ДИВО
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ПРОЕКТ
Освiтня галузь «Мови i лiтератури»
Метою освiтньої галузi є розвиток творчої особистостi, формування у неї гуманiстичного свiтогляду,
нацiональної свiдомостi, високої моралi, активної громадянської позицiї, мовленнєвої i читацької культури,
комунiкативної й лiтературної компетентностей, естетичних смакiв, цiннiсних орiєнтацiй.
Освiтня галузь «Мови i лiтератури» складається з
мовного i лiтературного компонентiв, кожен iз яких
має свої складники. До мовного компонента входять
українська мова, мови нацiональних меншин (мови
навчання i мови вивчення), iноземнi мови, а до лiтературного – українська лiтература, свiтова лiтература,
лiтератури нацiональних меншин України (лiтературна освiта). Кожен iз компонентiв та їх складники
мiстять кiлька наскрiзних змiстових лiнiй.
Змiстовими лiнiями мовного компонента є мовленнєва, мовна, соцiокультурна i дiяльнiсна (стратегiчна).
Мовленнєва лiнiя забезпечує вироблення й удосконалення вмiнь i навичок в усiх видах мовленнєвої дiяльностi (аудiювання, читання, говорiння, письма), формування готовностi розв’язувати проблеми життєтворення
в особистiсному i суспiльному вимiрах, вiдображаючи
цей процес i здобутий результат у передбачених програмою рiвнях володiння усним i писемним мовленням.
Мовна лiнiя передбачає засвоєння системних
знань про мову як засiб вираження думок i почуттiв
людини та формування мовної компетентностi учнiв.
Соцiокультурна лiнiя сприяє засвоєнню культурних i духовних цiнностей свого та iнших народiв,
норм, що регулюють соцiально-комунiкативнi стосунки мiж статями, поколiннями, нацiями, сприяють естетичному i морально-етичному розвитковi учнiв.
Дiяльнiсна (стратегiчна) лiнiя забезпечує формування загальнонавчальних умiнь i навичок, опанування стратегiй, що визначають мовленнєву дiяльнiсть, соцiально-комунiкативну поведiнку учнiв i
спрямованi на розв’язання навчальних завдань i життєвих проблем.
Зазначенi змiстовi лiнiї охоплюють усi ключовi й
предметнi компетентностi.
Стратегiчно важлива для мовного компонента комунiкативна компетентнiсть (як ключова i предметна), вона є невiд’ємним елементом структури
змiсту освiти i цiлiсною системою, що передбачає оволодiння всiма видами мовленнєвої дiяльностi, основами культури усного i писемного мовлення, базовими
вмiннями i навичками використання мови в рiзних
сферах i ситуацiях спiлкування.
Крiм комунiкативної, для мовного компонента
важливi такi предметнi компетентностi: мовленнєва,
мовна, соцiокультурна i дiяльнiсна (стратегiчна).

Змiст мовного компонента
Українська мова, мови нацiональних меншин, iноземнi мови забезпечують в учнiв стiйку мотивацiю до
їх вивчення, усвiдомлення функцiй кожної з них у навчальному процесi й суспiльствi, виняткової ролi дер-

жавної мови в суспiльному та особистiсному розвитку
школяра i потреби належною мiрою оволодiти нею.
Володiння державною мовою сприяє консолiдацiї
громадян у розбудовi й змiцненнi Української держави.
Реалiзуючи важливу функцiю – державотворення, українська мова забезпечує доступ до джерел української
духовностi, дає змогу випускникам загальноосвiтнiх
навчальних закладiв якнайповнiше реалiзувати свої
можливостi, життєвi потреби, плани й намiри, пов’язанi
з продовженням освiти, опануванням професiї, працею
в будь-якiй галузi чи сферi життєдiяльностi.
Вивчення мов сприяє збагаченню активного словника учнiв, пiзнаванню й усвiдомленню особливостей
життєвого досвiду народу, мова якого вивчається, важливостi оволодiння мовами й потреби користуватися
ними як засобом спiлкування в рiзних сферах життєдiяльностi; розвивати мовнi, iнтелектуальнi та пiзнавальнi здiбностi; формувати гуманiстичний свiтогляд,
моральнi переконання й естетичнi смаки, засвоювати
нацiональнi й загальнолюдськi цiнностi; оволодiвати
сучасними методами оперування знаннями, умiннями,
використовувати iнформацiйнi й комунiкацiйнi технологiї; виховувати в учнiв потребу в удосконаленнi власної мовленнєвої культури впродовж життя.
Українська мова на загальнопредметному рiвнi
сприяє формуванню цiннiсно-смислових, загальнокультурних, навчально-пiзнавальних, iнформацiйних,
соцiально-трудових компетентностей i компетентностей особистiсного самовдосконалення, але основнi
зусилля її спрямованi на набуття комунiкативної компетентностi.
Сучасна парадигма навчання iноземних мов передбачає таку органiзацiю, що забезпечує комунiкативно-дiяльнiсний характер процесу оволодiння ними як
важливим засобом мiжкультурного спiлкування,
усвiдомлення учнями особливостей культури мов, що
вивчаються, i власної нацiональної культури; когнiтивний розвиток учнiв, що активiзує їхню навчальну
дiяльнiсть, адаптує її до європейських стандартiв i
створює умови для входження в сучасний свiтовий
соцiум. Об’єктом навчальної роботи є комплексна мовленнєва дiяльнiсть у чотирьох її видах: аудiюваннi,
говорiннi, читаннi, письмi.
Змiст лiтературного компонента вiдповiдає «Концепцiї лiтературної освiти в Українi» (2011). Змiстовими лiнiями лiтературного компонента є цiннiсна,
лiтературознавча, культурологiчна, компаративна.
Цiннiсна лiнiя забезпечує розкриття гуманiстичного потенцiалу та естетичної цiнностi творiв української, свiтової лiтератури, а також лiтератур
нацiональних меншин України; формування свiтогляду учнiв, їхньої нацiональної свiдомостi, моралi, громадянської позицiї.
Лiтературознавча лiнiя передбачає вивчення
лiтературних творiв у єдностi змiсту i форми; оволодiння учнями основними лiтературознавчими поняттями й застосування їх у процесi аналiзу й iнтерпретацiї художнiх творiв; розгляд лiтературних творiв,
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явищ i фактiв у контекстi лiтературного процесу; виявлення специфiки лiтературних напрямiв, течiй, шкiл
у розвитку української лiтератури, свiтової лiтератури
i лiтератур нацiональних меншин України; розкриття
жанрово-стильових особливостей художнiх творiв; ознайомлення учнiв з ключовими принципами художнього перекладу, необхiдними для текстуальної роботи з перекладною лiтературою.
Культурологiчна лiнiя сприяє усвiдомленню художньої лiтератури як важливого складника мистецтва; ознайомленню учнiв iз фундаментальними цiнностями свiтової художньої культури; розкриттю особливостей творiв, лiтературних явищ i фактiв у широкому культурному контекстi; висвiтленню зв’язкiв
лiтератури з фiлософiєю, мiфологiєю, фольклором,
звичаями, вiруваннями, культурними традицiями
рiзних народiв i нацiональностей; розширенню ерудицiї учнiв, вихованню їхньої загальної культури, поваги до нацiональних i свiтових традицiй, толерантного ставлення до представникiв рiзних культур, вiросповiдань, рас i нацiональностей.
Компаративна лiнiя забезпечує порiвняння лiтературних творiв (їх компонентiв – тем, мотивiв, образiв, поетикальних засобiв та iн.), явищ i фактiв, що
належать до рiзних лiтератур; установлення зв’язкiв
мiж українською, свiтовою i лiтературами нацiональних меншин України (генетичних, контактних, типологiчних та iн.); розгляд традицiйних тем, сюжетiв, мотивiв, образiв у рiзних лiтературах; зiставлення
оригiналiв i україномовних перекладiв лiтературних
творiв; увиразнення особливостей української культури й лiтератури на тлi свiтової; демонстрацiю лексичного багатства i невичерпних стилiстичних можливостей української мови.
Зазначенi змiстовi лiнiї сприяють розвитку ключових компетентностей (передусiм комунiкативної,
соцiальної i громадянської, загальнокультурної та iн.), а
також формують предметну лiтературну компетентнiсть, яка передбачає формування розумiння
учнями лiтератури як невiд’ємної частини рiдної i
свiтової художньої культури; усвiдомлення специфiки
лiтератури як мистецтва слова, її гуманiстичного потенцiалу i мiсця в системi iнших видiв мистецтва;
знання лiтературних творiв, обов’язкових для текстуального вивчення, ключових етапiв i явищ лiтературного процесу, основних фактiв життя i творчостi видатних письменникiв, усвiдомлення їхнього внеску в
скарбницю вiтчизняної та свiтової культури; оволодiння основними лiтературознавчими поняттями;
визначення жанрових i стильових особливостей художнiх творiв; формування читацького досвiду та якостей творчого читача, здiбностi до створення усних i
письмових робiт рiзних жанрiв; умiння орiєнтуватися
у свiтi художньої лiтератури i культури.
Складниками лiтературної компетентностi є
емоцiйно-цiннiсна, лiтературознавча, загальнокультурна, компаративна компетенцiї особистостi.

Змiст лiтературного компонента
Змiст лiтературної освiти охоплює художнi твори
(якi вiдповiдають вiковим особливостям учнiв), лiтературнi явища i факти (бiографiї митцiв, етапи лiтературного процесу, напрями, течiї, жанри, стилi тощо); визначає розкриття їх iдейно-естетичної своєрiдностi й значу-

щостi в iсторiї української i свiтової культури; встановлює зв’язки мiж рiзними нацiональними лiтературами,
лiтературою i фольклором, лiтературою i мiфологiєю,
лiтературою i фiлософiєю, лiтературою й iншими видами мистецтва; передбачає обсяг загальних теоретичних
понять, необхiдних для розумiння лiтератури як мистецтва слова; формування вмiнь аналiзувати й iнтерпретувати художнi твори в рiзних аспектах (аксiологiчному,
iсторичному, культурологiчному, екзистенцiйному тощо), визначати естетичну цiннiсть мистецького твору.
Лiтературна освiта забезпечує прилучення учнiв до
надбань вiтчизняного i свiтового письменства, розвиток стiйкої мотивацiї до читання, потреби в зверненнi
до художньої лiтератури впродовж життя, збагачення
духовно-емоцiйного досвiду, формування загальної
культури, пiдвищення рiвня володiння українською,
мовами нацiональних меншин України та iноземними
мовами, рiзнобiчний розвиток учнiв (нацiональної
свiдомостi, моралi, громадянської позицiї тощо), утвердження гуманiстичних прiоритетiв у широкому
полiкультурному й багатомовному просторi.
Українська лiтература прищеплює любов до свого
народу, його мови, звичаїв, нацiональних традицiй,
культури, формує розумiння загальнолюдської й
нацiональної iсторiї, сьогодення, розвиває iнтелектуальнi, духовнi та естетичнi цiнностi. Лiтератури
нацiональних меншин України сприяють усвiдомленню учнями розмаїття культурного багатства нашої
країни. Свiтова лiтература прилучає учнiв до загальнолюдських цiнностей, виховує толерантне ставлення
до рiзних народiв, народностей, рас i культур.
Змiст лiтературного компонента передбачає врахування мiжпредметних зв’язкiв, формування цiлiсної
системи знань i уявлень про лiтературу як вид мистецтва i скарбницю гуманiстичних цiнностей, розвиток
особистостi учня як суб’єкта активної читацької дiяльностi, а також формування духовного свiту громадянина України.

Основна школа

Змiст мовного i лiтературного компонентiв в основнiй школi спрямований на досягнення належного
рiвня сформованостi вмiння користуватися мовними
засобами в усiх видах мовленнєвої дiяльностi, читати
й усвiдомлювати прочитане; розвиток iнтересу до художньої лiтератури i системного читання; розкриття
засобами мови i лiтератури нацiональних та загальнолюдських цiнностей; формування гуманiстичного
свiтогляду особистостi, розширення її культурнопiзнавальних iнтересiв, виховання в учнiв любовi, поваги до традицiй свого народу, толерантного ставлення до культурних традицiй iнших народiв.
У школах з мовами навчання нацiональних меншин особливе значення має опанування української
мови як державної i лiтератури. Володiння вiдповiдними мовними, комунiкативними й лiтературними
компетентностями сприяє прилученню учнiв до української культури, формуванню громадянськостi, забезпечує можливостi навчання у будь-якому вишi й
роботи у рiзних сферах життєдiяльностi.
Завдання освiтньої галузi в основнiй школi:
формування стiйкої мотивацiї до вивчення української мови i лiтератури, iноземних мов, мов i лiтератур нацiональних меншин, свiтової лiтератури, лю-
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бовi до української мови i культури, а також поваги до
iнших мов i культур;
 ознайомлення з мовною системою i формування
на цiй основi базових лексичних, граматичних, стилiстичних, орфоепiчних, правописних умiнь i навичок;
 вироблення вмiнь i навичок в усiх видах мовленнєвої (аудiювання, читання, говорiння, письмо) й
читацької дiяльностi, рiзних сферах спiлкування (особистiсна, публiчна, освiтня);
 формування комунiкативної i лiтературної компетентностей;
 ознайомлення зi здобутками художньої оригiнальної й перекладної лiтератури;
 формування знань про специфiку художньої
лiтератури як виду мистецтва, розвиток умiнь i навичок учнiв сприймати, аналiзувати й iнтерпретувати
лiтературний твiр у лiтературному й культурному
контекстi, у зв’язках з iншими видами мистецтва, в аспектi актуальних питань сучасностi;
 формування мовленнєвої i читацької культури,
творчих здiбностей, культури дiалогу, розвиток критичного мислення, естетичних смакiв особистостi;
 формування гуманiстичного свiтогляду, духовного свiту людини, її моралi, загальної культури, особистiсних рис громадянина України, який усвiдомлює
свою належнiсть до свiтової спiльноти.

Мовний компонент
Українська мова. Мови нацiональних меншин
(мови навчання i мови вивчення)
Мовленнєва лiнiя
Змiст освiти

Державнi вимоги
до рiвня загальноосвiтньої
пiдготовки учнiв

Мовлення як засiб спiлкування, пiзнання i впливу.
Сфери спiлкування. Усне й
писемне мовлення. Види мовленнєвої дiяльностi (аудiювання, читання, говорiння,
письмо). Ситуацiя спiлкування. Правила спiлкування.
Мовленнєвий етикет. Культура мовлення (мовлення
правильне i комунiкативно
доцiльне). Стилi мовлення.
Типи мовлення. Жанри мовлення.

Учень (учениця):
Розрiзняє усне й писемне
мовлення; орiєнтується в мовленнєвiй ситуацiї, сферах
спiлкування, осмислює, планує i реалiзує задум висловлювання, удосконалює його;
володiє всiма видами мовленнєвої дiяльностi, рiзними
типами, стилями i жанрами
мовлення з урахуванням ситуацiї спiлкування; дотримується культури мовлення i
правил спiлкування.

Аудiювання
Сприймання на слух, розумiння текстiв, що належать
до рiзних стилiв, типiв i
жанрiв мовлення.

Сприймає текст на слух, запам’ятовує його змiст, виявляє розумiння тексту i пiдтексту прослуханого, визначає
тему й основну думку твору;
оцiнює почуте, аналiзує особливостi мовної форми.

Говорiння
Переказування (докладне,
стисле, вибiркове), дiалогiчнi
й монологiчнi висловлювання рiзних типiв i стилiв мовлення.

Переказує (докладно, стисло, вибiрково) вивченi, прослуханi або прочитанi твори;
створює дiалогiчнi й монологiчнi тексти з урахуванням
ситуацiї спiлкування та комунiкативного завдання; виявляє здатнiсть висловлювати власну думку, аналiзувати
рiзнi погляди на предмет

обговорення; дотримується
мовних, етичних та етикетних норм; удосконалює власне мовлення.
Читання
Формування,
розвиток
технiки читання вголос i
мовчки, розумiння самостiйно прочитаних текстiв, якi
належать до рiзних типiв,
стилiв i жанрiв мовлення.

Читає вголос i мовчки за
визначеними
програмою
нормативами; розумiє, запам’ятовує, рiзнобiчно аналiзує
змiст i форму прочитаного
твору; висловлює власну
думку про прочитане; самостiйно працює з текстом; користується рiзними видами
читання.

Письмо
Побудова письмових текстiв (монолог, дiалог, полiлог) рiзних типiв, стилiв i
жанрiв мовлення.

Письмово переказує (докладно, стисло, вибiрково), самостiйно створює письмовi
тексти, висловлює в них
власну думку про певну
подiю, ситуацiю, прочитаний
твiр, дотримується вимог до
мовлення, удосконалює написане.

Мовна лiнiя
Фонетика. Орфоепiя.
Графiка
Звукова система мови.
Складоподiл. Наголос. Сильна i слабка позицiї звукiв у
словi та позначення їх на
письмi. Алфавiт. Звукове значення букв. Орфоепiчнi норми. Орфоепiчний словник.

Учень (учениця):
Розрiзняє звуки мови та алфавiт, дотримується орфоепiчних норм у власному мовленнi; вiльно користується алфавiтом, орфоепiчним словником.

Лексикологiя i фразеологiя
Лексичне значення слова.
Однозначнi й багатозначнi,
стилiстично та емоцiйно нейтральнi i стилiстично та емоцiйно забарвленi слова. Пряме i переносне значення слова. Групи слiв за значенням.
Синонiми й антонiми (лексичнi та контекстуальнi),
омонiми, паронiми.
Групи слiв за походженням, сферою використання.
Фразеологiзми, їх лексичне значення, стилiстична належнiсть, роль у мовленнi,
рiзновиди.
Етимологiя слова.
Словники (тлумачний, синонiмiв, антонiмiв, фразеологiчний, етимологiчний та
iншомовних слiв).

Визначає iстотнi ознаки лексикологiчних понять i фразеологiзмiв, пряме i переносне значення слова, стилiстично та емоцiйно нейтральнi i
стилiстично та емоцiйно забарвленi слова, групи слiв за
значенням, походженням,
сферою використання; використовує слова i фразеологiзми вiдповiдно до лексичного значення, умов i завдань
спiлкування; тлумачить лексичне значення загальновживаних слiв i фразеологiзмiв,
добирає до них синонiми та
антонiми.

Будова слова. Словотвiр
Будова слова i значення
морфем. Способи творення
слiв.
Морфемний i словотвiрний словники.

Пояснює значення слова
за допомогою аналiзу його
будови; розрiзняє словозмiну та словотвiр; правильно i комунiкативно доцiльно
використовує слова з урахуванням значення їх морфем;
користується морфемним i
словотвiрним словниками.
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Пояснює етимологiю окремих слiв; користується словниками рiзних видiв.

СЛОВО
Морфологiя
Лексичне та граматичне
значення слова. Частини мови. Граматичнi характеристики частин мови. Роль частин мови у реченнi. Довiдники з морфологiї.

Розрiзняє частини мови,
визначає роль морфологiчних
засобiв у побудовi висловлювань; правильно i стилiстично
доцiльно використовує форми слiв, що належать до рiзних частин мови; користується довiдковою лiтературою.

Синтаксис
Синтаксичнi одиницi, їх
види, будова, способи вираження. Синтаксичнi засоби,
їх роль у побудовi висловлювань. Способи передачi чужого мовлення: пряма i непряма мова.
Складне синтаксичне цiле,
структура монологiчного i
дiалогiчного тексту, засоби
зв’язку речень у текстi;
«вiдоме» i «нове» у реченнях тексту. Довiдники iз синтаксису та пунктуацiї.

Пояснює семантику, будову словосполучень, речень
рiзних видiв; визначає i будує
синтаксичнi одиницi, висловлює той самий змiст за допомогою рiзних синтаксичних
засобiв; з’ясовує тему, основну думку тексту, структуру,
способи зв’язку речень у ньому; прогнозує змiст тексту
(на основi ознайомлення iз
заголовком, анотацiєю); будує тематично цiлiсний, структурований зв’язний текст;
користується довiдниками.

Стилiстика
Комунiкативно доцiльно
Стилi. Стилiстичнi мож- використовує стилiстичнi
ливостi мовних одиниць, їх можливостi вивчених мовфункцiонування у мовленнi. них одиниць в усному i писемному мовленнi.
Орфографiя
Написання разом, окремо,
через дефiс.
Правила переносу слiв. Орфографiчнi правила, списки
слiв для запам’ятовування.
Орфографiчний словник.

Правильно пише слова
вiдповiдно до вивчених орфографiчних правил i словниковi слова, перевiряє написане; користується орфографiчним словником.

Пунктуацiя
Роздiловi знаки, їх функцiї.
Роздiловi знаки у простому i
складному реченнях. Роздiловi знаки при прямiй мовi, дiалозi. Довiдники з пунктуацiї.

Визначає смисловi й синтаксичнi вiдношення у реченнi
для обFрунтування вибору
роздiлових знакiв; пунктуацiйно правильно оформляє
речення рiзних видiв, дiалог.

Соцiокультурна лiнiя
Особливостi нацiональної
культури, звичаї, традицiї,
свята; визначнi дiячi; суспiльно-полiтичнi подiї, державна символiка; матерiальна i духовна культура рiдного народу; найвiдомiшi
фольклорнi твори, лексеми,
фразеологiзми, афоризми як
вiдображення народного досвiду, особливостей нацiонального характеру, їх етнокультурний колорит.

Визначає особливостi нацiональної культури; використовує цi знання i знання,
здобутi пiд час вивчення
iнших предметiв, у власному
мовленнi; пояснює значення
слiв, найуживанiших усталених висловiв, пояснює їх,
сприймає змiст найвизначнiших творiв, якi вiдбивають
особливостi матерiальної i
духовної культури народу,
його свiтобачення; використовує їх у своєму мовленнi;
дотримується правил мовленнєвої поведiнки вiдповiдно до загальнолюдських
норм i специфiки нацiональної культури.

Дiяльнiсна (стратегiчна) лiнiя
Основнi загальнонавчальнi, творчi вмiння як предмет
практичного засвоєння.
Основнi комунiкативнi
стратегiї, стратегiї спiвпрацi.

Застосовує основнi загальнонавчальнi, творчi вмiння,
використовує їх у рiзних
життєвих i навчальних ситуацiях спiлкування; користується основними комунiкативними стратегiями.

Іноземнi мови
Мовленнєва лiнiя
Змiст освiти
Сфери спiлкування

Державнi вимоги
до рiвня загальноосвiтньої
пiдготовки учнiв

Учень (учениця):
Аудiювання
Розумiє змiст нескладних
Особистiсна
висловлювань, що стосуються особистiсної, публiчної,
Тематичнi блоки:
освiтньої сфер спiлкування, а
також нескладнi тексти
я, моя родина, друзi;
пiзнавального та країнознавчого характеру;
вiдпочинок, дозвiлля;
розумiє повний змiст вивiдвiдання магазину, по- словлювання вчителя, учнiв,
що стосуються особистiсної,
купки;
публiчної, освiтньої сфер;
розумiє нескладнi тексти,
природа i погода;
видiляє головну думку, використовуючи лiнгвiстичну та
охорона довкiлля.
контекстуальну здогадку;
розумiє простi пояснення,
Публiчна
наприклад, щодо використання рiзних видiв трансТематичнi блоки:
порту, пересування в незнайомому мiстi;
охорона здоров’я;
розумiє основний змiст
улюблений письменник, повiдомлень, оголошень, репортажiв;
улюблена книга;
здобуває iнформацiю з
радiо- та телепередач на покiно i театр;
бутову тематику.
телебачення;
Читання
Розумiє змiст нескладних
музика;
автентичних текстiв рiзних
жанрiв i стилiв, що спiввiдномолодiжна культура;
сяться з особистiсною, пубнаука, технiчний прогрес; лiчною, освiтньою сферами
спiлкування;
користується словником
життя суспiльства;
та iншою довiдковою лiтературою;
подорож i екскурсiї;
розумiє основний змiст газетних, журнальних, текстiв
пам’ятки культури;
науково-популярного i публiцистичного стилiв, видiляспорт;
ючи основну думку;
країна, мова якої ви- умiє переглянути значний
за обсягом текст (серiю теквчається.
стiв) для пошуку необхiдної
iнформацiї;
Освiтня
здобуває iнформацiю з оголошень, проспектiв, меню,
Тематичнi блоки:
розкладiв, брошур, коротких
офiцiйних документiв.
робота i професiя;
Говорiння
Монологiчне мовлення
плани на майбутнє.
Створює зв’язне повiдомлення, використовуючи в
разi потреби лексичнi або зображувальнi опори;
готує повiдомлення за певною ситуацiєю в межах визначених сфер спiлкування;
передає основний змiст
прочитаного, побаченого або
почутого, висловлюючи своє
ставлення, дає оцiнку особам, вчинкам, подiям, явищам, про якi йдеться.
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ДИВО
Дiалогiчне мовлення
Встановлює i пiдтримує
спiлкування зi спiврозмовником у межах визначеної
тематики i сфер спiлкування;
iнiцiює i завершує спiлкування, використовуючи для
цього вiдповiднi зразки мовленнєвого етикету, прийнятого в країнi, мова якої вивчається;
iнiцiює i пiдтримує спiлкування, доводить спiврозмовниковi власну точку зору,
обFрунтовуючи її.
Письмо
Робить нотатки; складає
план; заповнює анкету, опитувальний лист; умiє написати лист, повiдомлення, автобiографiю; пише твори в
межах визначених сфер
спiлкування, висловлюючи
власне ставлення до проблем, якi порушуються.

Лiтературний компонент
Українська лiтература. Свiтова лiтература.
Лiтератури нацiональних меншин
Цiннiсна лiнiя
Змiст освiти

Державнi вимоги
до рiвня загальноосвiтньої
пiдготовки учнiв

Популярнi твори для дiтей
та юнацтва (твори актуального морального змiсту; про
нацiональнi подiї, характери
й традицiї; пригодницькi, детективнi, фантастичнi, казковi твори).
Художнi твори рiзних
родiв i жанрiв, якi презентують ключовi iсторико-лiтературнi епохи.

Учень (учениця):
Виразно читає художнiй
текст, емоцiйно сприймає його, творчо осмислює, визначає
головну думку прочитаного,
авторську позицiю; виявляє
актуальнi проблеми та деякi
художнi особливостi творiв;
висловлює (усно i письмово)
власне ставлення до подiй, образiв, тем, iдей, втiлених у художньому творi; знає ключовi
етапи лiтературного процесу;
виявляє гуманiстичнi цiнностi, що сформувалися в
лiтературi вiд давнини до сучасностi; знає авторiв, назви
їхнiх творiв, окремi факти
бiографiї митцiв, їхню роль в
утвердженнi нацiональних i
загальнолюдських прiоритетiв; умiє писати творчi роботи рiзних жанрiв.

Мовна лiнiя
Активна i пасивна лексика,
фразеологiчнi iдiоми, усталенi вислови; граматична система мови, категорiї, класи i
структури нормативної граматики мови, яка вивчається;
багатозначнiсть слiв, їх
зв’язок з контекстом, граматична семантика; система
транскрипцiйних знакiв.

Знає достатню кiлькiсть
мовних одиниць для забезпечення комунiкативних потреб (намiрiв) у межах визначених сфер i тематики
спiлкування;
складає речення, необхiднi
для використання у найбiльш типових ситуацiях
спiлкування; знає основнi
правила орфографiї та пунктуацiї;
вмiє продукувати письмове повiдомлення з дотриманням мовних правил.

Соцiокультурна лiнiя
Вiдомостi, що стосуються:
найтиповiших особливостей культури, звичаїв, традицiй, свят;
дiячiв лiтератури, мистецтва i науки;
суспiльно-полiтичних реалiй та державної символiки;
реалiй побуту, культурних
пам’яток, музеїв, театрiв тощо країни, мова якої вивчається.

Вмiє здiйснювати комунiкативнi функцiї, застосовуючи
мовленнєвi зразки вiдповiдно
до лiнгвокраїнознавчих i соцiокультурних вимог, прийнятих у країнi, мова якої вивчається; знає i застосовує основнi правила етикету країни,
мова якої вивчається; усвiдомлює i толерантно ставиться до
традицiй, звичаїв, цiнностей та
iдеалiв, характерних для народу, мова якого вивчається.

Дiяльнiсна (стратегiчна) лiнiя
Стратегiї комунiкативної Сприймає новий досвiд, ноповедiнки, що забезпечують ву мову, нових людей, новi
ефективну мовленнєву вза- способи поведiнки i життєдiємодiю.
яльностi, виявляє готовнiсть
адекватно дiяти в цих умовах;
умiє органiзувати свою дiяльнiсть вiдповiдно до наявних
умов навчання; самостiйно
визначає i застосовує ефективнi стратегiї оволодiння
iноземною мовою; критично
оцiнює власний навчальний
досвiд i навчальнi досягнення
та визначає шляхи їх удосконалення; умiє застосовувати
новi знання в рiзноманiтних
ситуацiях спiлкування.

Лiтературознавча лiнiя
Початковi поняття про Розумiє взаємопов’язалiтературний твiр як систему нiсть елементiв лiтературноi про розвиток лiтературного го твору, має загальнi уявпроцесу.
лення про лiтературу як мисТеоретико-лiтературо- тецтво слова i перебiг лiтеразнавчi поняття: тема, iдея, фа- турного процесу; розрiзняє
була, сюжет та його види (в основнi теоретико-лiтератутому числi мандрiвнi сюже- рознавчi поняття й застосоти), види композицiї, ху- вує їх в iнтерпретацiї та анадожнiй образ та засоби його лiзi творiв (окремих фрагстворення, мотив, символ, ментiв i компонентiв тексту);
портрет, деталь, iнтер’єр, пей- розрiзняє роди й жанри, виязаж, тропи, фiгури, вiрш, ри- вляє їх сутнiснi ознаки, корима, строфа, вiршовий розмiр, стується лiтературознавчисистеми вiршування, вiршова ми словниками й довiдникаструктура, гумор, iронiя, сати- ми рiзних видiв; здiйснює пора, мiф, фольклор, казка, бай- шуково-дослiдницьку дiялька, оповiдання, повiсть, ге- нiсть в галузi лiтератури (пороїчний епос, притча, роман, шук вiдомостей про письпоема, трагедiя, комедiя, дра- менникiв, систематизацiя лiма, художнiй час, художнiй тературних фактiв, аналiз
простiр, хронотоп, роди i жан- окремих лiтературних явищ,
ри лiтератури, лiтературна пiдготовка повiдомлення на
доба (перiод), напрям, течiя. лiтературну тему тощо).
Культурологiчна лiнiя
Лiтература як мистецтво
слова в системi iнших видiв
мистецтва. Специфiка втiлення лiтературних творiв у
рiзних видах мистецтва.
Лiтературний твiр як явище нацiональної та свiтової
культури.
Основнi етапи розвитку
української та свiтової лiтератури, а також лiтератур нацiональних меншин України
в контекстi культури.
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Визначає специфiку лiтературного твору як виду мистецтва в органiчнiй єдностi з
iншими мистецькими творами; виокремлює в художнiх
творах специфiчнi особливостi нацiональної культури;
визначає загальнокультурнi
цiнностi, втiленi в художнiх
творах; знає характернi риси
рiзних етапiв лiтератури й
культури; виявляє зв’язки лiтератури й фiлософiї, лiтера-

СЛОВО
Вплив на розвиток лiтератури мiфологiї, фольклору,
фiлософiї, мистецтва, традицiй i звичаїв народiв.

тури й фольклору, лiтератури
й мiфологiї, творiв рiзних
видiв мистецтва (генетичнi,
типологiчнi, контактнi); аналiзує й iнтерпретує твiр у
культурологiчному контекстi;
виявляє повагу до самобутностi художньої культури
рiзних народiв, сформований
рiвень особистої культури,
розвиненостi духовної та естетичної сфери.

Компаративна лiнiя
Схожiсть i вiдмiннiсть окремих образiв, сюжетiв, тем, мотивiв української лiтератури,
свiтової лiтератури та лiтератур нацiональних меншин.
Специфiка втiлення окремих мiфологiчних i фольклорних сюжетiв, образiв, тем,
мотивiв у лiтературi.
Казка фольклорна i лiтературна. Типологiчнi риси творiв рiзних жанрiв (оповiдання, новела, повiсть, роман, поема, трагедiя, комедiя, драма).
Поняття про традицiйнi
(вiчнi) теми, сюжети, образи
в лiтературi.
Українська тема у свiтовiй
лiтературi й культурi.
Оригiнал i переклад. Основнi принципи художнього
перекладу та зiставлення з
текстом оригiналу.
Священнi книги рiзних
релiгiй та втiлення їх iдей i
образiв у лiтературi.

Зiставляє образи, сюжети,
теми, мотиви, що належать
до рiзних нацiональних лiтератур; порiвнює твори спiльної тематики й жанрової
спрямованостi (оповiдання,
повiсть, казка фольклорна i
лiтературна та iн.); розумiє їх
специфiку i неповторнiсть;
виявляє мiфологiчнi та
фольклорнi джерела творiв,
особливостi їх художньої
iнтерпретацiї у творi (спадщинi письменника); зiставляє жанровi й стильовi особливостi художнiх творiв;
вирiзняє окремi традицiйнi
(вiчнi) теми, сюжети, образи
в лiтературi; встановлює
вплив священних книг людства на розвиток лiтератури
й культури; оцiнює художню
вартiсть творiв, своєрiднiсть
перекладiв (у тому числi у
зiставленнi з оригiналами).

Старша школа

Навчання мови i лiтератури в старшiй школi полягає в подальшому розвитку вмiнь i навичок в усiх видах мовленнєвої й читацької дiяльностi; розвитку комунiкативної компетентностi з iноземних мов; заохоченнi учнiв до розширення кола читання, осмислення
духовної цiнностi та поетики художнiх творiв; поглибленнi культурно-пiзнавальних iнтересiв учнiв, усвiдомленнi ними ролi мови i лiтератури в сучасному свiтi;
формуваннi рис успiшного мовця й творчого читача iз
високим рiвнем загальної культури, гуманiстичним
свiтоглядом, активною громадянською позицiєю,
нацiональною свiдомiстю; вихованнi в учнiв поваги до
культурних традицiй свого та iнших народiв.
Завдання освiтньої галузi в старшiй школi:
 подальший розвиток мотивацiї до вивчення мови i лiтератури; засвоєння через мову i лiтературу
iсторiї, культури народу, моральних та естетичних
цiнностей; формування духовного свiту учнiв, їхнiх
свiтоглядних переконань, громадянських якостей; утвердження засобами мови i лiтератури нацiональних i
загальнолюдських цiнностей;
 розвиток умiнь вiльно спiлкуватися в рiзних ситуацiях, формулювати й обстоювати власну думку, вести полемiку, висловлювати оцiнки й почуття щодо
життєвих явищ, моральних, суспiльних, iсторичних та
iнших проблем сучасностi, досягати взаєморозумiння
й взаємодiї з iншими людьми;

 удосконалення базових лексичних, граматичних,
стилiстичних, орфоепiчних, правописних умiнь i навичок на основi узагальнення й поглиблення знань учнiв
про мову як суспiльне явище i лiтературу як мистецтво слова;
 вироблення вмiнь орiєнтуватися в потоцi рiзноманiтної iнформацiї українською та iншими мовами, у
свiтi класичної i масової лiтератури, користуватися сучасними iнформацiйно-комунiкативними технологiями (iнтернет, дистанцiйне навчання тощо),
здiйснювати пошуково-дослiдницьку дiяльнiсть (знаходити, сприймати, аналiзувати, оцiнювати, систематизувати, зiставляти рiзноманiтнi факти й вiдомостi),
застосовувати на практицi здобутi в процесi вивчення
мови i лiтератури знання, набутi вмiння й навички;
 удосконалення навичок самостiйної навчальної
дiяльностi, саморозвитку, самоконтролю, умiнь дослiдницької дiяльностi, розвиток художньо-образного
мислення, iнтелектуальних i творчих здiбностей учнiв,
а також їхньої емоцiйно-духовної сфери, естетичних
смакiв, загальної культури.

Мовний компонент
Українська мова. Мови нацiональних меншин
(мова навчання i мова вивчення)
Мовленнєва лiнiя
Змiст освiти

Культура мовлення. Стилi
мови й мовлення. Основнi
комунiкативнi ознаки мовлення (точнiсть, логiчнiсть,
чистота, багатство, виразнiсть, доцiльнiсть).
Жанри усного та писемного мовлення.
Публiчне мовлення. Особливостi дiлового мовлення.
Види мовленнєвої дiяльностi.

Державнi вимоги
до рiвня загальноосвiтньої
пiдготовки учнiв
Учень (учениця):
Видiляє ознаки й особливостi правильного i комунiкативно доцiльного мовлення,
його стилiв, жанрiв, їх
вiдмiнностi; формулює думку
в текстах усiх стилiв i жанрiв
мовлення; висловлюється усно i письмово вiдповiдно до
вимог культури спiлкування i
зразкового мовлення; володiє
життєво необхiдними мовленнєвими жанрами; готує
публiчнi виступи i виголошує
їх з урахуванням вiдповiдних
вимог, бере участь у пiдготовцi й веденнi дiалогу i
полiлогу вiдповiдно до правил культури спiлкування.

Мовна лiнiя
Узагальнення,
систематизацiя
i поглиблення
найважливiших
вiдомостей з мови
Текст, його будова. Норми
лiтературної мови. Варiативнiсть норми. Фонетика. Орфоепiя. Лексикологiя i фразеологiя. Морфологiчна будова слова.
Частини мови. Слово, словосполучення. речення. Просте речення. Члени речення.
Складне речення.
Стилiстичне розшарування мовних засобiв. Засоби
стилiстики.
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Класифiкує, систематизує
й узагальнює вивченi поняття, визначає їх функцiї в
текстi. Правильно ставить
роздiловi знаки у простому
та складному реченнях i
обFрунтовує правила їх розстановки; доречно використовує знання i реалiзує вимоги до усного й писемного
мовлення, адекватнi змiстовi
i структурi тексту слова i граматичнi форми вiдповiдно до
вивчених правил.
Розрiзняє стилiстичнi варiанти мовних засобiв, визначає доцiльнiсть їх використання у текстах рiзних стилiв

ДИВО
Система роздiлових знакiв.
Написання слiв з найуживанiшими орфограмами, пунктограмами. Види мовних помилок i шляхи запобiгання їм.

i жанрiв мовлення; розрiзняє
нормативне i ненормативне
використання мовних засобiв
у власному мовленнi; знаходить мовнi помилки i виправляє їх; здiйснює самоконтроль
за результатами навчальних
досягнень.
Соцiокультурна лiнiя

Найважливiшi свiтогляднi,
етичнi, естетичнi та iншi поняття, iдеї, вiдомостi, пов’язанi з нацiональною i свiтовою культурою.
Вiдображення у мовi особливостей картини свiту, способу життя i мислення, особливостей культури, характерних для певного народу.

Визначає найважливiшi
свiтогляднi, етичнi та iншi
поняття, вiдомостi, iдеї, вiдображенi в мовi; загальнолюдськi моральнi цiнностi, їх
вияв у нацiональних традицiях; узгоджує свою мовленнєву i життєтворчу дiяльнiсть iз засвоєними етичними, естетичними та iншими цiнностями; розумiє особливостi бачення свiту, культури певного народу, вiдображених у мовi, ураховує їх у
мовленнi.

музика;
молодiжний рух в Українi
та свiтi;
наука i технiчний прогрес;
сучаснi засоби комунiкацiї
i технологiї;
життя суспiльства;
подорож;
спорт;
країна, мова якої вивчається.
Освiтня
Тематичнi блоки:
шкiльне життя;
вибiр професiї.

Дiяльнiсна (стратегiчна) лiнiя
Загальнонавчальнi, творчi
вмiння як предмет практичного засвоєння.
Комунiкативнi стратегiї,
стратегiї спiвпрацi.

Застосовує загальнонавчальнi, творчi вмiння у рiзних життєвих i навчальних
ситуацiях спiлкування; користується комунiкативними
стратегiями,
стратегiями
спiвпрацi.

Письмо
Умiє створювати письмовi
мовленнєвi висловлювання
рiзних типiв i жанрiв у межах
запропонованих сфер i тем, а
також на основi почутого, побаченого, прочитаного i з власного життєвого досвiду, доцiльно використовуючи вiдповiднi мовнi засоби i висловлюючи своє ставлення та обFрунтовуючи власну точку зору
щодо предмета спiлкування.

Іноземнi мови
Мовленнєва лiнiя
Змiст освiти

Сфери спiлкування
Особистiсна
Тематичнi блоки:
я, моя родина i друзi;
дозвiлля;
харчування, покупки;

Державнi вимоги
до рiвня загальноосвiтньої
пiдготовки учнiв
Учень (учениця):
Аудiювання
Розумiє висловлювання в
межах запропонованих тем, а
також автентичнi, у тому
числi професiйно орiєнтованi тексти; висловлювання
вчителя i учнiв; основний
змiст пiзнавальних радiо- i
телепередач; змiст дискусiї,
що вiдбувається в класi або
подається у звукозапису.

природа i погода;
Читання
проблема забруднення до- Розумiє тематичнi автенвкiлля.
тичнi, у тому числi професiйно орiєнтованi тексти рiзних
Публiчна
жанрiв i стилiв (художнi, науково-популярнi, публiцисТематичнi блоки:
тичнi тощо), використовуюохорона здоров’я;
чи адекватнi стратегiї визначення невiдомих мовних
лiтературнi жанри;
одиниць;
аналiзує окремi уривки з
вiтчизнянi та зарубiжнi тексту; визначає найбiльш
письменники;
значущу iнформацiю, систематизує i коментує її.
кiно, театр, телебачення;
образотворче мистецтво;

Говорiння
Монологiчне мовлення
Без попередньої пiдготовки висловлюється вiдповiдно до запропонованих
сфер i тематики спiлкування;
вiдтворює змiст прочитаного, побаченого або почутого,
висловлюючи та обFрунтовуючи своє ставлення до осiб,
подiй, явищ, про якi йдеться;
бере участь у дискусiях,
логiчно та аргументовано висловлюється з обговорюваних проблем, доводить свою
точку зору i своє ставлення
до них; складає план, тези
для побудови мовленнєвих
висловлювань.
Дiалогiчне мовлення
Спiлкується з носiями мови у межах визначеної тематики; використовує адекватнi мовнi одиницi, у тому
числi типовi зразки мовленнєвого етикету, прийнятого в країнi, мова якої вивчається, у разi потреби
доцiльно користується компенсаторними засобами.

Мовна лiнiя
Активна i пасивна лексика, Знає достатню кiлькiсть
фразеологiя, iдiоми, усталенi мовних одиниць для здiйсвислови;
нення комунiкацiї у межах
граматична система мови, визначених сфер i тематики
категорiї, класи i структури спiлкування;
нормативної граматики мо- знає основнi правила орфографiї та пунктуацiї; вмiє
ви, що вивчається;
багатозначнiсть слiв, їх продукувати письмове повiзв’язок з контекстом, грама- домлення з дотриманням
тична семантика; система мовних правил.
транскрипцiйних знакiв.
Соцiокультурна лiнiя
Система
свiтоглядних,
культурознавчих, естетичних, етичних, iсторичних
вiдомостей, вiдображених у
мовi, що вивчається;
вiдомостi, що належать до
культурних цiнностей свого
та iнших народiв, моральноетичних норм, особливостей
вербальної та невербальної
поведiнки, що сприяють
формуванню умiнь мiжкультурного спiлкування у формi
дiалогу культур.
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Вiдображає засобами мови
бачення свiту, способу життя
та мислення, особливостi
культури певного народу,
усвiдомлює їх вiдображення
у мовi;
умiє спiлкуватися з урахуванням цих особливостей з
представниками рiзних культур; знає типовi правила поведiнки i дотримується їх у
спiлкуваннi.

СЛОВО
Дiяльнiсна (стратегiчна) лiнiя
Стратегiї комунiкативної Сприймає новий досвiд,
поведiнки, що забезпечують запам’ятовує, аналiзує, узаефективну мовленнєву вза- гальнює його i адекватно дiє
ємодiю.
у навчальних i життєвих ситуацiях.

Лiтературний компонент
Українська лiтература. Свiтова лiтература.
Лiтератури нацiональних меншин

ресурсiв з питань художньої
лiтератури (словники, довiдники, монографiї, лiтературно-критичнi статтi, науковi
статтi,
iнтернет-ресурси
тощо).

Культурологiчна лiнiя

Цiннiсна лiнiя
Змiст освiти

Державнi вимоги
до рiвня загальноосвiтньої
пiдготовки учнiв

Вершиннi твори морального, фiлософського, соцiального,
психологiчного,
iсторичного змiсту вiд давнини до сучасностi.
Ключовi концепти людського буття в художнiй лiтературi.
Актуальнi для сьогодення
твори художньої лiтератури
рiзних жанрiв. Художня лiтература в сучасному свiтi.

Учень (учениця):
Виявляє актуальний змiст i
естетичну цiннiсть художнього твору; аргументує власну
оцiнку прочитаного; вмiє вести лiтературну дискусiю (щодо твору, спадщини митцiв,
тенденцiй лiтератури); визначає значення художнього твору для розумiння суспiльства,
iсторiї, моральних проблем
особистостi; виявляє художнi
вiдкриття письменникiв; готує публiчнi виступи, презентацiї, реферати щодо актуальних аспектiв лiтератури.

Лiтературознавча лiнiя
Закономiрностi розвитку
лiтературного процесу, роди
i жанри лiтератури, їх взаємодiя i синтез.
Мова i стиль художньої
лiтератури. Поетика лiтературного твору.
Теоретико-лiтературознавчi поняття: художнiй конфлiкт та засоби його втiлення;
сюжетнi та позасюжетнi елементи; образ автора i засоби
вираження авторської позицiї; лiричний герой; художнiй
образ, його специфiка i види;
пiдтекст; гротеск та його

форми; алюзiя, ремiнiсценцiя;
iнтертекст та iнтертекстуальнiсть; мiфологiзм i мiфопоетика; специфiка втiлення трагiчного i комiчного в лiтературi; види художнього часу,
простору, хронотопу.
Лiтературознавство як наука. Видатнi вiтчизнянi та зарубiжнi лiтературознавцi та
їх провiднi iдеї.

Визначає
поетикальнi
особливостi художнього твору, в тому числi жанровi,
стильовi, мовнi; розумiє закономiрностi перебiгу лiтературного процесу та вiдображення його тенденцiй у художнiх творах; поглиблює
вмiння цiлiсного аналiзу й
iнтерпретацiї художнього
твору; застосовує теоретиколiтературознавчi поняття в
процесi рiзних видiв аналiзу
та iнтерпретацiї оригiнальних i перекладних творiв; користується рiзними видами

Історичне, нацiональне й
загальнолюдське в лiтературi
та культурi. Лiтературнi мiсця України, розвиток лiтератури в рiзних регiонах i країнах свiту. Специфiка сучасної культури i лiтератури.
Масова i класична лiтература. Дiалог культур, його
вплив на лiтературний процес. Взаємозв’язки лiтератури з рiзними видами мистецтва, напрямами i течiями
фiлософiї, релiгiєю, мiфологiєю, фольклором.

Самостiйно орiєнтується в
художнiй лiтературi й культурi; розрiзняє класичну i масову лiтературу, їх особливостi i функцiї; розумiє значення лiтератури для духовного розвитку особистостi,
нацiї, людства; виявляє сучаснi тенденцiї в нацiональнiй i свiтовiй культурi i
лiтературi; визначає фольклорну i мiфологiчну основу
художнiх творiв, їх зв’язок iз
розвитком
фiлософської
думки, релiгiї, нацiональнокультурними особливостями
народiв (регiонiв, країн).

Компаративна лiнiя
Специфiка втiлення актуальних тем у рiзних нацiональних лiтературах. Нацiональнi образи свiту i характери в лiтературi. Особливостi
розвитку напрямiв i течiй в
українськiй лiтературi, свiтовiй лiтературi, лiтературах
нацiональних меншин України. Традицiї i новаторство в
лiтературi. Лiтературнi зв’язки (контактнi, генетичнi, типологiчнi, iнтертекстуальнi).
Роль традицiйних (вiчних)
тем, образiв, сюжетiв й мотивiв в українськiй та свiтовiй
лiтературах. Види художнього перекладу та їх специфiка.
Здобутки української перекладацької школи. Видатнi
перекладачi України та свiту.

ÑÎﬂ Ô‡Ï’ﬂÚ¥, ‰Îﬂ ÓÁÏËÒÎÛ. . .

Людина вища за тварину здатнiстю до мови,
а нижча за неї, коли негiдно поводиться з мовою.
Саадi, великий перський i таджицький
поет Середньовiччя
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Виявляє спiльнi закономiрностi розвитку рiзних
видiв мистецтва та лiтератури; зiставляє художнi твори в
рiзних аспектах (проблемнотематичному, сюжетному,
образному та iн.); виявляє
схожiсть i вiдмiннiсть авторської позицiї митцiв у лiтературних творах; простежує
специфiку втiлення традицiйних (вiчних) тем, образiв,
сюжетiв i мотивiв у художнiх
творах рiзних часiв i народiв;
визначає особливостi рiзних
видiв художнього перекладу,
зiставляє їх iз текстом оригiналу.

