
 



      4. Наявний рівень знань і вмінь здобувача освіти. 

Потенційні можливості Потреби 

- Володіє основними поняттями, відтворює їх зміст, уміє розпізнавати об’єкти за різними 

ознаками. 

- Застосовує спосіб діяльності за аналогією. 

- Самостійно читає та переказує за допомогою викладача. 

- Пише під диктовку інколи сплутує графо-моторний образ букв, допускає помилки 

фонематичного характеру. 

- Бере  участь в діалозі, розуміє зміст прослуханого тексту. 

- Засвоїв графічні навички письма, але не завжди дотримується правил оформлення письмових 

робіт. 

 - Списує правильно, при написанні під диктовку потребує повільного темпу. 

 

 

 

- Відтворює навчальну інформацію з мате-матики, не завжди вміє проводити складні арифметичні 

дії. 

 

 

 

 

- Відхилення в анатомічній будові, відсутні. Загальна   та дрібна моторика відповідає віковим 

особливостям. 

-не потребує 

 

-не потребує 

-не потребує 

-робити аналіз помилок 

 

-не потребує 

- контролювати виконан-

ня письмових робіт 

- розвивати зоровомотор-

ну координацію. Писати 

під диктовку та самос-

тійно. 

- вести підрахунки засто-

совувати обчислювальні 

вміння та навички. Вдос-

коналювати вміння роз-

в’язувати арифметичні  

задачі, дії з дробами. 

- не потребує 

         

       5. Додаткові освітні та соціальні потреби здобувача освіти (додаткова підтримка асистента викладача, супровід соціальним 

працівником, робота з викладачем – дефектологом, викладачем – логопедом тощо).    

  

+ 
- Так (зазначити потреби) додаткова підтримка асистента викладача, асистента майстра в/н, супровід соціального педагога та 

практичного психолога. 

 - Ні 

    

 

 



  6. Психолого – педагогічна допомога, що надається під час проведення у позаурочний час корекційно – розвиткових занять. 
Найменування 

заняття 

Фахівець, який проводить 

заняття 

Місце проведення заняття Дата проведення 

заняття 

Періодичність 

1. Соціально 

побутове 

орієнтування  

Практичний психолог 

Синяговська О.С. 

Міжрегіональний центр кабінет 

практичного психолога 

вівторок 

п’ятниця 

2 рази на тиждень 

2. Розвиток 

мовлення 

Викладач української мови 

Лопата А.Ю. 

Міжрегіональний центр кабінет 

№ 14 

понеділок 

       четвер  

2 рази на тиждень 

3. Лікувальна 

фізкультура  

Викладач фізичного 

виховання Міхненко О.Л. 

Міжрегіональний центр спортивна зала середа 1 раз на тиждень 

      7. Характеристика здобувача освіти 

Сфера 

розвитку 

Стисла характеристика Заплановані дії Очікувані 

результати 

1 2 3 4 

Емоційно –

вольова 

Емоції здобувача освіти не завжди відповідають 

ситуації. Вольові якості розвинені не достатньо. 

Здобувач освіти не вважає за потрібне регулювати свої 

дії вольовими зусиллями. Можливі прояви агресії до 

самого себе без видимих причин.  

Спілкуватись зі здобувачем 

освіти, звертати увагу на всі 

прояви агресії відносно 

себе. Сприяти більш тісному 

контакту  з однолітками. 

Сформувати емоцій-

но – вольову зрілість, 

глибину і стійкість 

почуттів. 

Фізична Фізичний розвиток відповідає віковій нормі. Навички 

самообслуговування та особистої гігієни сформовані. У 

власному  тілі орієнтується. Проте здобувач освіти 

швидко стомлюється, темп роботи повільний, не дос-

татньо розвину або розвинена дрібна моторика. 

Проведення фізкульт хви-

линок. 

Покращити загаль-

ний фізичний стан 

загальної та дрібної 

моторики. 

Когнітивна Сприйняття позитивне. Темп роботи помірний, тривале 

обмірковування завдання. Пам'ять довільна, корот-

кочасна, зорова, краще запам’ятовує наочний яскравий 

матеріал, ніж вербальний. Мислення наочно – образне, 

стереотипне. Виконує дії за чітко визначеним знайомим 

алгоритмом. Уява відтворювальна. 

Здійснювати постійний ана-

ліз його відповідей. Викону-

вати вправи для формування 

слухової, тактильної пам’я-

ті. Формувати пізнавальний 

інтерес до навколишнього 

світу. 

Підвищити рівень 

розвитку пізнаваль-

них процесів. Учити 

планувати діяльність, 

спрямовувати увагу 

на певні об’єкти та 

тривалий час на них 

зосереджуватись. 



1 2 3 4 

Мовленнєва Словниковий запас не відповідає віковій нормі. Спіл-

кується фразовим мовленням. Активний та пасивний 

словник достатній, у межах побутового вжитку. 

Самостійно прочитане розуміє частково, намагається 

його переказати, пише лише під диктовку по буквах та  

поскладово, повільно, допускаючи помилки. В повному 

обсязі висловити свою думку не може.  

Збагачувати словниковий 

запас. Формувати і розви-

вати фразове мовлення. 

Удосконалювати 

граматичне мовлення. 

Виховувати культуру 

спілкування, удоско-

налити зв’язке мов-

лення. Розвинути ін-

тонаційну виразність, 

силу голосу, дикцію, 

дрібну моторику. 

Соціальна Здобувач освіти комунікативний з іншими здобувачами 

освіти та педагогами. Характер не спокійний, може 

емоційно висловити своє ставлення  чи бажання, але  

без пояснення. Піддається  зовнішньому впливу, 

довірливий, вразливий. Може підтримувати дружні 

взаємини  з друзями і родичами. 

Створювати позитивні си-

туації співпраці з дорослими 

та здобувачами освіти. Зас-

тосовувати індивідуальний  

підхід до  здобувача освіти. 

Розвивати комунік-

тивні навички для на-

лагодження соціаль-

них контактів. 

           

  8. Навчальні предмети (у разі, коли потенційні можливості здобувача освіти не дають змоги засвоїти навчальну програму, що 

призводить до необхідності розроблення адаптованої або модифікованої програми). 

 

№ Навчальний 

предмет 

Програма 

адаптована модифікована 

1 2 3 4 

1. Українська мова Дидактичні матеріали, організаційні сенсорні методи. Усні та письмові вказівки вик-

ладача.  

 

2. Математика Полегшені  завдання з алгебри та геометрії. Усні та письмові вказівки викладача, 

поетапне виконання завдань. 

 

3. Фізика  Полегшені  завдання, активний  діалог викладача  із здобувачем освіти, усні та пись-

мові вказівки викладача. 

 

4. Іноземна мова Дидактичні матеріали, організаційні, сенсорні методи, усні та письмові вказівки 

викладача. 

 

5. Хімія  Полегшенні  завдання, детальне словесне пояснення, поетапне виконання  завдань, 

усні та письмові вказівки викладача. 

 

 



1 2 3 4 

6. Інформаційні 

технології  
Полегшенні завдання. Усні вказівки викладача.  

7. Правила дорож-

нього руху 
Полегшенні завдання, спрощенні тести, поетапне виконання завдання.  

8. Технологія приго-
тування іжї з 

основами товароз-

навства 

Спрощенні завдання, усні та письмові вказівки викладача.  

9. Українська 
література 

Полегшенні завдання. Усні вказівки викладача.  

10. Зарубіжна 

література 
Полегшенні завдання, детальні словесні пояснення викладача.  

11. Історія України Полегшенні завдання з історії України. Усні вказівки викладача, полегшенні завдання 

з вивчення картографічного матеріалу. 

 

12. Всесвітня історія Полегшенні завдання з Всесвітньої історії. Полегшенні завдання з вивчення 

картографічного матеріалу. 

 

13. Громадянська 

освіта  
Активний діалог викладача із здобувачем освіти, усні та письмові вказівки викладача.  

14. Біологія і екологія Спрощені завдання, детальне словесне пояснення викладача, індивідуальний підхід 

до здобувача освіти. 

 

15. Інформатика  Індивідуальні завдання для здобувача освіти, усні вказівки викладача, спрощені 

завдання. 

 

16. Технології  Поетапне виконання завдань, детальне словесне пояснення викладача.  

17. Фізична культура Зменшені фізичні навантаження, полегшенні контрольні вправи та тести.  

18. Основи правових 
знань 

Активний діалог викладача із здобувачем освіти, полегшенні завдання, детальне 

словесне пояснення виклада. 

 

19. Географія  Поетапне виконання завдань, спрощений картографічний матеріал, усні вказівки 

викладача. 

 

20. Основи галузевої 
економіки і 

підприємства 

 

Полегшенні завдання, детальне словесне пояснення викладача.  



1 2 3 4 

21. Охорона праці Індивідуальна робота із здобувачем освіти. Полегшенні тестові завдання, усні 

вказівки викладача. 

 

22. Устаткування 
підприємств 

харчування  

Спрощений фактичний матеріал, індивідуальні завдання, використання можливостей 

інформаційно – комунікативних технологій. 

 

23. Гігієна та саніта-

рія виробництва 
Полегшенні завдання, спрощений тестовий контроль, усі вказівки викладача.  

24. Організація 
виробництва та 

обслугогування 

Поетапне виконання завдань, усні та письмові вказівки викладача, детальне словесне 

пояснення. 

 

25. Облік, кальку-

ляція, звітність 
Індивідуальні завдання для здобувача освіти, детальне словесне пояснення викладача, 

використання можливостей ІКТ. 

 

 

26. Виробниче 

навчання 
Спрощені практичні завдання, детальний показ виконуваних вправ майстром в/н. 

Контроль майстра в/н за виконанням здобувачем освіти практичних вправ. 

 

 

27. Виробнича 

практика 
Контроль за дотриманням технологічних процесів з боку відповідального за 

проходження виробничої практики, постійна індивідуальна робота із здобувачем 

освіти майстра в/н. Надання консультацій з порядку проведення технологічних 

операцій на виробництві. 

 

 

    Звільнення від вивчення окремих предметів   

 - Так (зазначити предмет, предмети) ________________________ 

+ - Ні 

 

      

         9. Адаптація (необхідне підкреслити) 

         Пристосування середовища: доступність, інтенсивність освітлення, зменшення рівня шуму в кабінеті, приміщення  для 

усамітнення, інше ______________________ 

         Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання  завдань, чергування видів діяльності, виконання завдань 

за зразком, вид та  частота релаксації, використання засобів концентрації уваги, інше ______________________ 



         Адаптація навчального матеріалу: адаптація навчальних посібників, наочних матеріалів, картки підказки, використання  

друкованих  текстів  з різним розміром шрифтів, інше мультимедіа, інтернет. 

        Необхідне спеціальне обладнання 

 - Так (зазначити обладнання) ___________. 
+ - Ні 

 

       10. Індивідуальний навчальний план 

       Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляються відповідно до особливостей 

інтелектуального розвитку здобувача освіти.  

Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів та кількість годин для їх вивчення (додається). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 



    

 
 



1. Навчальний предмет: Українська мова 
 

 

Цілі навчання 

 

 

Зміст 

Педагогічні технології 

спрямовані на 

досягнення мети 

Оцінювання 

знань 

1 2 3 4 

Здобувач освіти: розуміє суть поняття 

«словник», називає основні типи словників; 

усвідомлює важливість умінь систематизу-

вавти, зіставляти, аналізувати, узагальню-

вати й використовувати інформацію, яка 

міститься в лексикографічних джерелах, 

довідниках, ресурсах мережі інтернет. 

Вступ Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: 

словники, довідкова література (у  числі на електронних 

носіях).  Основні типи словників.  

Довідкові медіаресурси. 

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. 

 

Контрольні  

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

Здобувач освіти: розуміє суть понять 

«порушення лексичної норми», «фразеоло-

гізми», «стилістичне забарвлення фразеоло-

гізмів»; пояснює найпоширеніші випадки 

порушення лексичної норми; усвідомлює 

відмінність між фразеологічними сино-

німами й антонімами;  

використовує фразеологізми. 

Поняття норми в сучасній українській літературній 

мові. Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм. 

Лексична норма. Лексична помилка. Лексичне знчення 

слова. Слова власне українські й запозичені. Виправдані 

й небажані запозичення. Лексичні й фразеологічні си-

ноніми, антоніми. Синонімічне багатство української 

мови. Найпоширеніші випадки порушення лексичної 

норми. Основні групи фразеологізмів. Вживання слів у 

фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного 

забарвлення. 

Технологія традицій-

ного навчання. Ігрові 

технології навчання. 

Технологія розвиваль-

ного навчання. Техно-

логія колективного спо-

собу навчання. Техно-

логія розвитку критич-

ного мислення. 

 

Контрольні 

 роботи, 

тести, 

інтерактивні 

вправи. 

Здобувач освіти: розуміє суть понять «ри-

торика», «мовленнєва ситуація», «мовець», 

«аудиторія», «текст», «комунікативний на-

мір», «мовленнєвий вчинок»; усвідомлює 

важливість риторики й риторичних умінь; 

називає умови успішного спілкування; риси, 

притаманні цікавому мовцеві, гарному спів 

розмовникові; називає етапи підготовки вис-

тупу; відрізняє мовленнєву дію й мовлен-

нєвий вчинок; виявляє комунікативні наміри 

мовця. 

Риторика як мистецтво, наука й навчальна 

дисципліна. Роль риторики в сучасному світі. Мов-

леннєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації Осо-

бистість мовця (чарівність, артисизм, упевненість у собі, 

щирість, обізнаність, об’єктивність, доброзичливість). 

Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення ора-

тора. Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі 

слухання. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження 

контакту. Етапи підготовки тексту виступу. Види читан-

ня і записування тексту виступу. Ефективність мовлен-

ня. Комунікаивний намір. Мовленнєвий вчинок. 

Технологія традицій-

ного навчання. Ігрові 

технології навчання. 

Технологія розвиваль-

ного навчання. Техно-

логія розвитку критич-

ного мислення. Техно-

логія інтерактивного 

навчання. 

 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

Здобувач освіти: 

розуміє суть понять «норма», «орфоепія», 
Орфоепічна норма 

Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. 

 

Технологія традиційно-

го та ігрового навчання. 

Технологія розвиваль-

ного навчання.  

Контрольні 

роботи,  

тести. 



2. Навчальний предмет: Українська література 
 

 

Цілі навчання 

 

 

Зміст 

Педагогічні технології 

спрямовані на 

досягнення мети 

Оцінювання 

знань 

1 2 3 4 

Здобувач освіти: 

характеризує в загальних рисах суспільно-

культурні умови розвитку літератури 1870-

1890 рр. 

 

 

ВСТУП. РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА. 

Українська література другої половини ХІХ ст. Новий 

етап національно-визвольного руху, Періодичні видан-

ня. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. 

Тодішні поезія, драматургія. Особливості реалістичної 

прози. 

Технологія традиційно-

го навчання. 

 

Діалог. Усне 

опитування. 

Здобувач освіти: розповідає про письмен-

ника, називає  його основні твори; коментує 

оцінку І.Франком творчого доробку І.Нечуя 

Левицького; визначає жанр твору; коментує 

проблематику повісті; характеризує образи, 

персонажі, засоби їх зображення; порівнює 

образи дійових осіб; пояснює авторську по-

зицію; виокремлює засоби комічного у тво-

рі, пояснює їхню роль; висловлює влас-

ну думку про національний характер, народ-

ну мораль; застосовує набуті знання для по-

рівняння творів української та зарубіжної 

літератур; зіставлення специфіки розкриття 

теми в різних видах мистецтва; визначає 

роль і місце української літератури у 

світовому контексті. 

 

Іван Нечуй-Левицький  «Кайдашева сім’я» 

Життя і творчість письменника, як новий імпульс 

української літератури. «Кайдашева сім’я» – соціально-

побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) 

актуальність проблеми батьків і дітей. Українська 

ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й 

моралі. Ствердження цінностей національної етики 

засобами комічного.  

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. 

Технологія розвиваль-

ного навчання. 

Технологія колектив-

ного способу навчання. 

Технологія розвитку 

критичного мислення. 

 

Усне 

опитування, 

літературні 

диктанти, 

тести. 

Здобувач освіти: 

знає про життя прозаїка, його основні твори; 

розповідає про історію написання роману; 

коментує його сюжет (1,4 частини); харак-

теризує головні образи персонажі, зокрема 

Чіпки, пояснює його поведінку психоло-

гічними чинниками; визначає роль головних 

жіночих образів у творі, розкриває їх. 

 

Панас Мирний (П. Рудченко) 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Основне про 

життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика 

творчості. Співавторство з І. Біликом. Широта пред-

ставлення народного життя. Шлях Ничипора Вареничен-

ка: від правдошукацтва до розбійництва.  

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. Тех-

нологія розвивального 

навчання та розвитку 

критичного, інтерак-

тивного навчання. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи 



1 2 3 4 

Здобувач освіти: 

розповідає про історію виникнення «театру 

корифеїв», його склад, популярність; 

називає авторів творів, написаних для 

професійного українського театру; знає про 

першу народну артистку України (УСРР). 

 

«ТЕАТР КОРИФЕЇВ»  

Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні 

драми й комедії М. Старицького, М. Кропивницького, 

Панаса Мирного та ін. Від аматорських гуртків до 

професійного «театру корифеїв», що став «школою жит-

тя» (І.Франко). Перші театральні трупи М. Кропивниць-

кого та М.Старицького. Родина Тобілевичів та українсь-

кий театр. Популярність «театру корифеїв» в Україні та 

за її межами. Перша народна артистка України Марія 

Заньковецька. 

Технологія традиційно-

го навчання. Техноло-

гія розвивального нав-

чання. 

 

Діалог. Усне 

опитування 

Здобувач освіти:  

знає основне з життєвого і творчого шляху 

драматурга; розуміє причини просвіт-

ницьких ідейних пріоритетів світогляду 

письменника; визначає жанр драматичного 

твору; знає зміст п’єси «Мартин Боруля»; 

розповідає про історичну основу твору; 

характеризує головного героя; розуміє при-

чини його особистої драми; дає харак-

теристику іншим персонажам. 

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич) «Мартин Боруля». 

Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, 

багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність 

творів.  

І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Комедія «Мартин 

Боруля», її сценічна історія.  

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. 

Технологія розвиваль-

ного навчання. 

Технологія розвитку 

критичного мислення. 

Технологія інтерактив-

ного навчання. 

 

Усне 

опитування, 

літературні 

диктанти, 

тести 

Здобувач освіти: уявлення про модер-

ністські тенденції в українській літературі 

1910-х років; про імпресіонізм у літературі 

та образотворчому мистецтві; знає основні 

події життєвого і творчого шляху письмен-

ника; уміє розпізнавати й аналізувати нове-

лістичний твір; визначає проблематику 

«Intermezzo»; пояснює глибокий психо-

логізм новели, особливості її композиції; 

аналізує імпресіоністичну поетику (роль 

пейзажу, звукових образів, світлотіні); 

пояснює символічні образи, ускладнені ме-

тафори; розкриває образотворчі засоби 

(внутрішній монолог, прийом контрасту); 

знає зміст повісті «Тіні забутих предків». 

МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА. Основні риси 

українського прозового модернізму (О. Кобилянська,  

М. Коцюбинський, В. Стефаник, В. Винниченко). «Нова 

школа» у прозі.  

Михайло Коцюбинський «Intermezzo», «Тіні забутих 

предків». 

Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у 

творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої 

свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до 

модернізму. Психологічна новела «Intermezzo» з 

жанровими ознаками «поезії у прозі. Поетика імпре-

сіонізму. 

Технологія традиційно-

го навчання. 

Ігрові технології нав-

чання. 

Технологія розвиваль-

ного навчання. 

Технологія розвитку 

критичного мислення. 

Технологія інтерактив-

ного навчання. 

 

Усне 

опитування, 

літературні 

диктанти, 

контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

 



3. Навчальний предмет: Іноземна мова 
 

Цілі навчання 

 

Зміст 

Педагогічні технології 

спрямовані на 

досягнення мети 

Оцінювання 

знань 

Здобувач освіти: розповідає про свою сім`ю 

та друзів, свої захоплення та уподобання. 
Тема 1. Я, моя родина, мої друзі. 

Розповідь про себе. Риси характеру людини. Сім’я та 

друзі. Світ захоплень.  

Технологія традицій-

ного навчання. 

 

Контрольні 

роботи, тести. 

Здобувач освіти: називає види спорту та 

спортивний інвентар; 

розповідає про роль спорту у житті людини. 

Тема 2. Спорт і дозвілля 

Роль спорту у  нашому житті. Види спорту. Спортивне 

обладнання. Спорт та здоров`я. Здоровий спосіб життя. 

Ігрові технології нав-

чання.  
Контрольні 

роботи. 

 

4. Навчальний предмет: Зарубіжна література 
 

Цілі навчання 

 

Зміст 

Педагогічні технології 

спрямовані на 

досягнення мети 

Оцінювання 

знань 

Здобувач освіти: тлумачить поняття 

«автор», «читач», «діалог культур», «ори-

гінал», «художній переклад»; 

Оригінальна й перекладна література в сучасному світі Технологія традиційно-

го та колективного спо-

собу навчання . 

Контрольні 

роботи, тести. 

Здобувач освіти: дає стислу характер-

ристику літератури античності та Відрод-

ження; називає видатних представників 

античної та ренесансної культур; знає 

основні відомості про Гомера, Данте і 

В. Шекспіра; називає імена відомих 

українських перекладачів творів 

античності й Відродження. 

 

Стародавня Греція. Етапи й шедеври античності Гомер 

(приблизно VIII ст. до н. е.). «Одіссея» (1-2 уривки за 

вибором викладача). Міфологічні, пригодницькі й 

побутові елементи в «Одіссеї». Засудження беззаконня, 

насильства й несправедливості та самовпевненості й 

марнославства. Образ Одіссея. Італія Специфіка італій-

ського Відродження, його основні етапи, представники. 

Данте Аліґ’єрі (1265 – 1321). «Божественна комедія» 

Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. 

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. 

Технологія колектив-

ного творчого вихо-

вання. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

здобувач освіти: виявляє жанрові ознаки 

прочитаних творів;  виявляє особливості 

індивідуального стилю митців; зіставляє 

образи, засоби виразності; виявляє традиції 

й новаторство митців на тлі літературного 

процесу;  

 

Специфіка переходу від романтизму до реалізму. 

Німеччина. Романтизм у Німеччині. Ернст Теодор 

Амадей Гофман (1776 – 1822). «Крихітка Цахес на 

прізвисько Цинобер». Особливості сюжету й компо-

зиції повісті «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер». 

Гротескні образи. Викривальний зміст твору. Символіка.   

Росія. Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. 

Лірика Ф. М. Тютчева (1803 – 1873). 

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. Тех-

нологія колективного 

способу навчання. Тех-

нологія інтерактивного 

навчання. 

 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

 



5. Навчальний предмет: Історія України 
 

Цілі навчання 

 

Зміст 

Педагогічні технології 

спрямовані на 

досягнення мети 

Оцінювання 

знань 

1 2 3 4 

Здобувач освіти: розуміє суть поняття 

«словник», називає основні типи словників; 

усвідомлює важливість умінь систематизу-

вати, зіставляти, аналізувати, узагальнювати 

й використовувати інформацію, що місти-

ться в лексикографічних джерелах, довідни-

ках, ресурсах мережі Інтернет. 

 

Вступ Україна і світ на порозі ХХ ст.: основні тенденції 

соціально-економічного, політичного та культурного 

розвитку. ХХ століття у світовій історії. Періодизація 

історії України ХХ ст. Завдання і структура курсів 

історії України та всесвітньої історії ХХ – початку ХХІ 

ст. Особливості курсу історії України 1914–1945 рр. 

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. 

 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи 

Здобувач освіти: знає хронологічні межі 

Першої світової війни, час утворення 

Головної Української ради та легіону 

Українських січових стрільців, періоди 

російської окупації Галичини і Буковини; 

зміст понять: «світова війна», «окупа-

ційний режим», «національне військове 

формування», «військове генерал-губер-

наторство», «військова стратегія», «пози-

ційна війна», «репарація», «контрибуція»; 

уміє встановити хронологічну послідовність 

і синхронність подій Першої світової війни; 

охарактеризувати геополітикну ситуацію 

напередодні Першої світової війни. 

УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

Україна в геополітичних планах країн Антанти і Цент-

ральних держав. Війна та українські політичні сили. 

Головна українська рада. Союз Визволення України. 

Загальна українська рада.  

Воєнні дії на території України в 1914–1917 рр. Українці 

в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці.  

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. Тех-

нологія розвивального 

навчання. Технологія 

колективного способу 

навчання. 

 

 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

висловити аргументовані судження про: 

а) ставлення до світової війни провідних по-

літичних сил у країнах Антанти і Цент-

ральних державах; б) стратегії провідних 

українських політичних сил в умовах війни 

та роль лідерів у їх формуванні;  

 

 

 

   



                                    1                                                2                    3 4 

Здобувач освіти знає: зміст понять «на-

ціональна революція», «національно-тери-

торіальна автономія», «федералісти», «са-

мостійники», «ультиматум», «інтервентція», 

«отаманщина», «націонал комунізм», «воєн-

ний комунізм», «державний терор», «продо-

вольча розкладка», «реквізиція». Уміє виз-

начити хронологічні межі та етапи Україн-

ської революції; описати, використовуючи 

карту: а) геополітичні зміни в Європі після 

Першої світової війни,  державотворення; 

охарактеризувати: а) ставлення національ-

них меншин в Україні до української дер-

жавності; б) стратегію боротьби більшо-

виків за владу і за відновлення Росії в 

імперських кордонах; встановити причини і 

наслідки:  Української революції і боротьби 

українців за збереження національної дер-

жави; висловити аргументовані судження 

про політичну діяльність Володимира Вин-

ниченка, Михайла Грушевського, Миколи 

Міхновського, Симона Петлюри. 

ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Причини, 

рушійні сили та періодизація Української революції 

1917–1921 рр. Українська Центральна Рада.  

І Універсал Центральної Ради. III Універсал УЦР. 

Внутрішня та зовнішня політика Центральної Ради після 

проголошення Української Народної Республіки. 

Курултай і Кримська Народна Республіка. Перша війна 

більшовицької Росії з УНР. Бій під Крутами. 

IV Універсал УЦР: проголошення незалежності УНР. 

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. Тех-

нологія розвивального 

навчання. Технологія 

розвитку критичного 

мислення. Технологія 

інтерактивного навчан-

ня. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи, 

робота з 

картою 

6. Навчальний предмет: Всесвітня історія. 
 

Цілі навчання 

 

Зміст 

Педагогічні технології 

спрямовані на 

досягнення мети 

Оцінювання 

знань 

1 2 3 4 

Здобувач освіти знає: зміст понять. Перша 

світова війна, геополітичні інтереси, система 

озброєного миру, позиційна війна, контрибуція; 

хронологічні межі Першої світової війни, дати 

Уміє: встановити хронологічну послідовність і 

синхронність подій Першої світової війни, 

революційних подій у Європі; показати на 

карті зони геополітичних зазіхань держав . 

1. ПЕРЕДУМОВИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. 

ВІЙНА ТА РЕВОЛЮЦІЇ. Початок “Великої війни”. 

Стратегічні плани ворогуючих сторін.  
Економічна та політична кризи в Російській імперії та 

Австро-Угорщині. Російська революція 1917 р. Поразка 

Німеччини та її союзників. Розпад багатонаціональних 

імперій і утворення нових незалежних держав у Європі. 

Технологія традицій-

ного навчання. Ігрові 

технології навчання. 

Технологія розвиваль-

ного навчання. Тех-

нологія колективного 

способу навчання. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи, 

робота з 

картою 



                            1                                                2                     3             4 

Здобувач освіти: знає та розуміє зміст 

понять: система колективної безпеки, демі-

літаризована зона, санітарний кордон, репарація, 

контрибуція; час роботи Паризької та Ва-

шингтонської конференцій, укладення мирних 

договорів за підсумками Паризької конференції; 
статус українських земель відповідно до рі-

шень Паризької мирної конференції; супе-

речності Версальсько-Вашингтонської сис-

теми; цілі та організацію діяльності Ліги Націй; 
Уміє: встановити хронологічну послідовність 

підписання угод, що стали основою 

Версальсько-Вашингтонської системи; 
охарактеризувати (з використанням історичної 

карти) територіальні зміни, зафіксовані в 

текстах мирних договорів з Німеччиною та її 

союзниками; визначити джерела нестабільності 

в Європі;  

ОБЛАШТУВАННЯ ПОВОЄННОГО СВІТУ 

“14 пунктів” В. Вілсона. Паризька мирна конференція. 

Українське та російське питання на Паризькій кон-

ференції. Версальський договір. Вашингтонська 

конференції,  системи, її суперечності.  

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. 

Технологія колектив-

ного творчого вихован-

ня. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи, 

робота з 

картою 

Здобувач освіти знає та розуміє: зміст 

понять проспериті, світова економічна криза, 

фондова біржа, державне регулювання еконо-

міки, тоталітаризм, фашизм, корпоративна дер-

ава; характер Франкліна Рузвельта як виму-

шений перехід до державного регулювання 

ринкової економіки; встановити хронологічну 

послідовність і синхронність фактів, пов’язаних 

із економічною стабільністю та світовою кризою 

у провідних країнах міжвоєнного світу, бороть-

бою за збереження демократичного устрою і 

становленням тоталітарних режимів у СРСР, 

Італії та Німеччині; виявити (з використанням 

історичної карти та інших джерел) зміни в 

геополітичній ситуації в Європі у зв’язку з 

утвердженням тоталітарних режимів; охарак-

теризувати добу “проспериті” в США, рефор-

мування Британської імперії, фашистський 

режим в Італії, нову економічну політику та 

політику “великого стрибка” в СРСР. 

ПРОВІДНІ ДЕРЖАВИ СВІТУ В МІЖВОЄННИЙ 

ПЕРІОД. Сполучені Штати Америки. Зростання ролі 

США на міжнародній арені. Велика Британія. Особ-

ливості розвитку Великої Британії в 1920–1930-ті рр. 

Спроби реформування Британської імперії. 

Дж. Р. Макдональд. 
Франція. Політичний та соціально-економічний 

розвиток Франції в 1920–1930-х рр. Народний фронт і 

його уряди. Едуард Даладьє.  

Італія. Становище Італії після Першої світової війни. 

Німеччина. Листопадова революція та становлення 

Веймарської республіки. Вплив світової економічної 

кризи в Німеччині на політичне життя країни. 

Радянський Союз. “Договірна федерація” радянських 

республік. Утворення СРСР. Нова економічна політика. 

Виклики міжвоєнного часу. Європа поміж економічною 

стабільністю та світовою кризою. Європа перед вибором 

між демократією та авторитаризмом.  

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. 

Технологія колектив-

ного способу навчання. 

Технологія інтерактив-

ного навчання. 

 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи, 

робота з 

картою та 

атласом. 

 



7. Навчальний предмет: Математика 
 

                                Цілі навчання                                  

 

Зміст 

Педагогічні 

технології, спрямовані 

на досягнення мети 

Оцінювання 

знань 

Довгострокові: користується різними спо-

собами задання функцій; встановлює за 

графіком функції її основні властивості. 

Короткострокові: знаходить область визна-

чення функціональних залежностей; зна-

чення функцій при заданих значеннях 

аргументу.  

Довгострокові: вміє переходити від радіан-

ної міри кута до градусної й навпаки; 

перетворює нескладні тригонометричні 

вирази. 

Короткострокові: ілюструє властивості 

тригонометрич-них функцій за допомогою 

графіків; перетворює нескладні тригоно-

метричні вирази. 

Довгострокові: називає основні поняття 

стереометрії; формулює аксіоми стерео-

метрії. 

Короткострокові: розрізняє означувані та 

не означувані поняття, аксіоми та теореми. 

Застосовує відношення паралельності між 

прямими і площинами у просторі до опису 

відношень між об’єктами навколишнього 

світу. 

Довгострокові: встановлює  перпенди-

кулярність прямих, прямої та площини, 

двох площин; 

Короткострокові: формулює означення 

кута між прямими, прямою та площиною, 

площинами; теорему про три перпен-

дикуляри; розв’язує задачі на знаходження 

відстаней та кутів в просторі, зокрема 

практичного змісту. 

Функції, їхні властивості та графіки. 
Числові функції та їх властивості. Способи задання 

функцій. Парні та непарні функції.  

Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості. 

Степінь з раціональним показником, та його власвості. 

ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ 
Синус, косинус, тангенс, кута. Радіанне вимірювання 

кутів. Тригонометричні функції числового аргументу. 

Властивості та графіки тригонометричних функцій. 

Найпростіші тригонометричні рівняння. 

ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРО-

СТОРІ.  

Основні поняття, аксіоми стереометрії та найпростіші 

наслідки з них. Взаємне роміщення прямих у просторі. 

Паралельність площин. 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У 

ПРОСТОРІ. 

 Перпендикулярність прямих. Перпендикулярність 

прямої і площини. Теорема про три перпендикуляри. 

Перпендикулярність площин.  

 

1. діагностика рівня 

засвоєння навчального 

матеріалу (тестування). 

2. контроль якості 

засвоєння матеріалу. 

3. вибір прийомів і ме-

тодів додаткової роботи 

у випадку, коли здобу-

вач освіти не засвоїв 

навчальний матеріал. 

4. Застосування унаоч-

нення для розуміння 

навчального матеріалу. 
 

 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

 



8. Навчальний предмет:  Громадянська освіта 

 

Цілі навчання 

 

 

Зміст 

Педагогічні технології 

спрямовані на 

досягнення мети 

Оцінювання 

знань 

1 2 3 4 

Здобувач освіти: розуміє значення сім’ї 

для людини і для суспільства; називає 

загальні риси та ознаки ключових понять; 

усвідомлює існування логічних зв’язків 

між усіма складовими розділу. 

 

ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ 

Ідентичність. Види ідентичності. Змінний характер іден-

тичності. Самовизначення. Совість. Соціалізація в сім’ї. 

Соціалізація серед однолітків. Молодіжні субкультури. 

Партнерські стосунки в сім'ї. Життєві цінності й 

пріоритети.  

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. 

 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи 

Здобувач освіти: розуміє  природу прав 

людини; розглядає права людини крізь 

призму відносин «людина - держава»; 

розрізняє права людини та обов’язки гро-

мадянина; знає, що таке порушення прав 

людини; володіє інформацією про порядок 

звернень щодо захисту прав людини до 

національних  і міжнародних органів та 

організацій.  

 

 ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ 

Людська гідність – основа природного права. 

Рівноправність. Охорона й захист людської гідності.  

Природа прав людини. Основоположні права і свободи 

людини. Покоління прав людини. Борці за права 

людини. Майбутнє прав людини.  

Права і свободи людини та відповідальність держави за 

їх дотримання, гарантування та захист. Позитивні і 

негативні зобов’язання держави.  

Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту 

прав людини. Міжнародні та європейські стандарти 

захисту прав людини.  

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. 

 

 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи 

Здобувач освіти: розуміє, що таке соціа-

льні цінності та яку роль в житті суспіль-

ства відіграє соціальна відповідальність;  

визначає причини виникнення стереоти-

пів, їхній вплив на життя у багатоманіт-

ному суспільстві; називає основні 

принципи діалогу між соціальними 

групами в полікультурному суспільстві; 

пояснює, що таке гендерна рівність та в 

чому полягає її значення. 

 

 ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 

Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. 

Соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність. 

Соціальні цінності. Гендерна, етнічна, конфесійна 

різноманітність. Рівність. 

Роль спілкування в житті людини й суспільства. 

Вербальна й невербальна комунікація.  

Забобони. Шляхи подолання стереотипів. Поняття 

дискримінації. Основні форми та прояви дискримінації. 

Толерантність та інклюзія. Поняття конфлікту та його 

види. Стадії конфлікту. Способи подолання конфліктів. 

Переговори і медіація. Консенсус і компроміс. 

 

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. 

Технологія розвиваль-

ного навчання. Техно-

логія розвитку критич-

ного мислення. 

Технологія інтерактив-

ного навчання. 

 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи 



 

 
1 2 3 4 

Здобувач освіти: розуміє зміст осново-

положних  принципів демократії; пояснює, 

як співвідносяться і взаємодіють між 

собою громадянське суспільство і правова 

держава; має уявлення про способи визна-

чення та вирішення проблем місцевої 

громади за участю громадян; знає права і 

обов’язки здобувачів освіти. 

 

ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІН-

НОСТІ. Виникнення і зміст демократії. Цінності 

демократії. Демократичні інститути. Конституція та її 

призначення. Законодавча, виконавча та судова влада в 

демократичних країнах. Принципи виборчого права. 

Етапи виборчого процесу. Громадські організації: пра-

вовий статус, діяльність та вплив на демократію. Понят-

тя громадянського суспільства. Функції громадянського 

суспільства.  

Технологія традицій-

ного навчання. Ігрові 

технології навчання. 

Технологія розвиваль-

ного навчання. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи 

Здобувач освіти: характеризує функції 

медіа в демократичній державі та наводить 

приклади їхнього впливу на прийняття 

рішень; здатний пояснити базові стан-

дарти подання інформації в медіа; знає  

можливості Інтернету та усвідомлює не-

безпеки, пов'язані з його використанням. 

 

 СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА МАС-МЕДІА 

Поняття мас-медіа (медіа). Роль інформації та медіа в 

сучасному світі. Мас-медіа, комунікація, аудиторія, 

медіатекст. Різновиди медіа (книга, преса, фото, радіо, 

кіно, телебачення, Інтернет, мобільний зв’язок) та 

їхній розвиток. Реклама. Вплив мас-медіа на форму-

вання громадської думки та власної позиції людини. 

прав дітей та молоді в Інтернеті.  

Технологія традицій-

ного навчання. Ігрові 

технології навчання. 

Технологія розвиваль-

ного навчання. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи 

Здобувач освіти: розуміє функції під-

приємців, домогосподарств і держави в 

ринковій економіці, роль грошей в рин-

ковому кругообігу; називає учасників 

різних ринків: покупців і продавців; вміє 

скласти власне резюме; формує навички 

прийняття рішення з питань сімейного 

бюджету. 

 

ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГ-

НЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ. 

Економіка як сфера життя людей. Економічні потреби та  

блага. Процеси, що забезпечують задоволення потреб: 

виробництво, розподіл, обмін і споживання.  Учасники 

(субʼєкти ) економічних відносин. 

Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля.  

Принципи ринкової економіки. Кругообіг в ринковій 

економіці.  

Попит і  пропозиція, ринкова ціна, конкуренція.  

Технологія традицій-

ного навчання. Ігрові 

технології навчання.-

Технологія розвиваль-

ного навчання. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи 

Здобувач освіти: розуміє  масштаби впли-

ву глобалізації на економіку, культуру, 

довкілля, людину; називає міжнародні 

організації, членом / учасником яких є 

Україна; усвідомлює взаємозалежність  

життя місцевої громади, України, Європи 

та світу. 

УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ. Поняття інтеграції та 

глобалізації. Вплив глобалізаційних процесів на еконо-

міку, культуру, довкілля, людину. Витоки та процес 

європейської інтеграції. Міграційні процеси. Поняття 

міжнародних відносин. Особливості міжнародного 

права. Система безпеки. Міжнародне гуманітарне право. 

Урядові і неурядові міжнародні організації. 

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. Тех-

нологія розвивального 

навчання. 

 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи 



9. Навчальний предмет:  Фізика і астрономія 
 

Цілі  навчання  

 

Зміст 

 

Педагогічні технології 

спрямовані на 

досягнення мети 

Оцінювання 

знань  

Короткострокові володіє навчальним 

матеріалом на рівні розпізнавання явищ 

природи, описує природні явища на основі 

свого попереднього досвідуз допомогою 

викладача зв'язно описує явище або його 

частини без пояснень відповідних причин, 

називає фізичні чи астрономічні явища, 

розрізняє буквені позначення окремих фі-

зичних чи астрономічних величин, наво-

дить приклади, що ґрунтуються на його 

власних спостереженнях чи матеріалі під-

ручника, розповідях викладача тощо. 

Довгострокові: вимірювання найпрос-

тіших фізичних величин, визначення тем-

ператури, швидкості, часу. 

Розділ І Кінематика. Здобувач освіти: розуміє  основ-

ні поняття кінематики; називає основні фізичні одиниці 

та їх позначення; усвідомлює простір і час, механічний 

рух, його відносність,  система відліку, способи опису 

руху. 

Розділ ІІ ДИНАМІКА. Здобувач освіти: розуміє види 

сил у механіці; називає основні фізичні одиниці та їх 

позначення; усвідомлює закони динаміки та межі їх 

застосування. 

Розділ ІІІ МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ 

Здобувач освіти: розуміє найпростіші коливальні 

системи (математичний, пружинний маятники); називає 

основні фізичні одиниці та їх позначення; усвідомлює 

застосування законів механіки до коливального руху. 

Розділ V ЕЛЕМЕНТИ СТВ Здобувач освіти: розуміє 

основні положення спеціальної теорії відносності; 

називає основні фізичні одиниці та їх позначення; усві-

домлює основні наслідки СТВ та їх експериментальні 

підтвердження. 

1.Діагностика рівня 

засвоєння навчального 

матеріалу (тестування). 

 2.Контроль якості 

засвоєння матеріалу. 

3.Вибір прийомів і 

методів додаткової 

роботи у тому випадку, 

коли учень не засвоїв 

навчального матеріалу. 

4.Вибір методики, яка 

забезпечує подолання 

прогалин у знаннях і в 

досвіді учня. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи 

10. Навчальний предмет: Біологія  і екологія 
 

Цілі навчання  

 

Зміст 

Педагогічні технології Оцінювання 

знань 

1 2 3 4 
Короткострокові: володіє навчальним ма-

теріалом на рівні розпізнавання об’єктів 

природи на основі свого попереднього дос-

віду, з допомогою викладача. Називає 

біологічні явища, наводить приклади, які 

грунтуються на власних спостереженнях 

чи матеріалі підручника. Довгострокові: 

вміє визначати  таксономічне положення 

видів в системі органічного світу з 

допомогою викладача 

Тема І. Біорізноманіття.  

1. Систематика наука про різноманітність організмів. 

2. Сучасні критерії виду. 

3. Віруси. 

4. Прокаріотичні організми. 

5. Еукаріотичні організми. 

Діагностика рівня зас-

воєння навчального ма-

теріалу. Контроль якос-

ті засвоєння матеріалу.    

Вибір прийомів   і ме-

тодів додаткової робо-

ти, в тому випадку ко-

ли    здобувач освіти не 

засвоїв навчальний ма-

теріалів.  

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи 



1 2 3 4 

Короткострокові: здобувач освіти володіє 

навчальним матеріалом на рівні розпіз-

навання об’єктів природи, описує природні 

явища на основі свого попереднього дос-

віду з допомогою викладача називає біоло-

гічні об’єкти, наводить приклади, які грун-

туються на власних спостереженнях чи 

матеріалі підручника. Довгострокові: вміє 

скласти таблицю чи схему з допомогою 

викладача. 

Тема ІІ Обмін речовин і перетворення енергії.  
1. Особливості обміну речовин в автотрофних і 

гетеротрофних організмів. 

2. Енергетичне забезпечення процесів,  метаболізму 

3. Порушення обміну речовин. 

4. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів 

енергією. 

5. Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. 

 
 

Діагностика рівня зас-

воєння навчального ма-

теріалу (тестування).    

Вибір прийомів і мето-

дів додаткової роботи.           

Вибір методики, яка за-

безпечує подолання 

прогалин у знаннях і в 

досвіді учня. Ігрове 

навчання.  

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи 

11. Навчальний предмет: Хімія 
 

Цілі навчання 

 

 

Зміст 

 

Педагогічні технології 

спрямовані на 

досягнення мети 

Оцінювання 

знань 

Здобувач освіти повинен знати: 

Особливості органічних сполук порів-

няно з неорганічними. Загальні власти-

вості основних класів органічних сполук. 

Уявлення про мийну дію мила. Біоло-

гічну роль жирів, білків і вуглеводів. 

Знати галузі застосування основних орга-

нічних речовин. Значення хімії в 

збереженні довкілля, для здоров’я людей. 

Здобувач освіти повинен вміти: роз-

різняти основні класи органічних речо-

вин. Використовувати знання про будову 

і властивості основних органічних речо-

вин при приготуванні різноманітних ку-

лінарних блюд. Застосовувати знання про 

органічні речовини на практиці. Вміти 

видаляти жирні накипи за допомогою 

хімічних процесів. 

1. Інструктажі з охорони праці на робочому місці. 

2. Записування формул найпоширених сполук. 

3. Складання схем найпростіших хімічних процесів. 

4. Визначення типів хімічних зв`язків і принципи їх 

руйнування в процесі перетворення. 

5. Проведення хімічних дослідів з органічними 

речовинами. 

6. Проводення дослідів з органічними речовинами у 

процесі приготування їжі. 

7. Значення вітамінів, ферментів і інших поживних 

речовин для гармонійного розвитку організму 

людини. 

Підбір раціонального меню з комплексом органічних 

речовин до різних видів фізичного навантаження. 

Проведення хімічного 

експерименту. Ігрові 

технології навчання. 

Застосування інтерак-

тивних вправ, ігор. Тех-

нології розвивального 

навчання. Інтерактивні 

методи навчання. Тех-

нології колективного 

способу навчання. 

Тести, 

експерименти 

Пробна  

кваліфікацій-

на робота. 

 

 

 



12. Навчальний предмет: Географія 
Цілі навчання Зміст Педагогічні технології 

спрямовані на 

досягнення мети 

Оцінювання 

знань 

1 2 3 4 

Здобувач освіти: називає регіони світу (за 

класифікацією ООН): Європа, Азія, Океанія, 

Америка; показує на карті регіони світу; 

розрізняє поняття «регіон світу», «територія», 

«акваторія», «держава», «країна», «залежна 

територія»; наводить приклади джерел 

географічних знань про регіони та країни світу; 

Вступ   Що вивчає курс «Географія: регіони і країни». 

Регіони світу (за класифікацією ООН).  

Сучасна політична карта світу та окремих регіонів. 

Головні об’єкти політичної карти. 

 

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. Тех-

нологія розвитку кри-

тичного мислення. Тех-

нологія інтерактивного 

навчання. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи 

Здобувач освіти: називає склад регіону; 
розрізняє форми державного правління і тери-

торіального устрою країн Європи; наводить 

приклади різних типів та підтипів країн Європи 

за рівнем економічного розвитку; кількісних та 

якісних змін на політичній карті регіону; 
показує на карті: 

 

Загальна характеристика Європи. Особливості еконо-

міко-географічного положення Європи. Склад регіону. 

Сучасна політична карта Європи. Типи країн Європи за 

рівнем економічного розвитку. Українська діаспора у 

країнах Європи.  Особливості економіки країн Європи. 

Первинний сектор економіки. Добувна промисловість. 

Сільське господарство. Лісове господарство. Вторинний 

сектор економіки. Переробна промисловість. Третинний 

сектор економіки. Сфера послуг. Найважливіші міжна-

родні транспортні коридори та вузли. Зв’язки України з 

країнами Європи.  

Технологія 

традиційного навчання 

Ігрові технології 

навчання 

Технологія 

колективного способу 

навчання 

Технологія 

інтерактивного 

навчання 

 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи, 

робота з 

картою 

Здобувач освіти: називає основні показники, 

які визначають місце країни у регіоні та світі;  

показує на карті найбільші міста країн, світові 

міста, промислові райони, складає комплексну 

економіко-географічну характеристику Німеч-

чини, Франції, Великої Британії, Італії, Росії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Країни Європи. Німеччина. Місце країни у світі та 

регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у 

міжнародному поділі праці (МГПП). Система розселен-

ня і роль федеральних земель в її розвитку. Особливості 

сучасного постіндустріального розвитку країни. Про-

мислові виробництва, що визначають міжнародну спеціа-

лізацію країни. Особливості аграрного сектору. Зовнішні 

економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Ні-

меччиною. Франція. Місце країни у світі та регіоні. 

Особливості сучасного постіндустріального розвитку 

країни. Промислові виробництва, що визначають між-

народну спеціалізацію країни. Особливості аграрного сек-

тору. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки 

України з Францією.       

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. Тех-

нологія колективного 

способу навчання.  Тех-

нологія інтерактивного 

навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи, 

робота з 

картою 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

 Велика Британія. Місце країни у світі та регіоні. 

Основні чинники, що визначають місце країни у 

міжнародному поділі праці. Система розселення. 

Співдружність націй.  Італія. Місце країни у світі та ре-

гіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у 

міжнародному поділі праці. Польща. Місце країни у 

світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце 

країни у міжнародному поділі праці. Білорусь. Місце 

країни у світі та регіоні. Спеціалізація сільського гос-

подарства. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні 

зв’язки України з Білоруссю. Росія. Місце країни у світі 

та регіоні. Національний склад населення. Українська 

діаспора в Росії. контролі та перерозподілі економічних 

ресурсів країни. Промислові виробництва, що визначають 

міжнародну спеціалізацію країни. Спеціалізація сільсь-

кого господарства. Особливості розвитку третинного 

сектору. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’яз-

ки України з Росією. 

  

Здобувач освіти: називає склад регіону; наво-

дить приклади країн Америки, що належать до 

різних форм державного правління,  різних ти-

пів та підтипів за рівнем економічного розвитку;   

показує на карті: 

• субрегіони (Північна Америка, Центральна 

Америка, Карибський басейн, Південна); 

• країни Америки (США, Канада, Мексика, 

Бразилія, Аргентина, Перу, Колумбія, Венесуела, 

Чилі, Еквадор, Уругвай, Парагвай, Болівія, 

Панама, Ямайка, Гаїті, Домініканська 

Республіка). 

Загальна характеристика Америки. Особливості геог-

рафічного положення Америки. Склад регіону. Сучасна 

політична карта Америки. Міжнародні організації 

НАФТА, Меркосур, НATO. Природні умови і ресурси 

регіону. Населення Америки. Особливості економіки 

країн Америки. Сільське господарство. Лісове госпо-

дарство. Вторинний сектор економіки. Основні осередки 

промисловості в регіоні. Третинний сектор економіки. 

Найважливіші міжнародні транспортні магістралі, вузли. 

Особливості їх участі в міжнародному поділі праці. 

Зв’язки України з країнами Америки. 

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. Тех-

нологія колективного 

способу навчання. Тех-

нологія інтерактивного 

навчання. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи, 

робота з 

картою 

Здобувач освіти: називає домінуючі склад-

ники третинного, вторинного та первинного сек-

торів економіки високорозвиненої країни та 

країн, що розвивається; показує на карті най-

більші міста, світові міста, промислові райони, 

технополіси, найбільші аеропорти, фінансові 

центри та туристичні райони країн; 

 

Країни Америки. США Місце країни у світі та регіоні. 

Основні чинники, що визначають місце країни в 

міжнародному поділі праці. Система розселення. 

Українська діаспора США. Особливості сучасного пост-

індустріального розвитку країни. Промислові вироб-

ництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. 

Особливості аграрного сектору.  

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. Тех-

нологія колективного 

способу навчання. Тех-

нологія інтерактивного 

навчання. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи, 

робота з 

картою 

 



1 2 3 4 

наводить приклади промислових виробництв та 

послуг, що визначають міжнародну 

спеціалізацію країн Америки. 

знаходить та систематизує необхідну 

інформацію для характеристики країни; 

аналізує статистичну інформацію щодо 

динаміку чисельності населення, природного та 

механічного руху, статево-вікову структуру 

населення країн; 

 

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки 

України зі США. Канада. Місце країни у світі та регіоні. 

Основні чинники, що визначають місце країни в міжна-

родному поділі праці. Українська діаспора в Канаді. Ви-

робництва, що визначають міжнародну спеціалізацію 

країни. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки 

України з Канадою. Бразилія. Місце країни у світі та 

регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни у  

міжнародному поділі праці. Розселення. Видобування 

мінеральних ресурсів. Спеціалізація сільського господ-

дарства. Промислові виробництва, що визначають між-

народну спеціалізацію країни. Зовнішні економічні зв’яз-

ки. Міжнародні зв’язки України з Бразилією. 

  

 

13. Навчальний предмет: Інформатика 
 

Цілі навчання  

 

Зміст 

Педагогічні 

технології, спрямовані 

на досягнення мети 

Оцінювання 

знань 

1 2 3 4 
Довгострокові: Усвідомлює комунікаційну 

роль ІТ та тенденції розвитку цифрового 

суспільства та вплив інформаційних техно-

логій на життя людей. Усвідомлює необ-

хідність та принципи навчання упродовж 

усього життя. Поважає права і свободи, 

зокрема свободи слова, конфіденційності в 

Інтернеті, авторського права та інтелект-

туальної власності, персональних даних.  

Короткострокові: Знає базові поняття 

інформатики, складові частини інформа-

ційної системи та їх призначення. Розуміє 

роль сучасних інформаційно-комунікацій-

них технологій в суспільстві та  житті лю-

дини. Дотримується правил безпечної ро-

боти в Інтернеті. 

Інформаційні технології в суспільстві.  

Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, 

інформаційні системи, як важливі складники й ознаки 

сучасного суспільства. Сучасні інформаційні технології 

та системи. Людина в інформаційному суспільстві. 

Загрози при роботі в Інтернеті і їх уникнення. Навчання 

в Інтернеті. Професії майбутнього – аналіз тенденцій на 

ринку праці. Комп’ютерноорієнтовані засоби плануван-

ня, виконання і прогнозування результатів навчальної, 

дослідницької і практичної діяльності. Інтернет мар-

кетинг та інтернет-банкинг. Поняття про штучний 

інтелект, інтернет речей, Smart-технології. 

 

Діагностика рівня зас-

воєння навчального ма-

теріалу (тестування). 

Контроль якості зас-

воєння матеріалу. 

Застосування унаочнен-

ня для розуміння нав-

чального матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи, 

робота з 

картою. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1 2 3 4 
Довгострокові: Усвідомлює роль інформа-

ційних технологій для розв’язання жит-

тєвих і наукових задач.  

Короткострокові: Пояснює поняття ком-

п'ютерного моделювання та комп'ютер-

ного експерименту. Аргументовано доби-

рає методи та засоби візуалізації даних. 

Пояснює поняття вибірки та ряду даних. 

Знає закономірності та способи здійснення 

простих фінансових розрахунків у сере-

довищі табличного процессора. 

Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних 

Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Ком-

п'ютерний експеримент. Основи статистичного аналізу 

даних. Ряди даних. Обчислення основних статистичних 

характеристик вибірки. 

Візуалізація рядів і трендів даних. Інфографіка. 

Розв’язування рівнянь, систем  рівнянь, оптимізаційних 

задач. 

Програмні засоби для складних обчислень, аналізу 

даних та фінансових розрахунків. 

Розв'язання задач з різних предметних галузей. 

Діагностика рівня зас-

воєння навчального ма-

теріалу (тестування). 

Контроль якості зас-

воєння матеріалу. 

Вибір прийомів і мето-

дів додаткової роботи у 

випадку, коли учень не 

засвоїв навчальний ма-

теріал.  

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи, 

робота з 

картою. 

 

                                                                   14.  Навчальний предмет: Технології 
 

Цілі навчання 

 

Зміст 

Педагогічні технології 

спрямовані на 

досягнення мети 

Оцінювання 

знань 

1 2 3 4 

Здобувач освіти: знає: хімічний склад 

продуктів харчування; 
Вступ. Хімічний склад продуктів харчування. 

Поняття про сировину, напівфабрикати, готову страву. 

Вода: значення її для організму людини. Вимоги до 

питної води, поняття про м’яку та жорстку воду. 

Мінеральні речовини: класифікація, коротка характер-

ристика, значення  для організма людини, вміст у 

продуктах. Вуглеводи: класифікація, склад. Пектинові 

речовини. Білки, жири: фізико-хімічні властивості, 

вміст у продуктах. Вітаміни: класифікація, коротка ха-

рактеристика, значення  для організму людини, вміст у 

продуктах. Інші речовини, ферменти. Методи визна-

чення якості. Консервування продуктів: суть, методи. 

Технологія колектив-

ного способу навчання. 

 

Тести, 

інтерактивні 

вправи 

Здобувач освіти: знає: кулінарне приз-

начення овочів, властивість цих продуктів, 

вимоги до якості, ознаки та органолеп-

тичні методи визначення їх доброякіс-

ності, терміни та умови їх зберігання, по-

рядок обробки; вміє: здійснювати меха-

нічну кулінарну обробку овочів. 

 

Овочі, гриби: обробка, продукти їх переробки. 
Хімічний склад і харчова цінність овочів, їх класиці-

кація. Бульбоплоди та коренеплоди: види, хімічний 

склад і харчова цінність, вимоги до якості, механічна 

кулінарна обробка, процент відходів, умови хберігання. 

Нарізання овочів: значення, методи, прийоми, прості 

форми нарізки, використання. 

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. Тех-

нологія розвивального 

навчання. Технологія 

колективного способу 

навчання.  

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи 



1 2 3 4 

Здобувач освіти: знає кулінарне призна-

чення риби, властивість риби, вимоги до 

якості, ознаки та органолептичні методи 

визначення доброякісності риби, терміни 

та умови її зберігання, порядок обробки. 

Технологію приготування котлетної маси з 

риби та напівфабрикатів з неї. вміє: 

здійснювати механічну кулінарну обробку 

риби, виготовляти та порціо-нувати 

напівфабрикати з риби. 

Риба: обробка, технологія приготування напівфабри-

катів. Хімічний склад і харчова цінність риби. Вимоги 

до якості риби. Характеристика родин риб: коропових, 

оселедцевих, окуневих, з хрящовим скелетом (осетро-

вих), лососевих, камбалових та інших видів. Види 

паніровок та їх призначення.  Технологія приготу-

вання котлетної маси з риби та напівфабрикатів: кот-

лети, биточки, тюфтельки, рулет та інше. Вихід 

напівфабрикатів, їх формування та панірування. 

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. Тех-

нологія розвивального 

навчання. Технологія 

розвитку критичного 

мислення. Технологія 

інтерактивного навчан-

ня. 

 

 
Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи 

15. Навчальний предмет: Фізична культура 
 

Цілі навчання 

 

Зміст  

Педагогічні 

технології 

Оцінювання 

знань 

1 2 3 4 
Теоретико-методичні знання 

Здобувач освіти характеризує: особли-

вості фізичного розвитку і функціонального 

стану організму у старшому шкільному віці; 

паралімпійський рух на сучасному етапі; 

обсяг, інтенсивність навантаження, трива-

лість та характер відпочинку під час вико-

нання фізичних вправ; вміння, навички та 

фізичні якості які необхідні для успішної 

самореалізації у майбутній професії;  нази-

ває: поняття, рівні та методики визначення 

рівнів фізичної підготовленості; 

Ціннісний компонент: свідомо ставиться 

до власного здоров’я та здоров’я інших; 

Знаннєвий і діяльнісний компонент: 

володіє методиками: визначення рівнів 

фізичної підготовленості; виконання фізич-

них вправ та рухливих ігор. Виконує 

(розробляє): комплекси фізичних вправ 

виконання яких забезпечує успішну само-

реалізації у майбутній професії; правила 

безпеки під час занять легкою атлетикою.  

Фізичне навантаження та відпочинок як фактори впливу 

на фізичний розвиток. Вміння, навички та фізичні 

якості, необхідні для успішної самореалізації у 

майбутній професії. 

Правила безпеки під час занять легкою атлетикою. 

Технологія традиційно-

го навчання. Техноло-

гія критичного мислен-

ня. 

Здобувач 

освіти володіє 

технікою 

виконання 

окремих 

елементів, 

контрольні 

вправи. 



1 2 3 4 

Загальна фізична підготовка 

Діяльнісний компонент 

виконує організуючі вправи, ходьбу, біг, 

стрибки; загальнорозвивальні вправи; 

вправи для формування та корекції постави 

та запобігання плоскостопості. 

 

 

Організуючі вправи; ходьба; біг; стрибки; загально 

розвивальні вправи; вправи для формування та корекції 

постави; 

- вправи для розвитку швидкості; 

- вправи для розвитку спритності; 

- вправи на координацію рухів; 

- вправи для розвитку витривалості; 

- рухливі та спортивні ігри; 

- вправи для розвитку сили:  

- вправи для розвитку гнучкості; 

- елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеро-

біки. 

Технологія традиційно-

го навчання. 

Здобувач 

освіти володіє 

технікою 

виконання 

окремих 

елементів, 

контрольні 

вправи. 

Спеціальна фізична підготовка 

Діяльнісний компонент 

Здобувач освіти виконує: спеціальні бігові 

вправи, стрибкові вправи, спеціальні вправи 

для метань. 

Спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи: багатоскоки, 

спеціальні вправи для метань. 

Технологія традиційно-

го навчання. 

Володіє 

технікою 

виконання 

окремих 

елементів. 

Теоретичні відомості 

Знаннєвий компонент 

Здобувач освіти характеризує: розвиток 

футболу в Україні та за кордоном, фізичну 

підготовку юного футболіста. 

Розвиток футболу в Україні та за кордоном. Фізична 

підготовка юного футболіста. Правила гри та арбітраж. 

Технологія традиційно-

го навчання.  Техноло-

гія критичного мислен-

ня. 

Здобувач 

освіти володіє 

знаннями. 

Вправи з елементами футболу для розвитку фізичних якостей 
Діяльнісний компонент 

Здобувач освіти володіє технікою виконання 

вправ; виконує стрибки з місця і з розбігу;  рух-

ливі та спортивні ігри за спрощеними пра-

вилами з елементами футболу;  удари по фут-

больному м’ячу на дальність; біг з макси-

мальною швидкістю, біг боком і спиною впе-

ред; швидкий перехід від бігу спиною вперед на 

звичайний та ін.; елементи техніки з наступним 

ривком і ударом у ціль. 

Зустрічні і колові естафети з подоланням смуги перешкод, з 

перенесенням, розстановкою та збиранням предметів, 

метанням у ціль, кидками та ловінням м’яча, стрибками і 

бігом у різних поєднаннях; прискорення та ривки з м’ячем; 

ривки до м’яча з наступним ударом по воротах 

Технологія традиційно-

го навчання. 

Здобувач 

освіти володіє 

технікою 

виконання 

окремих 

елементів, 

контрольні 

тести. 

 

 



 

16. Навчальний предмет:  Правила дорожнього руху 
 

Цілі  навчання 

 

Зміст 

Педагогічні технології 

спрямовані на 

досягнення мети 

Оцінювання 

знань 

Довгострокові володіє матеріалом в 

неповному обсязі, без розуміння відтворює 

навчальний матеріал з ПДР. 

Короткострокові володіє узагальненими 

системними знаннями навчального, знає 

законодавство України про автомобільний 

транспорт і дорожній рух; правила дорож-

нього руху; правові основи і відпові-

дальність за порушення правил до-

рожнього руху. 

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення. 

Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів. 

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які 

керують гужовим транспортом, і погоничів тварин. 

Тема 4. Регулювання дорожнього руху. 

Тема 5. Рух транспорту і безпека пішоходів і пасажирів. 

Тема 6. Особливі умови руху. 

Тема 7. Надання першої медичної допомоги  під час 

дорожньо  транспортних пригод. 

Тема 8. Відповідальність за порушення правил 

дорожнього руху. 

Діагностика рівня зас-

воєння навчального 

матеріалу (тестування). 

Контроль якості зас-

воєння матеріалу. 

Вибір прийомів і мето-

дів додаткової роботи у 

тому випадку, коли здо-

бувач освіти не засвоїв 

навчального матеріалу. 

Вибір методики, яка за-

безпечує подолання 

прогалин у знаннях і в 

досвіті здобувача осві-

ти. 

Контрольні 

тести. 

 

17. Навчальний предмет: Основи правових знань 
 

Цілі навчання  

 

Зміст 

Педагогічні технології 

спрямовані на 

досягнення мети 

Оцінювання 

знань 

1 2 3 4 

Здобувач освіти тлумачить поняття «пра-

во», «держава». 

 

Право-соціальна цінність, складова частина загаль-

нолюдської культури. 
Право у житті кожного з нас. Принципи права. Морально-

етична природа права. 

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання.  Тех-

нологія розвивального 

навчання.  

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

 Здобувач освіти дає стислу характер-

ристику Конституції України; називає 

загальні засади Основного закону України; 

знає державні символи України. 

 

 

Конституційні основи України 

Конституція – основний закон України. Державні 

символи України. Права, свободи та обовязки громадян 

України. Вибори і референдум а Україні. Президент 

України. Кабінет Міністрів України. Правосуддя. 

 

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. Тех-

нологія колективного 

творчого виховання. 

 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

 

 



   

1 2 3 4 

Здобувач освіти: знає що таке освіта;  

розрізняє, що таке професійна (профе-

сійно-технічна) освіта; виявляє особливості 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Правові основи професійно-технічної освіти. 

Законодавство про освіту та його завдання. Основні 

принципи освіти. Закон України «Про освіту». 

Технологія традиційно-

го навчання. Техноло-

гія інтерактивного нав-

чання. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 
Здобувач освіти: знає що таке цивільне 

право; називає субєкти і об’єкти цивільних 

правовідносин. 

Цивільне право та відносини, що ним регулюються 

Поняття цивільного права. Цивільне законодавство. 

Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин. 

Технологія традиційно-

го навчання. Техноло-

гія інтерактивного нав-

чання. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 
18. Навчальний предмет: Основи галузевої економіки і підприємництва 

Цілі навчання Зміст Педагогічні технології Оцінювання 

знань 

1 2 3 4 

Здобувач освіти: розуміє,  що вивчає еко-

номіка, яка галузева структура громадсь-

кого харчування і як воно зв'язане з інши-

ми галузями економіки, що таке потреби. 

Називає, що відноситься до засобів та 

предметів праці, види потреб. Набуває 

практичних навичок, пригадавши один 

день із життя своєї родини, визначає, в 

яких випадках її члени ставали дійовими 

особами економічних відносин. 

ЕКОНОМІЧНА НАУКА ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ 

ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

Поняття економіки. Громадське харчування. Економічні 

потреби. Товарообіг громадського харчування: вигляди, 

склад і особливості. 

Технологія традиційно-

го навчання. Техноло-

гія критичного мислен-

ня. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

Розуміє,  що таке економічна система, що 

таке власність, чи потрібне ринковій сис-

темі державне регулювання, як вплинуло 

формування рикової економіки в Україні 

на розвиток громадського харчування. 

Називає види економічних систем. 

ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ 

Поняття економічної системи. Права власності в 

економіці. Порівняльна характеристика ринкової та 

адміністративно-командної економіки. Вплив зміни 

економічної системи на розвиток ресторанного 

господарства в Україні. 

Технологія традиційно-

го навчання. 

Контрольні 

роботи, тести. 

Розуміє,  що таке ринкова економіка, ціна, 

цінова політика підприємства, чесна та не-

чесна конкуренція, "доскональна конку-

ренція", що таке ринок. Називає, хто від-

носиться до суб’єктів ринкового господар-

ства, елементи змісту ринкового господар-

ства. 

РИНКОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Особливості функціонування ринкової економіки. По-

пит, пропозиція. Ринкова рівновага. Ціноутворення в 

ринковій економіці. Методи ціноутворення. Конкурен-

ція в ринковій економіці. Види ринку. Ринкова 

інфраструктура. 

 

Технологія традиційно-

го навчання. Техноло-

гія критичного мислен-

ня. 

 

 

 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

 

 

 



1 2 3 4 

Набуває практичних навичок: 

1)  Будує криві попиту і пропозиції. 

2) Знаходить точку ринкової рівноваги, 

рівноважну ціну та рівноважну кількість 

продукції. 

3) Визначає ціну одиниці продукції. 

4) Визначає на скільки буде дешевше то-

вар, якщо його отримувати безпосередньо 

від виробника. 

   

Розуміє, поняття «підприємництво», «під-

приємець», кому заборонено займатися 

підприємницькою діяльністю та «під-

приємницька діяльність», чим відрізняєть-

ся ресторан від кафе, зміст поняття "за-

робітна плата", що таке мінімальна заро-

бітна плата, з урахуванням яких чинників 

вона визначається. Називає ознаки під-

приємництва, навіщо потрібен бізнес-план 

при заснуванні власної справи,  джерела 

фінансування діяльності підприємств, 

фактори, що впливають на рентабельність. 

Набуває практичних навичок: 

1) Описує порядок державної реєстрації 

підприємства. 

2) Порівнює рентабельність продукції за 

три квартали. 

СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВ. ПІДПРИЄМНИЦТВО 

У СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН. 

СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВ. ФУНКЦІЇ ТА УМОВИ 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ПІДПРИЄМНИЦТВА. 

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ІДЕЯ, ЇЇ ДЖЕРЕЛА І МЕТОДИ 

ПОШУКУ. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІД-

ПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В АГРОПРОМИСЛО-

ВОМУ КОМПЛЕКСІ. Види підприємництва у сфері 

ресторанного господарства. Етична та соціальна відпо-

відальність підприємництва. Бізнес-планування. Меха-

нізм заснування власної справи. Установчі документи 

підприємства. Фінансування та оподаткування підпри-

ємств. Громадського харчування.  Стимулювання праці 

працівників виробництва в готельно-ресторанному 

бізнесі. Заробітна плата, види та форми. Порядок 

обчислення заробітної плати.  Маркетингова діяльність 

підприємства. Прогнозування прибутку й рентабель-

ності на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. 

Технологія традиційно-

го навчання. Техноло-

гія критичного мислен-

ня. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Навчальний предмет: Інформаційні технології 
Цілі навчання 

 

Зміст Педагогічні технології Оцінювання 

знань 

Використання інформаційних та ком-

п’ютерних технологій для автоматизації 

ресторанного бізнесу. Система «Рес-

торан».  Автоматизована система, як спо-

сіб покращення роботи підприємства рес-

торанного господарства. Ознайомлення 

здобувачів освіти з автоматизацією роботи 

з документацією. 

Оформлення ділових паперів за допомо-

гою тестових редакторів. Текстовий 

процесор LibreOffice Writer. Створення до-

кументів. Створення графічних елементів 

у документі засобами текстового проце-

сора. Політика безпеки при доступі до 

мережі загального користування. Системи 

аналізу вмісту поштового і веб-трафіку. 

Антивірусні засоби захисту. Загальні 

правила застосування антивірусних засобів 

автоматизованих системах. 

Довгострокові:  розуміє поняття інформаційних технологій, 

автоматизації ресторанного бізнесу, їх переваги. 

Короткострокові: Виділяє програми для автоматизації 

роботи з документацією у ресторанному господарстві. 

Довгострокові:  У цілому орієнтується у середовищі 

тестового  редактора, знає його основні можливості та 

правила опрацювання інформації. Вміє самостійно 

опрацьовувати тестову інформацію. 

Короткострокові: володіє основними правилами роботи з 

тестовим редактором і графічним зображенням. 

Довгострокові: здобувач освіти в цілому орієнтується у 

середовищі табличного процесора, знає його основні 

можливості та правила опрацювання інформації. Вміє 

самостійно опрацьовувати табличну інформацію за 

допомогою вбудованих функцій та операцій табличного 

процесора, будувати діаграми. 

Короткострокові: може сформувати електронну табли-

цю для розв’язання простої задачі, вміє самостійно 

завантажувати та редагувати інформацію в ЕТ, вико-

нувати розрахунки, будувати. 

1. діагностика рівня 

засвоєння навчального 

матеріалу (тестування). 

2. контроль якості зас-

воєння матеріалу. 

3. вибір прийомів і ме-

тодів додаткової роботи 

у випадку, коли здо-

бувач освіти не засвоїв 

навчальний матеріал. 

4. Застосування унаоч-

нення для розуміння 

навчального матеріалу. 

Тематичні 

атестації, 

тести, 

інтерактивні 

вправи. 

20. Навчальний предмет: Технологія приготування їжі з основами товарознавства 
Цілі навчання Зміст Педагогічні технології  Оцінювання 

знань 

1 2 3 4 

Здобувач освіти знає: кулінарне призна-

чення м′яса властивісті, вимоги до якості, 

ознаки та органолептичні методи визна-

ченя доброякісності, терміни та умови  

зберігання, порядок обробки, кулінарне 

призначення м′яса, властивості м′яса, ви-

моги до якості, терміни та умови збері-

гання, порядок обробки, технологію при-

готування котлетної маси з м′яса та напів-

фабрикатів з неї.  

М’ясо, птиця, дичина, субпродукти: обробка, технологія 

приготування напівфабрикатів. 

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання.  Тех-

нологія розвивального 

навчання. Технологія 

колективного способу 

навчання. 

 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

1 2 3 4 



Здобувач освіти: знає способи теплової 

кулінарної обробки продуктів. вміє: 

готувати страви та кулінарні вироби 

масового попиту із застосуванням різних 

способів теплової кулінарної обробки. 

Теплова кулінарна обробка продуктів. Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. Тех-

нологія колективного 

творчого виховання. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

Здобувач освіти: знає будову, хімічний 

склад зерна злакових, види, асортимент,  

харчову цінність, вимоги до якості, 

правила механічної кулінарної обробки 

круп, бобових та макаронних виробів; 

технологію приготування, правила подачі 

та вимоги до якості страв з круп, бобових 

та макаронних виробів. вміє: здійснювати 

механічну кулінарну обробку круп, 

бобових та макаронних виробів; готувати 

страви. Порціонувати та реалізувати 

виготовлені страви. 

Крупи, бобові, макаронні вироби: обробка, технологія 

приготування страв.  

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. Тех-

нологія колективного 

творчого виховання. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

Здобувач освіти: знає  способи теплової 

кулінарної обробки продуктів, технологію 

приготування, правила подачі та вимоги до 

якості страв (супів). вміє: готувати супи. 

Технологія приготування супів Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. Тех-

нологія колективного 

творчого виховання. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

Здобувач освіти: знає  хімічний склад 

яєць, властивості, вимоги до якості, ознаки 

та органолептичні методи визначення доб-

роякісності, терміни та умови їх зберіган-

ня, порядок обробки,  технологія приготу-

вання страв з яєць. Вміє: готувати страви з 

яєць. 

Яйця, яєчні продукти: обробка, технологія приготування 

страв. 

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання. Тех-

нологія колективного 

творчого виховання. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

Здобувач освіти: знає технологічний про-

цес приготування страв з овочів. Вміє: 

готувати страви з овочів. 

Технологія приготування страв з овочів. Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання.  

Контрольні 

роботи, тести. 

Здобувач освіти: знає технологічний 

процес приготування прісного тіста та 

виробів з нього. Вміє: готувати страви 

прісного тіста та виробів з нього. 

Технологія приготування прісного тіста та виробів з 

нього. 

Технологія традиційно-

го навчання. Ігрові тех-

нології навчання.  

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

 



21. Навчальний предмету: Охорона праці 
Цілі  навчання Зміст Педагогічні технології  Оцінювання 

знань 

Короткострокові: розуміє значення термі-

нів з охорони праці; розуміє з розповіді 

викладача про поняття та завдання, вимоги 

з охорони праці; має уявлення про роль 

охорони праці на виробництві, засоби 

колективного та індивідуального захисту. 

Вміє дати елементарну характеристику 

вогнегасильним речовинам та матеріалам; 

 розуміє значення основ електробезпеки; 

вміє надавати першу медичну допомогу 

потерпілим при нещасних випадках; 

вміє користуватися одержаними знаннями. 

Володіє теоретичним матеріалом про гі- 

гієну праці як систему організаційних, 

гігієнічних та санітарно-технічних заходів. 

Довгострокові: вміє Володіти найпрості-

шими  термінами  та законодавчими акта-

ми з охорони праці; основними заходами 

запобігання травматизму та захворювання 

на виробництві; покращити знання з 

використання засобами колективного та 

індивідуального захисту; 

має уявлення про способи  організації 

роботи з охорони праці. 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці. 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості 

про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці. 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист. 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди. 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках. 

1. Діагностика рівня 

засвоєння навчального 

матеріалу 

(тестування)              

2.Контроль якості зас-

воєння матеріалу . 

3.Вибір прийомів і 

методів додаткової ро-

боти у тому випадку, 

коли здобувач освіти не 

засвоїв навчального 

матеріалу.             

4. Вибір методики,   яка 

забезпечує подолання 

прогалин  у знаннях і в 

досвіді здобувача осві-

ти. 

1. Діагностика рівня 

засвоєння навчального 

матеріалу/тестування.     

2.Контроль якості зас-

воєння матеріалу. 

3.Вибір прийомів і 

методів додаткової ро-

боти у тому випадку, 

коли здобувач освіти не 

засвоїв навчального 

матеріалу.             

4.Вибір методики,   яка 

забезпечує подолання 

прогалин  у знаннях і в 

досвіді здобувача осві-

ти. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

 



22. Навчальний предмет:    Устаткування підприємств харчування 
Цілі  навчання Зміст  Педагогічні технології  Оцінювання 

знань 

Довгострокові:  вміти працювати  на 

машинах і апаратах механічного, 

теплового,  допоміжного устаткування  з 

дотриманням вимог охорони праці.  

Короткострокові:  може визначати  види 

обладнання,  основні   деталі машин та 

апаратів; 

 розуміє послідовність підготовки до 

роботи обладнання,  правила експлуатації,  

порядок санітарної обробки з дотриманням 

вимог охорони праці. 

Вступ. Знайомство з технікою підприємств харчування. 

Загальні відомості про маши-ни та механізми 

харчування. Універсальні кухонні машини. 

Ваговимірювальне устаткування. Машини та механізми 

для оброб-ки овочів. Машини та механізми для обробки 

м’яса та риби. Машини та механізми для приготування 

тіста. 

Підйомно-транспортне устаткування. Загальльні відо-

мості про теплове устаткування. 

Устаткування для варіння їжі. Устаткування для смажен-

ня їжі. Допоміжне устаткування. 

1. Діагностика рівня 

засвоєння  навчального 

матеріалу (тестування). 

2. Контроль якості 

засвоєння матеріалу. 

3. Вибір прийомів і 

методів додаткової 

роботи у тому випадку, 

коли  здобувач освіти не 

засвоїв навчального 

матеріалу. 

4.  Вибір методики, яка 

забезпечує подолання 

прогалин у знаннях і в 

досвіді здобувача освіти. 

Контрольні 

роботи, тести, 

інтерактивні 

вправи. 

23. Навчальний предмет: Гігієна та санітарія виробництва 
Цілі навчання Зміст Педагогічні технології 

спрямовані на 

досягнення мети 

Оцінюванн

я знань 

Здобувач освіти: знає  морфологію та фі-

зіологію мікроорганізмів, причини хар-

чових отруєнь, харчових інфекцій, глис-

тяних захворювань  їх профілактику та по-

передження. Вміє: здійснювати заходи 

профілактики і попередження виникнення 

харчових отруєнь, харчових інфекцій, 

глистяних захворювань. 

Основи мікробіології. Харчові захворювання. Основи 

мікробіології. Загальна характеристика мікроорганізмів. 

Харчові інфекції та їх профілактика. Харчові отруєння 

та їх профілактика. Глистяні захворювання та їх 

профілактика. 

Технологія традиційного 

навчання.  Ігрові техно-

логгії навчання.  Техно-

логія розвивального нав-

чання. Технологія інте-

рактивного навчання. 

Контрольні 

роботи, 

тести, 

інтерактивні 

вправи. 

Здобувач освіти: знає правила особистої 

гігієни кухаря, санітарно-гігієні вимоги до 

кулінарної обробки харчових продуктів; 

вміє: мити, дезінфікувати посуд, інвентар, 

інструменти. Дотримується: санітарних 

правил при виробництві і реалізації 

кулінарної продукції. 

Основи гігієни та санітарії. 

Особиста гігієна працівників харчування. 

Гігієнічні вимоги до утримання підприємств харчування. 

 

Технологія традиційного 

навчання.  Ігрові техно-

логгії навчання.  Техно-

логія розвивального нав-

чання. Технологія інте-

рактивного навчання. 

Контрольні 

роботи, 

тести, 

інтерактивні 

вправи. 



24. Навчальний предмет:  Організація виробництва та обслуговування 
Цілі навчання Зміст Педагогічні технології  Оцінювання 

знань 

Здобувач освіти: знає  типи та характери-

тику закладів (підприємств) ресторанного 

господарства, основи оперативного плану-

вання роботи ЗРГ, значення та види меню. 

Вміє: користуватися нормативно-техніч-

ною документацією. 

Типи закладів ресторанного господарства та оперативне  

планування їх роботи. 

Технологія традиційного 

навчання. Технологія ко-

лективного способу нав-

чання. 

 

Контрольні 

роботи, 

тести, 

інтерактивні 

вправи. 

Здобувач освіти: знає  організацію вироб-

ництва ЗРГ. Вміє: організовувати 

технологічні процеси приготування 

кулінарної та кондитерської продукції. 

Організація  виробництва на підприємствах ресторан-

ного господарства. 

Технологія традиційного 

навчання. Технологія ко-

лективного способу нав-

чання. 

Контрольні 

роботи, 

тести. 

Здобувач освіти: знає характеристику, 

призначення та види посуду для ЗРГ. Вміє: 

користуватися  різними видами посуду. 

Посуд для закладів ресторанного господарства. Технологія традиційного 

навчання. Технологія ко-

лективного способу нав-

чання. 

Контрольні 

роботи, 

тести. 

Здобувач освіти: знає  характеристику 

приміщень ЗРГ. Вміє: організовувати 

реалізацію продукції ресторанного 

господарства. 

Торговельна частина закладів ресторанного господ-

дарства. 

Технологія традиційного 

навчання. Технологія ко-

лективного способу нав-

чання. 

Контрольні 

роботи, 

інтерактивні 

вправи. 

25. Навчальний предмет:  Облік, звітність та калькуляція 
Цілі  навчання  Зміст Педагогічні технології  Оцінювання 

знань 

Короткострокові: розуміє значення еко-

номічних та облікових термінів; розуміє з 

розповіді викладача про поняття та зав-

дання, вимоги до обліку; має уявлення про 

роль господарського обліку. Вміє дати еле-

ментарну характеристику. Збірнику рецеп-

ту страв та кулінарних виробів. 

Довгострокові володіти найпростішими 

обліково-розрахунковими  термінами; пок-

ращити техніку та швидкість розрахунків 

калькуляційних та технологічних карток, 

розуміння змісту. 

1. Господарський облік у закладах ресторанного гос-

подарства. 

2. Нормативно-технологічні документи: види, при-

значення, використання.  

- Діагностика рівня зас-

воєння навчального ма-

теріалу,  тестування.     

- Контроль якості зас-

воєння матеріалу . 

- Вибір прийомів і ме-

тодів додаткової роботи 

у тому випадку, коли 

здобувач освіти не 

засвоїв навчального ма-

теріалу.  

Контрольні 

роботи, 

інтерактивні 

вправи, 

тести. 



26. Виробниче навчання  
Цілі  навчання  Зміст Педагогічні технології  Оцінювання 

знань 

Здобувач освіти повине уміти: прово-

дити процеси первинної кулінарної оброб-

ки сировини; здійснювати допоміжні 

роботи з виготовлення страв та кулі-

нарних виробів; формувати та панірувати 

напівфабрикати; готувати страви та кулі-

нарні вироби, які потребують нескладної 

кулінарної обробки: варіння, смаження, 

запікання та випікання виробів; пор-

ціонувати (комплектувати), роздавати 

страви масового попиту.Здобувач освіти 

знає: види, властивості, кулінарне при-

значення та особливості обробки картоплі, 

овочів, грибів, м'яса, риби, птиці, дичини, 

круп, макаронних виробів і бобових, сиру, 

яєць, тіста, консервів, концентратів та 

інших продуктів, ознаки та органолеп-

тичні методи визначення їх доброякіснос-

ті, терміни та умови їх зберігання; споро-

би, методи та форми нарізання овочів і 

зелені; технологію виготовлення котлет-

ної маси з м'яса, риби та напівфабрикатів з 

неї; прийоми, способи та послідовність 

виконання теплового оброблення продук-

тів; правила реалізації, відпуску (комп-

лектації) готової продукції, терміни та 

умови зберігання страв; рецептури, тех-

нологію виготовлення, вимоги до якості 

варених, смажених, запечених овочів, 

страв з круп, макаронних виробів і бобо-

вих, нескладних супів, страв з яєць, пріс-

ного тіста, страв з концентратів; орга-

нізацію робочих місць під час виконання 

робіт. 

1. Інструктажі з охорони праці, санітарії та пожежної 

безпеки в лабораторії. 

2.Робота в цехах для миття столового та кухонного 

посуду. 

3.Механічна кулінарна обробка овочів, грибів. 

4.Механічна кулінарна обробка риби.  

5.Приготування напівфабрикатів з неї. 

6.Механічна  кулінарна обробка м’яса, субпродуктів та 

приготування н/ф з них. 

7.Приготування страв з круп, макаронних виробів і 

бобових. 

8.Приготування  супів. 

9.Приготування страв з яєць. 

10.Приготування страв з яєць. 

11.Приготування прісного тіста та виробів з нього. 

Ігрові технології нав-

чання. Застосування 

інтерактивних вправ, 

ігор.  Технології роз-

вивального навчання. 

Технології групового 

способу навчання. 
 
 
 
 
 

 

Тестовий 

контроль 

знань. 

Інтерактивні 

вправи. 
 

 

 



27. Виробнича практика 
Цілі  навчання  Зміст Оцінювання знань 

Здобувач освіти знає: властивості та 

кулінарне призначення різних видів сирови-

ни для приготування страв, технологію при-

готування, вимоги до якості, терміни і умо-

ви зберігання та реалізацію страв не склад-

ного приготування масового попиту; орга-

нолептичні ознаки і методи визначення не-

доброякісності продуктів, санітарні правила 

для закладів ресторанного господарства; 

вміє: організувати робоче місце кухаря, 

підготувати обладнання до роботи і пра-

вильно експлуатувати його; користуватися 

«Збірником рецептур страв і кулінарних 

виробів для підприємств громадського 

харчування», технологічними картками; 

здійснювати первинну обробку сировини; 

готувати страви, кулінарні вироби згідно 

кваліфікаційної характеристики «Кухаря» 

- III розряду. Порціонувати і роздавати 

страви масового попиту. 

Ознайомлення із закладом ресторанного господарства - 

місцем проходження виробничої практики. Організація 

роботи підприємства. 

Основи охорони праці,санітарі їта пожежної безпеки в 

закладах ресторанного господарства. 

Основні вимоги санітарії та гігієни в закладах 

ресторанного господарства. 

Первинна обробка овочів, грибів, підготовка їх  для 

простих форм нарізки 

Первинна обробка риби та приготування н/фз неї. 

Первинна обробка м’яса,субпродуктів та приготування 

н/ф з них. 

Приготування страв з круп, бобових, макаронних 

виробів. 

Приготування  супів. 

Первинна обробка яєць та приготування страв з яєць. 

Приготування страв і гарнірів з овочів. 

Приготування прісного тіста та виробів з нього. 

Приготування фірмових страв З.Р.Г. нашого регіону. 

Поточне оцінювання керівником 

практики на виробництві. 

 
11. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку: 

 

+ - Висновок про повторну психолого - педагогічну оцінку розвитку дитини від 21 серпня 2020 року. 

+ - Батьки. 

 

+ - Здобувач освіти. 

+ - Інше (адміністрація Центру, практичний психолог, соціальний педагог). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



14. План консультування батьків у процесі розроблення/виконання індивідуальної програми розвитку. 

Дата  Мета Відповідальні особи 

1 2 3 

15.09.2020 Ознайомлення з індивідуальною програмою розвитку. Організація робочого місця 

та обговорення режиму для здобувача освіти. 

Демиденко С.В.,  

Троян І.П., 

Лисенко Т.М. 

6.10.2020 Бесіда на тему: «Значення спілкування в житті підлітка». Аналіз поведінки та 

засвоєння навчального матеріалу. Аналізу роботи на  уроках та виробничого 

навчання. 

Синяговська О.С.,   

Троян І.П.,  

Лисенко Т.М., 

Котенко А.О. 

5.11.2020 Вчимося будувати комунікативні навички здобувача освіти. Підсумки навчання за І 

період 2020 - 2021 н.р. Аналіз навчальних досягнень здобувача освіти в умовах дис-

танційного (змішаного) навчання.  

Поведінка підлітка протягом  І періоду 2020 - 2021 н.р.  

Демиденко С.В.,  

Троян І.П., 

Синяговська О.С.,  

Лисенко Т.М., 

Ярошенко Н.М. 

24.12.2020 Інструктаж та бесіда щодо організації відпочинку та вільного часу здобувача освіти 

під час зимових канікул.  

Підсумки навчання за  ІІ період та І семестра 2020 - 2021 н. р. 

Демиденко С.В.,  

Троян І.П., 

Синяговська О.С.,  

Лисенко Т.М., 

Ярошенко Н.М., 

Гречка В.О., 

Штанько Т.П., 

Перепечина Т.П. 

26.01.2021 Бесіди на теми: «Причини виникнення конфліктів у підлітків, як навчатися 

протистояти боулінгу». «Як навчатися спілкуватися  з однолітками?» «Аналіз 

вивченого матеріалу та поведінка у сім’ї». 

Синяговська О.С.,  

Троян І.П., 

Лисенко Т.М., 

Перепечина Т.П. 

25.02.2021 Виховання у підлітка чуйності та уважності, дотримання дисципліни під занять та в 

позаурочний час. Аналіз вивченого матеріалу та поведінки  в лютому 2021 р. 

Демиденко С.В., 

Синяговська О.С.,  

Троян І.П., 

Лисенко Т.М. 

 



1 2 3 

26.03.2021 Етика спілкування  зі здобувачами освіти та в сім’ї.  

Підсумки навчання в ІІІ періоді 2020 – 2021.  

Підготовка до проходження виробничої практики. 

Синяговська О.С.,  

Троян І.П., 

Лисенко Т.М., 

Ярошенко Н.М. 

28.04.2021 Бесіда на тему: «Як навчити підлітка розуміти інших людей». Аналіз вивченого 

матеріалу та поведінки в квітні 2021 р. 

Демиденко С.В., 

Синяговська О.С.,  

Троян І.П., 

Лисенко Т.М. 

27.05.2021 Бесіда на тему: «Правила поведінки в колективі та громадських місцях». Аналіз 

поведінки та засвоєного матеріалу в травні 2021 р. 

Демиденко С.В., 

Синяговська О.С.,  

Троян І.П., 

Лисенко Т.М. 

23.06.2021 Узагальнення вивченого матеріалу в ІV періоді та другому семестрі 2020 – 2021 н.р. 

Підсумки проходження виробничої практики та здачі кваліфікаційного екзамену, 

організація вільного часу та відпочинку під час літніх канікул. 

Демиденко С.В., 

Синяговська О.С.,  

Троян І.П., 

Лисенко Т.М., 

Перепечина Т.П., 

Ярошенко Н.М., 

Штанько Т.П., 

Котенко А.О. 

 

15. Моніторинг стану розвитку здобувача освіти та його навчальних досягнень. 

№  
Сфери розвитку 

Навчальні предмети 

Строки проведення  моніторингу  

 

Відповідальні 

особи  

Протягом І семестру 

навчального року 

Після закінчення І 

семестру навчального 

року 

Протягом ІІ 

семестру 

навчального року 

Після закінчення 

навчаль-ного року 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Українська мова Жовтень  - диктант  Грудень  - тематична 

атестація. 

Березень - тематична  

атестація. 

Березень - тематична  

атестація. 

Лопата А.Ю. 

2 Українська література Перевірка навички чи-

тання в голос листопад. 

Грудень - тематична 

атестація. 

Березень – перевірка 

навичок читання в 

голос. 

Березень - тематична 

атестація. 

Мельник Л.А. 



1 2 3 4 5 6 7 

3 Іноземна мова Жовтень - перевірка 

навичок читання  голос. 

Грудень -  контрольне 

опитування по темах. 

Лютий. Переказ 

вивченого тексту. 

Квітень - контроль-

не оцінювання по  

темах. 

Лопата А.Ю.  

4 Зарубіжна література Листопад - перевірка 

навичок читання в 

голос. 

Грудень - перевірка 

знань творів 

передбачених 

навчальною програмо. 

  Лопата А.Ю. 

5 Історія України Вересень- перевірка 

знань здобутих в ЗЗСО. 

Листопад - тематична 

атестація. 

  Троян І.П. 

Всесвітня Історія 

6 Математика  Вересень - перевірка 

знань здобутих в ЗЗСО. 

Грудень - тематична 

атестація. 

Лютий – контрольна 

робота. 

Березень - тематична 

атестація. 

Кражан О.Д. 

7 Громадянська освіта  Жовтень -  правовий 

диктант. 

Грудень - тематична 

атестація. 

Лютий – правовий 

диктант. 

Квітень - тематична 

атестація. 

Падусенко І.М. 

8 Фізика і астрономія Листопад -  контрольне 

опитування по темах. 

Грудень - тематична 

атестація. 

Квітень – тематична 

атестація. 

 Христенко В.М. 

9 Біологія і екологія Жовтень - переказ про-

читаного тексту. 

Грудень - тематична 

атестація. 

Квітень - практичні 

роботи. 

 Білик Н.А. 

10 Хімія  Листопад - практична 

робота. 

Грудень - тематична 

атетанія . 

Березень - тестовий 

контроль. 

 Ганзенко Ю.М. 

11 Інформатика  Вересень -  перевірка 

навичок роботи на 

комп’ютері. 

Грудень - практична 

робота на комп’ютері. 

Квітень - практична 

робота. 

 Кражан О.Д. 

12 Географія  Вересень -  перевірка 

знань здобутих в ЗЗСО. 

Грудень - перевірка 

знання картографічного 

матеріалу. 

Березень - тестовий 

контроль. 

 Троян І.П. 

13 Фізична культура Вересень -  перевірка 

загального фізичного 

розвитку здобувача 

освіти. 

Грудень - здача 

контрольних 

нормативів. 

Квітень - здача 

контрольних 

нормативів. 

 Міхненко О.Л. 

14 Правила дорожнього 

руху 

  Березень - тестовий 

контроль. 

 Покотило В.М. 

15 Технологія приготуван-

ня їжі з основами това-

ромнавства 

Жовтень -  діагностика 

рівня засвоєння 

навчального матеріалу 

(тести). 

 

Грудень  - тематична 

атестація. 

Березень - тестовий 

контроль. 

Квітень – підсумкова 

атестація. 

Федина Т.Г. 



 
 
 



 

 

 

 

 
 


