
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Іноземні мови 
у загальноосвітніх навчальних закладах 

5 – 9 класи 

 
Англійська мова  



Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів на кінець 9-го класу 
(Комунікативна компетентність) 

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

 
Рівень та дескриптори володіння англійською 

мовою на кінець 9-го класу відповідно до 
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної 

освіти: вивчення, викладання, оцінювання 
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 В цілому Розуміє достатньо, щоб задовольнити конкретні 

потреби, якщо мовлення чітке й повільне. 

Розуміння розмови 
між іншими людьми 

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. 

Слухання наживо Слідкує за основним змістом демонстрації або 
презентації на знайому передбачувану тему, якщо 
мовлення повільне, чітке, просте й підкріплене 
наочностю (напр., слайди, роздруківки). 

Слухання оголошень 
та інструкцій 

Розуміє та виконує інструкції щодо звичних 
повсякденних занять (напр., спорт, приготування їжі 
і таке інше), якщо мовлення чітке й повільне. 

Розуміє прості оголошення (напр., 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. 

Слухання радіо та 
аудіозаписів 

Розуміє найважливішу інформацію, що міститься в 
короткій аудіо рекламі товарів та послуг, які входять 
до сфери інтересів (напр., 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. 

Аудіо-візуальне 
сприймання 
(телепрограми, 
фільми, відеозаписи) 

Визначає головну думку новин, у яких 
висвітлюються події, надзвичайні ситуації і таке 
інше, якщо візуальний ряд відповідає коментарям. 

Слідкує 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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 В цілому Розуміє короткі прості тексти на знайомі теми 
конкретного типу, побудовані на основі 
широковживаного мовного матеріалу, пов’язаного з 
побутом і навчанням. 

Читання листів Розуміє простий особистий лист, електронний лист 
або допис у мережі Інтернет, у якому автор пише на 
знайомі теми (напр., про друзів та сім’ю) або 
розпитує про них. 

Розуміє основні типи стандартних листів, 
електронних повідомлень і факсів (запити, 
замовлення, підтвердження) на знайомі теми. 

Читання для 
орієнтування 

Знаходить потрібну інформацію у практичних, 
конкретних передбачуваних текстах (напр., 
путівниках, рецептах), якщо у них використано 
простий мовний інвентар. 

Розуміє основну інформацію у коротких та простих 
описах товарів у брошурах та на веб-сайтах (напр., 
портативні цифрові прилади, фотокамери і таке 
інше). 

Читання для 
отримання інформації 
та аргументування 

Знаходить конкретну інформацію у простішому 
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. 

Читання інструкцій Розуміє правила та інструкції (напр., правила 
безпеки, дорожнього руху), якщо у них використано 
простий мовний інвентар. 

Розуміє короткі письмові інструкції з покроковими 
ілюстраціями (напр., для підключення нового 
обладнання). 

Читання для 
задоволення 

Розуміє достатньо для того, щоб читати короткі, 
прості історії та комікси, в основі яких лежать 
знайомі, конкретні ситуації, а мовні засоби часто 
вживані у повсякденному спілкуванні. 

Розуміє основні думки у коротких журнальних 
статтях і записах у путівниках, які пов’язані з 
конкретними повсякденними темами (напр., 
захоплення, спорт, дозвілля, тварини). 
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 В цілому Спілкується досить легко в реальних та умовних 

комунікативних ситуаціях, якщо співрозмовник 
допоможе в разі необхідності. Веде прості 
повсякденні розмови без надмірних зусиль; ставить 
запитання і відповідає на запитання, обмінюється 
думками та інформацією на близькі/знайомі теми у 
передбачуваних повсякденних ситуаціях. 

Бесіда, дискусія та 
розуміння 
співрозмовника 

Встановлює комунікативний контакт: привітання й 
прощання, представлення, подяка. 

Загалом розуміє чітке, нормативне мовлення, 
звернене безпосередньо до нього/неї, і, якщо час від 
часу 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 (напр., позичити щось), 
пропонує послугу й може відповісти, якщо його 
просять про послугу. 

Обмінюється думками, порівнює предмети і людей, 
використовуючи дуже прості мовні засоби. 

Погоджується або не погоджується з іншими, 
аргументуючи свою думку. 

Цілеспрямована 
співпраця 

Розуміє достатньо, щоб без надмірних зусиль 
впоратися з простими повсякденними завданнями, а 
у разі нерозуміння просить повторити сказане, 
використовуючи дуже прості мовні засоби. 

Обговорює плани з партнером або в групі, пропонує 
і відповідає на пропозиції. 

Отримання товарів та 
послуг 

Орієнтується у загальних аспектах повсякденного 
життя, таких як подорож, житло, їжа і покупки. 

Спілкується у передбачуваних повсякденних 
ситуаціях (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 спеціалізованих термінів. 

Обмін інформацією Розуміє достатньо, щоб без надмірних зусиль 
спілкуватись у простих, повсякденних ситуаціях, 
задовольняючи практичні повсякденні потреби. 

Знаходить і передає просту фактологічну 
інформацію. 

Ставить та відповідає на питання про звички й 
повсякденні справи, вільний час, минулі події, плани 
та наміри. 

Ставить прості питання та надає прості пояснення й 
інструкції щодо того, як дістатися певного місця. 
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 В цілому Пише особисті листи й записки, пов'язані зі сферою 

нагальних потереб. 

Листування Обмінюється інформацією через текстові 
повідомлення (SMS), електронні або традиційні 
короткі листи, відповідаючи на питання особи, з 
якою спілкується. 

Записки, 
повідомлення 

Записує короткі, прості повідомлення, якщо може 
попросити повторити чи перефразувати. 
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 В цілому 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. 

Онлайн спілкування 
та дискусія 

Представляється та веде онлайн прості розмови, 
ставить та відповідає на питання, обмінюється 
думками на передбачувані повсякденні теми, 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. 

Цілеспрямовані 
онлайн співпраця 

Використовує мовні кліше, розв’язуючи повсякденні 
питання, що виникають під час онлайн спілкування 
(напр., наявність певних моделей і спеціальних 
пропозицій, дата доставки, адреса і таке інше). 

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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 В цілому Описує або представляє людей, розпорядок дня, 
смаки та уподобання у вигляді короткого зв’язного 
висловлювання, побудованого з простих фраз та 
речень. 

Тривалий монолог: 
опис власного досвіду 

Розповідає історії або описує щось у формі простого 
переліку подій. 

Описує своє повсякденне оточення, напр., людей, 
місця, досвід навчання, особисті речі. 

Стисло, за допомогою простих мовних засобів 
описує дії та події, плани та домовленості, звички, 
події з минулого, особистий досвід. 

Тривалий монолог: 
надання інформації 

Дає прості пояснення, як дістатися з одного пункту в 
інший, використовуючи елементарні мовні засоби 
(напр., праворуч, прямо, спочатку, потім, далі). 

Тривалий монолог: 
обґрунтування 
власної думки 

Пояснює, що подобається і не подобається, чому 
надає перевагу; робить прості, прямі порівняння, 
аргументуючи свою думку. 

Виступ перед 
аудиторією 

Робить коротку, відрепетирувану презентацію на 
тему, пов’язану з повсякденним життям, коротко 
аргументує і пояснює свої думки, плани та дії. 

Дає відповіді на обмежену кількість уточнюючих 
питань. 
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 В цілому Пише низку простих фраз і речень, з’єднаних 
простими словами-зв'язками, напр., «та/і/й», 
«але/проте» і «тому, що». 

Творче письмо Пише зв’язну розповідь про своє оточення, напр., 
про людей, місця, навчання. 

Дуже стисло, на елементарному рівні описує події, 
минулі дії та особистий досвід. 

Розповідає прості історії (напр., про події, що 
відбулися під час канікул). 

Доповіді Пише прості тексти на знайомі теми, які входять до 
сфери інтересів, поєднує речення словами- 
зв’язками. 

Пише про свої враження й переконання на теми, що 
входять до сфери особистих інтересів (напр., стиль 
життя та культура), використовує базові слова та 
вирази повсякденного вжитку. 



Орієнтовні параметри для оцінювання навчально-пізнавальних досягнень учнів 
 
Ці параметри стосуються лише оцінювання і не слугують основними орієнтирами в навчанні. 

 

Уміння Клас 

5 6 7 8 9 

Сприймання на слух 
(Аудіювання) 

Обсяг прослуханого у запису матеріалу (у межах) 

2-3 хв 2-3 хв 2-3 хв 3-4 хв 3-4 хв 

Зорове сприймання 
(Читання) 

Обсяг одного тексту в словах (у межах) 

100-150 100-150 150-200 200-250 200-250 

Усна взаємодія 
(Діалог) 

Висловлення кожного у репліках, правильно оформлених у 
мовному відношенні (у межах) 

5 5 6 6 7 

Усне продукування 
(Монолог) 

Обсяг висловлення у реченнях (у межах) 

5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

Писемне продукування 
(Письмо) 

Обсяг письмового повідомлення у словах (у межах) 

50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 



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, напр., Відпочинок і 
дозвілля + Подорож, Одяг + Погода, Подорож + Країни, мова яких вивчається. 

Мовний інвентар є орієнтовним і 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. 

 

5-ий клас 
Загальні характеристики ситуативного спілкування 

 

Сфера 
спілкування 

Тематика ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя родина, мої друзі 
Одяг 
Харчування 
Відпочинок і дозвілля 
Природа 

 описувати, розповідати, характеризувати 

 порівнювати 

 аргументувати свій вибір 

 запитувати та надавати інформацію 

 розпитувати з метою роз’яснення та 
уточнення інформації 

 пропонувати, приймати, відхиляти 
пропозицію 

Публічна Подорож 
Рідне місто/село 
Свята і традиції 

Освітня Шкільне життя 
 

Мовний інвентар – лексика 
 

Тема Лексичний діапазон 

Я, моя родина, мої друзі мої родинні зв'язки 
професії батьків 
мої друзі та їхні уподобання 

Одяг предмети одягу 
види одягу 

Харчування продукти харчування 
улюблені страви 
страви в Україні та Великій Британії 

Відпочинок і дозвілля види відпочинку та занять 
захоплення 
вільний час 
канікули 

Природа погода 
природні явища 

Подорож загальні відомості про Велику Британію та Україну 

Рідне місто/село місцезнаходження 
основні історичні та культурні відомості 

Свята і традиції календар свят в Україні та Великій Британії 
традиції святкування 

Шкільне життя навчальні предмети 
розклад уроків 
робочий день 
урок іноземної мови 
види діяльності на уроці 



Мовний інвентар – граматика 
 

Категорія Структура 

Adverb time markers for past, present and future (yesterday, tomorrow, 
today, now) 
Present Perfect + yet/already 

Clause wh-questions 
yes/no questions 

Determiner these and those as determiners relating to people or objects 
basic quantifiers: some, any, no, a lot of/lots of, much, many 
(with countable and uncountable nouns) 

Interrogatives Interrogative pronouns/adjectivеs (who, whose, what, which, 
where, when) 

Modality should/shouldn’t for advice or suggestions 
mustn’t for prohibition 
may I/we..? for formal and polite requests and permission 

Noun regular/iiregular nouns - plural 
possession 

Preposition basic prepositions of time (in, on, at, from... to..., by, during) 

Pronoun object pronouns (me, him, her) as indirect objects 

Verb Present Perfect with present reference 
Present Perfect for personal experiences in the past 
Future with be going to 

 

6-ий клас 
 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 
 

Сфера 
спілкування 

Тематика ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя родина, мої друзі 
Покупки 
Харчування 
Спорт 

 описувати, розповідати, характеризувати 

 запитувати та надавати інформацію 

 розпитувати з метою роз’яснення та 
уточнення інформації 

 пропонувати, приймати, відхиляти 
пропозицію 

 висловлювати свої враження, почуття та 
емоції 

 аргументувати свій вибір, точку зору 

Публічна Подорож 
Україна 
Велика Британія 

Освітня Шкільне життя 

 

Мовний інвентар – лексика 
 

Тема Лексичний діапазон 

Я, моя родина, мої друзі зовнішність людини 
риси характеру 

Покупки відвідування магазинів 
види магазинів 
асортимент товарів 
гроші 

Харчування традиції харчування 
назви страв 

Спорт види спорту 
спортивні уподобання 

Подорож транспорт 
підготовка до подорожі 
проїзні документи 



Україна Київ, визначні місця 

Велика Британія Лондон, визначні місця 

Шкільне життя улюблені навчальні предмети 
види діяльності на уроках 

 

Мовний інвентар – граматика 
 

Категорія Структура 

Adverb manner (slowly, well, etc.) 
comparisons 

Сonjunction basic connectors (but, because) 

Determiner zero quantifier with plural countable nouns and uncountable 
nouns 

Modality have to for present and near future obligation 
had to for past obligation 
may, must, саn/could, would/wouldn’t (like) for intention and 
desire 

Noun proper and common nouns 

Preposition ‘of’ for a part or aspect 
‘with/without’ for (lack of) possession and attribution 

Pronoun possessive pronouns as complement: mine, yours, his, hers, 
ours, theirs 

Verb Past Simple vs. Past Continuous 

 
7-ий клас 

 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 
 

Сфера 
спілкування 

Тематика ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя родина, мої друзі 
Харчування 
Охорона здоров’я 

 описувати, розповідати, характеризувати 

 запитувати та надавати інформацію 

 розпитувати з метою роз’яснення та 
уточнення інформації 

 пропонувати, приймати, відхиляти 
пропозицію 

 висловлювати свої враження, почуття та 
емоції 

 аргументувати свій вибір, точку зору 

 просити про допомогу 

 надавати оцінку подіям, ситуаціям, 
вчинкам, діям 

 оцінювати стан речей, події, факти 
 обмінюватись думками 

Публічна Кіно і театр 
Спорт 
Україна 
Велика Британія 

Освітня Шкільне життя 

 

Мовний інвентар – лексика 
 

Тема Лексичний діапазон 

Я, моя родина, мої друзі обов’язки в  сім’ї 
домашні справи та побут 
родинні традиції та свята 

Харчування приготування їжі 
сервірування столу 
кухонні прилади, посуд 
способи обробки продуктів харчування 



Охорона здоров’я відвідування лікаря 
назви медичних закладів, захворювань та їх симптомів, 
лікарських засобів 

Кіно і театр відвідування театру, кінотеатру 
жанри 
елементи інтер’єру театру 

Спорт види спорту 
спортивні змагання 
відомі спортсмени 
спортивні клуби, секції 

Україна основні пам'ятки історії та культури Києва 

Велика Британія основні пам'ятки історії та культури Лондона 

Шкільне життя позакласні заходи 
шкільні свята та традиції 

 

Мовний інвентар – граматика 
 

Категорія Структура 

Adverb just, ever for time 
a lot, a little for degree of intensity 

Conjunction so and then for results and consequences 

Determiner enough and too for sufficiency and insufficiency 
a little, much for quantities with mass (uncountable) nouns 

Modality must/mustn’t, need/needn’t for (absence of) obligation 
should/shouldn’t for advice or suggestions 

Preposition prepositions in time phrases 
(before, after, for, since) 

Pronoun reflexive pronouns for emphasis (myself, ourselves, etc.) 

Verb Past Perfect (general) 
question tags 

 
8-ий клас 

 
Загальні характеристики ситуативного спілкування 

 

Сфера 
спілкування 

Тематика ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна Я і мої друзі 
Стиль життя 

 описувати, розповідати, характеризувати 

 запитувати та надавати інформацію 

 розпитувати з метою роз’яснення та 
уточнення інформації 

 пропонувати, приймати, відхиляти 
пропозицію 

 висловлювати свої враження, почуття та 
емоції 

 аргументувати свій вибір, точку зору 

 надавати оцінку подіям, ситуаціям, 
вчинкам, діям 

 оцінювати стан речей, події, факти 
 обмінюватись думками 

Публічна Засоби масової інформації 
Музика 
Література 
Україна 
Велика Британія 

Освітня Шкільне життя 



Мовний інвентар – лексика 
 

Тема Лексичний діапазон 

Я і мої друзі друзі по листуванню 
кореспонденція 

Стиль життя здоровий спосіб життя 
повсякденні дії 
види дозвілля 

Засоби масової інформації Інтернет 
преса 
періодичні видання 

Музика улюблені музичні стилі, музичні жанри 
музичні інструменти 
музиканти, композитори, виконавці відвідування концерту 

Література вибір книг для читання 
улюблений письменник, поет, книга, літературний герой 
літературні жанри 
відвідування бібліотеки, обладнання та послуги бібліотеки 

Україна географічне положення 
клімат 
населення 
національності 

Велика Британія географічне положення 
клімат 
населення 
національності 

Шкільне життя школи в Україні та за кордоном 
типи шкіл 
приміщення, назви навчальних кімнат та шкільного 
обладнання 
правила поведінки 

 

Мовний інвентар – граматика 
 

Категорія Структура 

Adjective structures with as … as, so … as 
rather, almost, quite 

Clause pro-clause with so, not (I think so. I hope not.) 
when for linking two clauses 

Modality will, might, shall, should, let, could for various purposes 

Pronoun indefinite compound pronouns some/any+thing/one/where/body 
negative pronouns 

Verb active and passive of previously learnt verb forms 



9-ий клас 
 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 
 

Сфера 
спілкування 

Тематика ситуативного 
спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя родина, мої друзі 
Природа і погода 
Одяг 

 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

Публічна Засоби масової інформації 
Молодіжна культура 
Наука і технічний прогрес 
Україна 
Англомовні країни 

Освітня Робота і професія 

 

Мовний інвентар – лексика 
 

Тема Лексичний діапазон 

Я, моя родина, мої друзі особисті дані 
автобіографія 

Природа і погода навколишнє середовище 
охорона довкілля 
рослинний і тваринний світ 

Одяг мода 
елементи одягу 

Засоби масової інформації Інтернет, телебачення і радіо 
спілкування у мережі Інтернет 
улюблена радіо-телепередача 

Молодіжна культура течії молодіжної культури 
молодіжні організації 
клуби за інтересами 

Наука і технічний прогрес відомі вчені та винахідники 
винаходи 
сучасні пристрої в житті і побуті 

Україна великі міста 
визначні місця й історичні пам’ятки 

Англомовні країни загальна характеристика 
великі міста 
визначні місця й історичні пам’ятки 

Робота і професія характеристика професій 
нахили і здібності 
вибір професії 
професійні якості 



Мовний інвентар – граматика 
 

Категорія Структура 

Clause who, which, that in relative clause; 
to/in order to + verb 
if + Present Simple 
first conditional 

Verb verb + ing 
to + verb 



 


