Іноземні мови
у спеціалізованих школах із поглибленим
вивченням іноземних мов

10 – 11 класи
Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Іспанська мова
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Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів на кінець 11-го класу
(Комунікативна компетентність)

Комунікативні уміння

Рівень та дескриптори володіння іноземною
мовою на кінець 11-го класу відповідно до
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної
освіти: вивчення, викладання, оцінювання
В2

Сприймання на слух

Рецептивні

Комунікативні
види мовленнєвої
діяльності

Навчальна програма є рамковою, а відтак проміжні результати за класами визначають вчителі,
орієнтуючись на кінцевий результат.

В цілому

Розуміння розмови між
іншими людьми

Слухання наживо

Слухання оголошень та
інструкцій

Слухання радіо та
аудіозаписів
Аудіо-візуальне
сприймання
(телепрограми, фільми,
відеозаписи)

Розуміє основну думку складних за змістом та
структурою висловлень на конкретні й абстрактні
теми, зокрема на ті, які відповідають обраному
профілю, якщо мовлення нормативне.
Стежить за поширеним висловленням і складною
аргументацією в дискусії за умови, що тема досить
знайома, а напрям дискусії окреслено чіткими
маркерами.
Докладаючи певних зусиль, розуміє більшу частину
сказаного іншими людьми, але може мати труднощі у
спілкуванні з досвідченими користувачами виучуваної
мови, якщо вони жодним чином не модифікують своє
мовлення.
Розуміє основні аргументи за чи проти певної ідеї,
якщо мовлення учасників обговорення чітке й
нормативне.
Розуміє хронологічну послідовність тривалого
неформального мовлення, наприклад, оповідання
або історії.
Розуміє складну аргументацію в доповіді/лекції, якщо
мовлення чітке, а тема досить знайома.
Відрізняє основну думку від недоречностей та
відступів за умови нормативного мовлення.
Визнає точку зору доповідача/лектора та відрізняє її
від фактів, які викладаються.
Розуміє оголошення та повідомлення на конкретні та
абстрактні теми за умови нормативного мовлення у
помірному темпі.
Розуміє детальні інструкції на тому рівні, щоб їх
успішно виконувати.
Розуміє більшість документальних радіопрограм та
інших записаних або ефірних аудіо матеріалів за
умови нормативного мовлення; визначає настрій
мовця та емоційне забарвлення висловлення.
Розуміє більшість теленовин і суспільно-політичних
програм.
Розуміє зміст більшості фільмів різного типу, інтерв’ю
наживо, токшоу, вистав за умови нормативного
мовлення.
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Зорове сприймання

Рецептивні

В цілому

Читання листів

Читання для
орієнтування

Читання для інформації
та аргументації

Читання інструкцій

Усна взаємодія

Інтеракційні

Читання для
задоволення

В цілому

Бесіда, дискусія та
розуміння
співрозмовника

Читає з великою мірою незалежності, пристосовуючи
стиль і швидкість читання до різних типів текстів та
цілей, вибірково використовуючи відповідні довідкові
матеріали. Володіє широким активним словниковим
запасом, але може мати певні труднощі з рідко
вживаними ідіомами.
Читає листи, пов’язані зі сферою особистих інтересів,
і легко визначає основну думку.
Розуміє зміст особистих електронних листів і дописів
у соцмережах, навіть якщо вжито слова, які належать
до нестандартного стилю.
Швидко переглядає довгі та складні тексти,
знаходячи потрібні деталі.
Швидко визначає зміст і доречність новин, статей та
доповідей на теми, пов’язані з обраним профілем,
приймає рішення щодо необхідності їх детального
опрацювання.
Розуміє статті та доповіді, пов’язані з сучасними
проблемами, якщо автор має чітку позицію і точку
зору.
Розрізняє тексти, що надають фактичну інформацію, і
ті, які ставлять мету в чомусь переконати читачів.
Розпізнає різні структури у дискурсивних текстах:
аргументи та контраргументи, причинно-наслідкові
зв’язки, пропозиції щодо розв’язання проблем.
Розуміє довгі складні інструкції, пов’язані з обраним
профілем, зокрема умови та застереження, якщо є
змога повторно прочитати складні місця у тексті.
Читає для задоволення зі значною мірою
незалежності, пристосовуючи стиль і темп читання до
різних текстів (наприклад, журналів, простих романів,
історичних книг, біографій, книг з описом подорожей,
путівників, текстів пісень, поезій), вибірково
використовуючи довідкові джерела.
Читає тексти з чітким розповідним сюжетом, які
написані простою мовою, якщо не існує обмежень у
часі для користування словником.
Спілкується досить вільно і спонтанно, що
уможливлює безпроблемну регулярну взаємодію і
тривалі відносини з досвідченими користувачами
виучуваної мови. Наголошує на особистій значущості
подій та досвіду, чітко пояснює та обґрунтовує власні
переконання, наводячи відповідні аргументи.
У деталях розуміє сказане навіть у шумному
середовищі, за умови нормативного мовлення.
Бере активну участь у бесіді на загальні теми навіть у
шумному середовищі.
Підтримує відносини з досвідченими користувачами
виучуваної мови, не викликаючи негативних емоцій та
не вимагаючи від співрозмовників поводитися інакше,
ніж вони поводяться з іншими досвідченими
користувачами.
Передає відтінки емоцій і наголошує на особистій
значущості подій та досвіду.
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Цілеспрямована
співпраця

Писемна взаємодія

Отримання товарів та
послуг

Обмін інформацією
В цілому
Листування

Онлайн взаємодія

Записки, повідомлення
В цілому

Онлайн спілкування та
дискусія

Бере активну участь у неформальній розмові на
знайомі теми, коментує, чітко висловлює власну точку
зору, оцінює альтернативні пропозиції, робить
припущення та відповідає на припущення, які робить
співрозмовник.
Розуміє, доклавши незначних зусиль, більшість
сказаного під час дискусії, але може мати певні
труднощі, якщо вступає в дискусію з кількома
досвідченими користувачами виучуваної мови, які
жодним чином не модифікують своє мовлення.
Висловлює та обґрунтовує власну думку під час
дискусії, надаючи відповідні пояснення, аргументи,
коментарі.
Правильно розуміє детальні інструкції.
Допомагає у процесі роботи, запрошуючи інших
приєднатися, висловити свою думку і таке інше.
Докладно описує проблему чи ситуацію,
розмірковуючи про причини та наслідки, зважуючи
переваги та недоліки різних підходів.
Повідомляє власні вимоги та ставить детальні
запитання щодо комплексних послуг, наприклад,
угоди про оренду.
Пояснює проблему, що виникла, та домагається
поступок від постачальника послуг.
Достовірно передає детальну інформацію.
Повідомляє новини та викладає власну думку в
письмовій формі, зіставляючи її з думками інших
людей.
Пише листи, передаючи відтінки емоцій, та
наголошуючи на особистій значущості подій і досвіду;
коментує новини й думки, висловлені
співрозмовником.
Правильно оформлює особисті та ділові листи
відповідно до контексту.
Пише офіційні електронні/традиційні листи:
запрошення, подяки або вибачення, оформлюючи їх
відповідно до усталених норм.
Пише ділові листи по суті справи, оформлюючи їх
відповідно до усталених норм.
Отримує звичайним чи електронним листом
необхідну інформацію, опрацьовує її та пересилає
іншим людям.
Приймає або залишає складні особисті або ділові
повідомлення, за можливості попросити роз'яснення
або удосконалення.
Співпрацює онлайн у групі задля виконання
завдання, розробляючи та аргументуючи пропозиції,
запитуючи роз’яснення та залагоджуючи можливі
непорозуміння; ефективно пов’язує власні дописи з
тими, що передували їм у гілці, якщо модератор
допомагає вести дискусію.
Бере активну участь в онлайн дискусіях,
висловлюючи власну точку зору та реагуючи на точки
зору співрозмовників з тем, що викликають певний
інтерес, за умови, що співрозмовник уникає
нестандартних і складних формулювань та дає час на
написання відповіді.
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Усне продукування

В цілому
Тривалий монолог:
опис власного досвіду
Тривалий монолог:
надання інформації
Тривалий монолог:
обґрунтування власної
думки

Виступ перед
аудиторією

Писемне продукування

Продуктивні

Цілеспрямована
онлайн співпраця

В цілому
Творче письмо
Доповіді

Здійснює онлайн обмін інформацією з кількома
учасниками, ефективно пов’язує власні дописи з
тими, що передували їм у гілці, якщо модератор
допомагає вести дискусію.
Розпізнає непорозуміння та розбіжності в думках, що
виникають під час онлай взаємодії, та може
впоратися з ними, якщо співрозмовник бажає
співпрацювати.
Працює онлайн спільно з іншими членами групи над
проектом, дає/отримує інструкції, обґрунтовує
пропозиції та просить роз’яснення задля виконання
спільних завдань.
Чітко й докладно описує і презентує широкий спектр
тем, що належать до кола інтересів, наводячи
додаткові аргументи та відповідні приклади.
Дає чіткі, докладні описи широкого кола питань,
пов’язаних зі сферою інтересів.
Докладно описує значущість для себе певних подій та
досвіду.
Достовірно передає детальну інформацію.
Чітко й докладно описує порядок дій, які необхідно
виконати.
Чітко й докладно аргументує власну думку,
підкріплюючи її додатковими деталями та доречними
прикладами.
Вибудовує ланцюг логічних аргументів.
Пояснює певну точку зору щодо актуальних питань,
представляючи переваги та недоліки різних варіантів.
Робить чітку підготовлену презентацію, наводячи
аргументи за та проти певної точки зору, пояснюючи
переваги та недоліки різних варіантів.
Дає відповідь досить впевнено і спонтанно на низку
уточнюючих запитань, не напружуючи ні себе, ні
слухачів.
Пише чіткі детальні тексти на різні теми в межах своєї
сфери інтересів, синтезуючи та оцінюючи інформацію
з низки джерел.
Пише чіткі, детальні описи на різноманітні теми,
пов’язані зі сферою інтересів.
Пише відгук на фільм, книгу або п’єсу.
Пише есе або доповідь, де наводить аргументи за чи
проти певної точки зору, пояснює переваги та
недоліки різних варіантів.
Синтезує інформацію та аргументи з низки джерел.
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Орієнтовні параметри для оцінювання навчально-пізнавальних досягнень учнів
Ці параметри стосуються лише оцінювання і не слугують основними орієнтирами у навчанні.
Уміння

Клас
10

11

Сприймання на слух
(Аудіювання)

Обсяг прослуханого у запису матеріалу (у межах)
3-4 хв
3-4 хв

Зорове сприймання
(Читання)

Обсяг одного тексту у словах (у межах)
350-400
400-450

Усна взаємодія
(Діалог)
Усне продукування
(Монолог)
Писемне продукування
(Письмо)

Висловлення кожного співрозмовника у репліках, правильно
оформлених у мовному відношенні (у межах)
9
9
Обсяг висловлення у реченнях (у межах)
12-13
13-14
Обсяг письмового повідомлення у словах (у межах)
150-180
180-200
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Англійська мова
Навчальна програма є рамковою, а відтак не обмежує діяльність учителів у виборі порядку
вивчення та змісту кожної теми. Деякі теми можуть вивчатись інтегровано, наприклад, Україна +
Країни виучуваної мови, Шкільне життя + Робота і професії.
Мовний інвентар добирається відповідно до комунікативної ситуації, потреб учнів та принципу
концентричного навчання. Він не є метою навчання, тому й не розглядається як окремі лексичні
або граматичні теми.
10-ий клас
Загальні характеристики ситуативного спілкування
Сфера
спілкування
Особистісна
Публічна

Освітня

Тематика ситуативного
спілкування
Я, моя родина, мої друзі
Спорт і дозвілля
Харчування
Природа і погода
Живопис
Наука і технічний прогрес
Україна
Країни виучуваної мови
Шкільне життя
Робота і професії

Мовленнєві функції
•
•
•
•
•
•
•

описувати ситуації та реалії життя,
аналізувати їхні причини і наслідки
висловлювати власні припущення,
прогнозувати ймовірність подій і наслідків
описувати події в їхній логічній
послiдовності, висловлюючи власну точку
зору
обговорювати перспективи
давати поради, реагувати на поради інших
аргументувати свою точку зору
вступати в дискусію, привертаючи увагу
співрозмовника

Мовний інвентар – лексика
Тема
Я, моя родина, мої друзі

Спорт і дозвілля
Харчування

Природа і погода
Живопис

Наука і технічний прогрес

Лексичний діапазон
особистість та її якості
види особистісних стосунків
стосунки з товаришами
взаємодопомога
вирішення конфліктів
роль спорту в житті суспільства та людини
спортивні події/змагання
здоров'я та спорт
національні страви України та країн, мова яких
вивчається
смаки, уподобання
здорова та корисна їжа
шкідливі звички
природні катаклізми та їх види
вплив погоди на здоров’я та настрій
захист природи
жанри живопису
відомі художники та їхні твори
відвідування музею, виставки або галереї
українські митці
комп'ютерне обладнання
сучасні засоби комунікації та інформації
вплив науки на розвиток суспільства
технології
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Україна
Країни виучуваної мови (за
вибором)
Шкільне життя
Робота і професії

адміністративний та політичний устрій
природні ресурси
державні свята
адміністративний та політичний устрій
природні ресурси
державні свята
заклади освіти
освіта в Україні та за кордоном
сучасні професії
Мовний інвентар – граматика

Категорія
Clause

Modality
Phrasal Verb
Phrase
Preposition

Verb

Структура
Past Perfect with adverbial clauses of time
first and second conditionals
so … that for results and consequences
declarative sentence + so/therefore + daclarative sentence
use(d) to/would + infinitive for past routines and habits
phrasal and prepositional verbs: position of indirect object
verbs taking gerund
prepositions of reason and purpose: due to, owing to, so,
because
prepositions in time phrases, e.g.: before, for, since, till, until, by
Past Perfect Continuous
Future Continuous
Future Perfect
Going to / will for predictions
verb + ’-ing’ vs. + ’to’ infinitive

11-ий клас
Загальні характеристики ситуативного спілкування
Сфера
спілкування
Особистісна
Публічна

Освітня

Тематика ситуативного
спілкування
Я, моя родина, мої друзі
Харчування
Дозвілля
Мистецтво
Наука і технічний прогрес
Подорож
Україна в світі
Країни виучуваної мови
Шкільне життя
Робота і професії

Мовленнєві функції
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

описувати життєві події, проблеми, власні
досягнення тощо
висловлювати емоційне ставлення до
ситуації або предмета обговорення
порівнювати (звичаї, традиції, стилі життя
тощо)
обговорювати перспективи, давати поради,
реагувати на поради інших
висловлювати й аргументувати власну
точку зору
вступати в дискусію, привертаючи увагу
співрозмовника
підтримувати дискусію, розгортаючи її
зміст, уточнюючи, вносячи корективи у
висловлення співрозмовників або змінюючи
тему розмови
висловлювати побажання
демонструвати зацiкавленість у предметі
розмови
підводити підсумки обговорення
завершувати розмову
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Мовний інвентар – лексика
Тема
Я, моя родина, мої друзі

Харчування

Дозвілля

Мистецтво
Наука і технічний прогрес

Подорож
Україна в світі

Країни виучуваної мови (за
вибором)
Шкільне життя

Робота і професії

Лексичний діапазон
права та обов’язки молоді
норми поведінки та спілкування
толерантність, гуманність, благодійність
ведення домашнього господарства
їжа, напої й закуски
корисна та шкідлива їжа
пріоритети в харчуванні
рецепти страв
клуби за інтересами
кіно, театр, телебачення, Інтернет
улюблена вистава/фільм
характеристика фільму/вистави/телепрограми
фестивалі
види та жанри мистецтва
відвідування мистецьких закладів для самоосвіти
емоції
галузі науки
вплив науково-технічного прогресу на життя людини і
довкілля
розвиток науки і техніки в Україні та за кордоном
обладнання та персонал
подорож Україною та країнами виучуваної мови
види туризму
міжнародні організації: ЄС, ООН, Рада Європи
законодавчі акти
право
норми етикету
благодійна діяльність
міжнародні відносини
знаменні події
видатні люди
стосунки з товаришами
випускні іспити
перспектива на майбутнє навчання
міжнародні освітні програми
профорієнтація
престижні професії в Україні та за кордоном
плани на майбутнє
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Мовний інвентар – граматика
Категорія
Adjective

Adverb
Clause

Determiner
Modality
Verb

Структура
adjectives formed with suffixes/prefixes (overview)
compound adjectives
present/past participles as adjectives
common linking words for chronological sequence
advanced adverbials of time: beforehand, afterwards
defining vs. non-defining relative clauses
overview of relative pronouns
first, second and third conditional
reported speech with changed tenses
reporting verbs + that + complement clause
overview of all quantifiers with countable/uncountable nouns
modals + passive
question tags (positive/negative, all tenses)
prepositional vs. phrasal verbs (seperable/inseperable)
overview of all tense forms (active/passive)
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Іноземна мова як друга
у спеціалізованих школах із поглибленим
вивченням іноземних мов
та у загальноосвітніх навчальних закладах

10 – 11 класи
Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Іспанська мова
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Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів на кінець 11-го класу
(Комунікативна компетентність)

Комунікативні уміння

Рівень та дескриптори володіння англійською
мовою на кінець 11-го класу відповідно до
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної
освіти: вивчення, викладання, оцінювання

A2+

Сприймання на слух

Рецептивні

Комунікативні
види мовленнєвої
діяльності

Навчальна програма є рамковою, а відтак проміжні результати за класами визначають вчителі,
орієнтуючись на кінцевий результат.

В цілому
Розуміння розмови
між іншими людьми

Слухання наживо

Слухання оголошень
та інструкцій

Слухання радіо та
аудіозаписів

Аудіо-візуальне
сприймання
(телепрограми,
фільми, відеозаписи)

Розуміє достатньо, щоб задовольнити конкретні
потреби, якщо мовлення чітке й повільне.
Визначає в загальних рисах тему дискусії, якщо
мовлення чітке й повільне.
Розпізнає, коли мовці погоджуються чи не
погоджуються у спілкуванні, якщо мовлення чітке й
повільне.
Стежить за основним змістом демонстрації або
презентації на знайому передбачувану тему, якщо
мовлення повільне, чітке, просте й підкріплене
наочністю (наприклад, слайди, роздруківки).
Розуміє та виконує інструкції щодо звичних
повсякденних занять (наприклад, спорт,
приготування їжі тощо), якщо мовлення чітке й
повільне.
Розуміє прості оголошення (наприклад,
повідомлення на автовідповідачі або оголошення по
радіо щодо кіносеансів чи спортивних подій,
оголошення про запізнення потяга або
повідомлення через гучномовець у супермаркеті),
якщо мовлення чітке й повільне.
Розуміє найважливішу інформацію, що міститься в
короткій аудіо рекламі товарів та послуг, які входять
до сфери інтересів (наприклад, компакт-диски,
відеоігри, подорожі).
Розуміє, слухаючи інтерв’ю по радіо, як люди
проводять дозвілля, що саме їм подобається і не
подобається робити, якщо мовлення чітке й
повільне.
Визначає головну думку новин, у яких
висвітлюються події, надзвичайні ситуації тощо,
якщо візуальний ряд відповідає коментарям.
Стежить за телерекламою або трейлером,
розуміючи, про що говорять актори, якщо відеоряд
значним чином підкріплює сказане, а мовлення чітке
й відносно повільне.
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Зорове сприймання

Рецептивні

В цілому

Читання листів

Читання для
орієнтування

Читання для
інформації та
аргументації

Читання інструкцій

Читання для
задоволення

Розуміє короткі прості тексти на знайомі теми
конкретного типу, побудовані на широковживаному
мовному матеріалі, пов’язаному з побутом і
навчанням.
Розуміє простий особистий лист, електронний лист
або допис у мережі Інтернет, у якому автор пише на
знайомі теми (наприклад, про друзів та сім’ю) або
розпитує про них.
Розуміє основні типи стандартних листів,
електронних повідомлень і факсів (запити,
замовлення, підтвердження) на знайомі теми.
Знаходить потрібну інформацію у практичних,
конкретних передбачуваних текстах (наприклад,
путівниках, рецептах), побудованих на простому
мовному матеріалі.
Розуміє основну інформацію у коротких та простих
описах товарів у брошурах та на веб-сайтах
(наприклад, портативні цифрові прилади,
фотокамери тощо).
Знаходить конкретну інформацію у простому
писемному матеріалі у формі листів, брошур,
коротких газетних статей, що описують події.
Розуміє в загальних рисах новини, в яких
повідомляється про події, що стосуються відомих
тем, якщо зміст знайомий і передбачуваний.
Знаходить основну інформацію в коротких новинах
чи простих статтях, у яких цифри, імена, ілюстрації
та заголовки відіграють важливу роль і допомагають
зрозуміти текст.
Розуміє правила та інструкції (наприклад, правила
безпеки, дорожнього руху), побудованих на
простому мовному матеріалі.
Розуміє короткі письмові інструкції з покроковими
ілюстраціями (наприклад, для підключення нового
обладнання).
Розуміє короткі, прості історії та комікси, в основі
яких лежать знайомі, конкретні ситуації, зміст яких
побудований на часто вживаних у повсякденному
спілкуванні мовних засобах.
Розуміє основні думки в коротких журнальних
статтях і записах у путівниках, які пов’язані з
конкретними повсякденними темами (наприклад,
захоплення, спорт, дозвілля, тварини).
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Усна взаємодія

Інтеракційні

В цілому

Бесіда, дискусія та
розуміння
співрозмовника

Цілеспрямована
співпраця

Отримання товарів та
послуг

Обмін інформацією

Спілкується досить легко в реальних та умовних
комунікативних ситуаціях, якщо співрозмовник
допоможе в разі необхідності. Підтримує без
надмірних зусиль просте повсякденне спілкування;
ставить запитання і відповідає на них, обмінюється
думками та інформацією на близькі/знайомі теми у
передбачуваних повсякденних ситуаціях.
Встановлює комунікативний контакт: привітання й
прощання, представлення, подяка.
Загалом розуміє чітке, нормативне мовлення,
звернене безпосередньо до нього/неї, і за
необхідності може попросити повторити чи
перефразувати сказане.
Бере участь у коротких повсякденних розмовах на
теми, що входять до сфери особистих інтересів.
Простими словами розповідає про своє
самопочуття, висловлює подяку.
Просить про послугу (наприклад, позичити щось),
пропонує послугу й може відповісти, якщо його/її
просять про неї.
Обмінюється думками, порівнює предмети і людей,
використовуючи дуже прості мовні засоби.
Погоджується або не погоджується з іншими,
аргументуючи свою думку.
Розуміє достатньо, щоб без надмірних зусиль
впоратися з простими повсякденними завданнями, а
в разі нерозуміння просить повторити сказане,
використовуючи прості мовні засоби.
Обговорює плани з партнером або в групі, пропонує
і відповідає на пропозиції.
Орієнтується у загальних аспектах повсякденного
життя (наприклад, подорож, житло, їжа, покупки).
Спілкується у передбачуваних повсякденних
ситуаціях (наприклад, на пошті, на вокзалі, у
магазині), використовуючи широкий спектр простих
мовних засобів.
Отримує потрібну інформацію в туристичному бюро,
якщо її викладено простими мовними засобами без
використання спеціальних термінів.
Може без надмірних зусиль спілкуватись у простих,
повсякденних ситуаціях, задовольняючи практичні
повсякденні потреби.
Знаходить і передає просту фактологічну
інформацію.
Ставить запитання та відповідає на них про звички й
повсякденні справи, вільний час, минулі події, плани
та наміри.
Ставить прості запитання та надає прості пояснення
й інструкції щодо того, як дістатися певного місця.
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Писемна
взаємодія
Онлайн взаємодія

Інтеракційні

В цілому
Листування

Записки,
повідомлення
В цілому

Онлайн спілкування
та дискусія

Цілеспрямовані
онлайн співпраця

Пише особисті листи й записки, пов'язані зі сферою
нагальних потереб.
Обмінюється інформацією через текстові
повідомлення (зокрема SMS), електронні або
традиційні короткі листи, відповідаючи на запитання
особи, з якою спілкується.
Записує короткі, прості повідомлення, якщо може
попросити повторити чи перефразувати.
Спілкується онлайн на побутові теми,
використовуючи мовні кліше. Розміщує в мережі
Інтернет короткі описові дописи про повсякденну
діяльність та почуття. Обмінюється простими
коментарями з іншими дописувачами.
Представляється та веде онлайн прості розмови,
ставить запитання та відповідає на них,
обмінюється думками у межах передбачуваних
повсякденних тем, якщо має достатньо часу, щоб
сформулювати відповіді, і спілкується одночасно
лише з одним співрозмовником.
Створює короткі описові онлайн-дописи, які
стосуються повсякденних питань, суспільної
діяльності та почуттів, використовуючи прості мовні
засоби для опису ключових деталей.
Коментує онлайн дописи інших людей, якщо автори
використовують прості мовні засоби, реагує на
вбудовані медіа, висловлює здивування, цікавість та
байдужість, послуговуючись простими
мовленнєвими конструкціями.
Використовує мовні кліше, вирішуючи повсякденні
питання, що виникають під час онлайн спілкування
(наприклад, наявність певних моделей і спеціальних
пропозицій, дата доставки, адреса тощо).
Обмінюється онлайн базовою інформацією зі
співрозмовником, який готовий допомогти, якщо
необхідно розв’язати проблему або виконати
спільне завдання.
Взаємодіє онлайн з партнером або групою під час
роботи над простим спільним завданням; просить
про роз’яснення; виконує прості інструкції, за
наявності засобів візуалізації (зображення,
статистичні дані, графіки), які ілюструють пов’язані з
завданням поняття.
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Усне продукування

Тривалий монолог:
опис власного досвіду

Тривалий монолог:
надання інформації
Тривалий монолог:
обґрунтування
власної думки
Виступ перед
аудиторією

Писемне продукування

Продуктивні

В цілому

В цілому
Творче письмо

Доповіді

Описує або представляє людей, розпорядок дня,
смаки та уподобання у вигляді короткого зв’язного
висловлення, побудованого з простих фраз та
речень.
Розповідає історії або описує щось у формі простого
переліку подій.
Описує своє повсякденне оточення ( наприклад,
людей, місце, досвід навчання, особисті речі).
Стисло, за допомогою простих мовних засобів
описує дії та події, плани та домовленості, звички,
події з минулого, особистий досвід.
Дає прості пояснення, як дістатися з одного пункту в
інший, використовуючи елементарні мовні засоби
(наприклад, праворуч, ліворуч, прямо, спочатку,
потім, далі).
Пояснює, що подобається і не подобається, чому
надає перевагу; робить прості порівняння,
аргументуючи свою думку.
Робить коротку підготовлену презентацію на тему,
пов’язану з повсякденним життям, коротко
аргументує і пояснює свої думки, плани та дії.
Дає відповіді на обмежену кількість уточнювальних
запитань.
Пише низку простих фраз і речень, з’єднаних
простими словами-зв'язками (наприклад, «та, і, й»,
«але, проте» і «тому, що».
Пише зв’язну розповідь про своє оточення
(наприклад, про людей, місце, навчання тощо).
Стисло, на елементарному рівні описує події, минулі
дії та особистий досвід.
Розповідає прості історії (наприклад, про події, що
відбулися під час канікул).
Пише прості тексти на знайомі теми, які входять до
сфери інтересів, поєднує речення словамизв’язками.
Пише про свої враження й переконання на теми, що
входять до сфери особистих інтересів (наприклад,
стиль життя та культура), використовує базові слова
та вирази повсякденного вжитку.
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Орієнтовні параметри для оцінювання навчально-пізнавальних досягнень учнів
Ці параметри стосуються лише оцінювання і не слугують основними орієнтирами у навчанні.
Уміння

Клас
10

Усне сприймання
(Аудіювання)
Зорове сприймання
(Читання)
Усна взаємодія
(Діалог)
Усне продукування
(Монолог)
Писемне продукування
(Письмо)

11

Обсяг прослуханого у запису матеріалу (у межах)
2-3 хв
3-4 хв
Обсяг одного тексту у словах (у межах)
200-250
200-250
Висловлення кожного співрозмовника у репліках, правильно
оформлених у мовному відношенні (у межах)
7
7
Обсяг висловлювання у реченнях (у межах)
9-10
9-10
Обсяг письмового повідомлення у словах (у межах)
80-90
90-100
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Німецька мова
Навчальна програма є рамковою, а відтак не обмежує діяльність учителів у виборі порядку
вивчення та змісту кожної теми. Деякі теми можуть вивчатись інтегровано, наприклад, Україна +
Країни виучуваної мови, Шкільне життя + Робота і професії.
Мовний інвентар добирається відповідно до комунікативної ситуації, потреб учнів та принципу
концентричного навчання. Він не є метою навчання, тому й не розглядається як окремі лексичні
або граматичні теми.
10-ий клас
Загальні характеристики ситуативного спілкування
Сфера
спілкування
Особистісна
Публічна

Освітня

Тематика ситуативного
спілкування
Стиль життя
Бібліотека
Засоби масової інформації
Музика
Україна
Країни виучуваної мови
Шкільне життя

Мовленнєві функції
•
•
•
•
•
•
•
•

надавати інформацію та ставити запитання
з метою уточнення інформації
висловлювати своє ставлення до вчинків,
думок, позицій інших людей
порівнювати події, факти, явища
висловлювати свої почуття та емоції
приймати або відхиляти пропозицію
аргументувати свій вибір, точку зору,
власну думку
вести дискусію, привертаючи увагу
співрозмовника
висловлювати свої переконання, думки,
згоду або незгоду

Мовний інвентар – лексика
Тема
Стиль життя

Бібліотека
Засоби масової інформації
Музика
Україна
Країни виучуваної мови
Шкільне життя

Лексичний діапазон
повсякденні дії
громадські розваги та види дозвілля
здоровий спосіб життя
друзі по листуванню
кореспонденція
літературні жанри
сучасні бібліотеки та їх обслуговування
улюблені книги, письменники, літературні герої
періодичні видання
рубрики
безпечний Інтернет
музичні жанри, стилі, інструменти
композитори, музиканти
відвідування концертів
географічні поняття та об’єкти
країна та люди
географічні поняття та об’єкти
країна та люди
типи шкіл
навчальний персонал
система оцінювання
школи за кордоном та в Україні
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Мовний інвентар – граматика
Категорія
Adjektiv
Adverb
Pronomen
Satz

Структура
Substantivierte Adjektive
Pronominaladverbien
Relativpronomen
Attributsätze
Finalsätze
Substantive der fremden Herkunft
Infinitivkonstruktion um...zu+Infinitiv

Substantiv
Verb
11-ий клас

Загальні характеристики ситуативного спілкування
Сфера
спілкування
Особистісна
Публічна

Освітня

Тематика ситуативного
спілкування
Стиль життя
Харчування
Засоби масової інформації
Мистецтво
Україна
Країни виучуваної мови
Шкільне життя
Робота і професії

Мовленнєві функції
•
•
•
•
•
•
•
•

надавати інформацію та ставити запитання
з метою її уточнення
висловлювати своє ставлення до вчинків,
думок, позицій інших людей
порівнювати події, факти, явища
висловлювати свої почуття та емоції
приймати або відхиляти пропозицію
аргументувати свій вибір, точку зору,
власну думку
вести дискусію, привертаючи увагу
співрозмовника
висловлювати свої переконання, думки,
згоду або незгоду

Мовний інвентар – лексика
Тема
Стиль життя

Харчування
Засоби масової інформації
Мистецтво

Україна

Країни виучуваної мови

Лексичний діапазон
здоровий спосіб життя
норми поведінки та спілкування
батьки і діти
толерантне ставлення до оточуючих
їжа, напої й закуски
особисті пріоритети
заклади громадського харчування
преса, періодичні видання
безпечний Інтернет
види та жанри мистецтва
кіно, театр, живопис, телебачення
характеристика фільму / вистави / телепрограми
опис картини
емоції
географічні поняття
географічне положення
клімат
населення
географічні поняття
географічне положення
клімат
населення
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Шкільне життя
Робота і професії

типи шкіл в Україні та за кордоном
правила поведінки в навчальних закладах
престижні професії в Україні та за кордоном
плани на майбутнє
Мовний інвентар – граматика

Категорія
Adjektiv
Adverb
Pronomen
Satz
Substantiv
Verb
Zahlwort

Структура
Steigerungsstufen der Adjektive (besondere Formen)
Temporaladverbien
Systematisierung
Lokalsätze
Systematisierung
Konjunktiv II
Infinitivkonstruktion statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv
Systematisierung
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