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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальна програма «Чеська мова (друга іноземна)» передбачена 
для учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти і розроблена 
на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої 
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 
листопада 2012 року № 1392 з урахуванням положень «Концепції Но-
вої української школи» (2016). Основне завдання цієї програми – ово-
лодіння учнями вміннями і навичками вільно спілкуватися в усній і 
писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мо-
вленнєвої поведінки у типових ситуаціях. Специфікою програми «Че-
ська мова (друга іноземна)» є практична спрямованість на розвиток 
як предметних, так і ключових компетентностей, які сприятимуть ак-
тивній соціалізації учнів, формування умінь самостійно здобувати 
знання, розвиватися і вдосконалюватися впродовж усього життя. 

Програма ґрунтується на таких принципах:  
- практична спрямованість та комунікативна орієнтація навчання;  
- взаємозв’язок у розв’язанні комунікативних, освітніх і виховних 

завдань;  
- взаємопов’язаний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності;  
- відбір і організація навчального матеріалу відповідно до вимог 

мовознавства з урахуванням специфіки володіння українською та рі-
дною мовами;  

- наступність між основною та старшою ланками, а також між 
класами в середині основної і старшої школи. 

Програма складена з урахуванням того, що учні вперше почина-
ють вивчати мову. Програма включає лексичний та граматичний ма-
теріал, необхідний для засвоєння іноземної мови початківцями. Але 
чеська мова – одна із слов`янських мов, тому лексика подається у 
більш розширеному варіанті, ніж, скажімо, при вивченні романо-
германських мов. Програма курсу чеської мови базується на комуні-
кативному підході до вивчення мови. На перший план висувається 
завдання практичного активного оволодіння мовою на початковому 
ступені навчання. 

Курс чеської мови розрахований на засвоєння учнями найнеобхі-
дніших відомостей з граматики, фонетики, орфоепії, лексичного 
складу чеської мови і передбачає подальше застосування знань у 
житті випускників середніх шкіл. 
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Мета викладання навчальної дисципліни 
 

Навчання чеської мови в 5-11 класах закладів загальної середньої 
освіти сприяє реалізації основної мети навчання в системі повної за-
гальної середньої освіти, а саме: впливає на формування цілісної осо-
бистості, яка налаштована на прагнення до постійного розвитку і са-
мовдосконалення, здатна критично мислити, приймати креативні рі-
шення на виклики навколишнього світу, продукувати нові ідеї та дія-
ти згідно з морально-етичними принципами на благо суспільства і 
держави. 

Метою вивчення чеської мови є розвиток навичок читання, пи-
сьма, розуміння та перекладу літератури середньої важкості, читання 
та розуміння текстів із суспільно-побутової, культурної тематики, не-
складних художніх текстів. 

Вивчення чеської мови передбачає комплексну реалізацію прак-
тичної, виховної, освітньої, розвиваючої. 

Практична мета – полягає у формуванні в учнів лінгвістичної 
компетенції (знання систем мови та правил її функціонування; 
сприймання та розуміння іншомовного мовлення; знання про особли-
вості розвитку країни, мова якої вивчається), формуванні комунікати-
вності, що забезпечить уміння ефективно використовувати чеську 
мову в життєвих ситуаціях. 

Розвиваюча та пізнавальна мета – формування в учнів зацікавле-
ного ставлення до оволодіння знаннями про культуру країни, мова 
якої вивчається та іноземної мови взагалі. 

Освітня мета – допомогти учням самовдосконалюватись. Можли-
вість ознайомитися з різноманітними текстами з історії, географії, ре-
лігії, побутом, політичними системами, подіями в світі. Оволодіння 
лінгвістичними поняттями допомагає розширити освітній кругозір. 

Виховна мета – виховувати почуття самосвідомості, міжособисті-
сного спілкування в суспільстві, що сприяє розширенню світогляду, 
розвитку мислення, пам’яті, уяви. 

 
Завдання 

 
Досягнення мети реалізується за допомогою таких завдань:  
- формування постійної мотивації до вивчення чеської мови, ви-

ховання поваги до рідної та інших мов і культур;  
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- оволодіння комунікативною компетентністю, вміннями та нави-
чками в усіх видах мовленнєвої діяльності, у різних сферах спілку-
вання, культурою ведення діалогу;  

- формування мовної компетентності, ознайомлення з системою 
сучасної чеської мови, з базовими фонетичними та орфоепічними, ле-
ксичними і фразеологічними, граматичними й правописними, стиліс-
тичними знаннями, уміннями, навичками;  

- засвоєння соціокультурної компетентності, розвиток гуманісти-
чного світогляду, духовного світу учня, його загальної культури;  

- оволодіння уміннями та навичками спільної діяльності, парної, 
групової роботи, які засновані на співпраці на уроці (ігри, творчі види 
діяльності, рольові ігри, вікторини, робота в парах, групові форми 
роботи та ін.);  

Програма орієнтована на досягнення рівня «A 2» (на кінець 9 
класу) та «В 1» (на кінець 11 класу) і передбачає практичне володіння 
учнями чеською мовою.  

Учні зможуть: 
- орієнтуватися у визначених тематикою мовних ситуаціях, при 

вирішенні комунікативної ситуації користуватися різноманітними 
мовними засобами, логічно висловлювати власну думку, брати участь 
в диспутах;  

- розуміти зі слуху зміст автентичних текстів; 
- читати нескладні тексти зі словником та без нього; 
- володіти правописом, знати основи граматики; 
- виконувати письмові та усні переклади з української мови на 

чеську та навпаки; 
- правильно відтворити думку в усному та писемному мовленні. 
На заняттях широко використовуватимуться методи перекладу, 

самостійного запису власного тексту у межах тематики, контролю ро-
зуміння прочитаного та передачі інформації, отриманої при читанні, 
спостереженні. 

 
Види мовленнєвої діяльності 

 
Усне мовлення, аудіювання, читання, письмо застосовуються на 

кожному занятті. 
Усне мовлення як вид мовленнєвої діяльності дозволяє передава-

ти побачене, почуте, пережите, прочитане. Навчальне мовлення пе-
редбачає поступове формування вмінь і навичок самостійно викорис-
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товувати програмний лексичний матеріал для реалізації комунікатив-
них завдань у межах мовленнєвих ситуацій, визначених програмою. З 
кожним наступним заняттям ускладнюється тематика і мовленнєвий 
матеріал, зростає кількість реплік, вони стають розгорнутішими. Ве-
лика увага приділяється діалогічному мовленню типу «учень – 
учень», «учень – викладач». 

Учні вестимуть бесіду та робитимуть усні повідомлення в межах 
визначеної програмою розмовної теми, зможуть розповісти чи дати 
свою оцінку прочитаному чи почутому. 

Читання іноземною мовою – засіб отримання інформації, тому 
навчання читанням слід базувати так, щоб учні сприймали його як 
реальну діяльність, що має практичне значення та застосування. 

На різних етапах навчання зростають вимоги до читання: збіль-
шується обсяг тексту, ускладнюється його зміст, лексичний матеріал. 

Письмо розглядається як засіб навчання, що допомагає розвитку 
читання та розуміння текстів, мовленню, а також засвоєнню грамати-
чного матеріалу. Учні вчаться скласти план, тези, записати текст під 
диктовку. 

Кожен з названих видів мовленнєвої діяльності може розвиватися 
без сформованих мовних навичок: фонетичних, лексичних та грама-
тичних. Критерієм сформованості навичок є швидкість і правильність 
виконання операцій. 

Структурування програми здійснюється за чотирма взаємо-
пов’язаними змістовими лініями – мовленнєвою, мовною, соціокуль-
турною та діяльнісною.  

Мовленнєва лінія спрямована на вироблення й удосконалення 
умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності на основі базових 
мовленнєвих понять (текст, типи, стилі, жанри мовлення тощо).  

- Мовна змістова лінія забезпечує засвоєння учнями знань про 
мову та її систему.  

- Соціокультурна – регламентує тематико-змістову основу для 
засвоєння культурних і духовних цінностей українського і словацько-
го народів, естетичного і морально-етичного виховання учнів, розви-
тку і вдосконалення їх мовлення.  

- Діяльнісна лінія передбачає формування загальнонавчальних 
умінь, навичок учнів (аналізувати, порівнювати, зіставляти факти, на-
водити аргументи, робити висновки узагальнення тощо), опанування 
стратегій, які визначають мовленнєву діяльність. Зазначені змістові 
лінії загалом формують комунікативну компетенцію особистості. 
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ПРОГРАМА  
ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 
5-11 класи 

 
ЧЕСЬКА МОВА (друга іноземна) 

 
5 клас (перший рік навчання) 

 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 
 

Сфера спілкування Тематика ситуатив-
ного спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя сім’я та друзі 
Відпочинок і дозвіл-
ля 
Природа 

• привітатися, поп-
рощатися, позна-
йомитися, попро-
сити вибачення 

• представити себе, 
когось 

• давати елементар-
ну характеристику 

• пропонувати, 
приймати, відхи-
ляти пропозицію 

• ставити запитання 
та відповідати на 
них 

• розуміти та вико-
нувати інструкції 

 

Публічна Подорож 
Освітня Шкільне життя 
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Мовний інвентар – лексика 
 

Тема Лексичний діапазон 
Я, моя сім’я та друзі  вік 

адреса 
місце проживання 
члени родини та родинні зв’язки 
назви професій 

Відпочинок і дозвілля види відпочинку 
види спорту  
час  

Природа пори року 
місяці 
дні тижня 
тварини 

Подорож види транспорту 
предмети багажу 

Шкільне життя школа 
класна кімната 
предмети в класній кімнаті 
шкільне приладдя 

 
 

Мовний інвентар – граматика 
 

Категорія Структура  
Slovesa slovesa být, mít, dělat v čase 

přitomném, budoucím a minulém 
Podstatná jména rod, číslo 
Přídavná jména jakostní, která označují kvalitu, 

věk, velikost, rozměr. Nom.sg./pl. 
Zájmena osobní (já, ty, on, ona, ono, my, 

vy, oni, ony, ona), ukazovací (ten, 
ta, to), tázací. 

Předložky u, v, nad/pod. 
Číslovky základní 1-20 
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ПРОГРАМА  
ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 
5-11 класи 

 
ЧЕСЬКА МОВА (друга іноземна) 

 
6 клас (другий рік навчання) 

 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 

Сфера спілкування Тематика ситуатив-
ного спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя сім’я та друзі 
Відпочинок і дозвіл-
ля 

•  ставити запитан-
ня і відповідати на 
них 

• давати елементар-
ну характеристику 

• представляти 
співрозмовника 

• пропонувати, 
приймати, відхи-
ляти пропозицію 

• висловлювати 
своє ставлення 

• розуміти та вико-
нувати інструкції 

• оцінювати події, 
предмети, ситуа-
цію 

• вітати зі святом  

Публічна Культура  
Освітня Школа 
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Мовний інвентар – лексика 
 

Тема Лексичний діапазон 
Я, моя сім’я та друзі назви професій 

професії батьків 
уподобання 
види діяльності 
опис зовнішності  

Відпочинок і дозвілля  вільний час 
захоплення/хобі 
спорт 
види спорту 

Культура клуби за інтересами 
Школа школа 

навчальні предмети 
урок іноземної мови 

 
 

Мовний інвентар – граматика 
 

Категорія Структура 
Slovesa modalní, slovesa pohybu 
Podstatná jména vzor žena, hrad 
Přídavná jména tvrdá a měkká adjetkiva v Nom. 

sg. 
Zájmena osobní zájmena (já, ty, my, vy) 
Předložky předložky místa a času (mezi, na, 

nad, o, během, pod, před, v, ve, za, 
kolem) 
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ПРОГРАМА  
ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 
5-11 класи 

 
ЧЕСЬКА МОВА (друга іноземна) 

 
7 клас (третій рік навчання) 

 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 

Сфера спілкування Тематика ситуатив-
ного спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя сім’я та друзі 
Помешкання  

• запитувати та нада-
вати інформацію про 
людей, об’єкти, яви-
ща, події, факти 
• характеризувати та 
оцінювати 
• описувати та нада-
вати інформацію 
• висловлювати дум-
ки, емоції та вражен-
ня 
• робити короткі по-
відомлення 
• запрошувати та ре-
агувати на запро-
шення 
• запитувати про чи-
їсь враження, думки 
ставлення 

Публічна Людина 
Транспорт 

Освітня Шкільне життя 
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Мовний інвентар – лексика 

Тема Лексичний діапазон 
Я, моя сім’я та друзі зовнішність людини 

риси характеру 
Помешкання види помешкань 

будинок, квартира 
кімната 
інтер’єр 

Людина відвідування лікаря 
лікарські засоби 

Транспорт проїзд по місту 
види транспорту 

Шкільне життя позакласні заходи 
 

Мовний інвентар – граматика 

Категорія Структура 
Podstatná jména skloňování rodu středního 
Slovesa slovesa pohybu + Instr., modální 

slovesa moct, umět, muset; 
slovesné třídy 

Zájmena skloňování zájmen on, ona, ono; 
zájmena náš, naše 

Přídavná jména  skloňování adjektiv tvrdého vzoru 
Číslovky 20-1000, skloňování dva, dvě, tři, 

čtyři 
Předložky k, kolem, přes, za, k, proti, proti, 

po 
Spojky proto, proto že 
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ПРОГРАМА  
ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 
5-11 класи 

 
ЧЕСЬКА МОВА (друга іноземна) 

 
8 клас (четвертий рік навчання) 

 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 

Сфера спілкування Тематика ситуатив-
ного спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя сім’я та друзі 
Харчування 

• описувати людей та 
характеризувати яко-
сті особистості  
• характеризувати та 
оцінювати 
• висловлювати свої 
думки, емоції та 
враження 
• робити короткі по-
відомлення про події 
та факти 
• запитувати про чи-
їсь враження, думки 
ставлення 
• аргументувати свій 
вибір 
• пропонувати щось, 
приймати або відхи-
ляти пропозицію 

Публічна Засоби масової інфо-
рмації 
Чеська Республіка 

Освітня Шкільне життя 

 

 

 

 



14 
 

Мовний інвентар – лексика 

Тема Лексичний діапазон 
Я, моя сім’я та друзі щоденні справи 

розпорядок дня 
спілкування з друзями 
характеристика особи 

Харчування види закладів харчування 
приготування їжі 
назви страв 
національні страви 

Засоби масової інформації Інтернет 
радіо 
преса 
телебачення 

Чеська Республіка географічне положення 
клімат 
населення 
географічні об’єкти 

Шкільне життя школа у Чеській Республіці та в 
Україні 

 

 

Мовний інвентар – граматика 

Категорія Структура 
Podstatná jména skloňování mužského rodu 
Sloveso minulý a budoucí čas 
Přídavná jména skloňování adjektiv měkkého 

vzoru; stupňování adjektiv 
Zájmena neurčitá a záporná; zájmeno svůj 
Předložky podle, před, během, o, po, za, před 
Číslovky řadové číslovky 
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ПРОГРАМА  
ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 
5-11 класи 

 
ЧЕСЬКА МОВА (друга іноземна) 

 
9 клас (п’ятий рік навчання) 

 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 

Сфера спілкування Тематика ситуатив-
ного спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна Я, моя сім’я та друзі 
Одяг 

• характеризувати 
якості особистості та 
вчинки людей 
• запитувати та нада-
вати інформацію 
• порівнювати пред-
мети 
• розпитувати з ме-
тою роз’яснення і 
уточнення інформа-
ції то надавати необ-
хідні відповіді  
• аргументувати свій 
вибір, точку зору 
• робити короткі по-
відомлення про події 
та факти 
• запрошувати та ре-
агувати на запро-
шення  

Публічна Україна 
Подорож 

Освітня Шкільне життя 
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Мовний інвентар – лексика 

Тема Лексичний діапазон 
Я, моя сім’я та друзі особисті дані 

автобіографія 
Одяг предмети одягу 

типи одягу 
Україна визначні історичні та культурні 

місця 
Подорож підготовка до подорожі  

програма відпочинку  
види транспорту  
предмети багажу  
проїзні документи 

Шкільне життя улюблені навчальні предмети 
плани на майбутнє 

 

 

Мовний інвентар – граматика 

Категорія Структура 
Sloveso způsob a vid sloves 
Podstatná jména skloňování substantiv ženského 

rodu (měkké vzory) 
Zájmena neurčitá a vztažná zájmena 
Číslovky skloňování základních číslovek 5-

99  
Spojky souřadicí a podřadicí spojky 
Syntax shoda podmětu s přísudkem 
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Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів 
на кінець 9-го класу (Комунікативна компетентність) 
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Комунікативні уміння 

Рівень та дескриптори воло-
діння чеською мовою на  

кінець 9-го класу відповідно 
до Загальноєвропейських 

Рекомендацій з мовної осві-
ти: вивчення, викладання, 

оцінювання 
А2 
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В цілому Розуміє достатньо, щоб задо-
вольнити конкретні потреби, 
якщо мовлення чітке й повіль-
не. 

Розуміння розмови 
між іншими  
людьми 

Розуміє в загальних рисах 
зміст короткої, простої розмо-
ви, якщо мовлення дуже чітке 
й повільне 

Слухання наживо Слідкує за дуже простою, доб-
ре структурованою презента-
цією або демонстрацією, якщо 
вона проілюстрована слайда-
ми, конкретними прикладами 
або діаграмами, мовлення чіт-
ке й повільне, з повторами, а 
тема знайома. 
Розуміє в загальних рисах ду-
же просту інформацію, яка по-
яснюється у передбачуваній 
ситуації (напр., на екскурсії), 
якщо мовлення дуже повільне 
й чітке з тривалими паузами 
час від часу. 

Слухання  
оголошень та  
інструкцій 

Розуміє основний зміст корот-
ких, чітких, простих повідом-
лень та оголошень. 
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Розуміє елементарні інструкції 
щодо часу,дат, номерів і таке 
інше, а також щодо виконання 
повсякденних завдань. 

Слухання радіо  
та аудіозаписів 

Отримує важливу інформацію 
з радіопрограм, напр., прогноз 
погоди, анонси концертів, ого-
лошення спортивних результа-
тів, якщо мовлення чітке й по-
вільне. 
Розуміє важливі моменти роз-
повіді й слідкує за сюжетом, 
якщо мовлення чітке й повіль-
не. 

Аудіо-візуальне 
сприймання (телеп-
рограми, фільми, 
відеозаписи) 

Слідкує за змінами тем у теле-
новинах, складає враження 
про їх основний зміст. 
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В цілому Розуміє короткі прості тексти 
на знайомі теми конкретного 
типу, побудовані на основі 
широковживаного мовного 
матеріалу, пов’язаного з побу-
том і навчанням. 

Читання листів Розуміє короткі, прості особи-
сті листи. 
Знаходить конкретну передба-
чувану інформацію у простому 
повсякденному матеріалі, на-
пр., у рекламних оголошеннях, 
каталогах, меню, довідниках, 
розкладах. 
Розуміє повсякденні знаки, 
оголошення (інструкції, вказі-
вки, попередження про небез-
пеку) у громадських місцях, 
напр., на вулиці, у кафе, на во-
кзалі. 
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Читання для  
інформації та  
аргументації 

Розуміє тексти, які описують 
людей, місця, повсякденне 
життя, культуру і таке інше, 
якщо в них використано прос-
тий мовний інвентар. 
Розуміє інформацію, подану в 
ілюстрованих брошурах і кар-
тах, напр., найвизначніші 
пам’ятки міста чи регіону. 
Розуміє більшу частину осо-
бистої інформації, яку люди 
розміщують у мережі Інтер-
нет, а також інформації про те, 
що їм подобається в інших 
людях. 

Читання інструкцій Розуміє прості інструкції до 
пристроїв, якими користується 
у повсякденному житті (напр., 
телефон). 
Розуміє прості, короткі інстру-
кції, якщо вони ілюстровані і 
викладені не у вигляді суціль-
ного тексту. 

Читання для  
задоволення 

Розуміє короткі розповіді та 
описи життя людей, викладені 
простими словами 
Розуміє основну думку корот-
кої статті, яка розповідає про 
подію, що відбувається за пе-
редбачуваним сценарієм (на-
пр., вручення премії Оскар), 
якщо інформацію викладено 
чітко, простими мовними за-
собами. 
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 В цілому Спілкується досить легко в ре-

альних та умовних комуніка-
тивних ситуаціях, якщо спів-
розмовник допоможе в разі 
необхідності. Веде прості по-
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всякденні розмови без надмір-
них зусиль; ставить запитання 
і відповідає на запитання, об-
мінюється думками та інфор-
мацією на близькі/знайомі те-
ми у передбачуваних повсяк-
денних ситуаціях. 

Бесіда, дискусія та 
розуміння  
співрозмовника 

Розуміє звернене до нього/неї 
чітке й повільне мовлення у 
простих повсякденних ситуа-
ціях, якщо співрозмовник до-
кладає певних зусиль, щоб до-
сягти розуміння. 
Використовує прості повсяк-
денні ввічливі форми приві-
тання і звертання. 
Пропонує, запрошує, вибача-
ється. 
Розповідає про свої уподобан-
ня, у обмежений спосіб висло-
влює власну думку та аргуме-
нтує її. 
Обговорює плани щодо того, 
що робити, куди піти, домов-
ляється про зустріч. 

Цілеспрямована 
співпраця 

Спілкується під час виконання 
простих повсякденних  за-
вдань, використовуючи прості 
фрази, коли треба щось попро-
сити чи дати, отримати просту 
інформацію та обговорити, що 
робити далі. 

Отримання товарів 
та послуг 

Запитує просту інформацію 
щодо подорожі, користування 
громадським транспортом (ав-
тобусами, потягами, таксі); за-
питує й пояснює, як пройти; 
купує квитки. 
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  Робить прості покупки – пові-
домляє, що потрібно і в якій 
кількості, питає ціну. 
Замовляє послуги та їжу. 
Повідомляє, коли щось не в 
порядку. 

Обмін інформацією Спілкується під час виконання 
простих повсякденних за-
вдань, які вимагають простого 
прямого обміну інформацією. 
Розпитує та розповідає про на-
вчання та дозвілля. 
Надає та просить надати осо-
бисту інформацію. 
Розпитує та пояснює, як діста-
тися певного місця з опорою 
на карту чи план. 
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В цілому Пише особисті листи й запис-
ки, пов'язані зі сферою нагаль-
них потреб. 

Листування Повідомляє особисту стандар-
тну інформацію, напр., у коро-
ткому листі чи електронному 
повідомленні, представляючи 
себе. 
Пише короткі, прості листи-
подяки та листи-вибачення. 
Пише короткі вітальні листів-
ки, напр., привітання з днем 
народження або з Новим ро-
ком. 

Записки, повідом-
лення та бланки 

Занотовує події, відповідні да-
ти та час, які необхідно за-
пам’ятати. 
Вносить особисту та іншу ін-
формацію у найпоширеніші 
бланки, напр., заява на отри-
мання візи. 
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В цілому Спілкується онлайн на побу-
тові теми, використовуючи 
мовні кліше. Розміщує в ме-
режі Інтернет короткі описові 
дописи про повсякденну дія-
льність та почуття. Обміню-
ється простими коментарями з 
іншими дописувачами. 

Онлайн спілкуван-
ня та дискусія 

Бере участь у онлайн спілку-
ванні на базовому рівні, напр., 
надсилає віртуальні листівки на 
свята, ділиться новинами, узго-
джує та підтверджує зустрічі. 
Дописує в мережі Інтернет про 
свій настрій та про те, чим за-
ймається, використовуючи 
шаблонні вирази; відповідає 
на коментарі; простими мов-
ними засобами висловлює 
вдячність або вибачається. 

Цілеспрямована 
онлайн співпраця 

онлайн співпраця  
Здійснює прості онлайн тран-
закції, напр., замовлення това-
рів або запис на навчальний 
курс, заповнюючи онлайн ан-
кету, повідомляючи особисті 
дані та підтверджуючи умови, 
які пропонуються. 
Виконує прості інструкції і 
ставить прості запитання під 
час виконання спільного за-
вдання онлайн, якщо партнер 
готовий допомогти. 
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В цілому Описує або представляє лю-
дей, розпорядок дня, смаки та 
уподобання у вигляді коротко-
го зв’язного висловлювання, 
побудованого з простих фраз 
та речень. 
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Тривалий монолог: 
опис власного дос-
віду 

Описує свою родину, житлові 
умови, освіту 
Описує людей, місця та особи-
сті речі простими мовними за-
собами. 
Розповідає про те, що вміє ро-
бити добре й не дуже добре, 
напр., спорт, ігри, уміння, на-
вчальні дисципліни. 
Стисло описує свої плани на 
вихідні або на канікули. 

Тривалий монолог: 
надання інформації 

Дає прості пояснення, як діс-
татися з одного пункту в ін-
ший, використовуючи елемен-
тарні мовні засоби (напр., пра-
воруч, прямо, спочатку, потім, 
далі). 

Тривалий монолог: 
обґрунтування вла-
сної думки 

Висловлює, можливо повіль-
но, власну думку, використо-
вуючи прості мовні засоби. 

Виступ перед ауди-
торією 

Робить коротку, відрепетиру-
вану, просту презентацію на 
знайому тему. 
Відповідає на прості уточню-
ючі питання, якщо може поп-
росити повторити і отримати 
допомогу у формулюванні ві-
дповідей. 
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В цілому Пише низку простих фраз і ре-
чень, з’єднаних простими сло-
вами-зв’язками, напр., «та/і/й», 
«але/проте» і «тому, що». 

Творче письмо Пише низку простих фраз та 
речень про свою родину, жит-
лові умови, освіту. 
Пише короткі, прості уявні бі-
ографії і прості поезії про лю-
дей. 
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Описує у щоденнику те, чим 
займається, напр., повсякденні 
справи, екскурсії, спорт, захо-
плення; пише про людей і міс-
ця, використовуючи прості, 
конкретні слова, фрази і ре-
чення з простими словами 
зв’язками. 
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Орієнтовні параметри для оцінювання  
навчально-пізнавальних досягнень учнів 5-9 класів 

 
Ці параметри стосуються лише оцінювання і не слугують основ-

ними орієнтирами у навчанні. 
 

Уміння Клас 
5 6 7 8 9 

Усне  
сприймання  

(Аудіювання) 

Обсяг прослуханого у запису матеріалу (у межах) 
 

1-2 хв 1-2 хв 2-3 хв 2-3 хв 2-3 хв 
Зорове 

сприймання 
(Читання) 

Обсяг одного тексту у словах (у межах) 
50-100 50-100 100-150 150-200 150-200 

Усна  
взаємодія 
(Діалог) 

Висловлення кожного у репліках, правильно  
оформлених у мовному відношенні (у межах) 
4 4 5 5 6 

Усне  
продукування  

(Монолог) 

Обсяг висловлення у реченнях (у межах) 
4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 

Писемне 
продукування 

(Письмо) 

Обсяг письмового повідомлення у словах (у межах) 
30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 
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ПРОГРАМА  
ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 
5-11 класи 

 
ЧЕСЬКА МОВА (друга іноземна мова) 

 
10 клас (шостий рік навчання) 

 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 

Сфера спілкування Тематика ситуатив-
ного спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна Стиль життя  • надавати інформа-
цію та ставити запи-
тання з метою уточ-
нення інформації 
• описувати людей, 
предмети, вчинки, 
дії, почуття 
• висловлювати своє 
ставлення до вчин-
ків, думок, позицій 
інших людей 
• аргументувати свій 
вибір, точку зору 
• вести дискусію, 
привертати увагу 
співрозмовника 
• порівнювати події, 
явища 
• коментувати стати-
стичні дані 
• висловлювати свої 
переконання, думки, 
згоду або незгоду 

Публічна Засоби масової інфо-
рмації 
Свята та традиції 
Україна 

Освітня Шкільне життя 
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Мовний інвентар – лексика 

Тема Лексичний діапазон 
Стиль життя повсякденні дії 

здоровий спосіб життя 
види дозвілля 
кореспонденція 

Засоби масової інформації періодичні видання 
рубрики 
безпечний Інтернет 

Свята та традиції календар свят України та Чехії 
Україна географічні поняття та об’єкти 

країна та люди 
Шкільне життя типи шкіл 

школи за кордоном на в Україні 
 

 

Мовний інвентар – граматика 

Категорія Структура 
Sloveso kondicionál 
Podstatná jména skloňování substantiv vz. turista, 

soudce 
Přídavná jména přívlasstňovací přídavná jména 
Zájmena všechen 
Číslovky skloňování základních číslovek od 

1000  
Syntax souřadné souvětí 
Příslovce tvoření, stupňování 
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ПРОГРАМА  
ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 
5-11 класи 

 
ЧЕСЬКА МОВА (друга іноземна) 

 
11 клас (сьомий рік навчання) 

 

Загальні характеристики ситуативного спілкування 

Сфера спілкування Тематика ситуатив-
ного спілкування 

Мовленнєві функції 

Особистісна Стиль життя  • надавати інформа-
цію та ставити запи-
тання з метою уточ-
нення інформації 
• описувати людей, 
предмети, вчинки, 
дії, почуття 
• висловлювати своє 
ставлення до вчин-
ків, думок, позицій 
інших людей 
• аргументувати свій 
вибір, точку зору 
• вести дискусію, 
привертати увагу 
співрозмовника 
• порівнювати події, 
явища 
• коментувати стати-
стичні дані 
• висловлювати свої 
переконання, думки, 
згоду або незгоду 
• приймати або від-
хиляти пропозицію 

Публічна Засоби масової  
інформації 
Музика 
Мистецтво 
Література 

Освітня Шкільне життя 
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Мовний інвентар – лексика 

Тема Лексичний діапазон 
Стиль життя повсякденні дії 

здоровий спосіб життя 
батьки і діти 
толерантне ставлення до оточу-
ючих 

Засоби масової інформації періодичні видання 
безпечний Інтернет 

Музика музичні стилі 
композитори 
виконавці 
концерти 

Мистецтво види та жанри мистецтва  
кіно, театр, живопис, телебачен-
ня  характеристика філь-
му/вистави/телепрограми опис 
картини емоції 

Література улюблені літературні твори 
улюблений письменник/поет 

Шкільне життя типи шкіл в Україні та за кордо-
ном  
правила поведінки в навчальних 
закладах 
 

Мовний інвентар – граматика 

Категорія Структура 
Sloveso činný a trpný rod 
Podstatná jména substantiva pluralia a singularia 

tantum 
Spojky ač, ačkoli, hned-hned, když, až 
Zájmena jehož 
Číslovky zlomky a desetinná čísla; násobné 

číslovky 
Syntax souvětí podřadné 
Příslovce tvoření, stupňování 
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Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів 
на кінець 11-го класу (Комунікативна компетентність) 
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Комунікативні уміння 

Рівень та дескриптори  
володіння чеською мовою 

на кінець 11-го класу  
відповідно до Загальноєв-

ропейських Рекомендацій з 
мовної освіти: вивчення, 
викладання, оцінювання 

В1 

Ре
це

пт
ив

ні
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В цілому Розуміє основний зміст чіт-
кого нормативного мовлення, 
зокрема короткі розповіді на 
знайомі теми, які є типовими 
для шкільного життя та до-
звілля. 

Розуміння  
розмови між  
іншими людьми 

Стежить за основним змістом 
розгорнутої дискусії, якщо 
мовлення чітке й нормативне. 

Слухання наживо Розуміє основний зміст прос-
тих коротких висловлень на 
знайомі теми, якщо мовлення 
чітке й нормативне. 
Розуміє основний зміст прос-
того висловлення однієї лю-
дини (наприклад, гіда на екс-
курсії), якщо мовлення чітке 
й відносно повільне. 

Слухання  
оголошень та  
інструкцій 

Розуміє просту технічну ін-
формацію, зокрема інструкції 
до побутових приладів. 
Виконує детальні інструкції. 
Розуміє оголошення в аеро-
портах, на вокзалах, у літа-
ках, автобусах і потягах, як-
що мовлення чітке й норма-
тивне, а сторонній шум міні-
мальний. 
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Слухання радіо  
та аудіозаписів 

Розуміє основний зміст випу-
сків радіоновин і нескладний 
матеріал на знайомі теми, за-
писаний на аудіоносій, якщо 
мовлення відносно чітке й 
повільне 
Розуміє основний зміст і 
окремі деталі оповідань або 
розповідей (наприклад, роз-
повідь про канікули), якщо 
мовлення чітке й повільне 
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В цілому Читає із достатнім рівнем ро-
зуміння прості тексти, в яких 
викладено факти, що стосу-
ються його/її сфери інтересів 

Читання  
кореспонденції 

Розуміє опис подій, почуттів 
та побажань в особистих лис-
тах, листівках на рівні, що 
дає змогу регулярно спілку-
ватися з другом/подругою 
Розуміє прості особисті лис-
ти, листівки, зокрема елект-
ронні, та дописи в мережі Ін-
тернет, у яких досить докла-
дно розповідається про події 
та особистий досвід 
Розуміє зміст стандартної 
офіційної кореспонденції та 
онлайн дописів зі сфери вла-
сних інтересів 

Читання для  
орієнтування 

Знаходить і розуміє релеван-
тну інформацію в матеріалі, 
пов’язаному з повсякденним 
життям, такому як листи, 
брошури, короткі офіційні 
документи. 
Добирає важливу інформацію 
на упаковках про приготу-
вання їжі та вживання лікар-
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ських засобів 
Визначає, чи стаття, допо-
відь, огляд відповідають ви-
значеній темі 
Розуміє важливу інформацію 
у простих, чітко структуро-
ваних рекламних оголошен-
нях у газетах та журналах, 
вони не перевантажені абре-
віатурами 

Читання для 
отримання  
інформації та  
аргументування 

Виокремлює основний зміст 
простих статей на знайомі 
теми 
Розуміє більшість фактичної 
інформації на знайомі теми, з 
якою він/вона ймовірно сти-
кається, якщо має достатньо 
часу для повторного читання 
Розуміє основний зміст стис-
лих описів на інформаційних 
дошках (наприклад, у музей-
них експозиціях та на виста-
вках) 

Читання  
інструкцій 

Розуміє чіткі, прості інструк-
ції до приладів 
Розуміє прості інструкції на 
упаковках (наприклад, ін-
струкції щодо приготування 
їжі) 
Розуміє більшість коротких 
інструкцій з техніки безпеки 
(наприклад, інструкції у гро-
мадському транспорті або з 
використання електроприла-
дів) 

Читання для  
задоволення 

Розуміє докладний опис 
місць, подій, почуттів і пла-
нів у оповіданнях, путівниках 
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і журнальних статтях, зміст 
яких побудований на часто 
вживаних у повсякденному 
спілкуванні мовних засобах. 
Розуміє те, що викладено у 
щоденнику мандрівника, 
який здебільшого описує по-
дії, що відбуваються під час 
подорожі, власний досвід і 
відкриття 
Розуміє фабулу оповідань, 
простих новел і коміксів з чі-
ткою сюжетною лінією, ре-
гулярно користуючись слов-
ником, якщо мовні засоби 
належать до сфери повсяк-
денного спілкування 

Ін
те

ра
кц

ій
ні

 

У
сн

а 
вз

ає
м

од
ія

 

В цілому Використовує широкий діа-
пазон простих мовленнєвих 
засобів у більшості ситуацій, 
які виникають під час подо-
рожі чи перебування у країні 
виучуваної мови. Без підго-
товки вступає у розмову на 
теми, що стосуються особис-
тих інтересів або пов'язані з 
повсякденним життям (на-
приклад, сім'я, хобі, навчан-
ня, подорож, останні новини) 
 

Бесіда, дискусія та 
розуміння  
співрозмовника 

Розуміє чітко артикульоване 
мовлення під час звертання 
до нього/неї у простих по-
всякденних ситуаціях, хоча 
іноді змушений просити по-
вторити певні слова та фрази 
Підтримує розмову або дис-
кусію, окремі висловлення в 
яких іноді незрозумілі 
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Може сам висловити здиву-
вання, щастя, сум, цікавість 
та байдужість та реагує на 
аналогічні почуття, вислов-
лені співрозмовником 
Висловлює власні погляди й 
думки та запитує про погляди 
й думки співрозмовника, об-
говорюючи теми, що входять 
до сфери особистих інтересів 
Ввічливо висловлює власні 
переконання, думки, згоду й 
незгоду 

Цілеспрямована 
співпраця 

Розуміє основний зміст ска-
заного; коли необхідно, може 
повторити частину сказаного 
співрозмовником, щоб перес-
відчитись у взаєморозумінні 
Висловлює свої думки щодо 
можливого вирішення питан-
ня, наводячи короткі аргуме-
нти та пояснення. 
Може попросити інших ви-
словитися щодо подальших 
дій 

Отримання  
товарів та послуг 

Орієнтується в більшості си-
туацій, які можуть виникнути 
під час подорожі, а саме ре-
зервування готелю, запов-
нення анкети, замовлення 
страв тощо. Спілкується з ві-
дповідними службовцями 
Орієнтується в типових ситу-
аціях, або у таких, що незна-
чною мірою виходять за межі 
стандартних, у магазинах, на 
пошті, у банках 
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Просить пояснити різницю 
між двома або кількома ана-
логічними товарами у мага-
зині, щоб вибрати один із 
них, у разі необхідності ста-
вить уточнювальні запитання 

Обмін  
інформацією 

Знаходить і передає просту 
фактичну інформацію 
Запитує, як дістатися певного 
місця, та розуміє детальні по-
яснення 
Дає пораду щодо простих пи-
тань із сфери своєї компетен-
тності 
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В цілому Пише особисті листи й запи-
ски з запитом або наданням 
простої актуальної інформа-
ції, пояснюючи те, що вважає 
важливим 

Листування Пише особисті листи, досить 
докладно описує власний до-
свід, почуття та події 
Пише прості листи та елект-
ронні повідомлення фактоло-
гічного характеру (напри-
клад, запитує інформацію, 
надає чи просить про підтве-
рдження) 

Записки,  
повідомлення 

Записує телефонні повідом-
лення, що складаються з кі-
лькох пунктів, якщо співроз-
мовник диктує їх чітко, з ро-
зумінням ставлячись до йо-
го/її рівня володіння мовою. 
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 В цілому Здійснює онлайн обмін інфо-

рмацією, який потребує про-
стих пояснень на знайомі те-
ми за умови доступу до он-
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лайн інструментів. Розміщує 
в мережі Інтернет дописи про 
події, почуття, досвід. Коме-
нтує дописи інших кореспон-
дентів. 
Розміщує дописи в мережі 
Інтернет про особистий дос-
від, почуття й події та докла-
дно відповідає на коментарі, 
хоча іноді відчуває труднощі 
у формулюванні висловлень 

Цілеспрямована 
онлайн співпраця 

Виконує інструкції і ставить 
запитання або просить 
роз’яснення, щоб виконати 
спільне завдання онлайн. 
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В цілому Досить вільно описує один із 
багатьох предметів, що на-
лежать до кола його/її інте-
ресів, упорядковуючи свій 
опис у лінійну послідовність. 

Тривалий  
монолог: опис 
власного досвіду 

Описує, використовуючи 
прості мовні засоби, різнома-
нітні знайомі предмети, що 
входять до сфери особистих 
інтересів. 
Докладно розповідає про 
власний досвід, описує по-
чуття та реакцію 

Тривалий  
монолог: надання 
інформації 

Подає просту фактологічну 
інформацію на знайомі теми 
(наприклад, визначає харак-
тер проблеми або розповідає, 
як дістатися певного місця), 
якщо може заздалегідь підго-
туватися 

Тривалий  
монолог:  
обґрунтування 
власної думки 

Висловлює власну думку 
щодо питань, пов’язаних із 
повсякденним життям, вико-
ристовуючи прості вирази 
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Стисло аргументує та пояс-
нює власні думки, плани, дії 
Схвалює чи не схвалює дії 
іншої особи та аргументує 
свою думку 

Виступ перед  
аудиторією 

Робить достатньо чітку, ко-
ротку, підготовлену презен-
тацію на знайому тему зі 
сфери своїх інтересів, досить 
чітко пояснює основні моме-
нти 

П
ис

ем
не

 п
ро

ду
ку

ва
нн

я 

В цілому Пише прості зв'язні тексти на 
різноманітні знайомі теми у 
межах своєї сфери інтересів, 
поєднуючи низку окремих 
коротких елементів у лінійну 
послідовність. 

Творче письмо Пише прості, детальні пові-
домлення на низку знайомих 
тем, що входять до сфери 
особистих інтересів 
Розповідає про свій досвід, 
описує почуття і реакції у 
формі простого зв’язного те-
ксту 

Доповіді Пише дуже короткі доповіді 
у стандартному спрощеному 
форматі, повідомляє поточну 
фактичну інформацію й ар-
гументує свої дії 
Презентує тему у вигляді ко-
роткої доповіді чи плакату, 
використовуючи фотографії 
та короткі текстові блоки 
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Орієнтовні параметри для оцінювання  
навчально-пізнавальних досягнень учнів 10-11 класів 

 
Ці параметри стосуються лише оцінювання і не слугують основ-

ними орієнтирами у навчанні. 
 

Уміння 
 

Клас 
10 11 

Усне  
сприймання  

(Аудіювання) 
 

Обсяг прослуханого у запису матеріалу  
(у межах) 

2-3 хв 3-4 хв 

Зорове  
сприймання  
(Читання) 

Обсяг одного тексту у словах (у межах) 
200-250 200-250 

Усна  
взаємодія 
(Діалог) 

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

7 7 
Усне  

продукування  
(Монолог) 

Обсяг висловлювання у реченнях (у межах) 
9-10 9-10 

Писемне  
продукування  

(Письмо) 

Обсяг письмового повідомлення у словах  
(у межах) 

80-90 90-100 
 

 


