науки України   від 

11.08.2020 № 1/9-430 "Інструктивно-методичні рекомендації  щодо викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 

навчальному році" 

Закону України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17. 

Оцінювання результатів навчання учнів та їх атестація) відповідно до вимог 



навчальних програм  для 8-9 класів (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas) та навчальних програм для 

10-11класів (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv). 

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти розміщено в 

Додатку 2. 

6. Вимоги до осіб, які продовжують здобуття базової середньої 

освіти в ліцеї:  

базова середня освіта здобувається протягом 5-9 класів, відповідно, учні, 

які вступили до ліцею після 7 класу, продовжують навчатись у 8-9 класах ліцею 

для здобуття базової середньої освіти 

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочати здобуття профільної середньої 

освіти у ліцеї: 

Здобувати профільну середню освіту в ліцеї можуть особи, які завершили 

здобуття базової середньої освіти та пройшли конкурсний відбір до ліцею. 

 

7. Профільна освіта у ліцеї має наукове, академічне 
спрямування навчання на основі поєднання змісту освіти, 
визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого 
вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх 
потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання 
на вищих рівнях освіти.  

 

ДОДАТОК 1 

Ключові компетентності здобувачів освіти  

Українська мова 
 

 Ключові 

компетентності 

Компоненти 

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; 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv


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. 

Навчальні ресурси: текстоцентризм, діалог, дискусія, проект 

щодо ролі державної рідної мови. 

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.  

Навчальні ресурси: перекладні словники, тексти 

українськомовних перекладів літературних творів та оригінали. 

3 

Математична 

компетентність 

 

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. 

Навчальні ресурси: тексти, що містять роздум; текст виступу, у 

якому наявна гіпотеза та її обґрунтування; тексти, у яких наявні 

таблиці, схеми, діаграми тощо. 

4 

Компетентності 

в 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. 

Навчальні ресурси: науково-пізнавальні й навчальні тексти 

природничого та технологічного змісту; аналіз текстів 

(фрагментів) природничо-екологічного змісту, опис 

експерименту, усні / письмові презентації в рамках дослідницьких 

проектів. 

5 

Інформаційно-

цифрова 

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 інформаційно-

комунікаційні 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). 

Навчальні ресурси: дописи в соціальних мережах і коментарі до 

них; інструментальні тексти (алгоритми дій, інструкції тощо); 

план тексту; медійні тексти. 

6 

Уміння вчитися 

впродовж життя 

 

 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності та способи її 

досягнення; планувати й організовувати власну навчальну 

діяльність; читати, використовуючи різні види читання 

(ознайомлювальне, вибіркове, вивчальне та ін.); постійно 

поповнювати власний словниковий запас; 

користуватися різними джерелами довідкової інформації 

(словниками, енциклопедіями, онлайн-ресурсами); 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. 

Навчальні ресурси: довідкова література, зокрема пошукові 

системи; електронні мережеві бібліотеки; інструкції з 

ефективного самонавчання. 



7 

Соціальні та 

громадянські 

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. 

Навчальні ресурси: тексти соціально-політичного змісту;  

інтерактивні технології навчання. 

8 
Підприємливість 

 

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. 

Навчальні ресурси: тексти, які містять моделі ініціативності; 

ділові папери (план роботи, звіт, резюме, заява тощо), 

самопрезентація, зразки реклами. 

9 

Загальнокультур

на грамотність 

 

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. 

Навчальні ресурси: твори мистецтва; тексти, що містять описи 

творів мистецтва; дослідницькі проекти. 

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. 

Навчальні ресурси: тексти, які сприяють гармонізації 

психоемоційного стану; художні твори, які містять моделі 

досягнення соціальної захищеності, кар’єрного зростання. 

 

Історія 
№ 

з/

п 

Ключові 

компетентності 
Компоненти 

1 

Спілкування 

державною (і 

рідною, в разі 

відмінності) 

мовами 

Уміння: доступно і переконливо висловлювати думки, 

використовувати виражальні можливості мови для опису подій 

минулого і сучасності, реагувати мовними засобами на соціальні 

й культурні явища;  

розпізнавати мовні засоби впливу, розрізняти техніки 

переконування та маніпуляції;  

вести аргументовану дискусію на відповідну тематику;  

читати і розуміти перекладені та адаптовані українською 

літературною мовою писемні джерела, авторські публікації на 

історичні й соціально-політичні теми;  

творити українською мовою (усно і письмово) тексти 

історичного та соціального змісту. 

Ставлення: повага до української як державної рідної (у разі 

відмінності) мови, зацікавлення її розвитком, розуміння цінності 

кожної мови;  

критичне сприймання інформації історичного та суспільно-

політичного характеру;  

толерантне ставлення до альтернативних висловлювань інших 

людей. 

Навчальні ресурси: доповідь, виступ, дискусія. 

2 

Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: читати і розуміти науково-популярні публікації та 

художні твори історичного змісту іноземною мовою; знаходити 

потрібну інформацію про світ іноземними мовами;  

створювати іноземною мовою інформацію про минуле й сучасні 

суспільні (зокрема культурні) процеси в Україні; спілкуватися з 

однолітками, які представляють різні країни, для взаємообміну 

знаннями з історії. 

Ставлення: інтерес до історії культурного, економічного й 

суспільно-політичного життя країн регіону, Європи і світу. 

Навчальні ресурси: іншомовні науково-популярні публікації, 

адаптовані художні твори іноземною мовою. 

3 

Математична 

компетентність 

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. 

4 

Основні 

компетентності 

у природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: пояснювати та оцінювати вплив природного 

середовища на життя людини в окремі історичні періоди; 

розкривати зміст і значення господарських, промислових, 

наукових і науково-технічних революцій, вплив на суспільне 

життя технологій, технічних винаходів і наукових теорій. 

Ставлення: сталий інтерес до науково-технічного прогресу та 

здобутків природничих наук;  

визнання цінності природних ресурсів для сьогодення та 

майбутніх поколінь, готовність раціонально їх використовувати в 

повсякденному житті; сміливо реагувати на ризики екологічних 

загроз, долучаючись до громадських акцій на захист природи. 

Навчальні ресурси: матеріали про розвиток природничих наук у 

різні історичні періоди. 

5 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: використовувати цифрові технології для пошуку 

потрібної історичної та соціальної інформації, її нагромадження, 

перевірки і впорядкування; 

 створювати вербальні й візуальні (графіки, діаграми, фільми) 

тексти, мультимедійні презентації та поширювати їх; виявляти 

маніпуляції інформацією соціального та історичного змісту під 

час аналізу повідомлень електронних медіа; виявляти джерела й 

авторів інформації, робити коректні посилання. 

Ставлення: дотримання визначених норм поведінки і моральних 

правил у роботі з соціальною інформацією, зокрема дотримання 

авторського права. 

Навчальні ресурси: публікації на історичну, соціально-

політичну тематику, електронні інформаційні ресурси, цифрові 

бібліотеки. 

6 

Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати власні навчальні цілі в соціальній сфері й 

галузі знань про минуле; аналізувати процес власного навчання, 

відстежувати зміни у сприйнятті інформації; знаходити й 

опрацьовувати джерела соціальної та історичної інформації; 

критично аналізувати й узагальнювати здобуті відомості й 

досвід. 

Ставлення: розуміння соціальної ролі освіти в минулому і тепер, 

відкритість до сталого самонавчання, бажання ділитися знаннями 

з іншими. 

Навчальні ресурси: матеріали, в яких відображено алгоритми 

опрацювання інформації соціального та історичного змісту. 

7 

Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: використовувати досвід пізнання історії для вибору 

дійових життєвих стратегій; виявляти можливості й загрози для 

майбутньої професійної та підприємницької діяльності, 

аналізуючи світовий досвід та уроки минулого; 

працювати для загального добра громади;  

генерувати нові ідеї, оцінювати переваги і ризики, вести 

перемовини, працювати самостійно і в групі;  

планувати, організовувати, реалізовувати індивідуальні чи 

командні проекти (зокрема дослідницько-пошукового характеру), 

представляти їх результати. 



Ставлення: готовність використовувати досвід історії для 

самопізнання й досягнення добробуту;  

усвідомлення важливості дотримання етичних норм 

підприємницької діяльності та потреби розвитку соціально 

відповідального бізнесу;  

зважений підхід до ухвалення рішень, що несуть ризики, 

ґрунтований на досвіді минулого і сучасного соціального життя. 

Навчальні ресурси: біографії історичних постатей, відомих 

підприємців-меценатів, які розвивали українську культуру. 

8 

Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння: критично аналізувати джерела масової інформації для 

протистояння деструктивним і маніпулятивним технікам впливу;  

знаходити переконливі історичні приклади вирішення 

конфліктів; 

 працювати в групі, досягати порозуміння та налагоджувати 

співпрацю, використовуючи власний і чужий, зокрема взятий з 

історії, досвід;  

бути активним і відповідальним членом громадянського 

суспільства, що знає права людини і вміє їх захищати; 

ухвалювати зважені рішення, спрямовані на розвиток місцевої 

громади і суспільства, використовуючи знання з історії та інших 

соціальних дисциплін; 

 ефективно співпрацювати з іншими, ініціювати та реалізовувати 

проекти екологічного, соціального характеру. 

Ставлення: ідентифікування себе як особистості й громадянина 

України; 

 усвідомлення цінності людини (її життя, здоров’я, честі й 

гідності, недоторканності й безпеки); співпереживання за долю 

рідних і близьких, інших осіб, що потребують допомоги і 

підтримки; 

 пошанування досвіду й цінностей власного й інших народів, 

держав, релігій і культур; толерантне сприйняття і ставлення до 

життєвої позиції іншого;  

волонтерство, підтримка громадських проектів та ініціатив. 

Навчальні ресурси: Конституція України, міжнародні правові 

акти, біографії історичних постатей, сучасна публіцистика. 

9 

Обізнаність та 

самовираження 

у сфері 

культури 

Уміння: образно мислити та уявляти;  

інтерпретувати твори мистецтва; розвивати власну національно-

культурну ідентичність у сучасному багатокультурному світі;  

окреслювати основні тенденції розвитку культури в минулому та 

сьогоденні; 

 використовувати мистецькі артефакти для пізнання минулого, 

осмислювати твори мистецтва в історичному контексті; 

 зіставляти досягнення української культури з іншими 

культурами;  

виявляти вплив культури на особу та розвиток цивілізації. 

Ставлення: свідоме збереження і розвиток власної національної 

культури, повага до культур інших народів; відповідальна 

поведінка та піклування про пам’ятки української і світової 

культури;  

відкритість до міжкультурного діалогу. 

Навчальні ресурси: твори мистецтва, творчі проекти, 

інтерактивні заняття в музеях, галереях тощо. 



1

0 

Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: змінювати навколишній світ засобами сучасних 

технологій без шкоди для середовища; 

 уміння надавати допомогу собі й тим, хто її потребує; 

ухвалювати рішення, обмірковуючи альтернативи і прогнозуючи 

наслідки для здоров’я, добробуту і безпеки людини;  

регулярно практикувати фізичну діяльність, демонструвати 

рухові вміння й навички з фізичної культури та використовувати 

їх у різних життєвих ситуаціях. 

Ставлення: відповідальне ставлення до свого здоров’я та 

здоров’я інших людей; 

 дотримання морально-етичних і правових норм, правил 

екологічної поведінки в довкіллі;  

ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до 

потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки людини і 

спільноти, усвідомлення важливості бережливого 

природокористування, відповідальність за власну діяльність у 

природі;  

усвідомлення значення здоров’я для самовираження та 

соціальної взаємодії. 

Навчальні ресурси: соціальні / екологічні проекти; 

 моделювання соціальних ситуацій, зокрема впливу природного 

та техногенного середовища на здоров’я і безпеку людини;  

мультимедійні презентації до проектів щодо добробуту, здоров’я 

і безпеки;  

інформація про історію спортивного руху в Україні. 

 

Математика  
 

 Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 

Спілкування 

державною 

 (і рідною — у 

разі відмінності) 

мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

 міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в 

різних формах (у таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, 

пояснювати і перетворювати тексти математичних задач (усно і 

письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою;  

доречно та коректно вживати в мовленні математичну 

термінологію, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати 

думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; 

поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних 

формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 

властивостей, доведення теорем 

2 

Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: спілкуватися іноземною мовою з використанням 

числівників, математичних понять і найуживаніших термінів; 

ставити запитання, формулювати проблему; зіставляти 

математичний термін чи буквене позначення з його 

походженням з іноземної мови, правильно використовувати 

математичні терміни в повсякденному житті. 



Ставлення: усвідомлення важливості вивчення іноземних мов 

для розуміння математичних термінів та позначень, пошуку 

інформації в іншомовних джерелах. 

Навчальні ресурси: тексти іноземною мовою з використанням 

статистичних даних, математичних термінів 

3 

Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати числовою інформацією, геометричними 

об’єктами на площині та в просторі; встановлювати відношення 

між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, 

культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема 

практичного змісту; 

 будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі 

реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати 

результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних 

задач; використовувати математичні методи у життєвих 

ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку 

технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, 

успішного вивчення інших дисциплін. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, зокрема 

таких, що моделюють реальні життєві ситуації 

4 

Основні 

компетентності у 

природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі і які 

можна розв’язати засобами математики; 

 будувати та досліджувати математичні моделі природних явищ і 

процесів. 

Ставлення: усвідомлення важливості математики як 

універсальної мови науки, техніки та технологій. 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 

ілюструють функціональні залежності результатів впливу 

людської діяльності на природу 

5 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати 

алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі;  

використовувати різні знакові системи;  

знаходити інформацію та оцінювати її достовірність;  

доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її 

отримання;  

усвідомлення важливості ІКТ для ефективного розв’язування 

математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та 

діаграм 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, прогрозувати, ухвалювати оптимальні рішення; 

 використовувати критерії раціональності, практичності, 

ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення;  

аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати;  

використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів 

розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; 

переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; 

позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. 

Навчальні ресурси: задачі підприємницького змісту 

(оптимізаційні задачі) 

8 

Соціальна 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, 

користуючись математичними методами; орієнтуватися в 

широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, 

робити споживчий вибір, спираючись, зокрема, і на математичні 

дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до 

інших незалежно від статків, соціального походження;  

відповідальність за спільну справу;  

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, 

активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. 

Навчальні ресурси: задачі соціального змісту 

9 

Обізнаність і 

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 



1

0 

Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні 

події в державі на основі статистичних даних; враховувати 

правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень;  

розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем 

можуть бути використані для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку математики та екології 

на основі статистичних даних; ощадне та бережливе відношення 

до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання 

санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики 

щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція 

до зловживань алкоголю, нікотину тощо.   

Навчальні ресурси: навчальні проекти, задачі соціально-

економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють 

усвідомленню цінності здорового способу життя 

 

Фізика 
 

 Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 

Спілкування 

державною  

(і рідною — у 

разі відмінності) 

мовами 

Уміння: сприймати пояснення вчителя, розуміти інформацію з 

підручників, посібників й інших текстових та медійних джерел 

державною/рідною мовою; усно й письмово тлумачити фізичні 

поняття, факти, явища, закони, теорії; представляти текстову 

інформацію в іншому вигляді; описувати (усно чи письмово) 

етапи проведення фізичного експерименту, використовуючи 

арсенал мовних засобів (терміни, поняття тощо); складати план 

виступу, будувати відповідь, готувати реферат, повідомлення; 

обговорювати проблеми природничого змісту, брати участь у 

дискусії. 

Ставлення: усвідомлення потреби вільного володіння 

державною мовою для грамотного висловлювання власної 

думки, особистісного розвитку, здійснення навчальної та 

професійної діяльності; розуміння значущості внеску учених-

фізиків, зокрема українських, у розвиток світової науки; 

прагнення до самовдосконалення, збагачення, поповнення та 

систематичного вживання української природничо-наукової 

термінологічної лексики. 

Навчальні ресурси: навчальні, науково-популярні, художні 

тексти та медійні матеріали, твори мистецтва, що містять описи 

фізичних явищ; дослідницькі проекти міжпредметного змісту 

2 

Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: використовувати іншомовні навчальні та науково-

популярні джерела для отримання інформації фізичного й 

технічного змісту, самоосвіти та саморозвитку; 

розуміти фізичні поняття та найуживаніші терміни іноземною 

мовою, використовувати їх в усних чи письмових текстах; 

описувати природничі проблеми іноземною мовою; 

спілкуватися на тематичних міжнародних форумах та у 

соціальних мережах із співрозмовниками з інших країн. 

Ставлення: зацікавленість інформацією фізичного й технічного 

змісту іноземною мовою; розуміння глобальності екологічних 



проблем і прагнення долучитися до їх вирішення, зокрема й за 

посередництвом іноземної мови 

Навчальні ресурси: довідкова література, онлайнові 

перекладачі, іншомовні сайти, статті з Вікіпедії іноземними 

мовами, іноземні підручники і посібники 

3 

Математична 

компетентність 

Уміння: застосовувати математичні методи для опису, 

дослідження фізичних явищ і процесів, розв’язування фізичних 

задач, опрацювання та оцінювання результатів експерименту; 

розуміти й використовувати математичні методи для аналізу та 

опису фізичних моделей реальних явищ і процесів. 

Ставлення: усвідомлення важливості математичного апарату 

для опису та розв’язання фізичних проблем і задач. 

Навчальні ресурси: завдання на виконання розрахунків, 

алгебраїчних перетворень, побудову графіків, малюнків, аналіз і 

представлення результатів експериментів та лабораторних робіт, 

обробка статистичної інформації, інформації наведеної в 

графічній, табличній й аналітичній формах 

4 

Основні 

компетентності у 

природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: пояснювати природні явища і технологічні процеси; 

використовувати знання з фізики для вирішення завдань, 

пов’язаних із реальними об’єктами природи і техніки; 

за допомогою фізичних методів самостійно чи в групі 

досліджувати природу. 

Ставлення: відповідальність за ощадне використання 

природних ресурсів; готовність до вирішення проблем, 

пов’язаних зі станом довкілля; оцінка значення фізики та 

технологій для формування цілісної наукової картини світу, 

сталого розвитку. 

Навчальні ресурси: навчальні проекти, конструкторські 

завдання, фізичні задачі, ситуативні вправи щодо дослідження 

стану довкілля, ощадного використання природних ресурсів 

тощо, відвідування музеїв науки й техніки 

5 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

 

 

Уміння: визначати можливі джерела інформації, відбирати 

необхідну інформацію, оцінювати, аналізувати, перекодовувати 

інформацію; використовувати сучасні пристрої для отримання, 

опрацювання, збереження, передачі та представлення 

інформації; використовувати сучасні цифрові технології і 

пристрої для вивчення фізичних явищ, для обробки результатів 

експериментів, моделювання фізичних явищ і процесів; 

дотримуватися правил безпеки в мережах та мережевого 

етикету. 

Ставлення: ціннісні орієнтири у володінні навичками роботи з 

інформацією, сучасною цифровою технікою; дотримання 

авторського права, етично-моральних принципів поводження з 

інформацією. 

Навчальні ресурси: освітні цифрові ресурси, навчальні 

посібники 

6 

Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: ставити перед собою цілі й досягати їх, вибудовувати 

власну траєкторію розвитку впродовж життя; планувати, 

організовувати, здійснювати, аналізувати та коригувати власну 

навчально-пізнавальну діяльність; застосовувати набуті знання 

для оволодіння новими, для їх систематизації та узагальнення. 



Ставлення: ціннісні орієнтири у володінні навчально-

пізнавальними навичками, допитливість і спостережливість, 

готовність до інновацій; 

позитивне емоційне сприйняття власного розвитку, отримання 

задоволення від інтелектуальної діяльності. 

Навчальні ресурси: дидактичні засоби 

7 

Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: застосовувати фізичні знання для генерування ідей та 

ініціатив щодо проектної, конструкторської та винахідницької 

діяльності, для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із 

матеріальними й енергетичними ресурсами; прогнозувати вплив 

фізики на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва; 

оцінювати можливість застосування набутих знань з фізики в 

майбутній професійній діяльності, для ефективного вирішення 

повсякденних проблем; оцінювати власні здібності щодо вибору 

майбутньої професії, пов’язаною з фізикою чи технікою; 

економно й ефективно використовувати сучасну техніку, 

матеріальні ресурси; ефективно організовувати власну 

діяльність. 

Ставлення: ціннісне ставлення до фізичних знань, результатів 

власної праці та праці інших людей; усвідомлення необхідності 

виваженого підходу до вибору професії, оцінка власних 

здібностей; ініціативність, працьовитість, відповідальність як 

запорука результативності власної діяльності; прагнення досягти 

певного соціального статусу, зробити внесок до економічного 

процвітання держави. 

Навчальні ресурси: приклади успішних бізнес-проектів у галузі 

новітніх технологій (мікроелектроніка, нанотехнології, космічна 

техніка, електромобілі тощо), навчальні екскурсії на 

високотехнологічні підприємства, зустрічі з успішними 

підприємцями 

8 

Соціальна й 

громадянська 

компетентності 

Уміння: займати активну та відповідальну громадянську 

позицію в учнівському колективі, самоврядуванні школи, серед 

мешканців селища, мікрорайону тощо;  активно працювати в 

групах, розподіляти ролі, оцінювати вклад власний та інших, 

приймати виважені рішення, які сприятимуть розв’язанню 

досліджуваної проблеми чи завдання, важливих для даного 

освітнього середовища, учнівського колективу; 

ефективно співпрацювати в команді над реалізацією навчальних 

дослідницьких проектів у галузі «Природознавство», залучаючи 

родину та іншу спільноту; визначати особистісні якості відомих 

учених-фізиків, що свідчать про їхню громадянську позицію, 

моральні якості. 

Ставлення: усвідомлення себе громадянином України; 

громадянська відповідальність за стан розвитку місцевої 

громади, країни; толерантне ставлення до точки зору іншої 

особи; оцінювання внеску українських та іноземних учених-

фізиків і винахідників у суспільний розвиток; 

розуміння відповідальності за використання досягнень фізики 

для безпеки суспільства. 

Навчальні ресурси: робота в групах, проекти та інші види 

навчальної діяльності  



9 

Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: використовувати знання з фізики під час реалізації 

власних творчих ідей; виявляти фізичні явища та процеси у 

творах мистецтва. 

Ставлення: усвідомлення причетності до національної й 

світової культури через вивчення природничих наук і мистецтва; 

розуміння гармонійної взаємодії людини і природи. 

Навчальні ресурси: твори мистецтва 

1

0 

Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: застосовувати набуті знання та навички для збереження 

власного здоров’я та здоров’я інших; дотримуватися правил 

безпеки життєдіяльності під час виконання навчальних 

експериментів, у надзвичайних ситуаціях природного чи 

техногенного характеру; визначати причинно-наслідкові зв’язки 

впливу сучасного виробництва, життєдіяльності людини на 

довкілля; аналізувати проблеми довкілля, визначати способи їх 

вирішення, брати участь у практичній реалізації цих проектів; 

оцінювати позитивний потенціал та ризики використання 

надбань фізики, техніки і технологій для добробуту людини й 

безпеки довкілля. 

Ставлення: готовність брати участь у природоохоронних 

заходах; самооцінка та оцінка поведінки інших стосовно 

можливих ризиків для здоров’я; ціннісне ставлення до власного 

здоров’я та здоров’я інших людей, до навколишнього 

середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та 

безпеки; усвідомлення важливості ощадного 

природокористування, потенціалу фізичної науки щодо 

збереження довкілля. 

Навчальні ресурси: навчальні проекти 

здоров’язбережувального та екологічного спрямування 

 

Хімія 

 Ключова 

компетентність 

Предметний зміст ключової компетентності і навчальні 

ресурси для її формування 

1 

Спілкування 

державною 

(і рідною у разі 

відмінності) 

мовою 

 

Уміння: використовувати в мовленні хімічні терміни, поняття, 

символи, сучасну українську наукову термінологію і 

номенклатуру; формулювати відповідь на поставлене запитання; 

аргументовано описувати хід і умови проведення хімічного 

експерименту; обговорювати результати дослідження і робити 

висновки; брати участь в обговоренні питань хімічного змісту, 

чітко, зрозуміло й образно висловлювати свою думку; складати 

усне і письмове повідомлення на хімічну тему, виголошувати 

його. 

Ставлення: цінувати наукову українську мову; 

критично ставитись до повідомлень хімічного характеру в 

медійному просторі; популяризувати хімічні знання. 

Навчальні ресурси: підручники і посібники, науково-популярна 

і художня література, електронні освітні ресурси;  навчальні 

проекти та презентування їхніх результатів.  

2 

Спілкування 

іноземними 

мовами 

 

Уміння: читати й розуміти іншомовні навчальні й науково-

популярні тексти хімічного змісту;  створювати тексти 

повідомлень із використанням іншомовних джерел;  читати 

іноземною мовою і тлумачити хімічну номенклатуру;  



пояснювати хімічну термінологію іншомовного походження. 

Ставлення: цікавитись і оцінювати інформацію хімічного змісту 

іноземною мовою; обговорювати деякі питання хімічного змісту 

із зацікавленими носіями іноземних мов. 

Навчальні ресурси: медійні і друковані джерела іноземною 

мовою. 

2 

Математична 

компетентність 

 

Уміння: застосовувати математичні методи для розв‘язування 

завдань хімічного характеру; використовувати логічне мислення, 

зокрема, для розв’язування розрахункових і експериментальних 

задач, просторову уяву для складання структурних формул і 

моделей речовин; будувати і тлумачити графіки, схеми, діаграми, 

складати моделі хімічних сполук і процесів. 

Ставлення: усвідомлювати необхідність математичних знань для 

розв’язування наукових і хіміко-технологічних проблем. 

Навчальні ресурси: навчальні завдання на виконання обчислень 

за хімічними формулами і рівняннями реакцій;  

представлення інформації в числовій чи графічній формах за 

результатами хімічного експерименту та виконання навчальних 

проектів. 

3 

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 і 

хімічних властивостей;  

виконувати експериментальні завдання і проекти, 

використовуючи знання з інших природничих предметів; 

використовувати за призначенням сучасні прилади і матеріали; 

визначати проблеми довкілля, пропонувати способи їх 

розв’язування;  

досліджувати природні об'єкти. 

Ставлення: усвідомлювати значення природничих наук для 

пізнання матеріального світу; наукове значення основних 

природничо-наукових понять, законів, теорій, внесок видатних 

учених у розвиток природничих наук; 

оцінювати значення природничих наук і технологій для сталого 

розвитку суспільства; 

висловлювати судження щодо природних явищ із погляду 

сучасної природничо-наукової картини світу. 

Навчальні ресурси: навчальне обладнання і матеріали, засоби 

унаочнення;  

міжпредметні контекстні завдання;  

інформаційні й аналітичні матеріали з проблем стану довкілля, 

ощадного використання природних ресурсів і синтетичних 

матеріалів; 

інформаційні матеріали про сучасні досягнення науки і техніки. 

4 

Інформаційно- 

цифрова 

компетентність 

 

Уміння: використовувати сучасні пристрої для добору хімічної 

інформації, її оброблення, збереження і передавання;  

створювати інформаційні продукти хімічного змісту. 

Ставлення: критично оцінювати хімічну інформацію з різних 

інформаційних ресурсів; 



дотримуватись авторського права, етичних принципів 

поводження з інформацією; 

усвідомлювати необхідність екологічних методів та засобів 

утилізації цифрових пристроїв. 

Навчальні ресурси: електронні освітні ресурси; 

віртуальні хімічні лабораторії.  

 

Уміння вчитися 

впродовж життя 

 

Уміння: організовувати самоосвіту з хімії: визначати мету, 

планувати, добирати необхідні засоби;  

спостерігати хімічні об'єкти та проводити хімічний експеримент;  

виконувати навчальні проекти хімічного й екологічного змісту.  

Ставлення: виявляти допитливість щодо хімічних знань; 

прагнути самовдосконалення; 

осмислювати результати самостійного вивчення хімії; 

розуміти перспективу власного розвитку упродовж життя, 

пов'язаного із хімічними знаннями. 

Навчальні ресурси: медійні джерела, дидактичні засоби 

навчання. 

5 

Ініціативність і 

підприємливість 

 

Уміння: виробляти власні цінності, ставити цілі, діяти задля 

досягнення їх, спираючись на хімічні знання; 

залучати партнерів до виконання спільних проектів з хімії; 

виявляти ініціативність до роботи в команді, генерувати ідеї, 

брати відповідальність за прийняття рішень, вести діалог задля 

досягнення спільної мети під час виконання хімічного 

експерименту і навчальних проектів. 

Ставлення: вірити в себе, у власні можливості; 

виважено ставитися до вибору майбутнього напряму навчання, 

пов’язаного з хімією; 

бути готовими до змін та інновацій. 

Навчальні ресурси: література про успішних винахідників і 

підприємців;  

зустрічі з успішними людьми;  

бізнес-тренінги, екскурсії на сучасні підприємства. 

6 

Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

 

Уміння: співпрацювати з іншими над реалізацією соціально 

значущих проектів, що передбачають використання хімічних 

знань;  

працювати в групі зацікавлених людей, співпрацювати з іншими 

групами, залучати ширшу громадськість до розв’язування 

проблем збереження довкілля. 

Ставлення: виявляти патріотичні почуття до України, любов до 

малої батьківщини; 

дотримуватись загальновизнаних моральних принципів і 

цінностей; 

бути готовими відстоювати ці принципи і цінності; 

виявляти зацікавленість у демократичному облаштуванні 

оточення й екологічному облаштуванні довкілля; 

оцінювати необхідність сталого розвитку як пріоритету 

міжнародного співробітництва; 

шанувати розмаїття думок і поглядів;  

оцінювати й шанувати внесок видатних українців, зокрема 

вчених-хіміків, у суспільний розвиток. 

Навчальні ресурси: навчальні проекти, тренінги. 



 

Біологія 

1 

Спілкування 

державною (і 

рідною у разі 

відмінності) 

мовами 

Уміння: усно й письмово тлумачити біологічні поняття, факти, 

явища, закони, теорії; 

описувати (усно чи письмово) експеримент, послуговуючись 

багатим арсеналом мовних засобів — термінами, поняттями 

тощо; 

обговорювати проблеми біологічного змісту. 

Ставлення: усвідомлення значущості здобутків біологічної 

науки, зокрема пошанування досягнень українських учених; 

прагнення до розвитку української біологічної термінологічної 

лексики. 

Навчальні ресурси: навчальні, науково-популярні, художні 

тексти про природу, дослідницькі проекти в галузі біології, усні / 

письмові презентації їх результатів 

7 

Обізнаність та 

самовираження у 

сфері культури 

 

Уміння: використовувати сучасні хімічні засоби і матеріали для 

втілення художніх ідей і виявлення власної творчості; 

пояснювати взаємозв’язок мистецтва і хімії.  

Ставлення: цінувати вітчизняну і світову культурну спадщину, 

до якої належать наука і мистецтво. 

Навчальні ресурси: твори образотворчого мистецтва, музичні й 

літературні твори як ілюстрації до вивчення хімічних явищ;  

контекстні завдання;  

синхроністична таблиця. 

 

 

8 

Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі і 

її цілісність;  

використовувати хімічні знання для пояснення користі і шкоди 

здобутків хімії і хімічної технології для людини і довкілля; 

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; 

брати участь у реалізації проектів, спрямованих на поліпшення 

стану довкілля завдяки досягненням хімічної науки; 

дотримуватися правил екологічно виваженої поведінки в 

довкіллі. 

Ставлення: підтримувати й утілювати на практиці концепцію 

сталого розвитку суспільства; 

розуміти важливість гармонійної взаємодії людини і природи; 

відповідально й ощадно ставитися до використання природних 

ресурсів як джерела здоров’я і добробуту та безпеки людини і 

спільноти; 

оцінювати екологічні ризики і бути готовим до розв‘язування 

проблем довкілля, використовуючи знання з хімії. 

Навчальні ресурси: навчальні проекти; якісні й кількісні задачі 

екологічного змісту. 



2 

Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: використовувати іншомовні навчальні джерела для 

отримання інформації біологічного змісту; 

описувати іноземними мовами, аналізувати та оцінювати роль 

природних явищ у сучасному світі, доречно використовувати 

біологічні поняття та найуживаніші терміни в усних чи 

письмових текстах, читати й тлумачити біологічну номенклатуру 

й термінологію іноземною мовою; 

описувати біологічні проблеми. 

Ставлення: зацікавленість інформацією біологічного 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 іншомовної вікіпедії, 

іноземні підручники та посібники 

3 
Математична 

компетентність 

Уміння: застосовувати математичні методи для розв’язання 

біологічних проблем, розуміти й використовувати математичні 

моделі природних явищ і процесів. 

Ставлення: усвідомлення варіативності математичних методів у 

розв’язанні біологічних проблем і задач. 

Навчальні ресурси: завдання на виконання розрахунків, аналіз 

та представлення статистичної інформації, поданої в графічній 

формі, наприклад щодо статево-вікової будови популяцій 

4 

Основні 

компетентності у 

природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: пояснювати явища в живій природі, використовуючи 

наукове мислення; 

самостійно чи в групі досліджувати живу природу, аналізувати й 

визначати проблеми довкілля; 

оцінювати значення біології для сталого розвитку. 

Ставлення: відповідальність за ощадне використання 

природних ресурсів, екологічний стан у місцевій громаді, в 

Україні та світі; 

готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом довкілля. 

Навчальні ресурси: біологічні задачі, ситуативні вправи щодо 

вирішення проблем стану довкілля, біорізноманіття, ощадного 

використання природних ресурсів тощо 

5. 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: використовувати сучасні цифрові технології та пристрої 

для спостереження за довкіллям, явищами й процесами живої 

природи; 

створювати інформаційні продукти (мультимедійна презентація, 

блог тощо) природничого спрямування; 

шукати, обробляти та зберігати інформацію біологічного 

характеру, критично оцінюючи її. 

Ставлення: дотримання авторського права, етичних принципів 

поводження з інформацією; 

усвідомлення необхідності екологічних методів та засобів 

утилізації цифрових пристроїв. 

Навчальні ресурси: комп’ютерні експерименти на основі 

інформаційних моделей 

6. 
Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: організовувати й оцінювати свою навчально-

пізнавальну діяльність, зокрема самостійно чи в групі планувати 

й проводити спостереження та експеримент, ставити перед 



собою цілі й досягати їх, вибудовувати власну траєкторію 

розвитку впродовж життя. 

Ставлення: допитливість і спостережливість, готовність до 

інновацій. 

Навчальні ресурси: Біологічна література, довідкова система 

програмних засобів 

7. 
Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати ідеї й ініціативи щодо проектної та 

винахідницької діяльності, ефективного використання 

природних ресурсів; 

прогнозувати вплив біології на розвиток технологій, нових 

напрямів підприємництва; 

зменшувати ризики й використовувати можливості для 

створення цінностей для себе та інших; 

керувати групою (надихати, переконувати й залучати до 

діяльності, зокрема природоохоронної чи наукової). 

Ставлення: проактивність, відповідальність за ухвалення 

виважених рішень щодо діяльності в довкіллі, під час реалізації 

проектів і дослідницьких завдань. 

Навчальні ресурси: біографії відомих учених — організаторів 

виробництв (Луї Пастер), бізнес-плани, екскурсії на новітні 

біотехнологічні підприємства, зустрічі з успішними 

підприємцями 

8. 

Соціальна і 

громадянська 

компетентності 

Уміння: працювати в команді під час виконання біологічних 

дослідів і проектів, оцінювати позитивний потенціал та ризики 

використання надбань біологічної науки для добробуту людини і 

безпеки довкілля. 

Ставлення: відвага відстоювати власну позицію щодо 

ухвалення рішень у справі збереження і 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; пошанування внеску 

кожного кожної в досягнення команди. 

Навчальні ресурси: кооперативне навчання, партнерські 

технології, проекти 

9. 

Обізнаність і 

самовираження 

у сфері культури 

Уміння: використовувати природні матеріали та засоби для 

втілення художніх ідей, пояснювати підґрунтя мистецтва з 

біологічної точки зору (фізіологія зору, слуху, смаку, нюху 

тощо). 

Ставлення: усвідомлення причетності до національної та 

світової культури через вивчення біології й мистецтва; розуміння 

гармонійної взаємодії людини й природи. 

Навчальні ресурси: музичні твори для вивчення акустики й 

фізіології слуху, опорно-руховий апарат і балет, поезія як 

ілюстрація до вивчення явищ і процесів природи, твори 

образотворчого мистецтва і фізіологія зору, особливості вищої 

нервової діяльності 



1

0. 

Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: 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. 

Навчальні ресурси: екологічні проекти, розрахункові завдання, 

наприклад, розрахунок економії сімейного бюджету за умови 

раціонального харчування 

 

Інформатика 
 Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 

Спілкування 

державною (і 

рідною у разі 

відмінності) 

мовами 

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- Розкривається у змісті предмета 



цифрова 

компетентність 

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 

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 

1

0 

Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Розкривається через наскрізну змістову лінію 

 

Географія 

1. 

Спілкування 

державною (і 

рідною у разі 

відмінності) 

мовами 

Уміння: усно й письмово тлумачити географічні поняття, факти, 

явища, закони, теорії; описувати (усно чи письмово) географічні 

об’єкти, процеси, явища, послуговуючись багатим арсеналом 

мовних засобів – термінами, поняттями тощо; обговорювати 

проблеми географічного змісту глобального та регіонального 

рівня. 

Ставлення: усвідомлювати значущість здобутків географічної 

науки, зокрема пошанування досягнень українських учених; 

прагнення до розвитку української термінологічної лексики в 

системі географічних наук.  

Навчальні ресурси: навчальні, науково-популярні, художні 

тексти про природу, дослідницькі проекти в галузі географії, усні 

/ письмові презентації їх результатів. 

2. 

Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: використовувати іншомовні навчальні джерела для 

отримання інформації географічного змісту; описувати 

іноземними мовами, аналізувати та оцінювати роль природних 

явищ у сучасному світі, доречно використовувати географічні 

поняття та найуживаніші терміни в усних чи письмових текстах, 



читати та тлумачити географічну термінологію іноземною 

мовою. 

Ставлення: зацікавленість інформацією географічного змісту 

іноземною мовою; розуміння глобальних проблем людства і 

прагнення долучитися до їх розв’язання, зокрема й з допомогою 

іноземних мов. 

Навчальні ресурси: довідкова література, онлайнові 

перекладачі, іншомовні сайти, статті з іншомовної вікіпедії, 

іноземні підручники і посібники. 

3. 
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.  

Навчальні ресурси: завдання на виконання обчислень, аналіз та 

обробка статистичної інформації, поданої в різних формах 

(картографічній, табличній, графічній). 

4. 

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 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; 

Навчальні ресурси: географічні задачі, ситуативні вправи щодо 

розв’язання проблем стану довкілля, біорізноманіття, ощадного 

використання природних ресурсів тощо. 

5. 

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. 

Навчальні ресурси: електронні картографічні джерела, 

електронні посібники, збірники задач, тести тощо. 

6. 
Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: організовувати й оцінювати свою навчально-

пізнавальну діяльність, зокрема самостійно чи в групі планувати 

і проводити спостереження або експерименти, реалізовувати 

проекти, ставити перед собою цілі і досягати їх, вибудовувати 

власну траєкторію розвитку впродовж життя.  

Ставлення: допитливість і спостережливість, готовність до 

інновацій.  

Навчальні ресурси: довідкова система програмних засобів. 



7. 
Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати ідеї й ініціативи щодо проектної 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 проектів і 

дослідницьких завдань.  

Навчальні ресурси: сайти підприємств, установ, організацій, 

екскурсії на сучасні підприємства, зустрічі з успішними 

представниками бізнесу. 

8. 

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. 

Навчальні ресурси: географічні задачі, Інтернет-ресурси, 

посібники. 

9. 

Обізнаність та 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: фіксувати унікальні об’єкти, явища та ландшафти 

Землі, їх естетичне значення, використовувати природні 

матеріали і засоби для втілення художніх ідей, пояснювати 

географічне підґрунтя відображення природи у творах 

мистецтва.  

Ставлення: усвідомлення причетності до національної і світової 

культури через вивчення географії і мистецтва; розуміння 

гармонійної взаємодії людини і природи.  

Навчальні ресурси: літературні, музичні та образотворчі твори. 

10. 

Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: працювати в команді під час реалізації географічних 

проектів, 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. 

Навчальні ресурси: кооперативне навчання, партнерські 

технології, проекти. 

 

Іноземні мови 
 Ключові 

компоненти 

 

1. 
Спілкування 

державною (і 

Уміння: використовувати українознавчий компонент в усіх 

видах мовленєвої діяльності; 



рідною у разі 

відмінності) 

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, 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 інформаційно- 

комунікаційних технологій;  

застосовувати ІКТ для пошуку, обробки, аналізу та підготовки 

інформації відповідно до поставлених завдань.  

Ставлення: готовність дотримуватись авторських прав та 

мережевого етикету. 

6. 
Уміння вчитися 

упродовж життя 

Уміння: визначати комунікативні потреби та цілі під час 

вивчення іноземної мови; 

використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення 

мови відповідно до власного стилю навчання; самостійно 

працювати з підручником, шукати нову інформацію з різних 

джерел та критично оцінювати її; організовувати свій час і 

навчальний простір; 

оцінювати власні навчальні досягнення. 

Ставлення: сміливість у спілкуванні іноземною мовою; 

подолання власних мовних бар’єрів; • відповідальність за 

результати навчально-пізнавальної діяльності; 

 наполегливість;  

внутрішня мотивація та впевненість в успіху. 

7. 
Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: ініціювати усну, писемну, зокрема онлайн взаємодію 

іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої 

проблеми;  

генерувати нові ідеї, переконувати в їх доцільності та 

об’єднувати однодумців задля втілення цих ідей у життя; • 



презентувати себе і створювати тексти (усно і письмово) 

іноземною мовою, які сприятимуть майбутній кар’єрі.  

Ставлення: дотримання етичної поведінки під час розв’язання 

життєвих проблем; 

комунікабельність та ініціативність; 

ставлення до викликів як до нових можливостей; 

відкритість до інновацій;  

креативність 

8. 

Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння: формулювати власну позицію; 

співпрацювати з іншими 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; 

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 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. 

 

Зарубіжна література  

 Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 

Спілкування 

державною (і 

рідною — у разі 

відмінності) 

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. 

Навчальні ресурси: текстоцентризм; дискусія, дебати, діалог 



2 

Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: читати 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. 

Навчальні ресурси: зіставлення текстів українських перекладів 

літературних творів та оригіналів 

3 

Математична 

компетентність 

Уміння: розвивати абстрактне мислення;  

• установлювати причиново-наслідкові зв’язки, виокремлювати 

головну та другорядну інформацію; 

• чітко формулювати визначення і будувати гіпотези; 

• перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, 

таблиця, схема). 

Ставлення: прагнення висловлюватися точно, логічно та 

послідовно. 

Навчальні ресурси: роздум (визначення тези, добір аргументів, 

наведення прикладів, формулювання висновків), висунення 

гіпотези та її обґрунтування; 

• тексти, в яких наявні графіки, таблиці, схеми тощо 

4 

Основні 

компетентності у 

природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: швидко й ефективно шукати інформацію, 

використовувати різні види читання для здобуття нових знань; 

• 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. 

Навчальні ресурси: інноваційні технології навчання 

(інтерактивні, інформаційно-комунікаційні) 

5 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: діяти за алгоритмом, складати план тексту;  

• використовувати Інтернет-ресурси для отримання нових знань. 

Ставлення: задоволення пізнавального інтересу в 

інформаційному середовищі; 

• прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному 

інформаційному просторі; 

• критичне ставлення до медійної інформації. 

Навчальні ресурси: дописи в соціальних мережах і коментарі до 

них; 

• інструментальні тексти (алгоритми, інструкції тощо); 

• складання плану;  

• аналіз медіатекстів (виявлення маніпулятивних технологій) 

6 
Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності та способи її 

досягнення; 

• планувати й організовувати власну навчальну діяльність; 

• читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, 

вибіркове, навчальне тощо; 



• постійно поповнювати власний словниковий запас; 

• користуватися різними джерелами довідкової інформації 

(словники, енциклопедії, онлайн-ресурси тощо); 

• здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, 

рефлексію; 

• застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети і 

ситуації спілкування. 

Ставлення: прагнення використовувати українську мову в 

різних життєвих ситуаціях; 

• готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя, 

розвивати мовну інтуїцію; 

• розуміння ролі читання для власного інтелектуального 

зростання. 

Навчальні ресурси: інструкції з ефективного самонавчання; 

• довідкова література, зокрема пошукові системи; 

• електронні мережеві бібліотеки 

7 
Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, 

використовуючи доцільні мовні засоби; 

• застосовувати комунікативні стратегії для формулювання 

власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей. 

Ставлення: готовність брати відповідальність за себе та інших; 

• розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної 

кар’єри. 

Навчальні ресурси: тексти офіційно-ділового стилю (резюме, 

доручення тощо), самопрезентація, зразки реклами, літературні 

твори, які містять моделі ініціативності 

8 

Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння: аргументовано і грамотно висловлювати власну думку 

щодо суспільно-політичних питань; 

• уникати дискримінації інших під час спілкування; 

• критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту. 

Ставлення: поцінування людської гідності; 

• повага до закону та правових норм, зокрема до норм 

українського мовного законодавства; 

• утвердження права кожного на власну думку. 

Навчальні ресурси: інтерактивні технології навчання;  

• художні твори, які містять моделі демократичного державного 

устрою 

9 

Обізнаність та 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: використовувати українську мову як державну для 

духовного, культурного й національного самовияву; 

• дотримуватися норм української літературної мови та 

мовленнєвого етикету, що є виявом загальної культури людини; 

• 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 зображально-

виражальні засоби. 

Ставлення: потреба читання літературних творів для естетичної 

насолоди та рефлексії над прочитаним; 

• відкритість до міжкультурної комунікації; 



• зацікавленість світовими культурними набутками. 

Навчальні ресурси: твори різних видів мистецтва;  

• мистецькі проекти 

10 

Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: не завдавати шкоди довкіллю в ході власної діяльності; 

• сприймати довкілля як життєдайне середовище; 

• бережливо ставитися до природи як важливого чинника 

реалізації особистості; 

• розуміти переваги здорового способу життя. 

Ставлення: готовність зберігати природні ресурси для 

сьогодення та майбутнього; 

• набуття знань про цілісну наукову картину світу для суспільно-

технологічного поступу. 

Навчальні ресурси: аналіз літературних текстів (епізодів) 

екологічного спрямування, усні / письмові презентації в рамках 

дослідницьких проектів 

 

Основи здоров’я 
 Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 

Спілкування 

державною 

(і рідною — у 

разі відмінності) 

мовами 

Уміння: усно й письмово висловлювати свою думку, слухати 

співрозмовника, тлумачити базові концепції щодо забезпечення 

добробуту, здоров’я та безпеки;  

обговорювати, дискутувати й презентувати своє бачення та 

спільне рішення 

Ставлення: ціннісне ставлення до державної і рідної мови, у разі 

відмінності, як засобу комунікації та складової культури свого 

народу 

Навчальні ресурси: проведення роботи в групах, опитування 

думок, мозковий  штурм,  аналіз ситуацій (використання історій, 

легенд, притч, казок, науково-популярних текстів) 

2 

Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: спілкуватись іноземною мовою в життєвих ситуаціях, що 

стосуються здоров’я та безпеки;  

правильно застосовувати іноземні терміни;  

використовувати попередження іноземною мовою про небезпеку; 

розрізняти маркувальні знаки та позначення на пакувальних 

матеріалах для споживачів на харчових та промислових продуктах 

іноземного походження 

Ставлення: шанобливе ставлення до інших мов як засобу 

комунікації; 

усвідомлення необхідності володіння іноземними мовами  

Навчальні ресурси: 

інтерактивне спілкування; 

робота з іноземними текстами як джерелами інформації; 

опрацювання термінів з використанням інтернет-ресурсів, 

словників, глосаріїв; 

участі в міжнародних проектах (наприклад, Європейська мережа 

шкіл сприяння здоров’ю) 

3 
Математична 

компетентність 

Уміння: застосовувати знання з математики (формули, графічні й 

статистичні методи, розрахунки,  моделі) для розуміння 



соціальних явищ, вирішення побутових питань та життєвих 

ситуацій 

Ставлення: усвідомлення цінності математичних знань та 

способів діяльності у різних соціальних сферах та побуті 

Навчальні ресурси: соціально-ігрові проекти, моделювання 

соціальних ситуацій, використання математичних методів на 

практичних заняттях (здійснюють експрес-оцінку та моніторинг 

здоров’я, розрахунок калорійності харчового раціону відповідно 

до енерговитрат організму)  

4 

Основні 

компетентності у 

природничих 

науках і 

технологіях 

Уміння: застосовувати знання з природничих наук (біології 

людини, бережливого природокористування, методів 

дослідження природи) для забезпечення добробуту, здоров’я і 

безпеки; 

установлювати причиново-наслідкові зв’язки між природним та 

соціальним довкіллям, прогнозувати соціальні наслідки 

використання сучасних технологій у природному та соціальному 

середовищі 

Ставлення: відповідальність за власну діяльність у природі; 

ціннісне ставлення до природозбережувальних та 

природовідновлюванних технологій; 

екологічно доцільна поведінка 

Навчальні ресурси: створення еколого-соціальних проектів; 

дослідження залежності стану здоров’я від природних і 

технологічних чинників (аналіз складу харчових продуктів тощо); 

моделювання ситуацій впливу природного й техногенного 

середовища на здоров’я та безпеку людини 

5 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: отримувати інформацію з використанням ІКТ щодо 

добробуту та безпеки; 

безпечно застосувати ІКТ в повсякденному житті;  

аналізувати, порівнювати та критично оцінювати достовірність і 

надійність джерел даних, інформації та цифровий контент 

Ставлення: дотримання етики спілкування в інформаційних 

мережах, усвідомлення користі та загрози у використанні ІКТ та 

соціальних мереж 

Навчальні ресурси: застосування ІКТ для підготовки 

презентацій власних проектів;  

створення веб-сторінок і сайтів для комунікації та реалізації 

проектів щодо добробуту, здоров’я та безпеки; застосування 

комп’ютерних програм у дослідженнях, практичних роботах, 

проектах 

6 
Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати свій стиль і способи індивідуального 

ефективного навчання; 

раціонально планувати час;  

здійснювати самооцінювання та самоконтроль 

Ставлення: виявляє стійку мотивацію та інтерес до учіння; 

усвідомлена потреба у навчанні протягом життя;  

впевненість в успіху власного навчання як засобу забезпечення 

добробуту, збереження здоров’я, безпеки  

Навчальні ресурси: розробка індивідуальних освітніх 

маршрутів, що враховують індивідуальний стиль навчання, 

передбачають раціональне планування часу, рефлексію й 

оцінювання результатів 



7 
Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: втілювати ідеї в життя, долати труднощі, діяти в умовах 

ризиків та непередбачуваних ситуацій;  

досягати мети, вчитися на власних помилках; усвідомлювати 

власні слабкі та сильні сторони 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку життєвого успіху з усіма 

складовими здоров’я;  

ставлення до добробуту та безпеки як до ознак підприємливості; 

демонструє позитивний світогляд у поведінці; 

ціннісне ставлення до власного життєвого досвіду 

Навчальні ресурси: проживання змодельованих ситуацій;  

ігри-стратегії, спрямовані на формування здатності брати на себе 

відповідальність; 

діалоги та рефлексивні вправи; 

вправи на виявлення професійних схильностей 

8 

Соціальна (А) та 

громадянська (Б) 

компетентності 

Уміння (А):працювати в команді, відстоювати інтереси 

особистого, сімейного й суспільного добробуту; 

конструктивно комунікувати в різних середовищах, виявляти 

толерантність, викликати довіру та виявляти співчуття; 

висловлювати різні погляди; 

долати стрес, розчарування; 

чітко розмежовувати приватну та професійну сферу  

Ставлення (А):виявляє позитивне ставлення до співпраці, 

асертивності;  

зацікавлене ставлення до соціоекономічного розвитку та 

міжкультурної комунікації; 

цінує розмаїття поглядів і поважає себе та інших 

Навчальні ресурси: У груповій роботі, дискусіях, моделювання 

та розв’язання соціальних ситуацій, тренінги 

Уміння (Б):реалізовувати громадянські права та свободи, зокрема 

ті, що стосуються власного добробуту, здоров’я та безпеки в 

щоденних ситуаціях 

Ставлення (Б):повага до прав людини;  

громадянська відповідальність за особистий і суспільний 

добробут; 

демократична культура. 

Навчальні ресурси: ситуаційні вправи, проблемні ситуації, 

проекти, спрямовані на усвідомлення  ідей демократичного 

громадянства як засади досягнення добробуту, поваги до прав 

людини. 

9 

Обізнаність і 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: здатність зіставляти власні погляди та їх вираження з 

думкою інших щодо формування добробуту, збереження і 

зміцнення власного здоров’я та здоров’я тих, хто поруч; 

застосовувати соціально-економічні можливості діяльності у 

сфері добробуту та здоров’я; 

застосовувати творчі здібності та життєві навички у різних 

професійних середовищах 

Ставлення: усвідомлення універсальних цінностей, що сприяють 

добробуту, забезпеченню здоров’я та безпеки у соціумі; 

ціннісне ставлення до навколишнього світу й до самих себе;  

усвідомлення цінності творчого підходу до творення добробуту; 

споживча та медіакультура 



Навчальні ресурси: полілоги, спрямовані на аналіз впливу сім’ї, 

традицій, суспільних та економічних чинників, культурної 

спадщини, традицій на ставлення людства до здоров’я, добробуту 

та безпеки;  

порівняння минулих та сучасних культурних традицій. 

10 

Екологічна 

грамотність і 

здорове життя. 

Уміння: встановлювати причиново-наслідкові зв’язки між 

станом природного довкілля і здоров’ям, добробутом і безпекою 

громади;  

діяти в небезпечних ситуаціях та надавати першу необхідну 

допомогу;  

визначати взаємозв’язок складників здоров’я; дотримуватися 

правил особистої гігієни, збалансованого харчування і рухової 

активності;  

аналізувати вплив способу життя на добробут і безпеку (особисту 

і громадську)  

Ставлення: ціннісне ставлення до навколишнього середовища як 

потенційного джерела здоров’я та добробуту та безпеки людини і 

спільноти;  

відповідальне ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших 

людей 

Навчальні результати: ігри-імітації та ігри-вправи, що 

моделюють життєві ситуації та забезпечують холістичний підхід 

до формування життєвих навичок та усвідомленого ставлення до 

власного здоров’я, здоров’я інших та навколишнього середовища 

 

 

Фізкультура 
 Ключові 

компетентності 

Компоненти 

1 

Спілкування дер 

жавною (і рідною 

у разі 

відмінності) 

мовами 

Уміння: правильно використовувати термінологічний апарат, 

спілкуватися в різних ситуаціях під час занять фізичною 

культурою і спортом, за допомогою спілкування розв’язувати 

конфлікти, популяризувати ідеї фізичної культури і спорту 

мовними засобами. 

Ставлення: усвідомлення ролі фізичної культури для 

гармонійного розвитку особистості, пошанування національних 

традицій у фізичному вихованні, українському спортивному русі. 

Навчальні ресурси: 

інформація про історію спортивного руху в Україні та українську 

спортивну термінологію. 

2 

Спілкування 

іноземними 

мовами 

Уміння: за допомогою іноземної мови спілкуватися про фізичну 

культуру, її значення для самореалізації людини, писати тексти 

іноземною мовою про власні спортивні захоплення, шукати 

інформацію в іноземних джерелах про ефективні оздоровчі 

програми, спортивні новини. 

Ставлення: усвідомлення ролі іноземної мови як мови 

міжнародного спілкування у спорті. 

Навчальні ресурси: спортивні новини іноземною мовою, 

спортивна термінологія. 

3 
Математична 

компетентність 

Уміння: використовувати математичні методи під час занять 

фізичною культурою, для створення індивідуальних 

фізкультурно-оздоровчих програм, здійснення самооцінювання 



власного фізичного стану, вести рахунок при проведенні змагань 

у різних видах спорту, здійснювати підрахунок та аналізувати 

частоту серцевих скорочень у стані спокою та під час фізичних 

навантажень, розраховувати зусилля для досягнення мети, 

аналізуючи швидкість, відстань, траєкторію, тощо. 

Ставлення: усвідомлення важливості математичного мислення 

для фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. 

Навчальні ресурси: завдання на подолання відстані, створення 

меню раціонального харчування. 

4 

Основні 

компетентності у 

природничих 

науках і 

технологіях. 

Уміння: організовувати та здійснювати туристичні мандрівки; 

застосовувати інноваційні технології для покращення здоров’я; 

виконувати різні фізичні вправи в умовах природного 

середовища, використовувати сили природи в процесі занять із 

фізичної культури. 

Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, 

сприймання екологічного довкілля як ідеального простору для 

реалізації фізичної активності людини, ціннісне ставлення до 

навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, 

усвідомлення важливості бережливого природокористування. 

Навчальні ресурси: туристичні мандрівки, фізичні вправи на 

свіжому повітрі, засоби загартовування, сучасні фітнес-

технології. 

5 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: використовувати цифрові пристрої для навчання техніки 

рухових навичок, фізичних вправ, оцінювання власного фізичного 

стану, моніторингу рухової активності. 

Ставлення: усвідомлення впливу інформаційних та 

комунікаційних технологій і пристроїв на здоров’я людини, 

переваг та ризиків їх застосування; розуміння проблем та 

наслідків комп'ютерної залежності. 

Навчальні ресурси: комп’ютерні програми для корекції 

фізичного стану, майстер-класи з різних видів спорту, відеоуроки 

та відеоролики про проведення різних форм фізкультурно-

оздоровчих занять. 

6 
Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: розв’язувати проблемні завдання у сфері фізичної 

культури і спорту; 

досягати конкретних цілей у фізичному самовдосконаленні; 

розробляти індивідуальні оздоровчі програми з урахуванням 

власних можливостей, мотивів та потреб; 

шукати, аналізувати та систематизувати інформацію у сфері 

фізичної культури та спорту. 

Ставлення: розуміння потреби постійного фізичного 

вдосконалення. 

Навчальні ресурси: приклади індивідуальних фізкультурно-

оздоровчих програм. 

7 
Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: боротися, здобувати чесну перемогу та з гідністю 

приймати поразку, контролювати свої емоції, організовувати свій 

час і мобілізувати ресурси, оцінювати власні можливості в процесі 

рухової діяльності, реалізовувати різні ролі в ігрових ситуаціях, 

відповідати за власні рішення, користуватися власними 

перевагами і визнавати недоліки у тактичних діях у різних видах 

спорту, планувати та реалізовувати спортивні проекти (турніри, 

змагання тощо). 



Ставлення: ініціативність, активність у фізкультурній діяльності, 

відповідальність, відвага, 

усвідомлення важливості співпраці під час ігрових ситуацій. 

Навчальні ресурси: спортивні змагання з різних видів спорту. 

8 

Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння: організовувати гру чи інший вид командної рухової 

діяльності; 

спілкуватися в різних ситуаціях, нівелювати конфлікти; 

дотримуватися: правил чесної гри (FairPlay): поважати суперника, 

здобувати перемогу чесним шляхом за рахунок ретельної 

підготовки, з гідністю приймати поразку, пам’ятати, що головна 

перемога – це перемога над собою; санітарно-гігієнічних вимог та 

правил безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ, 

контролювати свій стан у процесі занять фізичною культурою. 

Ставлення: 

поцінування підтримки, альтернативних думок і поглядів; 

толерантність; 

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

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

Навчальні ресурси:командні види спорту. 

9 

Обізнаність та 

самовираження 

у сфері культури 

Уміння:виражати свій культурний потенціал через рухову 

діяльність; 

удосконалювати культуру рухів. 

Ставлення:усвідомлення можливостей самовираження та 

самореалізації через фізичну культуру та спорт; 

дотримання мовленнєвого етикету. 

Навчальні ресурси:форми фізичного виховання: спортивні 

свята, змагання, рухливі перерви, фізкультпаузи. 

10 

Екологічна 

грамотність і 

здорове життя. 

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

інших; організувати гру чи інший вид рухової діяльності, 

спілкуватися в різних ситуаціях фізкультурно-спортивної 

діяльності,  

Ставлення:усвідомлення важливості дотримання санітарно-

гігієнічних вимог при виконанні фізичних вправ, значення рухової 

активності в житті людини для покращення здоров’я, 

самоконтролю в процесі занять фізичною культурою, 

дотриматися правил безпечної поведінки під час уроків, змагань 

та інших форм фізичного виховання. 

Навчальні ресурси:форми фізичного виховання: спортивні 

свята, змагання, рухливі ігри. 

 

 

Українська література 
№ Ключова 

компетентність 

Уміння і ставлення, формування яких можна забезпечити 

засобами предмета 

1. 

Спілкування 

державною  

(і рідною у разі 

відмінності) 

мовою 

Уміння: розуміти україномовні тексти різних жанрів і стилів; – 

послуговуватися державною мовою в різноманітних життєвих 

ситуаціях;  

застосовувати різноманітні комунікативні стратегії залежно від 

мети спілкування; 

толерантно дискутувати, відстоювати власну думку.  

Ставлення: поцінування краси і 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 8 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 причиново-наслідкові зв’язки, виокремлювати 

головну та другорядну інформацію;  

чітко формулювати визначення і будувати гіпотези; 

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

таблиця, схема).  

Ставлення: прагнення висловлюватися точно, логічно та 

послідовно 

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 і 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 

держану 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 в 

загальноєвропейському і світовому контекстах;  

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 проектів; 

готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та 

майбутнього . 

 
 

 

ДОДАТОК 2 

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 



 

Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які 

встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, 

які оцінюються, та показником оцінки в балах. Оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно 

до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження 

орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових 

дисциплін у системі загальної середньої освіти»). 

 

Рівні 

навчальних 
досягнень 

Бали 
  
  

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 
  
  

I. Початковий 

1 
Учень (учениця) може розрізняти об'єкти вивчення 

2 

Учень  (учениця)  відтворює незначну частину навчального 

матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення 

3 

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу; з 

допомогою вчителя виконує елементарні завдання 

II. Середній 

4 
Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний 

навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, 

дію 

5 
Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, здатний 

з помилками й неточностями дати визначення понять, 

сформулювати правило 

6 

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але 

недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні 

завдань за зразком. 

III.  Достатній 

7 

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає 

основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, частково контролює 

власні навчальні дії 

8 

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, 

встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, 

фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. 

Відповідь його (її)  логічна,  хоч і має  неточності 

9 

Учень (учениця)  добре володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати 

інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і 

правильною аргументацією 

https://drive.google.com/open?id=1abB0Qzhekb7CRxL_Ji-ouUlA1k6gl1DX
https://drive.google.com/open?id=1abB0Qzhekb7CRxL_Ji-ouUlA1k6gl1DX
https://drive.google.com/open?id=1abB0Qzhekb7CRxL_Ji-ouUlA1k6gl1DX


IV.  Високий 

10 
Учень (учениця) має  міцні знання, здатний (а)  використовувати їх 

у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення, 

аргументувати їх 

11 

Учень (учениця) на високому рівні володіє узагальненими знаннями 

в обсязі та в межах вимог навчальних програм, аргументовано 

використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та 

аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми 

12 

Учень  (учениця) має системні глибокі знання в обсязі та в межах 

вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у 

стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно 

аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 

самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

МАТЕМАТИКИ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

До навчальних досягнень учнів з математики, які підлягають 

оцінюванню, належать: 

- теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень, 

теорем, властивостей, ознак, методів та ідей математики; 

- знання, що стосуються способів діяльності, які можна подати у вигляді 

системи дій (правила, алгоритми); 

- здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи діяльності 

відповідно до засвоєних правил, алгоритмів (наприклад, виконувати певне 

тотожне перетворення виразу, розв’язувати рівняння певного виду, виконувати 

геометричні побудови, досліджувати функцію на монотонність, розв’язувати 

текстові задачі розглянутих типів тощо); 

- здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв’язання 

навчальних і практичних задач, коли шлях, спосіб такого розв’язання потрібно 

попередньо визначити (знайти) самому. 

Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами 

діяльності виокремлюються такі рівні навчальних досягнень школярів з 

математики: 

Початковий рівень - учень (учениця) називає математичний об’єкт (вираз, 

формули, геометричну фігуру, символ), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт 

(його зображення, опис, характеристика) запропоновано йому (їй) безпосередньо; 

за допомогою вчителя виконує елементарні завдання. 

Середній рівень - учень (учениця) повторює інформацію, операції, дії, 

засвоєні ним (нею) у процесі навчання, здатний(а) розв’язувати завдання за 

зразком. 

Достатній рівень - учень (учениця) самостійно застосовує знання в 

стандартних ситуаціях, вміє виконувати математичні операції, загальні методи і 

послідовність (алгоритм) яких йому(їй) знайомі, але зміст та умови виконання 

змінені. 

Високий рівень - учень (учениця) здатний(а) самостійно орієнтуватися в 

нових для нього(неї) ситуаціях, складати план дій і виконувати його; пропонувати 



нові, невідомі йому(їй) раніше розв’язання, тобто його(її) діяльність має 

дослідницький характер. 

Оцінювання якості математичної підготовки учнів з математики 

здійснюється в двох аспектах: рівень оволодіння теоретичними знаннями 

та якість практичних умінь і навичок, здатність застосовувати вивчений матеріал 

під час розв’язування задач і вправ. 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

I. Початковий 1 Учень (учениця) розпізнає один із кількох запропонованих 

математичних об’єктів (символів, виразів, геометричних 

фігур тощо), виділивши його серед інших; читає і записує 

числа, переписує даний математичний вираз, формулу; 

зображує найпростіші геометричні фігури (малює ескіз) 

2 Учень (учениця) виконує однокрокові дії з числами, 

найпростішими математичними виразами; впізнає окремі 

математичні об’єкти і пояснює свій вибір 

3 Учень (учениця) порівнює дані або словесно описані 

математичні об’єкти за їх суттєвими властивостями; за 

допомогою вчителя виконує елементарні завдання 

II. Середній 4 Учень (учениця) відтворює означення математичних 

понять і формулювання тверджень; називає елементи 

математичних об’єктів; формулює деякі властивості 

математичних об’єктів; виконує за зразком завдання 

обов'язкового рівня 

5 Учень (учениця) ілюструє означення математичних 

понять, формулювань теорем і правил виконання 

математичних дій прикладами із пояснень вчителя або 

підручника; розв’язує завдання обов'язкового рівня за 

відомими алгоритмами з частковим поясненням 

6 Учень (учениця) ілюструє означення математичних 

понять, формулювань теорем і правил виконання 

математичних дій власними прикладами; самостійно 

розв’язує завдання обов'язкового рівня з достатнім 

поясненням; записує математичний вираз, формулу за 

словесним формулюванням і навпаки 

III. Достатній 7 Учень (учениця) застосовує означення математичних 

понять та їх властивостей для розв’язання завдань у 

знайомих ситуаціях; знає залежності між елементами 

математичних об’єктів; самостійно виправляє вказані йому 

(їй) помилки; розв’язує завдання, передбачені програмою, 

без достатніх пояснень 

8 Учень (учениця) володіє визначеним програмою 

навчальним матеріалом; розв’язує завдання, передбачені 

програмою, з частковим поясненням; частково аргументує 

математичні міркування й розв’язування завдань 



9 Учень (учениця): вільно володіє визначеним програмою 

навчальним матеріалом; самостійно виконує завдання в 

знайомих ситуаціях з достатнім поясненням; виправляє 

допущені помилки; повністю аргументує обґрунтування 

математичних тверджень; розв’язує завдання з достатнім 

поясненням 

IV. Високий 10 Знання, вміння й навички учня (учениці) повністю 

відповідають вимогам програми, зокрема: учень (учениця) 

усвідомлює нові для нього (неї) математичні факти, ідеї, 

вміє доводити передбачені програмою математичні 

твердження з достатнім обґрунтуванням; під керівництвом 

учителя знаходить джерела інформації та самостійно 

використовує їх; розв’язує завдання з повним поясненням 

і обґрунтуванням 

11 Учень (учениця) вільно і правильно висловлює відповідні 

математичні міркування, переконливо аргументує їх; 

самостійно знаходить джерела інформації та працює з 

ними; використовує набуті знання і вміння в незнайомих 

для нього (неї) ситуаціях; знає, передбачені програмою, 

основні методи розв’язання завдання і вміє їх 

застосовувати з необхідним обґрунтуванням 

12 Учень (учениця) виявляє варіативність мислення і 

раціональність у виборі способу розв’язання математичної 

проблеми; вміє узагальнювати й систематизувати набуті 

знання; здатний(а) до розв’язування нестандартних задач і 

вправ 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

ІНФОРМАТИКИ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

До навчальних досягнень учнів з інформатики, які підлягають оцінюванню, 

належить: 

- теоретична база знань: уявлення про інформацію, її властивості, 

інформаційні процеси та інформаційні системи, загальні принципи 

розв'язування задач за допомогою комп'ютера з використанням програмного 

забезпечення загального та конкретно-предметного призначення, 

формулювання проблем і постановку задач, побудову відповідних 

інформаційних моделей, основи алгоритмізації і програмування, принципи 

будови та дії комп'ютера, уявлення про можливості використання глобальної 

мережі Інтернет, пошук потрібних відомостей. 

- практичні навички: навички роботи з пристроями введення-виведення 

даних, прикладним програмним забезпеченням загального і навчального 

призначення - програмами технічного обслуговування апаратної складової, 

операційними системами, програмами для архівування файлів, антивірусними 

програмами, редакторами текстів, графічними редакторами, засобами 

підготовки комп'ютерних презентацій та публікацій, табличними 

процесорами, системами управління базами даних, інформаційно-

пошуковими системами, експертними системами. мультимедійними 

комп'ютерними енциклопедіями, педагогічними програмними засобами для 



комп'ютерної підтримки навчання з різних предметів, програмами-браузерами 

для перегляду гіпертекстових сторінок, програмами для роботи з електронною 

поштою та телеконференціями, пошуку потрібних відомостей в глобальній 

мережі Інтернет, створення гіпертекстових сторінок тощо; навички складання, 

описування та реалізації найпростіших алгоритмів і програм з використанням 

різних засобів їх подання, зокрема деякої мови програмування. 

Оцінювання якості підготовки учнів з інформатики здійснюється в двох 

аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями та здатність до 

застосування вивченого матеріалу у практичній діяльності. 

Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами 

діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень школярів з 

інформатики, що відображено в таблиці і побудовано таким чином, що 

досягнення певного рівня навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для 

попередніх рівнів знання, уміння і навички опановані учнем. 

 

Рівні навчальних 

досягнень учнів 
Бали 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

І. Початковий 

1 

Учень (учениця) розпізнає окремі об'єкти, явища і 

факти предметної галузі; знає і виконує правила техніки 

безпеки під час роботи з комп'ютерною технікою 

2 

Учень (учениця) розпізнає окремі об'єкти, явища і 

факти предметної галузі та може фрагментарно 

відтворити знання про них 

3 

Учень (учениця) має фрагментарні знання при 

незначному загальному їх обсязі (менше половини 

навчального матеріалу) при відсутності сформованих 

умінь та навичок 

ІІ. Середній 

4 

Учень (учениця) має початковий рівень знань, значну 

(більше половини) частину навчального матеріалу 

може відтворити репродуктивно; може з допомогою 

вчителя виконати просте навчальне завдання; має 

елементарні, нестійкі навички роботи на комп'ютері 

5 

Учень (учениця) має рівень знань вищий, ніж 

початковий; може з допомогою вчителя відтворити 

значну частину навчального матеріалу з елементами 

логічних зв'язків; має стійкі навички виконання 

елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері 

6 

Учень (учениця) знайомий з основними поняттями 

навчального матеріалу;може самостійно відтворити 

значну частину навчального матеріалу і робити певні 

узагальнення; вміє за зразком виконати просте 

навчальне завдання; має стійкі навички виконання 

основних дій з опрацювання даних на комп'ютері 

ІІІ. Достатній 7 
Учень (учениця) вміє застосовувати вивчений матеріал 

у стандартних ситуаціях; може пояснити основні 



процеси, що відбуваються під час роботи 

інформаційної системи та наводити власні приклади на 

підтвердження деяких тверджень; вміє виконувати 

навчальні завдання, передбачені програмою 

8 

Учень (учениця) вміє  аналізувати навчальний матеріал, 

в цілому самостійно застосовувати його на практиці; 

контролювати власну діяльність; самостійно виправити 

вказані вчителем помилки; самостійно визначити 

спосіб розв'язування навчальної задачі; вміє 

використовувати довідкову систему 

9 

Учень (учениця): вільно володіє навчальним 

матеріалом, застосовує знання на практиці; вміє 

систематизувати і узагальнювати отримані відомості; 

самостійно виконує передбачені програмою навчальні 

завдання; самостійно знаходить і виправляє допущені 

помилки; може аргументовано обрати раціональний 

спосіб виконання навчального завдання; вільно володіє 

клавіатурою 

IV. Високий 

  

10 

Знання, вміння і навички учня (учениця) повністю 

відповідають вимогам державної програми. Учень 

(учениця) володіє міцними знаннями, самостійно 

визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, 

оцінює нові факти, явища; вміє самостійно знаходити 

додаткові відомості та  використовує їх для реалізації 

поставлених перед ним навчальних цілей, судження 

його (її) логічні і достатньо обґрунтовані; має певні 

навички управління інформаційною системою 

11 

Учень (учениця) володіє узагальненими знаннями з 

предмета; вміє планувати особисту навчальну 

діяльність, оцінювати результати власної практичної 

роботи; вміє самостійно знаходити джерела 

різноманітних відомостей і використовувати їх 

відповідно до мети і завдань власної пізнавальної 

діяльності; використовує набуті знання і вміння у 

нестандартних ситуаціях; вміє виконувати завдання, не 

передбачені навчальною програмою; має стійкі навички 

управління інформаційною системою 

12 

Учень (учениця) має стійкі системні знання та 

продуктивно їх використовує; вміє вільно 

використовувати нові інформаційні технології для 

поповнення власних знань та розв'язування задач; має 

стійкі навички управління інформаційною системою у 

нестандартних ситуаціях 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З БІОЛОГІЇ У 

СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 



При оцінюванні рівня навчальних досягнень з біології враховується: 

- рівень оволодіння біологічними ідеями, що становлять важливу складову 

загальнолюдської культури: рівні організації живої природи, зв'язок будови і функцій 

організмів, історичний розвиток органічного світу, різноманітність організмів, цілісність і 

саморегуляція живих систем, зв'язок людини і природи; 

- рівень умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, під час 

розв'язування задач чи вправ різного типу, уміння робити висновки та узагальнення на 

основі практичної діяльності; 

- рівень оволодіння практичними уміннями та навичками спостереження та дослідження 

природи, виконання лабораторних та практичних робіт. 

Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів  здійснюються за критеріями, наведеними 

в таблиці. 

Рівні навчальних 

досягнень учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

  

I. Початковий 

1 Учень (учениця) з допомогою вчителя або з 

використанням  підручника (робочого зошита) розпізнає 

і називає окремі біологічні об'єкти; знає правила техніки 

безпеки при виконанні лабораторних та практичних 

робіт 

2 Учень (учениця) намагається відтворити окремі факти, з 

допомогою вчителя або з використанням підручника 

(робочого зошита), наводить елементарні приклади 

біологічних об'єктів і їх окремі ознаки; за інструкцією і з 

допомогою вчителя фрагментарно виконує лабораторні 

та практичні роботи без оформлення 

3 Учень (учениця) відтворює окремі факти, з допомогою 

вчителя або з використанням підручника фрагментарно 

характеризує окремі ознаки біологічних об'єктів; 

відповідає на запитання, що потребують однослівної 

відповіді; за інструкцією і з допомогою 

вчителя  фрагментарно виконує лабораторні та практичні 

роботи без належного оформлення 

  

II. Середній 

4 Учень (учениця) з допомогою вчителя або з 

використанням підручника відтворює незначну частину 

навчального матеріалу, дає визначення окремих 

біологічних понять, дає неповну характеристику 

загальних ознак біологічних об'єктів; у відповідях може 

допускати помилки; за інструкцією і з допомогою 

вчителя  виконує лабораторні та практичні роботи з 

неповним їх оформленням 

5 Учень (учениця) відтворює основний зміст навчального 

матеріалу, відповідаючи на запитання вчителя; 

характеризує загальні ознаки біологічних об'єктів; дає 

визначення окремих біологічних понять; наводить 

приклади, що ґрунтуються на матеріалі підручника; у 

відповідях може допускати помилки; за інструкцією і з 

допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні 

роботи, частково оформляє їх 



6 Учень (учениця) самостійно, але неповно відтворює 

навчальний матеріал, частково дотримується логіки його 

викладу; відповідає на окремі запитання; у цілому 

правильно вживає біологічні терміни; характеризує 

будову та функції окремих біологічних об'єктів за 

планом; у відповідях допускає помилки; розв'язує прості 

типові біологічні вправи і задачі з допомогою вчителя; за 

інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні 

та практичні роботи, оформляє їх без висновків 

  

III. Достатній 

7 Учень (учениця) самостійно відтворює більшу частину 

навчального матеріалу, застосовуючи необхідну 

термінологію; розкриває суть біологічних понять; 

характеризує основні положення біологічної науки, 

допускаючи у відповідях неточності; розв'язує прості 

типові біологічні вправи і задачі звертаючись за 

консультацією до вчителя; за інструкцією виконує 

лабораторні та практичні роботи, звертаючись за 

консультацією до вчителя, оформляє їх, робить висновки 

з допомогою вчителя 

8 Учень (учениця) самостійно відтворює навчальний 

матеріал; відповідає на поставлені запитання, 

допускаючи у відповідях неточності; порівнює біологічні 

об'єкти, явища і процеси живої природи, встановлює 

відмінності між ними; виправляє допущені помилки; 

розв'язує типові біологічні вправи і задачі користуючись 

алгоритмом; за інструкцією виконує лабораторні та 

практичні роботи, звертаючись за консультацією до 

вчителя, оформляє їх, робить неповні висновки 

9 Учень (учениця) вільно відтворює навчальний матеріал 

та відповідає на поставлені запитання; з допомогою 

вчителя встановлює причинно-наслідкові зв'язки; дає 

порівняльну характеристику біологічним об'єктам 

явищам і процесам живої природи; розв'язує стандартні 

пізнавальні завдання; виправляє власні помилки; 

самостійно розв'язує типові біологічні вправи і задачі; за 

інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, 

оформляє їх, робить  нечітко сформульовані висновки 

  

IV. Високий 

10 Учень (учениця) системно відтворює навчальний 

матеріал у межах програми; дає повні, змістовні 

відповіді на поставлені запитання; розкриває суть 

біологічних явищ, процесів; аналізує, систематизує, 

узагальнює, встановлює причинно-наслідкові зв'язки; 

використовує знання у нестандартних ситуаціях; 

самостійно розв'язує біологічні вправи і задачі у межах 

програми; за інструкцією виконує лабораторні та 

практичні роботи, оформляє їх, робить чітко 

сформульовані висновки 



11 Учень (учениця) логічно та усвідомлено відтворює 

навчальний матеріал у межах програми; обґрунтовано 

відповідає на запитання; самостійно аналізує і розкриває 

закономірності живої природи; наводить приклади, що 

ґрунтуються на власних спостереженнях; оцінює 

біологічні явища, закони; виявляє і обґрунтовує 

причинно-наслідкові зв'язки; аргументовано 

використовує знання у нестандартних ситуаціях; 

самостійно розв'язує біологічні вправи і задачі; за 

інструкцією ретельно виконує лабораторні та практичні 

роботи, оформляє їх, робить логічно побудовані 

висновки 

12 Учень (учениця) виявляє міцні й глибокі знання з 

біології; вільно відповідає на ускладнені запитання, з 

використанням міжпредметних зв'язків; самостійно 

характеризує біологічні явища і процеси, виявляє 

особисту позицію щодо них; уміє виокремити проблему і 

визначити шляхи її розв'язання; користується джерелами 

інформації, рекомендованими вчителем; вільно розв'язує 

біологічні вправи і задачі різного рівня складності 

відповідно до навчальної програми; ретельно виконує 

лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить 

самостійні обґрунтовані висновки 

  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

ГЕОГРАФІЇ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії, необхідно враховувати: 

- правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і 

закономірностей, точність уживання географічної та картографічної 

термінології; 

- ступінь самостійності відповіді; 

- логічність, доказовість у викладенні матеріалу; 

- ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних 

умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими 

матеріалами). 

Рівні навчальних 

досягнень 

Бали Критерії навчальних досягнень учнів 

  

I. Початковий 

1 Учень (учениця) розрізняє окремі географічні явища чи 

об'єкти (гори і рівнини, суша і океан, село і місто, галузь 

і т. д.) та з допомогою вчителя знаходить їх на карті 

2 Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі 

факти на елементарному рівні, розрізняє один або кілька 

запропонованих географічних об'єктів і з допомогою 

вчителя намагається знайти їх на карті 



3 Учень (учениця) дає нечіткі характеристики 

географічних об'єктів; за допомогою вчителя знаходить 

їх на карті, може самостійно розрізнити окремі 

географічні поняття 

  

II. Середній 

4 Учень (учениця) частково відтворює текст підручника, 

дає нечітке визначення основних понять і термінів за 

допомогою вчителя. Називає відповідно до теми 

конкретного уроку компоненти географічної оболонки та 

складові господарства; повторює за зразком практичну 

роботу; під час відповіді намагається користуватись 

географічною картою 

5 Учень (учениця) відтворює частину навчального 

матеріалу без розкриття причинно-наслідкових зв'язків, 

описує географічні об'єкти чи явища за типовим планом. 

Намагається робити висновки без підтвердження їх 

прикладами; частково володіє обов'язковою 

географічною номенклатурою 

6 Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, 

передбачених темою уроку, відтворює значну частину 

вивченого матеріалу у відповідності з його викладом у 

підручнику. На середньому рівні володіє географічною 

номенклатурою та картою 

  

III. Достатній 

7 Учень (учениця) має достатні географічні знання й 

застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має 

цілісне уявлення про природні та суспільні явища, уміє 

вести спостереження за навколишнім середовищем; 

достатньо володіє картографічним матеріалом 

8 Учень (учениця) засвоїв основні уявлення, поняття й 

категорії географічної науки про Землю та господарську 

діяльність людини. Застосовує здобуті знання на 

практиці, використовуючи прийоми аналізу 

статистичних даних про господарство і населення, 

показує їх зміну в часі. Уміє наводити приклади взаємодії 

людини і природи; знає обов'язкову географічну 

номенклатуру 

9 Учень (учениця) на достатньому рівні володіє 

навчальним матеріалом, може застосовувати його для 

виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про 

компоненти природи та просторову організацію 

господарства; пояснює причинно-наслідкові зв'язки у 

природі й господарстві; майже безпомилково працює з 

картографічним матеріалом 

  

IV. Високий 

10 Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну 

картину світу, здійснює оцінку певних процесів та явищ, 

передбачених навчальною програмою; пояснює 

прикладне значення географічних знань, дає розгорнуту 



відповідь, відбирає необхідні знання; вільно застосовує 

більшість географічних понять і може їх класифікувати; 

добре володіє картографічним матеріалом 

11 Учень (учениця) має глибокі знання про об'єкт вивчення, 

застосовує наукову термінологію, аргументує свої 

твердження й висновки, уміє працювати з 

рекомендованими вчителем джерелами географічної 

інформації; на високому рівні аналізує та використовує 

картографічну інформацію 

12 Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними 

знаннями в межах вимог навчальної програми, 

висловлює та аргументує власне ставлення до різних 

поглядів на об'єкт вивчення; самостійно аналізує 

природні та суспільні явища, робить відповідні висновки 

й узагальнення; здатний розв'язувати проблемні 

завдання; вільно володіє картографічною інформацією та 

творчо її використовує 

  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

ХІМІЇ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

При оцінювання рівня навчальних досягнень з хімії враховується: 

• рівень засвоєння теоретичних знань; 

• оволодіння хімічною мовою як засобом відображення знань про речовини і 

хімічні явища; 

• сформованість експериментальних умінь, необхідних для виконання хімічних 

дослідів, передбачених навчальною програмою; 

• здатність учнів застосовувати набуті знання на практиці; 

• уміння розв'язувати розрахункові задачі. 

За відмінностями між обсягом і глибиною досягнутих результатів, ступенем 

самостійності у виконанні завдань, здатністю використовувати знання у нових 

ситуаціях виокремлено рівні навчальних досягнень учнів, що оцінюються за 

12-бальною шкалою. 

Кожний наступний рівень вбирає в себе вимоги до попереднього, а також 

додає нові характеристики. 

Визначальними в оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів є особистісні 

результати пізнавальної діяльності, в яких відбиваються загальнопредметні 

компетентності, набуті учнями в процесі навчання хімії. 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

  

I. Початковий 

1 Учень (учениця) розпізнає деякі хімічні об'єкти (хімічні 

символи, формули, явища, посуд тощо) і називає їх (на 



побутовому рівні); знає правила безпеки під час 

проведення практичних робіт 

2 Учень (учениця) описує деякі хімічні об'єкти за певними 

ознаками; знаєпризначення лабораторного обладнання 

3 Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета 

вивчення і може відтворити окремі його частини; під 

керівництвом учителя виконує найпростіші хімічні 

досліди 

  

II. Середній 

4 Учень (учениця) знає окремі факти, що стосуються 

хімічних сполук і явищ; складає прості прилади для 

проведення дослідів і виконує їх під керівництвом 

учителя; складає з допомогою вчителя скорочену умову 

задачі 

5 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює окремі 

частини начального матеріалу, дає визначення основних 

понять; самостійно виконує деякі хімічні досліди, описує 

хід їх виконання, дотримується порядку на робочому 

місці; самостійно складає і записує скорочену умову 

задачі 

6 Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал з 

допомогою вчителя;описує окремі спостереження за 

перебігом хімічних дослідів; робить обчислення за 

готовою формулою 

  

III. Достатній 

7 Учень (учениця) самостійно відтворює значну частину 

навчального матеріалу, з допомогою вчителя порівнює 

хімічні об'єкти, описує спостереження за перебігом 

хімічних дослідів; наводить рівняння реакцій за умовою 

задачі 

8 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний і 

теоретичний навчальний матеріал, порівнює і класифікує 

хімічні об'єкти; самостійно виконує всі хімічні досліди 

згідно з інструкцією; робить обчислення за рівнянням 

реакції 

9 Учень (учениця) виявляє розуміння основоположних 

хімічних теорій і фактів, наводить приклади на 

підтвердження цього; робить окремі висновки з хімічних 

дослідів; з допомогою вчителя розв'язує задачі 

  

IV. Високий 

10 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і 

застосовує знання у стандартних ситуаціях, уміє 

аналізувати, узагальнювати й систематизувати надану 

інформацію, робити висновки; робить висновки з 

практичної роботи; самостійно наводить і використовує 

необхідні формули для розв'язування задач 

11 Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і 

використовує їх у нестандартних ситуаціях, встановлює 



зв'язки між явищами; самостійно знаходить і 

використовує інформацію згідно з поставленим 

завданням; виконує хімічний експеримент, раціонально 

використовуючи обладнання і реактиви; самостійно 

розв'язує задачі, формулює відповіді 

12 Учень (учениця) має системні знання з предмета, 

аргументовано використовує їх, у тому числі у 

проблемних ситуаціях; аналізує додаткову інформацію; 

самостійно оцінює явища, пов'язані з речовинами та їх 

перетвореннями; 

робить обґрунтовані висновки з хімічного експерименту; 

розв'язує експериментальні задачі за власним планом; 

самостійно аналізує та розв'язує задачі раціональним 

способом 

  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

ФІЗИКИ Й АСТРОНОМІЇ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Під час визначення рівня навчальних досягнень з фізики оцінюється: 

• рівень володіння теоретичними знаннями; 

• рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач 

чи вправ різного типу (розрахункових, експериментальних, якісних, 

комбінованих тощо); 

• рівень володіння практичними вміннями та навичками під час виконання 

лабораторних робіт, спостережень і фізичного практикуму. 

Критерії оцінювання рівня володіння учнями теоретичними знаннями 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

  

I. Початковий 

1 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання явищ природи, з допомогою вчителя 

відповідає на запитання, що потребують відповіді «так» 

чи «ні» 

2 Учень (учениця) описує природні явища на основі свого 

попереднього досвіду, з допомогою вчителя відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді 

3 Учень (учениця) з допомогою вчителя зв'язно описує 

явище або його частини без пояснень відповідних 

причин, називає фізичні чи астрономічні явища, 

розрізняє буквені позначення окремих фізичних чи 

астрономічних величин 

  

II. Середній 

4 Учень (учениця) з допомогою вчителя описує явища, без 

пояснень наводить приклади, що ґрунтуються на його 

власних спостереженнях чи матеріалі підручника, 

розповідях учителя тощо 

5 Учень (учениця) описує явища, відтворює значну 

частину навчального матеріалу, знає одиниці 



вимірювання окремих фізичних чи астрономічних 

величин і формули з теми, що вивчається 

6 Учень (учениця) може зі сторонньою допомогою 

пояснювати явища, виправляти допущені неточності 

(власні, інших учнів), виявляє елементарні знання 

основних положень (законів, понять, формул) 

  

III. Достатній 

7 Учень (учениця) може пояснювати явища, виправляти 

допущені неточності, виявляє знання і розуміння 

основних положень (законів, понять, формул, теорій) 

8 Учень (учениця) уміє пояснювати явища, аналізувати, 

узагальнювати знання, систематизувати їх, зі сторонньою 

допомогою (вчителя, однокласників тощо) робити 

висновки 

9 Учень (учениця) вільно та оперативно володіє вивченим 

матеріалом у стандартних ситуаціях, наводить приклади 

його практичного застосування та аргументи на 

підтвердження власних думок 

  

IV. Високий 

10 Учень (учениця) вільно володіє вивченим матеріалом, 

уміло використовує наукову термінологію, вміє 

опрацьовувати наукову інформацію: знаходити нові 

факти, явища, ідеї, самостійно використовувати їх 

відповідно до поставленої мети 

11 Учень (учениця) на високому рівні опанував 

програмовий матеріал, самостійно, у межах чинної 

програми, оцінює різноманітні явища, факти, теорії, 

використовує здобуті знання і вміння в нестандартних 

ситуаціях, поглиблює набуті знання 

12 Учень (учениця) має системні знання, виявляє здібності 

до прийняття  рішень, уміє аналізувати природні явища 

і  робить відповідні висновки й узагальнення, уміє 

знаходити й аналізувати додаткову інформацію 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при розв'язуванні 

задач 

Визначальним показником для оцінювання вміння розв'язувати задачі є їх 

складність, яка залежить від: 

1) кількості правильних, послідовних, логічних кроків та операцій, 

здійснюваних учнем; такими кроками можна вважати вміння (здатність): 

• усвідомити умову задачі; 

• записати її у скороченому вигляді; 

• зробити схему або малюнок (за потреби); 

• виявити, яких даних не вистачає в умові задачі, та знайти їх у таблицях чи 

довідниках; 

• виразити всі необхідні для розв'язку величини в одиницях СІ; 

• скласти (у простих випадках - обрати) формулу для знаходження шуканої 

величини; 



• виконати математичні дії й операції; 

• здійснити обчислення числових значень невідомих величин; 

• аналізувати і будувати графіки; 

• користуватися методом розмінностей для перевірки правильності розв'язку 

задачі; 

• оцінити одержаний результат та його реальність. 

2) раціональності обраного способу розв'язування; 

3) типу завдання (з одної або з різних тем (комбінованого), типового (за 

алгоритмом) або нестандартного). 

Початковий 

рівень (1-3 бали) 

Учень (учениця) уміє розрізняти фізичні чи астрономічні величини, 

одиниці вимірювання з певної теми, розв'язувати задачі з допомогою 

вчителя лише на відтворення основних формул; здійснює 

найпростіші математичні дії 

Середній рівень 

(4-6 балів) 

Учень (учениця) розв'язує типові прості задачі (за зразком), виявляє 

здатність обґрунтувати деякі логічні кроки з допомогою вчителя 

Достатній рівень 

(7- 9 балів) 

Учень (учениця) самостійно розв'язує типові задачі й виконує 

вправи з одної теми, обґрунтовуючи обраний спосіб розв'язку 

Високий рівень 

(10- 12 балів) 

Учень (учениця) самостійно розв'язує комбіновані типові задачі 

стандартним або оригінальним способом, розв'язує нестандартні 

задачі 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при виконанні 

лабораторних і практичних робіт 

При оцінюванні рівня володіння учнями практичними вміннями та 

навичками  під час виконання фронтальних лабораторних робіт, 

експериментальних задач, робіт фізичного практикуму враховуються знання 

алгоритмів спостереження, етапів проведення дослідження (планування 

дослідів чи спостережень, збирання установки за схемою; проведення 

дослідження, знімання показників з приладів), оформлення результатів 

дослідження - складання таблиць, побудова графіків тощо; обчислювання 

похибок вимірювання (за потребою), обґрунтування висновків проведеного 

експерименту чи спостереження. 

Рівні складності лабораторних робіт можуть задаватися: 

• через зміст та кількість додаткових завдань і запитань відповідно до теми 

роботи; 

• через різний рівень самостійності виконання роботи (при постійній допомозі 

вчителя, виконання за зразком, докладною або скороченою інструкцією, без 

інструкції); 

• організацією нестандартних ситуацій (формулювання учнем мети роботи, 

складання ним особистого плану роботи, обґрунтування його, визначення 

приладів та матеріалів, потрібних для її виконання, самостійне виконання 

роботи та оцінка її результатів). 

Обов'язковим при оцінюванні є врахування дотримання учнями правил 

техніки безпеки під час виконання фронтальних лабораторних робіт чи робіт 

фізичного практикуму. 



 

 Початковий 

рівень (1-3 бали) 

Учень (учениця) називає прилади та їх призначення, демонструє 

вміння користуватися окремими з них, може скласти схему досліду 

лише з допомогою вчителя, виконує частину роботи без належного 

оформлення 

Середній рівень 

(4- 6 балів) 

Учень (учениця) виконує роботу за зразком (інструкцією) або з 

допомогою вчителя, результат роботи учня дає можливість зробити 

правильні висновки або їх частину, під час виконання та 

оформлення роботи допущені помилки 

Достатній рівень 

(7-9 балів) 

Учень (учениця) самостійно монтує необхідне обладнання, виконує 

роботу в повному обсязі з дотриманням необхідної послідовності 

проведення дослідів та вимірювань. У звіті правильно й акуратно 

виконує записи, таблиці, схеми, графіки, розрахунки, самостійно 

робить висновок 

Високий рівень 

(10-12 балів) 

Учень (учениця) виконує всі вимоги, передбачені для достатнього 

рівня, визначає характеристики приладів і установок, здійснює 

грамотну обробку результатів, розраховує похибки (якщо потребує 

завдання), аналізує та обґрунтовує отримані висновки дослідження, 

тлумачить похибки проведеного експерименту чи 

спостереження.  Більш високим рівнем вважається виконання 

роботи за самостійно складеним оригінальним планом або 

установкою, їх обґрунтування 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

ПРАВОЗНАВСТВА У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Під час оцінювання навчальних досягнень із правознавства враховується: 

• рівень оволодіння знаннями про систему об'єктивно існуючих державно-

правових реалій; 

• рівень умінь аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими 

актами, юридичною літературою; 

• рівень сформованості навичок діяти згідно з нормами права в конкретних 

життєвих ситуаціях. 

Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, 

наведеними в таблиці. 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії навчальних досягнень учнів 

  

І. Початковий 

1 Учень (учениця) усно в загальних рисах відтворює один-два 

юридичні терміни окремої теми 

2 Учень (учениця) на рівні «так-ні» усно відтворює кілька 

термінів, вибирає правильний варіант відповіді із двох 

запропонованих 



3 Учень (учениця) одним простим реченням передає зміст 

частини теми, знаходить відповідь на закрите запитання в 

тексті підручника 

  

ІІ. Середній 

4 Учень (учениця) відповідає на окреме запитання за 

допомогою вчителя, репродуктивно відтворює частину 

навчального матеріалу теми одним-двома простими 

реченнями, формулює визначення юридичного поняття 

5 Учень (учениця) відтворює окрему частину основного 

змісту навчальної теми, відповідаючи на запитання вчителя, 

визначає одну-дві окремі ознаки правових понять 

6 Учень (учениця) у цілому відтворює частину навчального 

матеріалу теми, у цілому правильно використовує окремі 

юридичні терміни, аналізує прості юридичні ситуації, 

розв'язує тестові завдання першого рівня; може 

користуватися за допомогою вчителя (зразок, пам'ятка) 

окремими положеннями нормативних актів 

  

ІII. Достатній 

7 Учень (учениця) самостійно відтворює окрему частину 

теми, застосовуючи мінімальну юридичну термінологію, 

уміє дати визначення понять, аналізує зміст правових 

документів за простим планом, розв'язує елементарні 

юридичні задачі за допомогою вчителя, знаходить окремі 

правові норми в тексті нормативних актів 

8 Учень (учениця) в основному володіє навчальним 

матеріалом і використовує знання за аналогією; може 

співставляти, узагальнювати інформацію за допомогою 

учителя; складати прості таблиці, схеми, аналізувати 

положення нормативно-правового акта за допомогою 

вчителя 

9 Учень (учениця) оперує вивченим матеріалом на рівні теми, 

може самостійно його відтворювати, аналізувати положення 

нормативно-правових актів, підтверджувати одним-двома 

аргументами висловлене ним судження про правове явище; 

самостійно розв'язувати юридичні задачі середнього рівня 

складності 

  

IV. Високий 

10 Учень (учениця) вільно викладає правові питання, 

застосовуючи необхідну юридичну термінологію; уміє 

вирішувати за допомогою вчителя тестові завдання вищого 

рівня; самостійно складати таблиці, структурно-логічні 

схеми з правових питань, аналізувати правові ситуації, дати 

відгук (рецензію) на відповідь іншого учня 

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може вільно 

висловлювати власні судження та аргументує їх, самостійно 

користується окремими джерелами права; може підготувати 

повідомлення з юридичної тематики; самостійно вирішує 

тестові завдання вищого рівня та певні правові ситуації, 

може використовувати інформацію з додаткової літератури 

(використання додаткової літератури не є обов'язковою 

вимогою) 



12 Учень (учениця) ґрунтовно викладає правові питання, 

висловлює власну позицію й переконливо її аргументує; 

самостійно знаходить, оцінює та використовує джерела 

юридичної інформації, зокрема наочні, уміє узагальнити 

вивчений матеріал, використовує набуті знання й уміння у 

практичній урочній діяльності (участь у дискусіях, 

засіданнях «круглих столів» тощо); може самостійно 

вирішувати юридичні задачі, застосовуючи правові знання 

  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

ІСТОРІЇ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

При оцінюванні навчальних досягнень з історії враховується: 

• рівень оволодіння історичними знаннями; знання хронологічних меж періодів, 

найважливіших історичних подій і процесів; визначення характерних суттєвих 

рис історичних явищ і подій; 

• рівень умінь групування (класифікації) фактів за вказаною ознакою, розкриття 

причинно-наслідкових зв'язків між подіями; 

• рівень оволодіння практичними вміннями й навичками роботи з історичними 

джерелами; обґрунтування власного ставлення учня до історичної події, 

явища, діяча. 

Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, 

наведеними в таблиці. 

Рівні навчальних 

досягнень 

Бали Критерії навчальних досягнень учнів 

  

І. Початковий 

1 Учень (учениця) називає одну-дві події, дати, історичні 

постаті чи історико-географічні об'єкти 

2 Учень (учениця) називає декілька подій, дат, історичних 

постатей або історико-географічних об'єктів; вибирає 

правильний варіант відповіді на рівні «так-ні»; має 

загальне уявлення про лічбу часу в історії 

3 Учень (учениця) двома-трьома простими реченнями 

розповісти про історичну подію чи постать; упізнати її за 

описом; співвіднести рік зі століттям, століття - з 

тисячоліттям; має загальне уявлення про історичну карту 

  

ІІ. Середній 

4 Учень (учениця) репродуктивно відтворює невелику 

частину навчального матеріалу теми, пояснюючи 

історичні терміни, подані в тексті підручника, називаючи 

одну-дві основні дати; показуючи на карті історико-

географічний об'єкт 

5 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює 

основний зміст навчальної теми, визначати окремі ознаки 

історичних понять, називати основні дати; показувати на 

історичній карті основні місця подій 

6 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний 

матеріал теми, давати стислу характеристику історичній 

постаті, установлювати послідовність подій; 



користуватись за допомогою вчителя наочними та 

текстовими джерелами історичної інформації 

  

ІІІ. Достатній 

7 Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює 

навчальний матеріал теми, виявляє розуміння історичної 

термінології, характеризує події (причини, наслідки, 

значення), виокремлює деякі ознаки явищ і процесів; 

«читає» історичні карти з допомогою їх легенди; 

використовує історичні документи як джерело знань 

8 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і 

використовує знання за аналогією, дає правильне 

визначення історичних понять, аналізує описані історичні 

факти, порівнює однорідні історичні явища, визначає 

причинно-наслідкові зв'язки між ними, встановлює 

синхронність подій у межах теми; дає словесний опис 

історичних об'єктів, використовуючи легенду карти 

9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, 

узагальнює окремі факти та формулює нескладні 

висновки, обґрунтовуючи їх конкретними фактами; дає 

порівняльну характеристику історичних явищ, самостійно 

встановлює причинно-наслідкові зв'язки; синхронізує 

події в межах курсу, аналізує зміст історичної карти 

  

ІV. Високий 

10 Учень (учениця) використовує набуті знання для 

вирішення нової навчальної проблеми; виявляє розуміння 

історичних процесів; робить аргументовані висновки, 

спираючись на широку джерельну базу; рецензує 

відповіді учнів; співставляє й систематизує дані 

історичних карт; синхронізує події вітчизняної та 

всесвітньої історії 

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може 

вільно та аргументовано висловлювати власні судження, 

співвідносити історичні процеси з періодом на основі 

наукової періодизації історії 

12 Учень (учениця) системно володіє навчальним 

матеріалом; самостійно характеризує історичні явища, 

виявляє особисту позицію щодо них; уміє виокремити 

проблему й визначити шляхи її розв'язання; користується 

джерелами інформації, аналізує та узагальнює її 

  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ЕКОНОМІКИ У 

СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Відповідно до цілей економічної освіти, оцінюванню підлягають теоретичні 

знання учнів з основ теорії та вміння використовувати ці знання в повсякденні, 

а саме: під час аналізу конкретних життєвих ситуацій і прийняття рішення; 

розв'язання практичних завдань, пов'язаних з економічною діяльністю 

людини, сім'ї, громади, держави; проведення порівняльного аналізу 

економічних явищ тощо. 



Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

  

І. Початковий 

1 Учень (учениця) з допомогою вчителя впізнає економічні 

явища побутового рівня, односкладно відповідає на 

конкретні запитання "так" чи "ні", його навчальна діяльність 

на уроках потребує постійної консультації й контролю з 

боку вчителя 

2 Учень (учениця) з допомогою вчителя розпізнає одне із 

кількох запропонованих явищ, символів, понять побутового 

рівня, формул, виділивши їх серед інших, односкладно їх 

називає; відтворює деякі факти побутового рівня; із 

допомогою вчителя вміє використати знання з математики 

для розв'язку найпростіших побутових розрахункових 

завдань 

3 Учень (учениця) з допомогою вчителя односкладно 

відповідає на запитання, відтворює незначну частку теми в 

тому вигляді й у тій послідовності, в якій вона була 

представлена на попередньому уроці; уміє при постійному 

контролі та допомозі вчителя виконати розрахункові задачі 

в одну дію побутового рівня; в тестових завданнях 

співвіднести категорії, явища та їх властивості 

  

ІІ. Середній 

4 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює словами, 

близькими до тексту підручника, означення економічних 

термінів, правил, законів; частково відтворює текст 

підручника, у процесі відповіді допускає окремі видозміни 

навчальної інформації, ілюструючи відповідь прикладами, 

які наводив учитель; уміє виконати задачу в одну дію за 

відомою формулою й усно її пояснити; правильно вибрати 

й використати необхідні математичні формули 

5 Учень (учениця) з допомогою вчителя дає правильне 

визначення окремих економічних понять, правил, законів; 

словесно описує економічні явища, указує на їх деякі 

властивості; відтворює всю тему або її основну частину, 

ілюструючи відповідь власними прикладами; учень 

(учениця) уміє правильно виконати завдання в одну дію, 

оформлюючи її без висновків; за інструкцією і з допомогою 

вчителя намагається розв'язати обчислювальні або графічні 

задачі у дві дії з простим обґрунтуванням результату 

  6 Учень (учениця) відтворює тему відповідно до її викладу в 

підручнику, ілюструючи власними прикладами; розкриває 

суть економічних понять, формул, законів, допускаючи у 

відповідях незначні неточності; намагається співвіднести 

економічні явища з їх характеристиками, застосовувати 

окремі прийоми логічного мислення (порівняння, аналіз, 

висновок); уміє правильно розв'язувати задачі на дві дії, за 

потребою звертаючись за консультацією до вчителя, робить 

правильні висновки; може здійснити частковий аналіз і 

порівняння економічних явищ побутового рівня; прийняти 



рішення про власні економічні інтереси та обґрунтувати 

його 

  

ІІІ. Достатній 

7 Учень (учениця) без помилок відтворює зміст теми, 

наводячи власні приклади; правильно розкриває суть 

економічних понять, формул, законів; уміє самостійно 

розв'язувати типові економічні графічні й розрахункові 

задачі в одну-дві дії та вирішувати якісні економічні 

завдання: робить аналіз, порівняння, висновки, за потребою 

звертаючись до вчителя; користується математичними 

знаннями для розв'язання економічних задач 

8 Учень (учениця) володіє навчальною інформацією, яку вміє 

аналізувати, узагальнювати та систематизувати; 

аргументовано відповідає на поставлені запитання й 

намагається відстояти свою точку зору; уміє користуватись 

економічними законами для розв'язування задач; будувати 

та читати графіки; відбирати необхідну додаткову 

інформацію для розв'язування типових завдань; 

аргументовано, посилаючись на закони, правила, формули, 

пояснювати деякі економічні процеси, що відбуваються в 

особистому житті та житті родини 

9 Учень (учениця) вільно володіє навчальним матеріалом, 

наводить аргументи на підтвердження своїх думок; може з 

допомогою вчителя відповідати на запитання, що 

потребують знання кількох тем; уміє самостійно 

розв'язувати типові завдання, виправляти допущені 

помилки; використовувати різні джерела інформації, 

користуватися статистичним матеріалом; знаходити й 

висвітлювати практичне значення економічних знань для 

окремої особи, родини 

  

ІV. Високий 

10 Учень (учениця) вільно володіє темою, має ґрунтовні 

економічні знання; відповідає на запитання, що потребують 

знання кількох тем; оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; 

судження його логічні й достатньо обґрунтовані; 

узагальнює й систематизує матеріал в межах навчальної 

теми; самостійно визначає окремі цілі власної навчальної 

діяльності; ілюструє свою відповідь схемами, графіками, 

прикладами з життя; проводить самоперевірку виконаної 

роботи; може з найпростішим обґрунтуванням пояснити 

розв'язування завдань підвищеного (комбінованого) рівня 

11 Учень (учениця) має системні знання з економіки; уміє 

керуватись економічними законами, які впливають на 

прийняття рішень, прогнозувати соціальні наслідки 

прийнятих рішень; прогнозувати поведінку окремих людей, 

груп населення в різних типах економічних систем; 

знаходити оригінальні (нестандартні) підходи до 

розв'язання економічних проблем і завдань; порівнювати 

економічні умови в різних країнах, регіонах; пояснювати 

розв'язок завдань підвищеного або комбінованого рівня 

12 Учень (учениця) глибоко розуміє економічні закони та 

категорії в межах навчальної програми; подає ідеї згідно з 



вивченим матеріалом, робить творчо обґрунтовані 

висновки; визначає порядок особистої навчальної 

діяльності, самостійно оцінює її результати; уміє 

сформулювати економічну проблему й запропонувати 

шляхи її вирішення; вести дискусію з конкретного питання; 

розв'язувати та пояснювати розв'язки задач високого рівня 

складності; аналізувати економічні та соціальні явища, 

користуючись відповідними документами (законами, 

постановами, указами тощо) 

  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ ТА МОВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Оцінювання результатів навчання української мови та мов національних меншин 

здійснюється на основі функціонального підходу до шкільної мовної освіти, яка має 

забезпечувати вміння учнів ефективно користуватись мовою як засобом пізнання, 

комунікації, високу мовну культуру особистості, сприяти формуванню її громадянської 

позиції та національної самосвідомості. Функціональний підхід передбачає таке 

співвідношення мовної теорії й мовленнєвої практики, за якого пріоритетним є розвиток 

навичок мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. Робота над 

мовною теорією, формуванням знань про мову підпорядковується інтересам розвитку 

мовлення учня. 

В оцінюванні результатів навчання мови треба враховувати, що мова є не лише предметом 

вивчення, а й засобом вивчення інших предметів, що підвищує вимоги до рівня 

сформованості мовленнєвих навичок школярів. 

Оцінювання результатів навчання мови здійснюється на основі: 

• різнобічного мовленнєвого розвитку особистості; 

• освітнього змісту навчального предмета, який розподіляється на чотири елементи - знання, 

уміння й навички, досвід творчої діяльності та досвід емоційно-ціннісного ставлення до 

світу; 

• функціонального підходу до шкільного курсу мови, який передбачає вивчення мовної теорії 

в аспекті практичних потреб розвитку мовлення. 

Об'єктами перевірки й оцінювання є: 

• мовленнєві вміння й навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності; 

• знання про мову й мовлення; 

• мовні вміння та навички; 

• досвід творчої діяльності; 

• досвід особистого емоційно-ціннісного ставлення до світу. 

Оцінювання результатів мовленнєвої діяльності видозмінюється відповідно до її кожної 

окремої форми та здійснюється за такими критеріями: 

I. Аудіювання (слухання та розуміння прослуханого) 

Оцінюється здатність учня сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання після 

одного прослуховування. Це передбачає: 

а) розуміння комунікативної мети висловлювання, фактичного змісту, причинно-

наслідкових зв'язків, теми й основної думки висловлювання, виражально-зображувальних 

засобів висловлювання, стилю й типу мовлення прослуханого висловлювання; 

б) оцінювання прослуханого. 

II. Говоріння й письмо (діалогічне та монологічне мовлення) 

Діалогічне мовлення 

Оцінюється здатність учнів: 

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється; 



б) уміти складати діалог відповідно до запропонованої ситуації й мети спілкування; 

самостійно досягати комунікативної мети; використовувати репліки для стимулювання, 

підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету; дотримуватись теми, спілкування та 

норм літературної мови; демонструвати певний рівень вправності у процесі діалогу 

(стислість, логічність, виразність, доречність, точність, емоційність тощо); 

в) висловлювати власну думку з теми, яка обговорюється; 

г) аргументувати висловлені тези, коректно спростовувати помилкові висловлювання 

співрозмовника. 

Критерії оцінювання діалогічного мовлення 

 

Рівень Бали Критерії навчальних досягнень учнів 

  

I. Початковий 

1 Учень (учениця) підтримує діалог на елементарному рівні. 

Здебільшого він (вона) відповідає на запитання лише 

однозначними реченнями ("так" чи "ні") або уривчастими 

реченнями ствердного чи заперечного характеру 

2 Учень (учениця) відповідає на елементарні запитання 

короткими репліками, які лише частково реалізують 

комунікативну мету 

3 Учень (учениця) бере участь у діалозі за найпростішою за 

змістом мовленнєвою ситуацією, може не лише відповідати 

на запитання співрозмовника, а й формулювати деякі 

запитання; комунікативна мета досягається ним (нею) лише 

частково 

  

II. Середній 

4 Учень (учениця) бере участь у діалозі з нескладної за 

змістом теми, певною мірою досягає мети спілкування, його 

(її) репліки лише частково враховують ситуацію 

спілкування 

5 Учень (учениця) бере участь у діалозі за нескладною за 

змістом мовленнєвою ситуацією, дотримується 

елементарних правил поведінки в розмові, загалом досягає 

комунікативної мети, проте може відхилятись від теми, його 

(її) мовлення характеризується стереотипністю 

6 Учень (учениця) загалом досягає комунікативної мети в 

діалозі з нескладної теми, його (її) репліки в основному 

змістовні, відповідають основним правилам поведінки в 

розмові, нормам етикету, участь у діалозі здійснюється 

переважно за допомогою вчителя або співрозмовника, 

спирається на запропонований зразок 

  

III. Достатній 

7 Діалогічне мовлення учня (учениці) за своїм змістом 

спрямовується на розв'язання певної проблеми, загалом є 

змістовним, невимушеним; відстежуються елементи 

особистісної позиції щодо предмета обговорення, правила 

спілкування в цілому дотримуються, судження загалом 

самостійні й аргументовані, відхилення від теми, помилки в 

мовному оформленні реплік майже не трапляються 

8 Учень (учениця) загалом вправно бере участь у діалозі за 

ситуацією, що містить певну проблему, досягаючи 

комунікативної мети, висловлює судження й аргументує їх з 

допомогою загальновідомих фактів, у діалозі з'являються 

елементи оцінних характеристик та узагальнень 



9 Учень (учениця) самостійно складає діалог із проблемної 

теми, демонструючи загалом достатній рівень вправності й 

культури мовлення (чітко висловлює думки, уміє 

сформулювати цікаве запитання, дати влучну, змістовну 

відповідь, виявляє толерантність, стриманість, коректність у 

разі незгоди з думкою співрозмовника), особиста позиція 

виражається порівняно нечітко, аргументація відзначається 

оригінальністю, самостійністю 

  

IV. Високий 

10 Учень (учениця) складає діалог за проблемною ситуацією, 

демонструючи належний рівень мовленнєвої культури, 

уміння чітко формулювати думки, обґрунтовуючи власну 

позицію, виявляє готовність уважно й доброзичливо 

вислухати співрозмовника, даючи йому можливість 

висловитись; дотримується правил мовленнєвого етикету; 

структура діалогу, мовне оформлення його реплік у цілому 

відповідають нормам 

11 Учень (учениця) складає діалог, самостійно обравши аспект 

запропонованої теми та визначивши проблему для 

обговорення, переконливо й оригінально аргументує свою 

позицію, співставляє різні погляди на той самий предмет, 

розуміючи при цьому можливість інших підходів до 

обговорюваної проблеми, виявляє повагу до думки іншого; 

структура діалогу, мовне оформлення його реплік 

відповідають нормам 

12 Учень (учениця) складає глибокий за змістом і досконалий 

за формою діалог, самостійно обравши аспект 

запропонованої теми та визначивши проблему для 

обговорення, демонструючи вміння уважно й доброзичливо 

вислухати співрозмовника, коротко, виразно, оригінально 

сформулювати свою думку, дібрати цікаві, влучні, 

переконливі аргументи на захист своєї позиції, у тому числі 

й із власного життєвого досвіду, співставити різні погляди 

на той самий предмет, змінити свою думку в разі 

незаперечних аргументів іншого; дотримується правил 

поведінки й мовленнєвого етикету в розмові 

 

Монологічне мовлення говоріння (усні переказ і твір); 

Письмо (письмові переказ і твір) 

Оцінюється здатність учня: 

а) усно чи письмово виявляти певний рівень обізнаності з теми, що 

розкривається; 

б) уміти будувати висловлювання певного обсягу, добираючи та 

впорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал (епізод із власного 

життєвого досвіду, прочитаний або прослуханий текст, епізод із кінофільму, 

сприйнятий (побачений чи почутий) твір мистецтва, розповідь іншої людини 

тощо); ураховувати мету спілкування, адресата мовлення; розкривати тему 

висловлювання; виразно відображати основну думку висловлювання, 

диференціюючи матеріал на головний і другорядний; викладати матеріал 

логічно, послідовно; використовувати мовні засоби відповідно до 



комунікативного завдання, дотримуючись норм літературної мови; 

додержуватись єдності стилю; 

в) виявляти своє ставлення до предмета висловлювання, розуміти та 

враховувати можливість різних тлумачень тієї самої проблеми; 

г) виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема: трансформувати 

одержану інформацію, відтворюючи її докладно, стисло, вибірково, своїми 

словами, змінюючи форму викладу, стиль тощо відповідно до задуму 

висловлювання; створювати оригінальний текст певного стилю; 

аргументувати висловлені думки, переконливо спростовувати помилкові 

докази; викладати матеріал виразно, доречно, економно, виявляти багатство 

лексичних і граматичних засобів. 
Критерії оцінювання монологічного мовлення 

Рівень Бали Критерії оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів 

Грамотність 

Припустима 

кількість 

орфографічних 

і 

пунктуаційних 

помилок 

Припустима 

кількість 

лексичних, 

граматичних 

і 

стилістичних 

помилок 

  

I. 

Початковий 

1 Побудованому учнем 

(ученицею) тексту бракує 

зв'язності й цілісності, 

урізноманітнення потребує 

лексичне та граматичне 

оформлення роботи 

15-16 і більше   

  

  

  

9-10 

2 Побудоване учнем 

(ученицею) висловлювання 

характеризується 

фрагментарністю, думки 

викладаються на 

елементарному рівні; 

потребують збагачення й 

урізноманітнення лексика 

та граматична будова 

мовлення 

13-14 

3 Учневі (учениці) слід 

працювати над 

виробленням умінь 

послідовніше й чіткіше 

викладати власні думки, 

дотримуватися змістової та 

стилістичної єдності 

висловлювання, потребують 

збагачення й 

урізноманітнення лексика 

та граматична будова 

висловлювання 

11-12 



  

II. Середній 

4 Висловлювання учня 

(учениці) за обсягом 

складає дещо більше 

половини від норми й 

характеризується певною 

завершеністю, зв'язністю; 

розкриття теми має бути 

повнішим, ґрунтовнішим і 

послідовнішим; чіткіше 

мають розрізнюватись 

основна та другорядна 

інформація; потребує 

урізноманітнення добір 

слів, більше має 

використовуватись 

авторська лексика 

9-10   

  

  

  

7-8 

5 За обсягом робота учня 

(учениці) наближається до 

норми, у цілому є 

завершеною, тему значною 

мірою розкрито, проте вона 

потребує глибшого 

висвітлення, має бути 

увиразнена основна думка, 

посилена єдність стилю, 

мовне оформлення 

різноманітнішим 

7-8 

6 За обсягом висловлювання 

учня (учениці) сягає норми, 

його тема розкривається, 

виклад загалом зв'язний, але 

учневі ще слід працювати 

над умінням самостійно 

формулювати судження, 

належно їх аргументувати, 

точніше добирати слова й 

синтаксичні конструкції 

5-6 

  

III. Достатній 

7 Учень (учениця) самостійно 

створює достатньо повний, 

зв'язний, з елементами 

самостійних суджень текст 

(у переказі - з урахуванням 

його виду), удало добирає 

лексичні засоби (у переказі 

використовує авторські 

засоби виразності, 

образності мовлення), але 

ще має вдосконалювати 

вміння чітко висвітлювати 

тему, послідовно її 

викладати, належно 

4   

  

  

  

5-6 



аргументувати основну 

думку 

8 Учень самостійно будує 

достатньо повне (у переказі 

- з урахуванням його виду), 

осмислене висловлювання, 

у цілому ґрунтовно 

висвітлює тему, добирає 

переконливі аргументи на їх 

користь, проте ще має 

працювати над 

урізноманітненням 

словника, граматичного та 

стилістичного оформлення 

роботи 

3 

9 Учень самостійно будує 

послідовний, повний, 

логічно викладений текст (у 

переказі - з урахуванням 

його виду); у цілому 

розкриває тему, висловлює 

основну думку (у переказі - 

авторську позицію); вдало 

добирає лексичні засоби (у 

переказі використовує 

авторські засоби виразності, 

образності мовлення), проте 

ще має працювати над 

умінням виразно 

висловлювати особистісну 

позицію й належно її 

аргументувати 

1+1 

(негруба) 

IV. Високий 

10 Учень самостійно будує 

послідовний, повний (у 

переказі - з урахуванням 

його виду) текст, ураховує 

комунікативне завдання, 

висловлює власну думку, 

певним чином аргументує 

різні погляди на проблему 

(у переказі зіставляє свою 

позицію з авторською), 

робота відзначається 

багатством словника, 

граматичною правильністю, 

дотриманням стильової 

єдності й виразності тексту 

1 

3 

11 Учень самостійно будує 

послідовний, повний текст 

(у переказі - з урахуванням 

його виду), ураховує 

1 (негруба) 

2 



комунікативне завдання; 

аргументовано, чітко 

висловлює власну думку, 

зіставляє її з думками інших 

(у переказі враховує 

авторську позицію), уміє 

пов'язати обговорюваний 

предмет із власним 

життєвим досвідом, добирає 

переконливі докази для 

обґрунтування тієї чи іншої 

позиції з огляду на 

необхідність розв'язувати 

певні життєві проблеми; 

робота відзначається 

багатством словника, 

точністю слововживання, 

стилістичною єдністю, 

граматичною 

різноманітністю 

12 Учень самостійно створює 

яскраве, оригінальне за 

думкою та оформленням 

висловлювання відповідно 

до мовленнєвої ситуації; 

повно, вичерпно висвітлює 

тему; аналізує різні погляди 

на той самий предмет, 

добирає переконливі 

аргументи на користь тієї 

чи іншої позиції, 

використовує набуту з 

різних джерел інформацію 

для розв'язання певних 

життєвих проблем; робота 

відзначається багатством 

слововживання, 

граматичною правильністю 

та різноманітністю, 

стилістичною довершеністю 

- 

1 

 

III. Читання 

Читання вголос 

Оцінюється здатність учня: 

а) розуміти прочитане; 

б) читати з достатньою швидкістю, плавно, з гарною дикцією, відповідно до 

орфоепічних та інтонаційних норм; 

в) виражати з допомогою темпу, тембру, гучності читання особливості змісту, 

стилю тексту авторський задум; 



г) пристосовувати читання до особливостей слухачів (ступеня підготовки, 

зацікавленості певною темою тощо). 

Читання мовчки 

Оцінюється здатність учня: 

а) читати незнайомий текст із належною швидкістю, розуміти й 

запам'ятовувати після одного прочитування фактичний зміст, причинно-

наслідкові зв'язки, тему й основну думку, виражально-зображувальні засоби 

прочитаного твору; 

б) давати оцінку прочитаному. 

ІV. Оцінювання мовних знань і вмінь 

Оцінюванню підлягають знання та вміння з мови, потрібні передусім для 

правильного використання мовних одиниць, а саме: 

а) розпізнавання, групування й класифікування вивчених мовних явищ; 

б) сполучування слів, доповнення й трансформація речень, добір належної 

форми слова, потрібної лексеми, відповідних засобів зв'язку між частинами 

речення, між реченнями у групі пов'язаних між собою речень тощо; 

в) розуміння значення мовних одиниць та особливостей їх використання в 

мовленні. 

V. Оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь 

учнів 

Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні 

правила та словникові слова, визначені для запам'ятовування; ставити 

розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним 

чином оформлювати роботу. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУР І ЛІТЕРАТУР 

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Головною метою вивчення предметів „Українська література", „Зарубіжна 

література", „Літератури національних меншин" в загальноосвітній школі є 

залучення учнів до найвищих досягнень національної та світової літератури і 

культури, національних і загальнолюдських духовних цінностей, розвиток 

творчих здібностей учнів, виховання в них естетичного смаку, високої 

читацької та загальної культури, вироблення вмінь самостійно 

ознайомлюватися зі зразками мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в 

них естетичні й духовні цінності. 

Для досягнення цієї мети слід вирішувати такі основні завдання: 

• формувати в учнів уявлення про художню літературу як мистецтво слова, 

важливу складову системи мистецтв і духовної культури українського та 

інших народів світу; 

• виховувати повагу до духовних скарбів українського народу та всього 

людства, расову, етнічну, соціальну, гендерну, релігійну, індивідуальну 

толерантність одночасно з принциповим нонконформізмом, здатністю 

формувати, формулювати й активно відстоювати власну точку зору, свою 

систему життєвих цінностей і пріоритетів, прагнення мати ніким не нав'язане 



світобачення, не бути об'єктом маніпуляцій, зберігати й примножувати кращі 

національні традиції, не сприймати культу сили й переваги матеріальних 

цінностей над духовними; 

• навчати школярів сукупності відомостей про вершинні явища українського та 

світового літературного процесу, загальні закономірності його перебігу від 

найдавніших часів до сьогодення; 

• давати школярам оптимальний обсяг літературознавчих понять і термінів, 

потрібних для повноцінного аналізу й інтерпретації художніх текстів, 

розуміння головних закономірностей перебігу літературного процесу; 

• відпрацьовувати з учнями вміння й навички аналізу й інтерпретації 

художнього тексту, здатність сприймати його з урахуванням задуму й стилю 

автора, бачити кожен конкретний твір у літературному, культурному та 

історичному контекстах; 

• навчати школярів визначати національну своєрідність і загальнолюдську 

значущість літературних творів, у тому числі шляхом зіставлення зі зразками 

різних національних літератур та різних видів мистецтв; 

• розвивати усне й писемне мовлення школярів, їхнє мислення (образне, 

асоціативне, абстрактне, логічне тощо); 

• формувати в учнів потребу в читанні літературних творів, здатність 

насолоджуватися мистецтвом слова, засвоювати духовно-естетичний 

потенціал художньої літератури, реалізувати його у власному житті; 

• відпрацьовувати навички розрізнення явищ елітарної та масової культури; 

• прищеплювати школярам високий естетичний смак. 

Об'єктом вивчення в курсах української та зарубіжної літератури та літератур 

національних меншин є художній твір, його естетична природа та духовно-

етична сутність. Аналіз та інтерпретація літературного твору мають спиратися 

на ґрунтовне знання тексту, докладний розгляд ключових епізодів, доречне 

цитування, виразне читання окремих творів або їх фрагментів тощо. 

Теоретичні аспекти вивчення твору при цьому слід розглядати не як самоціль, 

а як один із засобів визначення своєрідності його поетики. На уроках 

української літератури та літератур національних меншин учні працюють з 

текстами, написаними мовою оригіналу, на уроках зарубіжної літератури - з 

літературними творами, перекладеними українською мовою, а за умови 

готовності школярів - мовою оригіналу. 

Моніторинг і оцінювання результативності навчання належать до 

найважливіших аспектів навчального процесу і значною мірою визначають 

його якість. На уроках літератури домінантною формою навчання і здійснення 

контролю за досягнутими результатами є діалог, який відбувається на всіх 

етапах навчальної діяльності і до якого учнів залучає вчитель, спонукаючи 

розмірковувати, робити узагальнення і висновки, висловлювати власні думки, 

оцінювати. Під час такого оцінювання обов'язковим має стати контроль за 

прочитанням кожним учнем програмових творів, визначення рівня засвоєння 

їхнього змісту та вироблення вмінь і навичок їхнього аналізу й інтерпретації, 

перевірка виконання усних і письмових робіт. 



Оцінювання навчальних досягнень учнів з української та зарубіжної 

літератури та літератур національних меншин має здійснюватися за такими 

критеріями: 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

  

I. 

Початковий 

1 Учень (учениця) на елементарному рівні відтворює матеріал, 

називаючи окремий літературний факт або явище (автора й 

назву твору, окремих літературних персонажів тощо) 

2 Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і може відтворити 

фрагмент із нього окремим реченням (називає окремі факти з 

життя та творчості письменника, головних персонажів твору, 

упізнає за описом окремого персонажа твору, упізнає, з якого 

твору взято уривок тощо) 

3 Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і за допомогою 

вчителя дає відповідь у формі висловлювання (відтворює зміст 

у певній послідовності, називає на репродуктивному рівні жанр 

твору, упізнає літературний факт за описом або визначенням) 

  

II. Середній 

4 Учень (учениця) має уявлення про зміст твору, може переказати 

незначну його частину та з допомогою вчителя визначає основні 

сюжетні елементи, на репродуктивному рівні відтворює 

фактичний матеріал 

5 Учень (учениця) знає зміст твору, переказує окрему його 

частину, знаходить у тексті приклади відповідно до 

сформульованого завдання, висловлює оцінювальне судження й 

доводить його одним-двома аргументами, завершує відповідь 

простим узагальненням, дає визначення літературних термінів 

6 Учень (учениця) знає зміст твору, може переказати його значну 

частину, з допомогою вчителя виділяє головні епізоди, уміє 

формулювати думки, називає риси характеру літературних 

героїв, установлює окремі причинно-наслідкові зв'язки, дає 

визначення літературних термінів за прикладами 

  

ІІІ. 

Достатній 

7 Учень (учениця) володіє матеріалом і навичками аналізу 

літературного твору за поданим учителем зразком, наводить 

окремі приклади з тексту 

8 Учень (учениця) володіє матеріалом, за зразком аналізує текст, 

виправляє допущені помилки, добирає докази на підтвердження 

висловленої думки, застосовує відомі факти, поняття для 

виконання стандартних навчальних завдань 

9 Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками 

комплексного аналізу літературного твору, застосовує теорію в 

конкретних ситуаціях, демонструє правильне застосування 

матеріалу, складає порівняльні характеристики, добирає 

аргументи на підтвердження власних міркувань 

  

ІV. Високий 

10 Учень (учениця) володіє матеріалом і навичками комплексного 

аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, 

самостійно оцінює літературні явища, працює з різними 

джерелами інформації, систематизує, узагальнює та творчо 

використовує дібраний матеріал 



11 Учень (учениця) на високому рівні володіє матеріалом, 

уміннями й навичками комплексного аналізу художнього твору, 

використовує засвоєні факти для виконання нестандартних 

завдань, самостійно формулює проблему й вирішує шляхи її 

розвязання, висловлює власні думки, самостійно оцінює явища 

літератури та культури, виявляючи власну позицію щодо них 

12 Учень (учениця) вільно володіє матеріалом та навичками 

текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі 

творчі здібності та здатність до оригінальних рішень 

різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих 

знань і вмінь на нестандартні ситуації, має схильність до 

літературної творчості 

  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

ОСНОВ ЗДОРОВ'Я У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з основ здоров'я 

враховуються знання та дотримання школярами правил збереження власного 

життя та здоров'я й оточуючих. 

Позитивно оцінюється кожний крок учня, спрямований на: 

• підвищення рівня знань про здоров'я й безпеку життєдіяльності, здоровий 

спосіб життя, уміння використовувати здобуті знання для зміцнення здоров'я; 

• набуття навичок, що сприяють фізичному, соціальному, духовному та 

психічному здоров'ю; 

• позитивне ставлення до здорового способу життя. 

Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, 

наведеними в таблиці. 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Бали Критерії навчальних досягнень учнів 

  

І. Початковий 

1 Учень (учениця) за допомогою вчителя може назвати окремі 

поняття, що стосуються здоров'я та безпеки життєдіяльності 

2 Учень (учениця) має уявлення про елементарні поняття 

здорового способу життя й безпечної поведінки. За 

допомогою вчителя або з використанням підручника 

(робочого зошита) відтворює окремі факти навчального 

матеріалу 

3 Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням 

підручника (робочого зошита) фрагментарно відтворює 

елементарні поняття про здоровий спосіб життя. Під 

керівництвом і контролем учителя епізодично виконує 

практичні дії, що формують безпечну поведінку. Повторює 

оцінні судження інших без достатнього осмислення 

  

ІІ. Середній 

4 Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням 

підручника (робочого зошита) дає визначення окремих 

понять; частково характеризує ознаки здоров'я та безпечної 

поведінки; за допомогою вчителя виконує 



елементарні практичні дії, пов'язані з формуванням 

здорового способу життя й безпечної поведінки 

5 Учень (учениця) самостійно дає визначення окремих понять; 

за допомогою вчителя або з використанням підручника 

(робочого зошита) відтворює навчальний матеріал, 

характеризуючи ознаки здоров'я, шляхи та методи його 

зміцнення та збереження життя. За допомогою інструкції та 

консультації вчителя, виконує практичні дії, пов'язані з 

формуванням здорового способу життя й безпечної 

поведінки. Повторює почуті від інших найпростіші оцінні 

судження про здоровий спосіб життя й безпечної поведінки 

6 Учень (учениця) самостійно, але неповно відтворює 

навчальний матеріал; за допомогою вчителя розв'язує прості 

типові навчальні ситуаційні задачі; характеризує окремі 

ознаки здоров'я, наводить прості приклади дій про 

збереження здоров'я. За допомогою інструкції та 

консультації вчителя виконує практичні дії, пов'язані з 

формуванням життєвих навичок здорового способу життя й 

безпечної поведінки. Пояснює найпростіші оцінні судження 

про здоровий спосіб життя й безпечної поведінки 

  

ІІІ. Достатній 

7 Учень (учениця) загалом самостійно відтворює навчальний 

матеріал, розкриває суть понять; розв'язує прості типові 

ситуаційні задачі. Характеризує ситуації, що містять загрозу 

й потребують практичних дій. Висловлює окремі оцінні 

судження про стан здоров'я, поведінку в різних ситуаціях, 

свою та інших, міжособистісні стосунки 

8 Учень (учениця) самостійно відповідає на поставлені 

запитання; дає порівняльну характеристику явищам і 

процесам, які характеризують здоров'я. Визначає засоби, які 

необхідно використовувати у виконанні практичних дій. 

Обґрунтовує свої оцінні судження про здоровий спосіб 

життя й безпечної поведінки, спираючись на предметні 

знання та усталені норми 

9 Учень (учениця) відтворює інформацію, відповідає на 

поставлені запитання; самостійно розв'язує стандартні 

ситуаційні завдання; пояснює зміст і послідовність операцій, 

що входять до складу практичних дій; за допомогою вчителя 

встановлює причинно-наслідкові зв'язки, робить нечітко 

сформульовані висновки; свідомо приймає рішення; володіє 

навичками самоконтролю 

  

ІV. Високий 

10 Учень (учениця) обґрунтовано відповідає на запитання, 

передбачені навчальною програмою курсу; самостійно 

аналізує та розкриває суть явищ і процесів, що 

характеризують здоровий спосіб життя; узагальнює, 

систематизує, установлює причинно-наслідкові зв'язки; 

користується джерелами додаткової інформації. За 

допомогою вчителя розв'язує нестандартні ситуації; виконує 

практичні дії щодо здорового способу життя й безпечної 

поведінки, формулює висновки про конкретну оздоровчу 

діяльність; свідомо користується правилами здорового 



способу життя й безпечної поведінки. Висловлює оцінні 

судження про стан здоров'я власного й інших, поведінку 

свою та інших, міжособистісні стосунки 

11 Учень (учениця) логічно, усвідомлено відтворює 

навчальний матеріал в межах навчальної програми курсу; 

самостійно аналізує й розкриває закономірності явищ і 

процесів, що характеризують здоровий спосіб життя й 

безпечної поведінки, їх сутність; установлює й обґрунтовує 

причинно-наслідкові зв'язки; аргументовано переконує в 

необхідності виконання дій щодо здорового способу життя й 

безпечної поведінки; самостійно користується джерелами 

додаткової інформації. Аналізує та обґрунтовує оцінні 

судження про стан здоров'я власного й інших, наслідки своїх 

дій, поведінку свою та інших 

12 Учень (учениця) свідомо відтворює й розуміє навчальну 

інформацію за програмою курсу; може вести дискусію з 

конкретного питання здорового способу життя й безпечної 

поведінки з використанням знань суміжних програм; 

самостійно оцінює та характеризує різноманітні явища та 

процеси, які розкривають сутність здорового способу життя 

й безпечної поведінки; самостійно користується різними 

джерелами інформації, у тому числі й рекомендованими 

вчителем. Розв'язує проблемні завдання; має 

здоров'язберігаючі життєві навички; вибирає безпечний 

варіант розв'язання нестандартної ситуації; визначає мету 

своїх дій і знаходить альтернативні та вибирає й обґрунтовує 

оптимальні шляхи її досягнення; оцінює тимчасові та 

довгострокові наслідки вибраного варіанту; робить 

обґрунтовані висновки. Виявляє особисту позицію щодо 

здорового способу життя й безпечної поведінки. 

Обґрунтовує цінність набутих знань і сформованих 

розумових і практичних умінь і життєвих навичок для 

власного здоров'я 

  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

При оцінюванні навчальних досягнень учнів основної групи за показником 

навчального нормативу визначають рівень навчальних досягнень (низький, 

середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання 

рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах (таблиця). 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

учнів 

Показники навчальних 

нормативів 

Бали 

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з 

предмета; розрізняє та виконує відповідно до 

вимог лише елементи фізичних вправ 

Низький 1 

Середній 2 

Достатній 3 

Високий 4 

Низький 5 



Учень (учениця) виявляє розуміння основних 

положень навчального матеріалу, наводить 

приклади; техніка виконання фізичних вправ має 

незначні відхилення від встановлених вимог, які 

аналізуються та виправляються з допомогою 

вчителя 

Середній 6 

Достатній 7 

Високий 8 

Учень (учениця) володіє узагальненими, 

міцними знаннями з предмета; має достатню 

тактичну підготовку для виконання навчальних 

завдань; має системні навички техніки виконання 

фізичних вправ, що відповідають встановленим 

вимогам 

Низький 9 

Середній 10 

Достатній 11 

Високий 12 

 

На сучасному етапі, з метою формування позитивного ставлення учнів до 

занять фізичною культурою та підвищення рівня їх рухової активності, 

оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури має здійснюватися в 

особистісно-зорієнтованому аспекті. В основу  особистісно-зорієнтованого 

оцінювання покладаються: особисті досягнення школярів на протязі 

навчального року; активна робота учнів на уроках фізичної культури; 

залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у 

змаганнях всіх рівнів. На основі зазначених показників вчителям 

рекомендується застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» 

балів. Зазначені системи  корекції оцінювання мають 

погоджуватися  педагогічною радою школи. 

Під час оцінювання  необхідно: 

• здійснювати індивідуальний підхід, тобто створювати для учня умови, які 

відповідають особливостям його розвитку, рівню фізичного підготовленості, 

стану здоров'я; 

• конкретизувати завдання, визначене змістом даного уроку, за яке учня буде 

оцінено; 

• застосовувати гласність оцінки (своєчасно інформувати учня про оцінку з 

коротким аналізом виконання учнем рухової дії). 
 


