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I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Українська мова та література як інтегрований навчальний предмет є обов’язковим у 

загальноосвітніх організаціях Донецької Народної Республіки. Орієнтовна програма 

середньої загальної освіти «Українська мова та література, 10–11 класи» для 

загальноосвітніх організацій Донецької Народної Республіки відповідає Державному 

освітньому стандарту середньої загальної освіти, затвердженому наказом Міністерства 

освіти і науки Донецької Народної Республіки № 679 від 30.07.2018 р.  

Роль і місце української мови в структурі загальної середньої освіти визначаються 

особливостями мови як вагомого чинника формування особистості, як символу людського 

життя. На ній ґрунтується свідомість, мислення. З-поміж багатьох функцій мови в житті людини 

й суспільства основними є такі:  

 комунікативна, або функція спілкування; 

 номінативна, або функція називання; 

 мислетвірна, або мислеоформлювальна;  

 пізнавальна, або гносеологічна; 

 експресивна, або виражальна; 

 естетична; 

 культурологічна, або культуроносна; 

 ідентифікаційна; 

 імпресивна, або апелятивна, контактивна, прагматична; 

 міфологічна, або магічна. 

Знання української мови має бути достатнім для того, щоб з її допомогою випускник 

загальноосвітнього навчального закладу якнайповніше реалізував свої життєві потреби, плани й 

наміри в умовах зрослого попиту суспільства на компетентну, діяльну, творчу, грамотну 

особистість. 

У сучасних умовах, коли обсяг необхідних людині знань стрімко збільшується, важливо 

вдосконалювати технології навчання, розвивати в учнів уміння самостійно поповнювати знання, 

орієнтуватися в інформаційному потоці, який постійно зростає. Цьому сприятимуть 

компетентнісний і метапредметний підходи у навчанні мови, упровадження інноваційних 

освітніх технологій. 

Інтеграція – не мета, а лише інструмент досягнення мети – зреалізувати ті завдання, 

які ставить сьогодні перед школою життя – навчити дитину висловлювати свою позицію 

(усно та письмово) і захищати її, розуміти тексти та інтерпретувати їх, полюбити читати та 

сформувати літературний смак. Ці завдання можна виконати тільки із впровадженням 

компетентнісного підходу – через застосування інтерактивних методів навчання, проектних 

технологій, діяльнісних підходів, через зміну вектора від нагромадження фактологічного 

матеріалу до формування вмінь – мандрівки, екскурсії, відвідини музеїв і бібліотек. 

Пріоритетом сучасної мовної освіти є компетентність – результат освіти, 

представлений набором сформованих способів діяльності, які дають змогу людині ефективно 

діяти в різних ситуаціях, самостійно приймати рішення, оцінювати й удосконалювати свою 

діяльність, нести за неї відповідальність. 

Метапредметний підхід в освіті і, відповідно, метапредметні освітні технології були 

розроблені для того, щоб вирішити проблему роз'єднаності, розколотості, відірваності одна 

від одної різних наукових дисциплін і, як наслідок, навчальних предметів. 

На розв’язання саме цих завдань спрямована дана програма. У ній указано на 

необхідність здійснення метапредметних зв’язків, найприроднішими з яких є «українська 

мова» – «українська література» – «світова література» тощо.  

За своєю концепцією, структурою і змістовим наповненням Орієнтовна програма суттєво 

відрізняється від попередніх. Вона спрямована на надання можливості учням усвідомити мову й 

літературу як єдине ціле в історичному й сучасному контексті, орієнтує на вивчення мовних 
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правил, закономірностей, опрацювання текстів різних стилів, які ілюструють останні, набуття 

школярами навичок аналізу тексту (лінгвістичного, ідейно-художнього, компаративного тощо).  

Розроблена відповідно до сучасних вимог Орієнтовна програма, крім своєї традиційної 

функції, – бути основою для планування і здійснення навчально-виховного процесу, – детально 

окреслює очікувані результати навчання і визначає об’єктивні критерії для їх оцінки. Саме цим 

зумовлені структурні особливості програми, яка складається з Пояснювальної записки та 

основної частини, що містить шість граф. 

Перша графа – № з\п, друга графа – кількість годин на вивчення теми, третя графа – 

«Мовна змістова лінія» (тема з української мови та зміст навчального матеріалу), четверта 

графа – «Літературна змістова лінія» (тема з української літератури та зміст навчального 

матеріалу), п’ята графа – соціокультурна змістова лінія, шоста графа – «Державні вимоги до 

рівня загальноосвітньої підготовки учнів». 

У третій і четвертій графах докладно виписано зміст навчання, деталізовано знання, що їх 

слід засвоїти, а в шостій – уміння, які необхідно сформувати в учнів під час вивчення конкретної 

теми курсу. Уміння градуюються за рівнями – від репродуктивних до конструктивних і творчих. 

Це дає змогу простежити весь процес формування умінь – від найпростіших до складних та 

вмінь найвищого рівня, які співвідносяться з відповідними рівнями, закладеними в Критеріях 

оцінювання навчальних досягнень учнів. Критерії – окремий документ, у якому докладно 

розписано вимоги до знань, умінь і навичок учнів з усіх аспектів володіння мовою та методика їх 

оцінювання. Реалізація змісту соціокультурної лінії (п’ята графа) передбачає формування в 

школярів соціальної і загальнокультурної складових соціокультурної компетентності. 

Соціокультурна змістова лінія передбачає формування в учнів уявлення про мову як форму 

вияву культури народу, засвоєння малих українських фольклорних форм, формул мовленнєвого 

етикету, етикетних правил спілкування, використання набутих знань і вмінь під час виконання 

соціальних ролей, спілкування з представниками різних вікових груп і статусів, вирішення 

навчальних і життєвих проблем. Соціокультурна компетенція передбачає вміння виконувати 

розумові операції й практичні дії, уміння й навички самоконтролю та самооцінки. 

Програма реалізує сучасні підходи до філологічної освіти, які передбачають приведення 

системи оволодіння мовою у відповідність до мовної ситуації, пріоритетів, критеріїв, ціннісних 

орієнтацій, перспектив суспільного розвитку. Головною при цьому є життєва адекватність 

освіти, її орієнтація на задоволення потреб і культурних запитів особистості, пов’язаних із 

практичною діяльністю, духовним життям, комунікативними інтересами. Пропонована система 

заснована на синтезі кількох підходів – особистісного, компетентнісного, діяльнісного, 

метапредметного, комунікативного, текстоцентричного, функціонального, соціокультурного, 

емоційно-смислового. 

Орієнтовна програма ґрунтується на таких основних принципах: 

1) практичної спрямованості та комунікативної орієнтації навчання; 

2) взаємозв’язку у вирішенні комунікативних, освітніх, розвивальних і виховних 

завдань; 

3) взаємопов’язаному розвиткові усіх видів мовленнєвої діяльності; 

4) відборі й організації навчального матеріалу відповідно до вимог мовознавства (з 

урахуванням функціонального підходу) й літературознавства, а також специфіки 

оволодіння українською мовою російськомовними учнями; 

5) наступності між початковою й основною школою, а також між класами основної 

школи. 

Відповідно до Державного освітнього стандарту середньої загальної освіти вивчення 

курсу «Українська мова та література» забезпечує:  

1) сформованість понять про норми української літературної мови й застосування знань     

на практиці;  

2)  володіння навичками самоаналізу й самооцінки на основі спостережень за власним 

мовленням; 
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3) уміння аналізувати текст з точки зору наявності в ньому відкритої та закритої 

основної та другорядної інформації; 

4) володіння умінням подавати тексти у вигляді тез, конспектів, анотацій, рефератів, 

творів різноманітних жанрів;  

5) знання змісту творів української класичної літератури; 

6) сформованість уявлень про зображувально-виражальні можливості української мови; 

7) сформованість умінь ураховувати історичний, історико-культурний контекст і 

контекст творчості письменника в процесі аналізу художнього твору; 

8) здатність виявляти в художніх текстах образи, теми й проблеми, висловлювати своє 

ставлення до них у розгорнутих аргументованих усних і писемних висловлюваннях;  

9) володіння навиками аналізу художніх творів з урахуванням їх жанрово-родової 

специфіки; усвідомлення художньої картини життя, створеної в літературному творі, в 

єдності емоційного, особистісного сприйняття й інтелектуального розуміння; 

10) сформованість уявлень про систему стилів мови художньої літератури.  

Мета вивчення курсу «Української мова та література» у загальноосвітніх навчальних 

закладах з російською мовою навчання полягає у становленні духовно багатої особистості, яка 

володіє уміннями й навичками щодо вільного, комунікативно доцільного користування 

виражальними засобами мови, її видами, типами, стилями, жанрами в усіх видах мовленнєвої 

діяльності, вільно орієнтується у всезростаючому інформаційному потоці, уміє формувати й 

відстоювати власну думку, самонавчатися і самовдосконалюватися, володіє міжкультурною 

комунікацією, ознайомлена з літературою різних епох, жанрів, стилів, з підходами до вивчення 

літератури, що дають можливість усвідомити наявність взаємозв’язків між різними творами, 

уміє детально аналізувати художні твори, займати різні позиції (читацьку та аналітичну) тощо. 

Зміст навчання української мови складається з чотирьох взаємозв’язаних ліній – 

мовленнєвої, мовної, соціокультурної і діяльнісної (стратегічної), української літератури – 

емоційно-ціннісної, літературознавчої, культурологічної й компаративної. В основній 

частині програми третя графа «Мовна змістова лінія» об’єднує три лінії (мовленнєву, мовну, 

діяльнісну), четверта графа «Літературна змістова лінія» об’єднує чотири лінії (емоційно-

ціннісну, літературознавчу, культурологічну й компаративну). Як уже було зазначено вище, до 

п’ятої графи окремо винесено зміст соціокультурної змістової лінії. 

Мовленнєва змістова лінія забезпечує вироблення і вдосконалення умінь і навичок в усіх 

видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні, говорінні, письмі); мовна – засвоєння 

учнями системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування 

мовних умінь і навичок; соціокультурна – засвоєння українських та загальнолюдських 

культурних і духовних цінностей, норм, які регулюють стосунки в суспільстві, сприяють 

естетичному і морально-етичному розвиткові; діяльнісна (стратегічна) – формування 

загальнонавчальних умінь і навичок учнів, опанування різних стратегій. Зазначені змістові лінії 

формують мовленнєву, мовну, соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) і загалом – 

комунікативну компетентність особистості. 

Емоційно-ціннісна змістова лінія забезпечує розкриття гуманістичного потенціалу й 

естетичної цінності творів української літератури, формування світогляду учнів, їх моралі та 

громадянської позиції; літературознавча змістова лінія передбачає вивчення літературних 

творів у єдності змісту та форми, оволодіння учнями основними літературознавчими поняттями, 

застосування їх у процесі аналізу та інтерпретації художніх творів, розгляд літературних творів, 

явищ і фактів у контексті літературного процесу, розкриття жанрово-стилістичних особливостей 

художніх творів; культурологічна змістова лінія передбачає сприйняття творів художньої 

літератури як важливої складової мистецтва, ознайомлення учнів з основними цінностями 

світової художньої культури, розкриття особливостей творів, літературних явищ і фактів у 

широкому культурному контексті, показ зв’язків з філософією, міфологією, культурними 

традиціями різних народів, розширення ерудиції тощо; компаративна – дає можливість 

порівнювати літературні твори, їх компоненти, факти, установлювати зв’язки між світовою, 

українською, російською літературами, порівнювати традиційні теми й сюжети, мотиви та 
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образи, зіставляти оригінальні твори з їх перекладом, демонструвати лексичне багатство, 

стилістичні можливості української мови. 

Реалізований у програмі текстоцентричний підхід до вивчення мовної теорії полягає в її 

засвоєнні на основі зв’язних текстів різної тематики, насичених виучуваними мовними явищами. 

Безперечні переваги такої системи в тому, що мовні одиниці подаються не абстраговано, 

ізольовано, а в їх природному мовному оточенні, безпосередньому функціонуванні у мовленні. 

Текст слугує відправним мотиваційним моментом для аналітичної роботи над знаходженням 

виучуваних мовних одиниць і явищ, з’ясуванням їх взаємозв’язків з іншими елементами мовної 

системи, спостереження над функціонуванням у мовленні та подальшої конструктивної і творчої 

роботи з відпрацювання відповідних мовних і мовленнєвих умінь і навичок. Система 

комплексних завдань на основі тексту дає змогу побіжно повторювати вивчений раніше 

теоретичний матеріал і вдосконалювати набуті на попередніх уроках практичні уміння й 

навички. 

Особистісні, метапредметні та предметні результати 

засвоєння навчального предмета 

Стандарт установлює вимоги до результатів засвоєння учнями основної освітньої 

програми середньої загальної освіти: 

 особистісні, що складаються з готовності й здатності до саморозвитку, 

особистісного самовизначення, сформованості мотивації до навчання й цілеспрямованої 

пізнавальної діяльності, системи вагомих соціальних і міжособистісних стосунків, ціннісно-

смислових установок, що відображають особистісні й громадянські позиції в діяльності, 

соціальні компетенції, здатність ставити мету й планувати послідовність дій, усвідомлення 

власної ідентичності в полікультурному соціумі; 

 метапредметні, що включають засвоєння учнями надпредметних понять та 

універсальних навчальних дій (регулятивні, пізнавальні, комунікативні), здатність їх 

використовувати в навчальній, пізнавальній та соціальній практиці, самостійність планування та 

здійснення навчальної діяльності та організації навчальної співпраці з педагогами та 

однолітками, побудова індивідуальної освітньої траєкторії;  

 предметні, що включають засвоєння учнями в процесі вивчення навчального 

предмета умінь, специфічних для даної предметної галузі, види діяльності щодо отримання 

нових знань у рамках навчального предмета, його перетворення й застосування в навчальних, 

навчально-проектних і соціально-проектних ситуаціях, формування наукового типу мислення, 

наукових уявлень про ключові теорії, типи й види стосунків, володіння науковою термінологією, 

ключовими поняттями, методами й прийомами. 

Особистісні результати засвоєння Орієнтовної програми середньої загальної освіти 

мають відбивати:  

1. Виховання громадянської ідентичності: патріотизму, любові й поваги до Батьківщини, 

почуття гордості за свій народ, минуле й теперішнє багатонаціонального народу Донбасу; 

усвідомлення своєї етнічної приналежності, знання історії, мови, культури свого народу, свого 

краю, засад культурної спадщини; засвоєння гуманістичних, демократичних і традиційних 

цінностей;  

2. Формування відповідального ставлення до навчання, готовності та здатності учнів до 

саморозвитку й самоосвіти на основі мотивації до навчання та пізнання, свідомого вибору й 

побудови майбутньої індивідуальної траєкторії освіти, що ґрунтується на орієнтації у світі 

професій та наданні переваг певним професіям з урахуванням стійких пізнавальних інтересів;  

3. Формування цілісного світогляду, сучасного рівня розвитку науки й громадської 

практики, що враховує соціальне, культурне, мовне, духовне розмаїття сучасного світу;  

4. Формування свідомого, шанобливого й доброзичливого ставлення до іншої людини, її 

думки, світогляду, культури, мови, віри, громадянської позиції, до історії, культури, релігії, 

традицій; готовності й здатності вести діалог і досягати взаєморозуміння;  
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5. Засвоєння соціальних норм, правил поведінки, ролей і форм соціального життя в 

групах і товариствах;  

6. Розвиток моральної свідомості й компетентності в рішенні моральних проблем на 

основі особистого вибору, формування моральних почуттів і моральної поведінки, свідомого й 

відповідального ставлення до власних вчинків;  

7. Формування комунікативної компетентності в спілкуванні й співпраці з однолітками, 

дітьми старшого й молодшого віку, дорослими в процесі освітньої, суспільно корисної, 

навчально-дослідної, творчої й іншої діяльності;  

8. Формування цінності здорового й безпечного способу життя; засвоєння правил 

індивідуальної й колективної безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях, що загрожують 

життю і здоров’ю людей, правил поведінки в транспорті та на дорогах;  

9. Формування основ екологічної культури, що відповідає сучасному рівню екологічного 

мислення;  

10. Усвідомлення значення сім’ї в житті людини й суспільства, прийняття цінності 

сімейного життя, шанобливого й дбайливого ставлення до членів своєї родини;  

11. Розвиток естетичної свідомості через засвоєння художньої спадщини народів Донбасу 

й світу, творчої діяльності естетичного характеру.  

Метапредметні результати засвоєння Орієнтовної  програми з предмета «Українська 

мова та література» мають відбивати:  

1. Уміння самостійно визначати цілі свого навчання, ставити й формулювати для себе 

нові завдання в навчанні й пізнавальній діяльності, розвивати мотиви й інтереси своєї 

пізнавальної діяльності;  

2. Уміння самостійно планувати шляхи досягнення цілей, у тому числі альтернативних, 

свідомо вибирати найбільш ефективні засоби вирішення навчальних і пізнавальних задач;  

3. Уміння співвідносити власні дії із запланованими результатами, здійснювати контроль 

своєї діяльності в процесі досягнення результатів, визначати способи дій у рамках 

запропонованих умов і вимог, коректувати свої дії у відповідності до ситуації, що змінюється;  

4. Уміння оцінювати правильність виконання навчальної задачі, власні можливості її 

розв’язання;  

5. Володіння основами самоконтролю, самооцінки, прийняття рішень і здійснення 

свідомого вибору в навчальній і пізнавальній діяльності;  

6. Уміння визначати поняття, узагальнювати, проводити аналогії, класифікувати, 

самостійно обирати підстави й критерії для класифікації, установлювати причиново-наслідкові 

зв’язки, будувати логічний роздум, умовивід (індуктивний, дедуктивний і за аналогією) та 

робити висновки;  

7. Уміння створювати, застосовувати й перетворювати знаки й символи, моделі й схеми 

для розв’язання навчальних і пізнавальних завдань;  

8. Уміння організовувати навчальну співпрацю й спільну діяльність з учителем 

і однолітками; працювати індивідуально і в групі; формулювати, аргументувати й доводити 

свою думку;  

9. Уміння свідомо використовувати мовленнєві засоби відповідно до задач комунікації 

для висловлення почуттів, думок і потреб, планування й регуляції своєї діяльності; вільно 

володіти усним та письмовим мовленням, монологічним контекстним мовленням;  

10. Формування і розвиток компетентностей у галузі використання інформаційно-

комунікаційних технологій;  

11. Формування і розвиток екологічного мислення, уміння застосовувати його 

в пізнавальній, комунікативній, соціальній практиці й професійній орієнтації.  

12. Навички розуміння та рефлексії, володіння мовними засобами – уміння чітко 

викладати свою точку зору, використовувати адекватні мовні засоби – формується на уроках 

української мови та літератури, є безпосереднім предметним результатом цих занять і 

характеризує рівень досягнень метапредметних цілей навчання. Предметні результати зазначені 

в шостій графі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів». 
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II. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ  

Оцінювання результатів навчання української мови здійснюється на основі 

функціонального підходу до шкільного мовного курсу, який насамперед має забезпечити 

учням уміння ефективно користуватися мовою як засобом пізнання, комунікації; високу 

мовну культуру особистості. 

Функціональний підхід передбачає таке співвідношення мовної теорії та мовленнєвої 

практики, за якого пріоритетним є розвиток навичок мовленнєвої діяльності: аудіювання, 

говоріння, читання, письма. Робота над мовною теорією, формуванням знань про мову 

підпорядковується інтересам розвитку мовлення. 

Практична мовленнєва орієнтація шкільного курсу мови та оцінювання результатів 

навчання особливо актуальні з огляду на те, що одним із найважливіших завдань сучасної 

школи є розвиток творчих здібностей, ініціативності, пізнавальної самостійності школярів, їх 

уміння працювати з інформацією, критично оцінювати її, застосовувати для розв’язання 

життєвих проблем.  

Оцінювання результатів навчання мови здійснюється на основі: 

а) урахування основної мети, що передбачає різнобічний мовленнєвий розвиток 

особистості;  

б) освітнього змісту навчального предмета, який розподіляється на чотири елементи: 

знання, уміння й навички, досвід творчої діяльності і досвід емоційно-ціннісного ставлення 

до світу;  

в) функціонального підходу до шкільного мовного курсу, який передбачає вивчення 

мовної теорії в аспекті практичних потреб розвитку мовлення. 

Об’єктами оцінювання мають бути: 

 мовленнєві вміння й навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності; 

 знання про мову й мовлення; 

 мовні вміння та навички; 

 досвід творчої діяльності; 

 досвід особистого емоційно-ціннісного ставлення до світу.  

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

I. АУДІЮВАННЯ (слухання–розуміння) 

1. Перевіряється здатність учня сприймати на слух незнайоме за змістом 

висловлювання із одного прослуховування: 

а) розуміти:  

 мету висловлювання; 

 фактичний зміст; 

 причинно-наслідкові зв’язки; 

 тему і основну думку висловлювання; 

 виражально-зображувальні засоби прослуханого твору; 

б) давати оцінку прослуханому. 

Перевірка аудіювання учнів здійснюється фронтально за одним із варіантів. 

Варіант перший: учитель читає один раз незнайомий учням текст, а потім пропонує 

серію запитань з варіантами відповідей. Школярі повинні мовчки вислухати кожне 

запитання, варіанти відповідей до нього, вибрати один із варіантів і записати лише номер 

запитання, а поряд літеру обраної відповіді: (наприклад: 1) б; 2) г, де цифри «1», «2» – 

номери запитань, а літери «б», «г» – варіанти обраних відповідей): для всіх класів 

пропонується 6 запитань з чотирма варіантами відповідей та одне завдання творчого 

характеру). 



 

10 

Варіант другий: учні одержують видрукувані запитання та варіанти відповідей до них і 

відзначають галочкою правильний, на їхню думку, варіант (для всіх класів пропонується 6 

запитань з чотирма варіантами відповідей та одне завдання творчого характеру). 

2. Матеріал для контрольного завдання: зв’язне висловлювання (текст) 

добирається відповідно до вимог програми для кожного класу. 

Орієнтовний обсяг тексту і тривалість звучання 

Клас 

Художній стиль Інші стилі 

кількість слів 
тривалість звучання 

(хв) 
кількість слів 

тривалість звучання 

(хв) 

5 300–400 4–5 200–300 3–4 

6 400–500 5–6 300–400 4–5 

7 500–600 6–7 400–500 5–6 

8 600–700 7–8 500–600 6–7 

9 700–800 8–9 600–700 7–8 

10 800–900 9–10 700–800 8–9 

11 900–1000 10–11 800–900 9–10 

3. Одиниця контролю: відповіді учнів на запитання за прослуханим текстом, 

одержані в результаті виконання тестових завдань і завдання творчого характеру. 

4. Оцінювання аудіювання перевіряється таким чином: після прочитання вчителем 

тексту (згідно з таблицею «Орієнтовний обсяг тексту і тривалість звучання») учні відповідної 

паралелі повинні виконати завдання репродуктивного характеру: (12 завдань по 1 б. = 12 б. – 

орієнтовно 12 хв.). 

Оцінка «5» виставляється за бездоганно виконану роботу (12 набраних балів), а також 

за наявності 10–11 набраних балів, «4» – за наявності 7–9 набраних балів, «3» – за наявності 

4–6 набраних балів, «2» – за наявності 2–3 набраних балів, «1» – за наявності 1 набраного 

бала чи в разі відсутності правильної відповіді.  

II. ГОВОРІННЯ ТА ПИСЬМО  

(діалогічне та монологічне мовлення) 

Під час перевірки складених учнями висловлювань (діалогів, усних і письмових 

переказів та творів) ураховується ступінь повноти вираження теми, міра самостійності 

виконання роботи, ступінь вияву творчих здібностей, особистого ставлення до змісту 

висловлювання.  

Діалогічне мовлення 

Усне діалогічне мовлення перевіряється в 5–11 класах. 

1. Перевіряється здатність учнів: 

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється; 

б) демонструвати вміння: 

 складати діалог відповідно до запропонованої ситуації й мети спілкування; 

 самостійно досягати комунікативної мети; 

 використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули 

мовленнєвого етикету; 

 дотримуватися теми спілкування; 

 додержуватися правил спілкування (не перебивати співрозмовника, заохочувати 

його щодо висловлення власної думки, зацікавлено й доброзичливо 

вислуховувати його, уміти висловити незгоду з позицією так, щоб не образити 

його тощо); 

 дотримуватися норм літературної мови; 
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 демонструвати певний рівень вправності в процесі діалогу (стислість, логічність, 

виразність, доречність, винахідливість тощо); 

в) висловлювати особисту позицію щодо теми, яка обговорюється; 

г) аргументувати висловлені тези, ввічливо спростовувати помилкові висловлювання 

співрозмовника. 

Зазначені характеристики діалогу є основними критеріями при його оцінюванні. 

Перевірка рівня сформованості діалогічного мовлення здійснюється таким чином: 

учитель пропонує двом учням вибрати одну із запропонованих тем чи мовленнєвих ситуацій 

(теми чи ситуації пропонуються різного рівня складності), обдумати її й обговорити із 

товаришем перед класом у формі діалогу протягом 3 –5 хвилин. Оцінка ставиться кожному з 

учнів. 

2. Матеріал для контрольних завдань добирається з урахуванням тематики 

соціокультурної змістової лінії чинних програм, рівня підготовки, вікових особливостей та 

пізнавальних інтересів учнів. 

3. Одиниця контролю: діалог, складений двома учнями. 

Обсяг діалогу 

Клас Орієнтовна кількість реплік для двох учнів 

5 5–6 

6 6–7 

7 7–9 

8 9–11 

9 11–13 

10 13–15 

11 15–17 

Примітка. Під час оцінювання діалогу необхідно диференціювати репліки на 

розгорнуті (складаються з двох і більше речень) і нерозгорнуті (виражені одним реченням). 

Якщо репліки розгорнуті, то їх кількість зменшується. До вказаної кількості не 

зараховуються слова, що належать до мовленнєвого етикету (звертання, привітання, 

прощання тощо). 

4. Оцінювання. 

Критерії оцінювання діалогічного мовлення 

Бали Характеристика складених учнями діалогів 

1 
Учень неспроможний підтримувати діалог навіть за наявності зразка, відповідаючи 

на запитання «так» чи «ні» або аналогічними уривчастими реченнями ствердного 

чи заперечного характеру. 

2 
Учень не досягає комунікативної мети або досягає її частково, обмежуючись двома-

трьома малоінформативними репліками, допускаючи значну кількість помилок 

різного характеру. 

3 

Учень бере участь у діалозі за нескладною за змістом мовленнєвою ситуацією, 

додержується елементарних правил поведінки в розмові, загалом досягає 

комунікативної мети, проте допускає відхилення від теми, не враховує належним 

чином ситуацію й мету спілкування; мовлення школяра характеризується 

стереотипністю, недостатньою різноманітністю й потребує істотної корекції тощо. 

Учасник діалогу припускається чималої кількості помилок у мовному оформленні 

реплік. 

4 Учень самостійно складає репліки до діалогу, загалом вправно бере участь у бесіді 

за ситуацією, що містить певну проблему, демонструючи достатній рівень культури 
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мовлення, досягаючи комунікативної мети. Висловлює судження й певною мірою 

аргументує їх за допомогою загальновідомих фактів. У діалозі наявні елементи 

оцінних характеристик, узагальнень, проте допускаються певні недоліки за 

кількома критеріями (2,3,4-ма). 

5 

Учень складає репліки до діалогу відповідно до запропонованої учителем теми для 

обговорення або обраної разом із співрозмовником проблеми, переконливо й 

оригінально аргументує свою позицію, зіставляючи різні погляди на той самий 

предмет, розуміючи можливість інших підходів до обговорюваної проблеми. 

Виявляє повагу до думки іншого, готовність уважно та доброзичливо вислухати 

співрозмовника, даючи можливість висловитися; додержується правил 

мовленнєвого етикету. Структура діалогу, мовне оформлення реплік відповідає 

нормам, проте за одним із критеріїв можливі певні недоліки. 

Мовне оформлення оцінюють орієнтовно, спираючись на досвід учителя і не 

підраховуючи помилок (зважаючи на технічні труднощі фіксації помилок різних типів в 

усному мовленні). 

Примітка. Під мовним оформленням тексту діалогу слід розуміти 

наявність/відсутність порушень лексичних, фразеологічних, граматичних (морфологічних, 

синтаксичних), стилістичних, орфоепічних, акцентологічних, інтонаційних норм української 

літературної мови, а також соціальних норм мовленнєвого етикету. 

Монологічне мовлення 

Говоріння (усні переказ і твір), письмо (письмові переказ і твір) 

1. Перевіряється здатність учня: 

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що розкривається (усно чи письмово); 

б) демонструвати вміння: 

 будувати висловлювання певного обсягу, добираючи та впорядковуючи 

необхідний для реалізації задуму матеріал (епізод із власного життєвого досвіду, прочитаний 

або прослуханий текст, епізод із кінофільму, сприйнятий (побачений чи почутий) твір 

мистецтва, розповідь іншої людини тощо);  

 ураховувати мету спілкування, адресата мовлення; 

 розкривати тему висловлювання; 

 виразно відображати основну думку висловлювання, диференціюючи матеріал 

на головний і другорядний; 

 викладати матеріал логічно, послідовно; 

 використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, 

дотримуючись норм літературної мови; 

 додержуватися єдності стилю;  

в) виявляти своє ставлення до предмета висловлювання, розуміти можливість різних 

тлумачень тієї самої проблеми; 

г) виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема: 

 трансформувати одержану інформацію, відтворюючи її докладно, стисло, 

вибірково, своїми словами, змінюючи форму викладу, стиль тощо відповідно до задуму 

висловлювання; 

 створювати оригінальний текст певного стилю; 

 аргументувати висловлені думки, переконливо спростовувати помилкові 

докази; 

 викладати матеріал виразно, доречно, економно, виявляти багатство лексичних 

і граматичних засобів. 

Організація контролю здійснюється за одним із двох варіантів. Варіант перший: усі 

учні виконують роботу самостійно. Варіант другий: учні складають висловлювання на 

основі диференційованого підходу. 
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Перевірка здатності говорити (усно переказувати чи створювати текст) здійснюється 

індивідуально: учитель пропонує певне завдання (переказати зміст матеріалу докладно, 

стисло, вибірково; самостійно створити висловлювання на відповідну тему) і дає учневі час 

на підготовку.  

Перевірка здатності письмово переказувати та створювати текст здійснюється 

фронтально: учням пропонується переказати текст чи інший матеріал для переказу, 

самостійно прочитаний або прочитаний учителем (за традиційною методикою), чи то 

самостійно написати твір. 

2. Матеріал для контрольного завдання. 

а) П е р е к а з .  П е р е к а з  і з  т в о р ч и м  з а в д а н н я м 

Матеріалом для переказу (усного/письмового) може бути: текст, який читає вчитель, або 

попередньо опрацьований текст; самостійно прочитаний матеріал із газети, журналу, епізод 

кінофільму чи телепередачі, розповідь іншої людини про певні події, народні звичаї тощо. 

Якщо пишеться переказ із творчим завданням, учням пропонується, окрім того, також 

завдання, що передбачає написання творчої роботи, обов’язково пов’язаної зі змістом 

переказу. 

У тому разі, коли матеріал читається безпосередньо перед контрольною роботою, 

обсяг тексту орієнтовно визначається так: 

Клас Кількість слів 

5 90–100 

6 100–125 

7 125–185 

8 185–250 

9 250–300 

10 300–350 

11 350–400 

Обсяг тексту для стислого чи вибіркового переказу має бути у 1,5–2 рази більшим за 

обсяг тексту для докладного переказу. 

Якщо для контрольної роботи використовуються інші джерела, то матеріал добирається 

так, щоб обсяг переказу міг бути в межах пропонованих для певного класу норм. 

Тривалість звучання усного переказу – 3–5 хвилин. 

Обсяг творчого завдання до переказу, виконаного письмово: 

Клас Кількість сторінок 

5 0,3 

6 0,3–0,5 

7 0,5–0,6 

8 0,5–0,6 

9 0,6–0,75 

10 0,75–1,0 

11 1,0–1,5 
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б) Тв і р 

Матеріалом для твору (усного/письмового) можуть бути: тема, сформульована на 

основі попередньо обговореної проблеми, життєвої ситуації, прочитаного та 

проаналізованого художнього твору; а також пропоновані для окремих учнів допоміжні 

матеріали (якщо обирається варіант диференційованого підходу до оцінювання). 

3. Одиниця контролю: усне/письмове висловлювання учнів. 

Обсяг письмового твору, складеного учнем, орієнтовно визначається так: 

Клас Кількість сторінок 

5 0,5–0,75 

6 0,75–1,25 

7 1,25–1,75 

8 1,75–2,0 

9 2,0–2,5 

10 2,5–3,0 

11 3,0–3,5 

4. Оцінювання. 

У монологічному висловлюванні оцінюють його зміст і форму (мовне оформлення). За 

усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку – за зміст, а також якість мовного 

оформлення (орієнтовно, спираючись на досвід учителя і не підраховуючи помилок, 

зважаючи на технічні труднощі фіксації помилок різних типів в усному мовленні).  

За письмове мовлення виставляють також одну оцінку: на основі підрахунку 

допущених недоліків за зміст і помилок за мовне оформлення, ураховуючи їх 

співвідношення.  

Критерії оцінювання усного/ письмового монологічного висловлювання 

Оцінка Зміст виконаної роботи 

Грамотність 

Орфографія і 

пунктуація 

Грамотність 

Лексична, 

граматична, 

стилістична 

«5» 

Учень самостійно будує послідовний, повний (у разі 

переказу – з урахуванням виду переказу) текст, 

ураховує комунікативне завдання, висловлює власну 

думку, зіставляє її з думкою автора або 

однокласників, певним чином аргументує різні 

погляди на проблему.  

Зміст роботи повністю відповідає темі. Фактичні 

помилки відсутні. Зміст викладається послідовно (за 

сформульованим планом або без нього). Робота 

відзначається багатством словникового запасу, 

точністю слововживання, стилістичною єдністю, 

граматичною правильністю та різноманітністю, 

розмаїттям використаних морфологічних категорій і 

синтаксичних конструкцій (з урахуванням обсягу 

вивчених граматичних відомостей та відомостей із 

стилістики). Досягнута стильова єдність і виразність 

тексту. 

За одним із критеріїв може бути допущено недолік. 

1 + 1 негруба 3 



 

15 

«4» 

Учень самостійно будує послідовний, повний (у разі 

переказу – з урахуванням виду переказу), логічно 

викладений текст, ураховує комунікативне завдання, 

висловлює основну думку, добирає лексичні засоби 

(у разі переказу – використовує авторські засоби 

виразності, образності мовлення). Зміст роботи в 

основному відповідає темі, достовірний, однак 

припускається наявність окремих недоліків (до 

чотирьох), наприклад: відхилення від теми, 

порушення послідовності викладу матеріалу, основна 

думка не аргументується тощо. 

2–6 4–7 

«3» 

За обсягом висловлювання наближається до норми, у 

цілому є завершеним, тема значною мірою розкрита, 

але трапляються недоліки за низкою показників (до 

семи), наприклад: характеризується неповнотою й 

поверховістю в розкритті теми; порушенням 

послідовності викладу; не розрізняється основна та 

другорядна інформація; добір слів не завжди вдалий 

(у разі переказу – не використано авторську лексику). 

7–12 8–9 

«2» 

Учень будує лише окремі фрагменти висловлювання, 

за обсягом робота складає менше половини від 

норми; лексика та граматична будова збіднені, 

характеризуються одноманітністю. 

13–16 10–11 

«1» 
Учень будує лише окремі, не пов’язані між собою 

речення; лексика висловлювання дуже бідна. 
17 і більше 11 і більше 

*Окрім того, оцінюючи усне висловлювання, ураховують наявність відхилень від 

орфоепічних норм, правильність інтонування речень; у письмових висловлюваннях – 

наявність: 1) орфографічних та пунктуаційних помилок, які підраховуються сумарно, без 

диференціації (перша позиція); 2) лексичних, граматичних, стилістичних (друга позиція). 

Загальну оцінку за мовне оформлення виводять таким чином: до бала за орфографію та 

пунктуацію додають бал, якого заслуговує робота за кількістю лексичних, граматичних і 

стилістичних помилок; одержана сума ділиться на два. 

Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за 

зміст переказу чи твору, додається кількість балів за мовне оформлення, і їхня сума ділиться 

на два. При цьому, якщо частка не є цілим числом, то вона заокруглюється в бік більшого 

числа. 

III. ЧИТАННЯ 

Читання вголос 

Перевірка читання вголос здійснюється індивідуально в 5–9 класах: учитель дає учневі 

текст, опрацьований на попередніх уроках, деякий час на підготовку і пропонує прочитати 

цей текст перед класом. 

Матеріалом для контрольного завдання є знайомий учневі текст, дібраний відповідно 

до вимог програми для кожного класу; текст добирається з таким розрахунком, щоб час його 

озвучення (за нормативною швидкістю) окремим учнем дорівнював 1–2 хвилинам (для 

читання слід пропонувати невеликі тексти зазначених у програмі стилів, типів і жанрів 

мовлення, відносно завершені уривки творів або порівняно великий текст, розділений на 

частини, які читаються кількома учнями послідовно). 

Одиниця контролю: озвучений учнем текст (швидкість читання у звичайному для 

усного мовлення темпі – 80–120 слів за хвилину). 

При читанні вголос перевіряється здатність учня: 
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а) демонструвати певний рівень розуміння прочитаного; 

б) виявляти вміння читати із достатньою швидкістю, плавно, з гарною дикцією, 

відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм; 

в) виражати за допомогою темпу, тембру, гучності читання особливості змісту, стилю 

тексту, авторський задум; 

г) пристосовувати читання до особливостей слухачів (ступеня підготовки, 

зацікавленості темою тощо). 

Вимоги до оцінювання 

Оцінка Характеристика читання 

1 

Учень читає дуже повільно, не зв’язуючи слова між собою інтонаційно, відділяючи 

одне речення від іншого, припускається значної кількості помилок на заміну, 

перестановку, пропуск (складів, слів); вимовляє в багатьох випадках слова 

відповідно до їх написання, а не до норм вимови; швидкість читання у кілька разів 

нижча від норми. Структурує текст і речення, читає та вимовляє слова, інтонує 

речення із значною кількістю помилок. 

2 

Учень читає дуже повільно, не завжди відділяючи одне речення від іншого; робить 

помилки на заміну, перестановку, пропуск (складів, слів); вимовляє в багатьох 

випадках слова відповідно до їх написання, а не до норм вимови; швидкість 

читання становить приблизно третину від норми. 

3 

Учень читає зі швидкістю, нижчою за норму. В основному правильно інтонує 

речення, але припускає помилки, поділяючи текст на смислові частини, при 

логічному наголошуванні слів, інтонуванні речень тощо. Школяр читає не досить 

плавно і виразно, у його мовленні наявні орфоепічні помилки. 

4 

Учень читає швидко, плавно, в основному правильно інтонуючи речення і 

поділяючи їх на смислові відрізки, додержується логічних наголосів, але не завжди 

пристосовується до особливостей слухацької аудиторії; темп, тембр, гучність 

читання не пов’язані з певним комунікативним завданням. Учень припускається 

певних недоліків (у вираженні авторського задуму, виконанні комунікативного 

завдання, дотриманні норм орфоепії, порушенні дикції). 

5 

Учень читає виразно,плавно, швидко, з гарною дикцією (логічне наголошування 

слів, мелодика речень різної синтаксичної будови). Школяр правильно інтонує 

речення й поділяє їх на смислові відрізки; належним чином відтворює авторський 

задум, емоційне забарвлення, стильові характеристики тексту. Під час читання він 

може припуститися окремих орфоепічних помилок. 

Читання мовчки 

1. Перевіряється здатність учнів: 

а) читати незнайомий текст із належною швидкістю, розуміти й запам’ятовувати після 

одного прочитання:  

 фактичний зміст; 

 причинно-наслідкові зв’язки;  

 тему і основну думку; 

 виражально-зображувальні засоби прочитаного твору; 

б) давати оцінку прочитаному. 

Перевірка вміння читати мовчки здійснюється фронтально за одним із варіантів. 

Варіант перший: учні читають незнайомий текст від початку до кінця (при цьому 

фіксується час, витрачений кожним учнем на читання з метою визначення швидкості). Потім 

учитель пропонує серію запитань. Школярі повинні вислухати кожне запитання, варіанти 

відповідей на нього, вибрати один із них і записати лише його номер поряд із номером 

запитання.  
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Варіант другий: учні одержують видрукувані запитання та варіанти відповідей на них і 

відзначають «галочкою» правильний, на їхню думку, варіант. 

У 5–6 класах учням пропонують 6 запитань за текстом з чотирма варіантами 

відповідей, у 7–11 класах – 12 запитань з чотирма варіантами відповідей.  

Запитання мають торкатися фактичного змісту тексту, його причинно-наслідкових 

зв’язків, окремих мовних особливостей (переносне значення слова, виражальні засоби мови 

тощо), відображених у тексті образів (якщо є), висловлення оцінки прочитаного. 

2. Матеріал для контрольного завдання: незнайомі учням тексти різних стилів, 

типів, жанрів мовлення, що включають монологічне та діалогічне мовлення (відповідно до 

вимог чинних програм для кожного класу). 

Текст добирається таким чином, щоб учні, які мають порівняно високу швидкість 

читання, витрачали на нього не менше 1–2 хвилини часу і були нормально завантажені 

роботою. 

Обсяг текстів 

Клас 
Обсяг тексту для читання мовчки (кількість слів) 

художнього стилю інших стилів 

5 300–350 250–300 

6 350–400 300–350 

7 450–525 350–425 

8 525–625 425–525 

9 625–710 525–575 

10 710–850 575–635 

11 850–900 635–685 

3. Одиниця контролю: відповіді учнів на запитання тестового і творчого характеру, 

складені за текстом, що запропонований для читання, та швидкість читання. 

Швидкість читання мовчки по класах оцінюється із урахуванням таких норм: 

 Клас Швидкість читання мовчки  

(слів за хвилину) 

 5 80–130 

 6 90–160 

 7 100–190 

 8 110–220 

 9 120–230 

 10 140–280 

 11 150–300 

4. Оцінювання.  

Якість читання мовчки перевіряється таким чином: згідно з таблицею «Швидкість 

читання мовчки (кількість слів за хвилину)» учні відповідної паралелі повинні виконати 

завдання репродуктивного характеру: 

(12 завдань по 1 б. = 12 б. – орієнтовно 12 хв.). 

Оцінка «5» виставляється за бездоганно виконану роботу (12 набраних балів), а також 

за наявності 10–11 набраних балів, «4» – за наявності 7–9 набраних балів, «3» – за наявності 

4–6 набраних балів, «2» – за наявності 2–3 набраних балів, «1» – за наявності 1 набраного 

бала чи в разі відсутності правильної відповіді.  
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ІV. ОЦІНЮВАННЯ МОВНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ 

Для контрольної перевірки мовних знань і вмінь використовуються завдання тестового 

характеру, складені на матеріалі слова, сполучення слів, речення, груп пов’язаних між собою 

речень. Одиницею контролю вважаються вибрані учнями правильні варіанти виконання 

завдань тестового характеру та самостійно дібрані приклади. 

Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за зазначену вище роботу учень міг 

одержати від 1 бала (за сумлінну роботу, яка не дала задовільного результату) до 12 балів (за 

бездоганно виконану роботу).  

Отже, оцінка «5» виставляється за бездоганно виконану роботу (12 набраних балів), а 

також за наявності 10–11 набраних балів, «4» – за наявності 7–9 набраних балів, «3» – за 

наявності 4–6 набраних балів, «2» – за наявності 2–3 набраних балів, «1» – за наявності 

1 набраного бала чи в разі відсутності правильної відповіді.  

V. ОЦІНЮВАННЯ ПРАВОПИСНИХ  

(орфографічних і пунктуаційних) УМІНЬ УЧНІВ 

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є 

контрольний текстовий диктант. Матеріалом є текст, доступний для учнів певного класу. 

Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою. 

Обсяг диктанту за класами: 

Клас Кількість слів у тексті 

5 70–80 

6 80–90 

7 90–100 

8 105–125 

9 130–150 

10 155–170 

11 170–180 

Примітка. При визначенні кількості слів у диктанті враховують як самостійні, так і 

службові слова. 

Для контрольних диктантів використовуються тексти, у яких кожне з опрацьованих 

протягом чверті правил орфографії та/чи пунктуації були представлені 3-5 прикладами. 

Текст записується учнем з голосу вчителя.  

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв: 

 орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; виправляються, але 

не враховуються такі орфографічні і пунктуаційні помилки: 

 на правила, які не включені до шкільної програми; 2) на ще не вивчені правила; 3) 

у словах з написаннями, що не перевіряються, над якими не проводилася спеціальна робота; 

4) у передачі так званої авторської пунктуації. 

 повторювані помилки (помилка у тому ж слові, яке повторюється у диктанті 

кілька разів), вважаються однією помилкою; однотипні помилки (на одне й те ж правило), 

але у різних словах вважаються різними помилками; 

 розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до негрубих належать такі: 1) у 

винятках з усіх правил; 2) у написанні великої букви в складних власних найменуваннях; 3) у 

випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з 

прийменниками; 4) у випадках, коли замість одного знака поставлений інший; 5) у випадках, 

що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як....; не що інше, як...; ніхто 

інший не...; ніщо інше не...); 6) у пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або в 

порушенні їх послідовності; 7) у заміні українських букв російськими; 

 п’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї 

помилки. 
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Нормативи оцінювання 

Оцінка Кількість припустимих помилок 

«1» 18 і більше 

«2» 13–17 

«3» 7–12 

«4» 2–6 

«5» 0; 1 + 1 негруба 

Оцінювання усних відповідей учнів з української мови  

Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь і навичок учнів з 

української мови. При оцінюванні відповіді учня потрібно керуватися такими критеріями:  

1) повнота і логіка викладу матеріалу;  

2) ступінь усвідомленості, розуміння вивченого, зв’язок теорії з практикою;  

3) правильність мовленнєвого оформлення. 

Відповідь учня має бути зв’язним, логічно послідовним повідомленням з певної теми, 

виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до конкретних випадків. 

Оцінка «5» ставиться, якщо учень:  

 ґрунтовно й повно викладає науково-теоретичний вивчений матеріал; 

 виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує знання на 

практиці; 

 наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно дібрані;  

 конструктивно вміє відповідати на запитання, креативно підходить до вирішення 

поставлених навчальних завдань; 

 викладає матеріал послідовно й правильно згідно з нормами сучасної літературної 

мови. 

Оцінка «4» ставиться, якщо учень: 

 дає відповідь, що задовольняє ті ж вимоги, що й оцінка «5», але допускає деякі 

помилки, які сам виправляє після зауваження вчителя; 

 припускається поодиноких недоліків у послідовності викладу матеріалу й 

мовленнєвому оформленні; 

 наводить приклади в основному за підручником, не виявляє достатньої 

креативності; 

 конструктивно і творчо підходить до вирішення поставлених навчальних завдань, 

але допускає неточності; 

 викладає матеріал послідовно й правильно згідно з нормами сучасної літературної 

мови, але при цьому допускає незначні помилки. 

Оцінка «3» ставиться, якщо учень: 

 виявляє знання і розуміння основних положень з теми; 

 викладає матеріал не досить повно, уривчасто; 

 при формулюванні правил допускає помилки;  

 не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває труднощі під 

час добору прикладів;  

 викладає матеріал непослідовно і допускає помилки в мовленнєвому оформленні. 

Оцінка «2» ставиться, якщо учень: 

 виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу відповідного розділу; 

 допускає у формулюванні правил помилки, що спотворюють їх зміст, 

непослідовно і невпевнено викладає матеріал; 

 не показує логічного зв’язку теоретичного матеріалу з практичним; 

 має обмежений словниковий запас. 

Оцінка «1» ставиться, якщо учень: 
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 виявляє дуже слабке або повне незнання чи нерозуміння навчального матеріалу; 

 неспроможний підтримувати діалог навіть за наявності зразка, відповідає на 

запитання словами «так» чи «ні» або аналогічними уривчастими реченнями 

ствердного чи заперечного характеру; 

 має обмежений словниковий запас. 

Оцінювання усних відповідей учнів з української літератури 

Оцінка «5». Ставиться учневі, який: 

  виявляє глибокі знання і розуміння тексту твору, вміє пояснити взаємозв’язок 

подій, характери, вчинки героїв і роль художніх засобів у розкритті ідейно- 

естетичного змісту твору;  

 здатний до оригінальних та творчих рішень різноманітних завдань;  

 уміє користуватися теоретико-літературними знаннями та навичками розбору при 

аналізі художнього твору, самостійно оцінювати окремі літературні явища, 

виявляючи власну позицію щодо них;  

 працює з різними джерелами інформації, систематизує та творчо використовує 

дібраний матеріал на підтвердження власного судження;  

 вільно володіє монологічним (діалогічним) літературним мовленням;  

 може допустити незначні помилки різного характеру, які сам же виправляє.  

Оцінка «4». Ставиться учневі, який: 

 дає відповідь, що задовольняє ті ж вимоги, що й оцінка «5», але допускає деякі 

помилки, неточності, які сам виправляє після зауваження вчителя;  

 виявляє знання і розуміння науково-теоретичного матеріалу та художнього тексту 

твору, уміє пояснити взаємозв’язок подій, характери, вчинки героїв і роль 

художніх засобів у розкритті ідейно-естетичного змісту твору, але може 

допускати неточності;  

 під керівництвом учителя або за його зразком виправляє допущені помилки й 

добирає аргументи на підтвердження власного судження;  

 володіє монологічним (діалогічним) літературним мовленням на достатньому 

рівні, допускає окремі лексичні та граматичні помилки.  

Оцінка «3». Ставиться учневі, який: 

 знає і розуміє науково-теоретичний та художній текст не досить повно;  

 розкриває взаємозв’язок основних подій, характери та вчинки героїв поверхово, 

не спираючись на текст твору;  

 відтворює матеріал і наводить приклади з тексту за допомогою вчителя або учнів;  

 має слабкі навички і вміння щодо ідейно-естетичного аналізу художніх творів;  

 допускає помилки різного характеру в змісті відповіді;  

 недостатньо володіє монологічним (діалогічним) літературним мовленням, 

виявляє до деякої міри обмежений словниковий запас.  

Оцінка «2». Ставиться учневі, який: 

 володіє літературним матеріалом на початковому рівні його засвоєння;  

 уміє відтворити або охарактеризувати лише незначну частину науково- 

теоретичного або художнього тексту;  

 не дає самостійного визначення науково-літературного поняття, не знає змісту 

художнього тексту;  

 здійснює аналіз художнього твору дуже поверхово, обмежено надає відповідь;  

 допускає суттєві помилки різного характеру у змісті відповіді, слабо володіє 

монологічним (діалогічним) літературним мовленням, лексика обмежена.  

  



 

21 

Оцінка «1».Ставиться учневі, який:  

 виявляє науково-теоретичні знання та знання змісту художнього твору на 

елементарному рівні, називає лише якийсь окремий літературний факт або явище;  

 не вміє пояснити поведінку і характери героїв, не робить літературознавчого 

аналізу художнього тексту;  

 не володіє теоретико-літературними поняттями;  

 показує низький рівень монологічного (діалогічного) літературного мовлення;  

 має дуже обмежений словниковий запас.  

Контрольні роботи з української мови та літератури 

Обов’язкова контрольна перевірка в 10-11 класах здійснюється фронтально три рази на 

навчальний рік (або 3 рази на два семестри). Форму контролю (тестування, диктант, 

письмовий переказ/ письмовий твір) обирає вчитель. Педагог має право при плануванні 

самостійно розподіляти послідовність проведення тієї чи іншої форми контролю, 

враховуючи те, що одна форма контролю двічі на рік повторюватися не може. Такі форми 

контролю знань, як тестування і твір мають включати в себе мовний і літературний матеріал, 

що надасть можливість учителю перевірити знання учня з української мови та літератури. 

Такі форми контролю, як аудіювання, говоріння, читання (мовчки та вголос) не є 

обов’язковими.  
Програми передбачають читання напам’ять поетичних та уривків з прозаїчних творів, 

перелік яких поданий після програми для 11 класу. 
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III. ПРОГРАМА КУРСУ 

10 клас 

(33 год., 1 год. на тиждень) 

№ 

з\п 

К
іл

-т
ь
 

го
д
и

н
 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

1. 3. ВСТУП   

 1. Функції мови і 

мовлення. 

 

Поняття культури 

мовлення і 

спілкування. 

Спілкування як 

обмін інформацією. 

Особливості усного 

й писемного 

спілкування. 

Конспектування 

висловлювань, що 

сприймаються на 

слух. 

   Учень / учениця: 

 знає функції мови в суспільстві; 

 називає основну функцію мови; 

 виявляє знання структурних одиниць, 

які виконують основну функцію мови; 

 виділяє особливості усного й 

писемного спілкування; 

 конспектує висловлювання, що 

сприймаються на слух. 

 1   Метапредметні 

зв’язки 

Література як 

мистецтво слова.  

 

Огляд літератури 

останньої третини 

ХІХ століття. 

Внесок митців 

слова в 

поглиблення змісту 

і збагачення форм 

літературних творів. 

Розробка нових тем, 

поява нових жанрів. 

ТЛ (теорія 

літератури). 
Принципи аналізу 

поетичних творів. 

Місце 

української 

літератури 

даного періоду 

у світовому й 

загальноєвропе

йському 

контексті. 

 

Учень / учениця: 

 пояснює зв’язок літератури як 

мистецтва слова з провідними 

тенденціями того часу; 

 визначає роль літератури як мистецтва 

слова у житті суспільства; 

 оцінює внесок митців слова в 

поглиблення змісту й збагачення форм 

літературних творів; 

 уміє визначати жанр твору, основну 

думку, проблематику; 

 називає принципи аналізу поетичних 

творів. 
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№ 

з\п 
К

іл
-т

ь
 

го
д

и
н

 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

 1.   Іван Нечуй-

Левицький. 

«Кайдашева 

сім’я» 

 

Життєвий і творчий 

шлях письменника. 

«Кайдашева 

сім’я» – зразок 

реалістичної 

соціально-побутової 

повісті. Суспільні 

процеси в 

тогочасному селі, 

розпад 

патріархальних 

норм родинного 

життя під тиском 

пореформених 

обставин. 

Зосередження уваги 

письменника на 

сім’ї як осередку 

суспільства. 

Змалювання буднів 

родини Кайдашів. 

ТЛ (теорія 

літератури). 

Соціально-побутова 

повість; 

поглиблення 

поняття про 

реалізм; засоби 

змалювання 

комічного. 

Одвічна 

проблема 

батьків та дітей. 

 

Учень / учениця: 

 знає біографію письменника; 

 називає основні твори письменника; 

 ознайомлений із змістом твору; 

 аналізує суспільні процеси в 

тогочасному селі; 

  коментує основну проблему;  

 висловлює власну точку зору щодо 

проблематики твору; 

 виокремлює засоби комічного у творі, 

пояснює їхню роль. 

2. 4. ПОГЛИБЛЕННЯ і 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 

НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З 
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№ 

з\п 
К

іл
-т

ь
 

го
д

и
н

 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

ОРФОЕПІЇ, ФОНЕТИКИ, 

СТИЛІСТИКИ 

 1. Рівні мовної 

системи. Норми 

літературної мови. 

Види норм 

української 

літературної мови. 

Дотримання норм 

літературної мови. 

Основні норми 

української 

літературної 

вимови.  

Спілкування . 

Мовленнєва 

діяльність. 

   Учень / учениця: 

 називає рівні мовної системи; 

 знає види норм української 

літературної мови; 

  дотримується норм літературної 

мови; 

 володіє основними вимогами до 

культури мовлення; 

 оперує поняттям «мовленнєва 

ситуація»; 

 розрізняє усне та писемне, контактне й 

дистанційне, вербальне й невербальне 

спілкування; 

 розуміє роль міміки й жестів у процесі 

комунікації. 

 1. Метапредметні 

зв’язки 

Функціонування в 

тексті основних 

одиниць мови. 

Стилістичні засоби 

фонетики. 

 

Робота з 

текстом. Іван 

Нечуй-Левицький. 

«Кайдашева 

сім’я». 

Дотримання норм 

літературної вимови 

під час читання 

тексту, розігрування 

діалогів. Специфіка 

діалогічного 

мовлення. 

Комунікативна 

ситуація та її 

компоненти. 

Розгорнуте 

повідомлення за 

попередньо 

складеним 

конспектом щодо 

своєрідності 

Матеріальне й 

духовне. 

Загальнолюдськ

і духовні 

цінності. 

Учень / учениця: 

 знає основні ознаки художнього 

стилю мовлення; 

  дотримується норм літературної 

вимови під час читання тексту, 

розігрування діалогів; 

 готує розгорнуте повідомлення на 

задану тему; 

 складає конспект, за яким доповідає 

про своєрідність розгортання сюжету 

повісті; автора у творі; майстерність 

описів та діалогів, багатство мови. 
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№ 

з\п 
К

іл
-т

ь
 

го
д

и
н

 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

розгортання сюжету 

повісті; автора у 

творі; майстерності 

описів та діалогів, 
багатства мови твору 

 

 1. Складні випадки 

правопису 

ненаголошених 

голосних, м’якого 

знака, апострофа. 

Ненаголошені 

голосні. М’який 

знак. Апостроф. 

   Учень / учениця: 

 користується правилами щодо 

написання ненаголошених голосних; 

 застосовує на письмі правила 

вживання м’якого знака; 

 знає правила вживання апострофа, 

користується ними; 

 демонструє власні уміння на письмі. 

 1.   Колоритні 

людські 

характери в 

повісті І. Нечуя-

Левицького 

«Кайдашева 

сім’я» 

Образи твору. 

Значення картин 

побуту для 

розуміння 

характерів героїв. 

Автор у творі. 

Індивідуалізм 

егоїстичних 

натур, що 

спричинив 

духовну 

роз’єднаність 

членів сім’ї. 

Учень / учениця: 

 аналізує твір; 

 характеризує образи персонажів; 

 називає засоби їхнього зображення; 

 уміє порівнювати образи дійових осіб, 

пояснювати авторську позицію;  

 визначає значення картин побуту для 

розуміння характерів героїв; 

 показує роль автора у творі. 

3. 5. ПОГЛИБЛЕННЯ і 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 

НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З 

БУДОВИ СЛОВА, СЛОВОТВОРУ, 

СТИЛІСТИКИ 

  

 1. Морфологічна 

будова слова. 

Творення слів. 

Будова слова. 

Основа слова. 

Закінчення. 

Способи 

словотворення. 

   Учень / учениця: 

 знає морфологічну будову слова; 

 розповідає про значущі частини слова; 

 виділяє твірну основу; 

 визначає способи словотворення;  
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№ 

з\п 
К

іл
-т

ь
 

го
д

и
н

 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

Основні 

орфограми у 

префіксах, 

коренях, суфіксах. 

Абревіатури. 

 знає основні орфограми, застосовує 

знання на практиці; 

 розуміє абревіатури. 

 1.   Панас Мирний. 

«Хіба ревуть 

воли, як ясла 

повні?» 

 

Життєвий і 

творчий шлях 

письменника. 

Тематична та 

жанрова 

різноманітність 

творчості. 

Роман «Хіба 

ревуть воли, як 

ясла повні?» 

Перший 

соціально-

психологічний 

роман в 

українській 

літературі. Історія 

написання. 

Джерела твору, 

проблематика. 

Своєрідність 

композиції. 

Майстерність 

письменника у 

відтворенні картин 

народного життя. 

Межа між 

злочином і 

боротьбою за 

справедливість. 

Учень / учениця: 

 знає біографію письменника; 

 називає основні твори письменника; 

 ознайомлений із змістом твору; 

 аналізує суспільні процеси в 

тогочасному селі; 

  коментує основну проблему;  

 висловлює власну точку зору щодо 

проблематики твору; 

 ознайомлений з історією написання 

твору; 

 розуміє, у чому виявляється 

своєрідність композиції; 

 підкреслює майстерність письменника 

у відтворенні картин народного життя. 

 1. Стилістичні 

особливості 

значущих частин 

Значення 

префіксів і 

суфіксів для 

   Учень / учениця: 

 визначає орфограми в значущих 

частинах слова; 
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№ 

з\п 
К

іл
-т

ь
 

го
д

и
н

 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

слова. Стилістичні 

засоби словотвору.  

надання 

стилістичного 

забарвлення 

словам та 

висловлюванням. 

Стилістичні 

функції складних 

слів. 

 називає способи творення слів, 

стилістичні засоби словотвору; 

 розуміє стилістичні функції складних 

слів. 

 1. Метапредметні 

зв’язки 

Текст як об’єкт 

лінгвістичного 

вивчення.  

Основні категорії 

тексту (цілісність, 

членованість, 

зв’язність, 

завершеність). 

Складне 

синтаксичне ціле як 

одиниця 

членованості 

тексту. Стилістичне 

використання 

засобів словотвору 

у тексті. 

Стилістичне 

словотворення. 

Робота з 

текстом. Панас 

Мирний «Хіба 

ревуть воли, як 

ясла повні?» 

  Учень / учениця: 

 працює з текстом; 

 знаходить ССЦ; 

 знаходить у тексті стилістично 

забарвлені слова; 

 визначає в них значущі частини слова; 

 розуміє особливості художньої 

майстерності роману, роль стилістично 

забарвлених слів. 

 

 1.   Образи героїв 

твору Панаса 

Мирного «Хіба 

ревуть воли, як 

ясла повні?» 

 

Образ Чіпки 

Варениченка. 

Образи Грицька й 

Максима. Жіночі 

образи, їх ідейна 

навантаженість, 

засоби 

індивідуалізації. 

Образи 

представників 

Взаємини між 

юнаком і 

дівчиною. 

Народна 

мораль. 

Учень / учениця: 

 аналізує твір; 

 характеризує героїв твору; 

 дає власну оцінку їх учинкам; 

 складає порівняльні таблиці до 

образів; 

 вирізняє типове й екстремальне в долі 

героя; 

 знає визначення поняття «соціально-

психологічний роман»; 
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№ 

з\п 
К

іл
-т

ь
 

го
д

и
н

 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

земства, 

чиновників. 

Типове й 

екстремальне у 

долі героя.  

ТЛ (теорія 

літератури). 

Соціально-

психологічний 

роман. 

 знаходить риси соціально-

психологічного роману в даному. 

 

4. 8. ПОГЛИБЛЕННЯ і 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 

НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З 

ЛЕКСИКИ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, 

СТИЛІСТИКИ 

  

 1. Лексика 

української мови 

за походженням. 

Зміни в лексичній 

системі 

української мови. 

Словники й 

довідкова 

література. 

Електронні 

словники. 

 

Зміни лексики. 

Ступінь 

уживаності слів. 

Застаріла лексика. 

Стилістичні 

особливості. 

Загальномовні 

неологізми. 

Стилістичні 

особливості. 

Авторські 

неологізми. Види й 

типи словників. 

Користування 

довідковою 

літературою, 

словниками. 

Укладання 

  Роль Інтернету 

в мовній і 

мовленнєвій 

освіті. 

Учень / учениця: 

 доречно використовує в мовленні 

лексичні одиниці; 

 знає зміни в лексичній системі 

української мови; 

 вміє визначати лексику за ступенем 

уживаності; 

 розрізняє лексичний склад мови за 

походженням; 

 знає, що таке «авторські неологізми»; 

 розрізняє види й типи словників; 

 демонструє вміння користуватися 

довідковою літературою; 

 практикується в складанні словничків. 
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№ 

з\п 
К

іл
-т

ь
 

го
д

и
н

 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

термінологічних 

словничків. 

 1.   Іван Карпенко-

Карий. Комедія 

«Мартин 

Боруля».  

 

Життєвий і творчий 

шлях драматурга. 

Сценічна історія 

комедії «Мартин 

Боруля». 

Дворянство як міф 

про краще життя. 

Психологічна 

переконливість 

розкриття образу 

Мартина Борулі. 

ТЛ (теорія 

літератури). «Театр 

корифеїв», 

поглиблення 

поняття про жанри 

драматичного 

твору. 

Підміна 

особистісних 

етичних 

цінностей 

(чесності, 

порядності, 

працелюбства) 

становою 

приналежністю. 

Учень / учениця: 

 знає основні віхи життєвого і творчого 

шляху драматурга; 

 ознайомлений із історією написання 

п’єси; 

 володіє змістом п’єси; 

 читає уривки з п’єси, у тому числі за 

ролями; 

 характеризує образи дійових осіб, у 

тому числі головного героя; 

 визначає основний конфлікт твору; 

 обізнаний з поняттями «театр 

корифеїв», «жанри драматичного 

твору». 

 1.  Мова твору. 

Лексичні засоби 

гумору в мові 

української 

драматургії.  

Метапредметні 

зв’язки 

Жанрові й 

стильові 

особливості 

драматичного 

твору.  

Робота з 

текстом. Іван 

Карпенко-Карий 

«Мартин Боруля».  

Жанр. Стильові 

особливості. 

Композиція. 

Символічні 

образи. Художні 

засоби виразності. 

 Учень / учениця: 

 визначає жанрово-стильові 

особливості драматичного твору; 

 знає композицію п’єси; 

 характеризує мовні особливості 

комедії; 

 називає лексичні засоби гумору; 

 пояснює значення символічних 

образів; 

 визначає художні засоби виразності у 

творі. 

 1. Професійна 

лексика. Терміни. 

Терміни. 

Професійні слова. 
  Етика 

професійного 
Учень / учениця: 

 доречно використовує в мовленні 
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№ 

з\п 
К

іл
-т

ь
 

го
д

и
н

 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

Роль фразеологізмів 

у професійному 

мовленні.  

спілкування. професійні слова, терміни; 

 знаходить у текстах терміни й 

професійні слова; 

 розуміє роль фразеологізмів у 

професійному мовленні; 

 володіє етикою професійного 

спілкування. 

 1.   Іван Франко. 

«Сікстинська 

Мадонна», «Ой 

ти, дівчино, з 

горіха зерня», 

«Чого являєшся 

мені у сні?, 

«Легенда про 

вічне життя». 

Життєвий і творчий 

шлях поета. Основні 

поетичні збірки. 

Основні праці 

І. Франка. 

Перекладацька 

діяльність. Франко і 

світова література. 

Сонет «Сікстинська 

Мадонна» - шедевр 

світової літератури. 

Образ ліричного 

героя. Утвердження 

краси й духовності 

Мадонни. 

Поетична збірка 

«Зів’яле листя». 

Місце любовної теми 

у творчості Івана 

Франка. Життєві 

імпульси появи 

творів 

(автобіографічність)

Щирока емоційна 

гама почуттів 
ліричного героя. 

«Легенда про вічне 

життя». Шлях до 

Багатовимірніст

ь і динаміка 

Рафаелевого 

образу 

Мадонни. 

Загальнолюдськ

ий смисл 

образу матері. 

Утвердження 

невмирущості 

людських 

почуттів, ідеалу 

кохання. 

Учень / учениця: 

 знає біографію митця; 

 уміє окреслити основні сфери його 

багатогранної діяльності; 

 називає основні книги й праці; 

 аналізує поезії; 

 визначає літературні й фольклорні 

начала; 

 пояснює образи-символи; 

 читає виразно поетичні твори; 

 визначає художні засоби; 

 знає визначення понять «філософська 

поезія», «віршові розміри», «сонет». 
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№ 

з\п 
К

іл
-т

ь
 

го
д

и
н

 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

пізнання ідеї, 

образного судження 

про людину і світ. 

Драматизм людських 

стосунків, роздуми 

про доцільність 

безсмертя людини. 

ТЛ (теорія 

літератури). 

Філософська поезія, 

віршові розміри, 

сонет. 

 1. Метапредметні 

зв’язки 

Стилістичні засоби 

лексикології та 

фразеології 

Групи лексики зі 

стилістичного 

погляду. 

Стилістично 

забарвлена лексика 

(групи (підгрупи)). 

Місце 

багатозначних слів, 

тропів, омонімів, 

синонімів, 

антонімів. 

Діалектизми як 

засіб для 

відображення 

колориту 

описуваної 

місцевості, 

відтворення звичаїв, 

побуту, 

особливостей мови 

населення.  

Робота з 

текстом. 

І. Я. Франко. 

Поезії. Уривки з 

прозових творів. 

Діалектизми у 

творах 

І. Я. Франка. 

Просторічна 

лексика, 

жаргонізми, 

застарілі слова й 

неологізми як 

засоби виразності 

у текстах. 

 Учень / учениця: 

 знає, яка лексика називається 

стилістично забарвленою; 

 визначає стилістичні функції 

лексичних і фразеологічних одиниць; 

 усвідомлює, що таке багатозначність; 

 розуміє особливе місце в лексичній 

стилістиці багатозначних слів, омонімів, 

синонімів, антонімів; 

 називає засоби виразності в художніх 

текстах; 

 розрізняє стилістично нейтральну і 

забарвлену лексику; 

 демонструє навички аналізу художніх 

творів. 
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№ 

з\п 
К

іл
-т

ь
 

го
д

и
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 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

 1.   Іван Франко. 

«Мойсей». 

 

Філософська поема 

«Мойсей» – видатне 

явище української 

літератури доби 

модернізму. 

Джерела сюжету 

поеми. Жанрова 

своєрідність поеми. 

Сюжетно-

композиційна 

організація поеми. 

Неоромантична 

поетика. 

ТЛ (теорія 

літератури). 

Терцина. 

Доля пророка, 

не признаного 

своїм народом. 

Учень / учениця: 

 знає зміст філософської поеми 

«Мойсей»; 

 уміє з’ясувати основну сюжетну лінію 

твору; 

 визначає найнапруженіші фрагменти; 

 розкриває алегоричність образу 

Мойсея, передає зміст його сумнівів; 

 пояснює використання біблійних 

мотивів і образів, умовність художнього 

світу легенд і притч; 

 розуміє поняття «терцина»; 

 висловлює власні думки. 

 1. Метапредметні 

зв’язки 

Розгорнуте 

повідомлення в 

науковому, 

публіцистичному 

стилях за 

попередньо 

складеним планом, 

тезами, 

конспектом. 

Особливості 

повідомлення. 

Вимоги до 

повідомлення в 

науковому, 

публіцистичному 

стилях. Складання 

плану. Робота зі 

словниками, 

довідниками, з 

Інтернет-ресурсами. 
Складання тез, 

конспекту. 

Робота з 

текстом. 
І. Я. Франко. 

Поезії. Драма 

«Украдене щастя». 

Філософська 

поема «Мойсей». 

Підготовка 

повідомлення за 

темами, що 

стосуються 

творчості 

І.Я.Франка. 

 

Мистецтво 

спілкування. 

Мистецтво 

критики. 

Учень / учениця: 

 знає особливості повідомлення в 

науковому, публіцистичному стилях; 

 уміє складати план; 

 працює з довідковою літературою, у 

мережі Інтернет з метою пошуку 

інформації; 

 демонструє навички щодо складання 

тез, конспектування; 

 готує повідомлення за однією з даних 

учителем тем; 
 проявляє ключові компетенції, 

метапредметні уміння. 

5. 5. ПОГЛИБЛЕННЯ і 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 

НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З 

МОРФОЛОГІЇ, СТИЛІСТИКИ 
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№ 

з\п 
К

іл
-т

ь
 

го
д

и
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 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

 1. Система частин 

мови. Рід 

іменників. Назви 

осіб за професією, 

посадою тощо. 

Частини мови. 

Перехід однієї 

частини мови в 

іншу. Роль частин 

мови. Рід 

відмінюваних 

іменників. Рід 

невідмінюваних 

іменників. Назви 

осіб за професією, 

посадою, званням. 

Стилістичні 

особливості 

вживання 

іменників 

чоловічого та 

жіночого роду. 

Стилістичні 

особливості 

вживання 

розмовно-

просторічних назв.  

   Учень / учениця: 

 знає стилістичні засоби морфології; 

 доречно використовує в мовленні різні 

частини мови; 

 визначає й комунікативно доцільно 

вживає в мовленні стилістичні 

можливості частин мови. 

 1.   Іван Франко. 

«Украдене 

щастя». 

 

«Украдене 

щастя» – драма 

людських 

стосунків. 

Жанрова 

своєрідність. 

Сюжетно-

композиційна 

своєрідність 

драми. 

Проблематика 

Культура 

загальнолюдськ

их сімейних 

взаємин. 

Учень / учениця: 

 знає зміст драми; 

 визначає жанрову своєрідність драми; 

 називає проблематику твору; 

 розуміє художню своєрідність образів; 

 визначає основний морально-етичний 

пафос драми; 

 висловлює власну оцінку твору. 
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№ 

з\п 
К

іл
-т
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го
д

и
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 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

твору. Художня 

своєрідність 

образів. 

Змалювання 

трагедії 

особистого життя 

головних 

персонажів. 

ТЛ (теорія 

літератури). 

Драма. 

 1. Метапредметні 

зв’язки 

Стилістичні засоби 

морфології. 

Форми (у межах 

різних частин 

мови), що мають 

стилістичну 

потужність. 

Частотність 

уживання різних 

частин мови в 

різних стилях. 

Робота з 

текстом. 

І. Я. Франко. 

«Украдене щастя». 

Лексичні 

діалектизми, 

виражені 

іменниками, 

дієсловами, 

прикметниками, 

вигуками тощо, як 

важливий 

художній засіб у 

драматичних 

творах Івана 

Яковича Франка. 

 Учень / учениця: 

 знає стилістичні засоби морфології; 

 називає форми, що мають стилістичну 

потужність; 

 аналізує частотність уживання різних 

частин мови в різних стилях; 

 працює з текстом; 

 визначає роль лексичних діалектизмів, 

виражених різними частинами мови, для 

передачі особливостей певного регіону; 

 знаходить діалектизми в тексті, 

визначає, якою частиною мови вони 

виражені; складає словничок.  

 1. Варіанти 

відмінкових форм. 

Кличний відмінок 

іменника. 

 

Паралельні 

відмінкові форми 

іменників, 

прикметників, 

займенників, 

числівників. 

Функціонування 

форми кличного 

відмінка в різних 

  Культура 

мовлення. 
Учень / учениця: 

 знає стилістичні засоби морфології; 

 доречно використовує в мовленні різні 

частини мови; 

 визначає й комунікативно доцільно 

вживає в мовленні стилістичні 

можливості різних частин мови; 

 дотримується норм літературної мови. 



 

 

3
5 

№ 

з\п 
К

іл
-т

ь
 

го
д

и
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 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

стилях мовлення.. 

 1.   Борис Грінченко. 

«Каторжна». 

 

Життя і 

різножанрова 

творчість. 

Багатогранність 

діяльності. 

Оповідання 

«Каторжна». 

Психологізм 

твору. 

Утвердження 

прагнення 

людини до 

любові, добра. 

Учень / учениця: 

 знає біографію та творчий шлях 

письменника; 

 володіє змістом оповідання; 

 аналізує твір; 

 називає чинники формування 

характеру героїні; 

 висловлює власні думки щодо 

неординарного вчинку головної героїні 

під час пожежі; 

 усвідомлює неприйняття зла, 

жорстокості, помсти у стосунках людей, 

переваги співчуття, доброзичливості, 

уваги до ближнього як необхідних 

моментів гарного спілкування. 

6. 8. ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ 

ПРАКТИКУМ 

  

 1. Повторення. 

Основні 

орфограми та 

пунктограми 

української мови.  

Повторення. 

Основні 

орфограми та 

пунктограми 

української мови. 

Виконання вправ. 

   Учень / учениця: 

 знає основні орфограми; 

 знає основні пунктограми української 

мови; 

 застосовує знання на практиці; 

 дотримується норм літературної мови; 

 уміє користуватися орфографічним 

словником. 

 1. Метапредметні 

зв’язки 

Читання текстів. 

Використання 

способів 

поглибленого, 

ознайомлюваного, 

Читання мовчки. 

Читання вголос. 

Виділення 

ключових фраз і 

слів у 

прочитаному. 

Визначення 

Робота з 

текстом. 
Михайло 

Коцюбинський. 

«Intermezzo». «Тіні 

забутих предків». 

Читання текстів. 

Використання 

способів 

поглибленого, 

ознайомлюваного, 

швидкого читання, 

читання-

Гармонія між 

людиною та 

світом природи. 

Народні звичаї 

та обряди. 

Учень / учениця: 

 читає тексти; 

 використовує різні способи читання; 

 виконує завдання на основі 

прочитаного тексту; 

 виділяє ключові фрази й слова в 

прочитаному; 
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№ 

з\п 
К

іл
-т

ь
 

го
д
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 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

швидкого читання, 

читання-

сканування. 

 

пізнавальної 

цінності 

прочитаного. 

Аналіз 

використаних 

автором мовних 

засобів. 

сканування.  визначає пізнавальну цінність 

прочитаного; 

 аналізує використані автором мовні 

засоби. 

 1.   Михайло 

Коцюбинський. 

«Intermezzo».  

Життєвий і творчий 

шлях письменника. 

Психологічна 

новела «Intermezzo» 

з жанровими 

ознаками «поезії в 

прозі». 

Автобіографічна 

основа. Проблеми 

душевної 

рівноваги, 

повноцінного 

життя, специфіки 

творчого процесу. 

Психологічно 

переконливе 

розкриття 

внутрішнього стану 

людини. 

Символічні образи, 

ускладнена 

метафора. Поетика 

імпресіонізму. 

ТЛ (теорія 

літератури). 
Поняття 

«імпресіонізм», 

«поезія в прозі». 

Взаємодія 

митця і 

суспільства. 

Учень / учениця: 

 розповідає про життя і творчість 

письменника; 

 знає зміст психологічної новели 

«Intermezzo»; 

 описує душевний стан героя, 

формулює тему та основну думку 

новели; 

 характеризує специфіку жанру; 

 оцінює красу й багатство мови твору; 

 розповідає пр. свої враження від 

прочитаного твору. 
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№ 

з\п 
К
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 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

 1 Письмовий 

переказ тексту із 

творчим 

завданням. 

Вимоги до усних і 

письмових 

переказів. Творче 

завдання. 

Редагування. 

Типові помилки, 

на які треба 

звернути увагу під 

час редагування. 

   Учень / учениця: 

 знає вимоги до усних і письмових 

переказів; 

 розуміє особливості письмового 

переказу із творчим завданням; 

 уміє редагувати текст; 

 звертає увагу на типові помилки при 

редагуванні. 

 1.   Михайло 

Коцюбинський. 

«Тіні забутих 

предків». 

Повість «Тіні 

забутих предків». 

Уславлення 

світлого, здорового 

життя, яке 

перебуває в 

постійній гармонії з 

природою. Трагічна 

доля Івана й 

Марічки як 

наслідок 

суперечності між 

мрією та дійсністю. 

Фольклорне тло 

твору. Образи й 

символи твору. 

Образи Івана та 

Марічки як втілення 

романтичної ідеї 

незнищенності 

кохання. 

Особливості жанру 

твору. 

 

Незнищенність 

кохання. 

Взаємозв’язок 

поколінь. 

Учень / учениця: 

 висвітлює життєву і фольклорну 

основу повісті; 

 пояснює, чому автор дав своєму твору 

таку назву; 

 обґрунтовує доцільність опису 

світогляду персонажів, їх життя, 

вірувань; 

 аналізує вчинки героїв; 

 з’ясовує місце повісті у творчості 

М. Коцюбинського.  
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№ 

з\п 
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 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

 1. Метапредметні 

зв’язки 

Нарис про людину. 

Основні ознаки 

публіцистичного 

стилю. Стаття як 

жанр 

публіцистичного 

стилю. 

Нарис. Особливості 

нарису. Нарис про 

людину. Вимоги до 

нарису. 

Робота з текстом. 
Біографії Лесі 

Українки, Ольги 

Кобилянської, 

Миколи Вороного, 

Олександра Олеся. 

Поглиблення 

біографічних 

відомостей про 

письменників. 

Написання нарису 

про одного з 

письменників.  

Багатогранність і 

творча суть 

особистості. 

Учень / учениця: 

 знає основні ознаки публіцистичного 

стилю; 

 уміє писати нарис; 

 ознайомлений з біографіями Лесі 

Українки, Ольги Кобилянської, Миколи 

Вороного, Олександра Олеся; 

 розуміє, чому ці особистості, 

життєвий і творчий шлях заслуговують 

на увагу; 

 пише нарис про одного з 

письменників; 

 зачитує нарис з метою обміну 

інформацією та взаємонавчання. 

 1.   Леся Українка. 

«Лісова пісня». 

Драма-феєрія 

«Лісова пісня». 

Фольклорно-

міфологічна основа 

сюжету. 

Символічність 

образів Мавки і 

дядька Лева – 

уособлення 

духовності і краси. 

Мати Лукаша й 

Килина – антиподи 

головній героїні 

Мавці. Симбіоз 

високої духовності і 

буденного 

прагматизму в образі 

Лукаша. Природа і 

людина у творі. 

Почуття кохання 

Зовнішня і 

внутрішня краса 

людини.  

Шляхи до 

життєвої 

гармонії. 

Учень / учениця: 

 розуміє і обґрунтовує, чому Леся 

Українка назвала «Лісову пісню» 

драмою-феєрією; 

 з’ясовує джерела «Лісової пісні»; 

 називає сюжетну структуру драми; 

 характеризує образи дійових осіб; 

 висвітлює конфлікт між героями; 

 оцінює значення картин природи в 

п’єсі; 

 робить власні висновки. 
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№ 

з\п 
К
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 Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія Соціокультурн

а змістова 

лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

Мавки й Лукаша як 

розквіт творчих сил 

людини. Художні 

особливості драми-

феєрії.  

ТЛ (теорія 

літератури). Драма-

феєрія. 

 1. Метапредметні 

зв’язки 

Засоби мовної 

виразності в 

поетичних творах. 

Тропи як спеціальні 

засоби образності 

мови. Поетичний 

синтаксис. Риторичні 

фігури. 

Афористичність 

мови. Роль звукових 

і зорових художніх 

деталей. Рівні 

лінгвістичного 

аналізу поетичного 

тексту (верхній –

ідейно-образний, 

семантичний: ідеї та 

емоції; образи та 

мотиви (потенційно 

кожний іменник – це 

образ, кожне 

дієслово – це мотив; 

середній – 

стилістичний: 

лексика, синтаксис; 

нижній – 

фонетичний, 

звуковий: метрика та 
ритміка; власне 

фоніка, звукопис). 

Робота з текстом. 
Леся Українка 

Contra spem spero», 

«Стояла я і слухала 

весну», «Уста 

говорять: «Він 

навіки згинув!». 

Микола Вороний 

«Блакитна Панна». 

Олександр Олесь 

(О. Кандиба) 

«З журбою радість 

обнялась», «Чари 

ночі». 

Аналіз поетичних 

творів. 

«Поезія – це 

завжди 

неповторність…

» 

Учень / учениця: 

 знає засоби мовної виразності; 

 називає художні засоби у поезіях; 

 розуміє, що таке афористичність мови; 

 визначає роль звукових і зорових 

художніх деталей; 

 ознайомлений з рівнями 

лінгвістичного аналізу поетичного 

тексту; 

 під керівництвом учителя виконує 

лінгвістичний аналіз поетичних творів; 

 дає тлумачення поняття «символізм». 
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(33 год., 1 год. на тиждень) 
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

1. 3. ВСТУП. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ  

 1. Поняття 

комунікації. 

Міжкультурна 

комунікація. 

Модель комунікації. 

Комунікабельність 

як риса характеру 

людини. 

Комунікативні 

помилки. Поняття 

міжкультурної 

комунікації. 

Універсальне в 

комунікації. 

Символи в 

міжмовній 

комунікації. 

  Культура 

спілкування. 

Культура 

мовлення. 

Учень / учениця: 

 знає поняття «комунікація»; 

 володіє поняття кодами комунікації,  

 дотримується вимог культури 

мовлення з метою ефективної 

комунікації; 

 прагне бути комунікабельним; 

 знає особливості міжкультурної 

комунікації, ураховує їх під час 

спілкування; 

 уникає й виправляє комунікативні 

помилки під час спілкування; 

 розуміє поняття міжкультурної 

комунікації; 

 володіє навичками обміну 

інформацією за допомогою символів. 

 1   Літературний 

процес першої 

половини ХХ 

століття 

(загальний огляд) 

Розвиток 

української 

літератури на 

новому 

історичному етапі 

(1900–1930 рр.). 

Успадкування й 

розвиток традицій 

літератури 

попередніх епох. 

Різноманітність 

літературних течій 

Література як 

вид мистецтва. 

 

Учень / учениця: 

 знає умови розвитку літератури 

першої половини ХХ століття; 

 розуміє роль традицій попередніх 

епох у формуванні літератури 

ХХ століття; 

 називає літературні напрямки, течії, 

стилі, які співіснували на початку 

ХХ століття; 

 виявляє основні напрями розвитку 

української літератури (модернізм, 

соціалістичний реалізм, постмодернізм); 
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з\п 
К
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

та угруповань у 

двадцятих роках. 

Співіснування 

різних напрямків, 

течій, стилів 

(реалізм, 

неоромантизм, 

символізм, 

футуризм, 

експресіонізм, 

конструктивізм 

тощо), боротьба 

між ними. 

Особливості 

літературного 

процесу 1940–

1950 рр. Поєднання 

у фронтових поезіях 

традицій реалізму, 

ораторського 

заклику й 

філософського 

роздуму, епічної 

розповіді та високої 

емоційності, 

публіцистичності й 

ліризму. Слабкі 

сторони літератури 

того часу 

(декларативність, 

ілюстративність, 

деяка помпезність 

 називає представників різних 

напрямків, течій, стилів. 
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

тощо). 
ТЛ (теорія 

літератури). 

Модернізм. Реалізм. 

 1. Метапредметні 

зв’язки 

Читання текстів 

різних стилів, типів, 

жанрів мовлення.  

Читання текстів 

різних стилів, типів, 

жанрів мовлення.  

Визначення 

пізнавальної цінності 

прочитаного.  

Робота з текстом. 
Володимир 

Винниченко. 

«Момент». 

Оцінка 

використаних 

автором мовних 

засобів, аналіз 

структури тексту.  

Читання - це 

створення 

власних думок за 

допомогою думок 

інших людей. (М. 

Рубакін) 

Учень / учениця: 

 читає поданий текст, визначає стиль 

написання, тип, жанр мовлення; 

 розрізняє тексти за стилем, типом і 

жанром мовлення; 

 визначає пізнавальну цінність 

прочитаного; 

 оцінює використані автором мовні 

засоби; 

 аналізує структуру тексту; 

 виконує стислий лінгвістичний та 

літературознавчий аналізи тексту. 

2. 9. ПОГЛИБЛЕННЯ І 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 

НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ 

СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І 

СТИЛІСТИКИ 

  

 1. Словосполучення і 

речення. 

Стилістичні 

особливості простих 

і складних речень. 

Словосполучення і 

речення як одиниці 

синтаксису. 

Синтаксичні зв’язки 

в словосполученнях 

і реченнях. 

Особливості 

вживання простих і 

складних речень. 

Синтаксичні 

синоніми та 

   Учень / учениця: 

 знає стилістичні особливості 

синтаксичних одиниць; 

 ознайомлений із синтаксичними 

нормами; 

 уміє аналізувати словосполучення і 

речення з погляду їх структури і 

комунікативного призначення; 

 добирає синтаксичні синоніми. 
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

синтаксичні норми. 

 1.   Поезія. Володимир 

Сосюра. «Як я 

люблю тебе, мій 

краю вугляний», 

«Коли потяг у 

даль загуркоче…», 
«Так ніхто не 

кохав…» 

 

Огляд життя і 

творчості поета-

лірика. Вплив 

символістичних та 

імпресіоністичних 

тенденцій. 

Образ рідного краю 

у творах В. Сосюри. 

Образ ліричного 

героя.  

Заглибленість в 

особисті 

переживання. 

Одухотворене 

сприйняття 

природи, уміння 

відчути 

найпотаємніші 

порухи людської 

душі. Тема величі 

та ніжності 

юнацьких почуттів 

у поезіях. 

ТЛ (теорія 

літератури). 

Поняття про 

ліричного героя. 

Рідний край –

наш спільний 

дім. 

Учень / учениця: 

 розповідає про життєвий і творчий 

шлях поета; 

 знає автобіографічні твори; 

 розкриває провідні мотиви любові до 

рідної землі; 

 з’ясовує вплив літературної традиції 

на становлення Володимира Сосюри як 

поета; 

 виявляє характерні риси інтимної 

лірики Володимира Сосюри; 

 дає визначення поняття «ліричний 

герой». 

 1. Метапредметні 

зв’язки 

Особливості 

вживання в 

Стилістичні 

особливості 

односкладних і 

двоскладних, 

Робота з текстом. 
Павло Тичина. «Ви 

знаєте, як липа 

шелестить…», 

Логічний наголос і 

порядок слів як 

засіб підвищення 

точності та 

Возвеличення 

найкращих 

людських 

почуттів. 

Учень / учениця: 

 знає особливості вживання в мовленні 

та інтонування різних видів простих 

речень; 



 

 

4
4 

№ 

з\п 
К

іл
ьк

іс
т

ь 

го
д
и

н
 

Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

мовленні та 

інтонування різних 

видів простих 

речень. 

повних і неповних, 

ускладнених і 

неускладнених 

речень. Інтонування 

різних видів 

простих речень.  

«Арфами, 

арфами…»,  

«О панно Інно». 

виразності 

мовлення. 

Риторичні 

запитання, виклад 

за допомогою 

запитань і 

відповідей як засіб 

увиразнення 

мовлення. Інверсія в 

художньому творі. 

 виділяє за допомогою логічного 

наголосу і порядку слів найважливіше 

слово в реченні; 

  змінює порядок слів у реченні 

відповідно до нового змісту речень; 

 знаходить у тексті прості речення; 

 розуміє функцію риторичних 

запитань; 

 демонструє навики знаходження 

інверсії, перебудування речень. 

 1. Основні 

пунктограми в 

простому реченні. 

Уживання тире між 

підметом і 

присудком, у 

неповному реченні. 

Виділення на 

письмі однорідних і 

відокремлених 

членів речення, 

вставних 

конструкцій. 

   Учень / учениця: 

 знає основні пунктограми в простому 

реченні; 

 уживає на практиці тире між підметом 

і присудком; 

 ставить у разі потреби тире в 

неповному реченні; 

 використовує на практиці знання 

щодо розстановки розділових знаків при 

однорідних членах речення, 

відокремлених членах речення; 

 відокремлює вставні конструкції. 

 1.   Павло Тичина. 

Життєвий і 

творчий шлях.  

Максим 

Рильський та 

неокласики. 

Життєвий і творчий 

шлях Павла Тичини 

(оглядово). 

Звернення до 

«вічних» тем, 

культура 

віршування, 

потужне ліричне 

«Я» як символ нової 

людини, 

Філософія 

вітаїзму. 
Учень / учениця: 

 знає основні віхи життєвого й 

творчого шляху П. Тичини й 

М. Рильського; 

 називає основні збірки; 

 розвиває навички аналізу поетичних 

творів; 

 виділяє основні мотиви, особливості 

індивідуального стилю; 

 розуміє, у чому полягає суть феномена 
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

життєствердний 

пафос, поєднання 

тенденцій 

символізму, 

неоромантизму, 

експресіонізму, 

імпресіонізму. 

Феномен 

«кларнетизму». 

Збірка «Сонячні 

кларнети». 

Майстерність 

відтворення 

настроїв людини 

через образи 

природи. 

Імпресіоністичні 

тенденції в збірці.  

Інтимна лірика 

П. Тичини. 

Глибина, щирість, 

чистота почуттів 

закоханості, 

вірності, 

сердечності, світлої 

радості. 

Життєвий і творчий 

шлях Максима 

Рильського 

(оглядово). 

М. Рильський та 

неокласики 

«кларнетизму»; 

 прагне до розвитку естетичного смаку, 

культури образного бачення; 

 знає, хто з письменників належав до 

неокласиків; 

 називає їхнє творче кредо; 

 виразно читає поезії; 

 дає визначення понять 

«вітаїстичність», «експресіонізм», 

«кларнетизм», «сонет». 
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

(М. Зеров, М. Драй-

Хмара, 

П. Филипович, 

Ю. Клен). Їхнє 

творче кредо. 

Орієнтація на 

традиції. Структура, 

особливості 

поетичного стилю. 

Поезії «Молюсь і 

вірю», «Солодкий 

світ!», «Яблука 

доспіли…».  

ТЛ (теорія 

літератури). 

Вітаїстичність. 

Експресіонізм. 

Кларнетизм. Сонет. 

 1. Метапредметні 

зв’язки 

Особливості 

вживання в 

мовленні та 

інтонування різних 

видів складних 

речень. 

Стилістичні 

особливості 

складносурядних 

речень. Стилістичні 

особливості 

складнопідрядних 

речень. Стилістичні 

особливості 

безсполучникових 

складних речень. 

Роль інтонації в 

мовленні. Типові 

помилки в побудові 

складних речень. 

Робота з текстом. 

М. Рильський 

«Молюсь і вірю», 

«Яблука 

доспіли…», 

«Шопен». 

Уживання в 

поетичних творах 

складних речень. 

Інтонування різних 

видів складних 

речень у текстах. 

Возвеличення 

краси й 

гармонійності 

світу. 

Учень / учениця: 

 розповідає про стилістичні 

особливості складносурядних, 

складнопідрядних речень; 

 знає стилістичні особливості 

безсполучникових складних речень; 

 визначає роль інтонації в мовленні; 

 знаходить у поезіях складні речення, 

читає їх, правильно інтонуючи; 

 називає зображувально-виражальні 

засоби мови поетичних творів; 

 демонструє багатство мови віршів. 
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

 1. Основні 

пунктограми в 

складному реченні. 

Пунктуаційний 

аналіз. 

Розділові знаки між 

частинами 

складного речення. 

Особливості 

пунктуаційного 

аналізу речення. 

   Учень / учениця: 

 знає основні пунктограми в складному 

реченні; 

 уживає на практиці знання про 

розстановку розділових знаків у 

складних реченнях; 

 розуміє, у яких випадках у складних 

реченнях ставиться крапка з комою; 

 використовує на практиці знання 

щодо вживання двокрапки й тире між 

частинами складного речення; 

 виконує пунктуаційний аналіз 

речення. 

 1.   Проза. Жанрово-

стильове 

розмаїття.  

Степан 

Васильченко. 

«Талант». 

Нові теми, 

проблеми. Зв’язок із 

поезією. 

Різножанровість 

літературних течій 

та угруповань. 

Огляд життя і 

творчості. Повість 

«Талант».  

Зображення життя 

сільської 

інтелігенції. 

Трагічна доля 

талановитих людей 

з народу. 

Проблематика 

повісті. Образи. 

Своєрідність стилю 

і творчого методу 

Соціальний 

конфлікт між 

талановитими 

людьми з народу 

та 

експлуататорами 

Учень / учениця: 

 знає особливості розвитку української 

прози 20-х років, її представників; 

 називає основні літературні течії; 

 розповідає біографію С. Васильченка; 

 визначає своєрідність стилю 

письменника; 

 читає та аналізує твір; 

 демонструє знання понять «повість», 

«соціально-побутова повість». 
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

письменника. 

ТЛ (теорія 

літератури). 

Поглиблення 

поняття про повість. 

Соціально-побутова 

повість. 

 1. Метапредметні 

зв’язки 

Пунктограми в 

реченні з прямою 

мовою та в діалозі. 

Способи цитування. 

Поетична 

пунктуація, її 

походження та 

художні функції. 

Пряма мова. 

Розрізнення прямої 

мови й непрямої 

мови. Перетворення 

прямої мови на 

непряму (й 

навпаки). Спільне й 

відмінне між 

прямою мовою й 

цитатою. 

Особливості 

побудови діалогу.  

Поетична 

пунктуація. 

Робота з текстом. 

Степан 

Васильченко. 

«Талант». Микола 

Хвильовий 

(М. Фітільов). 

«Я (Романтика)». 

Пряма мова, діалоги 

в художніх творах. 

Використання 

цитування як 

виражального 

засобу усного та 

писемного 

мовлення. 

Культура 

мовлення. 
Учень / учениця: 

 знає, які розділові знаки треба ставити 

в реченнях з прямою мовою; 

 володіє навичками перетворення 

речень з прямою мовою на речення з 

непрямою мовою; 

 записує цитати відповідно до вимог; 

 розрізняє пряму мову й цитату; 

 розуміє особливості побудови діалогу, 

його письмового оформлення; 

 знаходить у текстах пряму мову, 

діалоги; 

 записує цитати до зошита, коментує 

розстановку розділових знаків. 

3. 6. ПОГЛИБЛЕННЯ І 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 

НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З 

ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І 

СТИЛІСТИКИ 

  

 1. Текст як 

середовище 

функціонування 

мовних одиниць. 

Види і типи текстів.  

Текст і його ознаки. 

Основні ознаки 

тексту: зв’язність, 

комунікативність, 

членованість, 

інформативність. 

   Учень / учениця: 

 знає визначення поняття «текст»; 

 називає ознаки тексту; розглядає текст 

як середовище функціонування мовних 

одиниць; 

 називає основні ознаки тексту; 
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

Класифікація 

текстів за сферою 

використання, 

метою, 

структурними 

особливостями. 

Види текстів у 

діловому мовленні, 

тексти різних 

стилів, типів і 

жанрів мовлення. 

 членує текст на ССЦ; класифікує 

тексти за сферою використання, метою і 

структурними особливостями; 

 називає різновиди ділових, 

професійних текстів; 

 розрізняє тексти різних стилів, типів і 

жанрів мовлення. 

 1.   Юрій Яновський. 

«Вершники». 

Юрій Яновський. 

«Вершники». 

Життєвий і творчий 

шлях 

Ю. Яновського. 

Багатство змісту, 

досконалість 

художньої форми, 

жанрова 

своєрідність твору 

«Вершники». 

Поєднання в ньому 

реалізму та 

романтизму. Роман 

у новелах, де 

стверджується 

неоромантична 

стилістика. Автор у 

творі.  

Роль роману в 

розвитку 

Родина й рід. 

Духовні 

цінності. 

Учень / учениця: 

 знає життєвий і творчий шлях 

письменника; 

 удосконалює навички читання вголос і 

мовчки; 

 розуміє, що читання може бути 

ознайомлювальним, вивчальним, 

вибірковим; 

 визначає роль роману в розвитку 

літератури; 

 характеризує композицію роману; 

 аналізує новели; 

 дає визначення понять «роман у 

новелах», «художній час і простір», 

«умовність зображення». 
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№ 
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К
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ь 
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

літератури. 

Композиція роману 

«Вершники». 

Новела 

«Дитинство». 

Новела «Шаланда в 

морі». Інші – 

оглядово. 

 

ТЛ (теорія 

літератури).  

Роман у новелах, 

художній час і 

простір, умовність 

зображення. 

 1. Метапредметні 

зв’язки 

Зміст і будова 

тексту. Складне 

синтаксичне ціле. 

 

ССЦ як складова 

частина тексту. 

«Відоме» й «нове» у 

реченнях 

висловлювання. 

Співвіднесеність 

ССЦ і абзаців. 

Робота з текстом. 
Юрій Яновський. 

«Вершники» 

(новели за вибором 

учителя). 

Зміст і будова 

новелістичного 

роману. ССЦ. 

 Учень / учениця: 

 знає що називається складним 

синтаксичним цілим (ССЦ)? 

 розуміє, що називається «відомим» і 

«новим» у реченнях висловлювання; 

 розрізняє поняття «ССЦ» та «абзац»; 

 аналізує визначені тексти. 

 1. Твір на морально-

етичну тему. 

Поняття «мораль» 

та «етика». 

Морально-етичні 

проблеми. Пам’ятка 

«Як підготуватися 

до написання твору 

на морально-етичну 

тему». 

  Мораль та етика. Учень / учениця: 

 знає визначення понять «мораль», 

«етика»; 

 розуміє суть морально-етичних 

проблем; 

 ознайомлений з пам’яткою «Як 

підготуватися до написання твору на 

морально-етичну тему»; 

 складає план; 

 пише твір. 
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

 1.   Остап Вишня 

(Павло Губенко). 

«Моя 

автобіографія», 

«Мисливські 

усмішки». 

Огляд життя і 

творчості 

письменника. 

Могутній і 

рідкісний талант 

гумориста. Велика 

популярність і 

значення його 

усмішок у 1920-ті 

роки. Оптимізм, 

любов до природи, 

людини, м’який 

гумор як риси 

індивідуального 

почерку Остапа 

Вишні.  

«Моя 

автобіографія» 

Гумористична 

розповідь 

письменника про 

свій життєвий 

шлях. 

«Мисливські 

усмішки». 

Майстерне 

змалювання рідної 

природи та заклик 

до її збереження.  

«Сом», «Як варити і 

їсти суп із дикої 

качки». 

Екологія Землі і 

наше майбутнє. 
Учень / учениця: 

 знає основні віхи життєвого і творчого 

шляху письменника; 

 дає загальну характеристику творчому 

доробку письменника; 

  характеризує роль художніх засобів 

(іронія, увага до деталей, уживання 

гіпербол); 

 описує риси характеру, притаманні 

героям гуморесок; 

 висловлює власні почуття з приводу 

прочитаних творів. 
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№ 

з\п 
К
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т

ь 
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д
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

ТЛ (теорія 

літератури). 

Відображення 

дійсності засобами 

комічного. 

Усмішка. 

 1. Метапредметні 

зв’язки 

Мовно-стилістичні 

засоби комічного. 

Мовне вираження 

сміхової культури у 

творчості Остапа 

Вишні. 

Словесні засоби 

творення гумору 

(комічний контраст, 

конотативні власні 

назви, комічні 

метафори, 

порівняння, 

словесні евфемізми, 

комічне 

спотворення 

звукового 

комплексу слова, 

невідповідність 

граматичної форми 

слова, застарілі 

слова, комічні 

неологізми, слова 

професійної 

лексики, діалектні 

слова тощо). 

Робота з текстом. 

Остап Вишня. 

Гуморески (за 

вибором учителя). 

Простота, 

образність, 

яскравий комічний 

колорит, 

експресивність та 

емоційність. 

Пісенні мотиви, 

фразеологізми, 

афоризми, 

приказки, прислів’я 

і каламбури тощо). 

Сміх – дієвий 

метод 

виховання.  

 

Учень / учениця: 

 знає мовно-стилістичні засоби 

комічного; 

 називає словесні засоби творення 

гумору; 

 виконує лінгвістичний аналіз 

тексту; 

 знаходить у тексті мовні засоби, що 

допомагають вираженню сміхової 

культури Остапа Вишні; 

 розуміє значення понять «комічний 

контраст», «конотативні власні 

назви», «евфемізми»; 

 розвиває навики виразного читання, 

переказування тексту 

4. 9. ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ   

 1. Риторика як наука Історія риторики   Мистецтво Учень / учениця: 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimr7D10rXUAhUkQZoKHZfLDfsQFgg_MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ukrlib.com.ua%2Fsochin%2Fprintout.php%3Fid%3D1%26bookid%3D198&usg=AFQjCNGA-hzCynbh8TPAsQxY23Ax35ygfA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimr7D10rXUAhUkQZoKHZfLDfsQFgg_MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ukrlib.com.ua%2Fsochin%2Fprintout.php%3Fid%3D1%26bookid%3D198&usg=AFQjCNGA-hzCynbh8TPAsQxY23Ax35ygfA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimr7D10rXUAhUkQZoKHZfLDfsQFgg_MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ukrlib.com.ua%2Fsochin%2Fprintout.php%3Fid%3D1%26bookid%3D198&usg=AFQjCNGA-hzCynbh8TPAsQxY23Ax35ygfA
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

й мистецтво. 

Розділи риторики..  

(оглядово). Предмет 

і завдання 

риторики. Розділи 

риторики. Загальна 

характеристика 

розділів риторики. 

Етапи ораторської 

діяльності.  

ораторської 

діяльності.  

 дає визначення поняття «риторика», 

«імідж оратора»; 

 визначає предмет і завдання риторики; 

 називає етапи ораторської діяльності; 

 знає, хто такий оратор; 

 розпізнає етапи ораторської 

діяльності; 

 вміє вибудовувати стратегію оратора. 

 1.   Драматургія. 

Розвиток театру. 

Іван Кочерга. 

«Свіччине 

весілля» 

Розвиток 

драматургії (1920–

1930 рр.). 

«Березіль» Леся 

Курбаса. П’єси 

В. Винниченка, 

М. Куліша, 

І. Дніпровського, 

І. Кочерги, 

Я. Мамонтова на 

перетині традицій 

«корифеїв», 

зарубіжної класики 

і модерної 

драматургії. 

Іван Кочерга 

«Свіччине весілля». 

Розповідь про 

письменника. 

Драматургічна 

майстерність автора 

у створенні 

характерів. 

Сценічне втілення. 

Театр – вища 

інстанція для 

вирішення 

життєвих 

питань.( 

О. Герцен). 

Учень / учениця: 

 знає особливості розвитку драматургії 

та театру 1920-х років; 

 уміє орієнтуватися в допоміжних 

матеріалах; 

 проводить аналогії з іншими явищами 

культури; 

 знає та розуміє зміст драматичної 

поеми; 

 визначає та коментує проблеми, 

порушені в поемі; 

 характеризує образи дійових осіб; 

 володіє поняттям «драматична 

поема». 
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

ТЛ (теорія 

літератури). 

Драматична поема. 

 1. Метапредметні 

зв’язки 

Виступ 

публіцистичного 

характеру 

Виступ. 

Особливості 

публіцистичного 

стилю. Секрети 

успішного 

публічного виступу. 

Визначення мети, 

вибір теми. План 

виступу 

публіцистичного 

характеру. 
Структурування 

виступу. 

Робота з текстом. 
Біографії Івана 

Кочерги, Миколи 

Куліша. Творча 

діяльність Леся 

Курбаса. Іван 

Кочерга. «Свіччине 

весілля». 

Підготовка усного 

виступу 

публіцистичного 

характеру за 

темами, що 

стосуються 

драматургії 20-30-х 

років ХХ століття. 

 Учень / учениця: 

 знає особливості виступу 

публіцистичного характеру; 

 володіє секретами успішного 

публічного виступу; 

 визначає тему й мету виступу; 

 складає план виступу 

публіцистичного характеру; 

 готується до усного виступу 

публіцистичного характеру за однією з 

оголошених учителем тем; 

 знає складники виступу; 

 дотримується стратегії оратора під час 

виступу. 

 1 Риторичні вимоги 

до мовця. Імідж 

оратора.  

Риторичні вимоги 

до мовця. Імідж 

оратора.  

Поняття «імідж 

оратора». Риторичні 

вимоги до мовця. 

Вигляд оратора. 

Вихід до слухачів. 

Погляд. Усмішка –

квіт людського 

обличчя. 

Жестикуляція й 

міміка. Промовисті 

жести. Голос. Місце 

промови. 

  Мистецтво 

ораторської 

діяльності. 

Учень / учениця: 

 розуміє зміст поняття «імідж 

оратора»; 

 дотримується риторичних вимог; 

 приділяє увагу зовнішньому вигляду; 

 усвідомлює важливість спостереження 

за аудиторією під час виступу; 

 дотримується культури мовлення; 

 слідкує за власними жестами й 

мімікою; 

 працює над подоланням 

«ораторського страху». 
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

Подолання 

«ораторського 

страху». 

Спостереження за 

аудиторією. 

Культура мовлення. 

 1.   Олександр 

Довженко. 

«Зачарована 

Десна». 

Олександр 

Довженко. 

«Зачарована 

Десна». 

Етапи життєвого й 

творчого шляху 

Олександра 

Довженка. Вплив 

народної творчості, 

трудового оточення 

на розвиток таланту 

і формування 

світоглядних 

переконань 

письменника. 

Поєднання у творах 

О. Довженка 

конкретності 

життєвої правди й 

романтизму, 

реалістичних 

подробиць і 

узагальнено-

символічних 

образів, епічної 

розповіді та 

Філософське 

осмислення 

краси людини і 

краси природи, 

всепроникаючий 

ліризм. 

Учень / учениця: 

 називає етапи життєвого й творчого 

шляху Олександра Довженка; 

 з’ясовує, які події стали 

визначальними для становлення його 

романтичного світовідчуття; 

 аналізує характери героїв твору; 

 пригадує автобіографічні твори інших 

авторів; 

 визначає специфіку кіноповісті 

Олександра Довженка; 

 висловлює власні судження про 

самобутність творчості митця; 

 оперує поняттями «кіноповість», 

«кіноепопея», «кінопоема». 
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

«вогняної 

патетики». 

Режисерська 

майстерність 

О. Довженка. 
«Зачарована Десна». 

Автобіографічний 

характер твору. 

Джерела 

становлення 

особистості 

письменника та його 

таланту. Життя села 

й селян. Поетичне 

відображення 

духовного багатства 

трудівників, їхнього 

морального здоров’я, 

тверезості мислення, 

тонкого гумору, 

безмежної 

терплячості. Образ 

оповідача. Реалізм 

побутових деталей. 

ТЛ (теорія 

літератури). 
Поняття про 

кінодраматургію. 

Синтетичні жанри: 

кіноповість, 

кіноепопея, 
кінопоема. 

 1. Метапредметні Поняття «відгук». Орієнтовний твір Складання відгуку  Учень / учениця: 
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

зв’язки 

Усний відгук про 

твір мистецтва 

(книжку, 

спектакль, 

кінофільм тощо). 

Складники 

відгуку. 

Підготовка до 

складання відгуку. 

Жанрові 

особливості. 

мистецтва. 

О. Довженко. 

«Зачарована 

Десна» ( 

кіноповість; 

кінострічка).  

Іван Кочерга. 

«Свіччине 

весілля» 

(драматична 

поема; кінофільм; 

спектакль). 

Дозволяються інші 

твори мистецтва 

за вибором учнів/ 

учителя. 

про твір 

мистецтва. 

 

 знає поняття «відгук»; 

 називає складники відгуку; 

 обирає твір мистецтва, про який 

складатиме відгук; 

 визначається зі стилем мовлення; 

 розуміє жанрові особливості відгуку; 

 складає тези; 

 складає відгук про твір мистецтва. 

 1. Культура 

ораторського 

мовлення. Основні 

ознаки мовної 

культури 

промовця. 

Правильність 

мовлення оратора. 

Точність і 

логічність 

мовлення. 

Багатство та 

різноманітність 

мовлення. Чистота 

мовлення. 

Доречність 

мовлення. 

Виразність 

мовлення. 

Достатність і 

ясність мовлення. 

  Культура 

мовлення. 
Учень / учениця: 

 знає вимоги до точності, логічності, 

чистоти, виразності, доречності 

мовлення; 

 уміє співвідносити предмети та явища 

реального світу зі словами, які їх 

позначають; 

 створює висловлювання, найбільш 

адекватні предмету мовлення (явищу 

дійсності); 

 користується різними формами 

передачі думки; 

 враховує знання адресата про предмет 

мовлення; 

 корегує власні й чужі тексти; 

 визначає засоби логічності в тексті; 
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№ 

з\п 
К

іл
ьк

іс
т

ь 

го
д
и

н
 

Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

 враховує вимоги логічності, чистоти, 

багатства, виразності мовлення; 

 використовує різні способи розкриття 

теми; 

 окреслює сферу використання 

лексичних засобів мови, правильно їх 

уживає; 

 знаходить і використовує в мовленні 

тропи й стилістичні фігури, синонімічні 

засоби мови; 

 користується словниками; 

 визначає звукові, лексичні, 

синтаксичні засоби мовленнєвої 

виразності; 

 оцінює мовні засоби з погляду 

доречності їх використання; 

 визначає стилістичну забарвленість 

засобів мови й можливості їх 

використання в тексті; 

 уживає в мовленні функціональні та 

експресивні засоби мови з урахуванням 

типу, стилю й жанру висловлювання. 

 1.   Андрій Малишко. 

«Оксана». «Лист 

до гречки». «Важкі 

вітри не випили 

роси…». 

Андрій Малишко. 

«Оксана». «Лист 

до гречки». 

«Важкі вітри не 

випили роси…». 

Огляд життя і 

творчості поета. 

Перевага 

ліричного начала 

над епічним –

Єдність поезії 

та праці, поета і 

народу. 

Учень / учениця: 

 називає етапи життєвого і творчого 

шляху письменника; 

 аналізує специфіку використання 

описів природи як фону почуттів і 

настроїв ліричного героя; 

 характеризує образи, створені поетом; 

 визначає прийоми змалювання епічної 

картини побуту людей праці; 

 висловлює судження про єдність 



 

 

5
9 

№ 

з\п 
К

іл
ьк

іс
т

ь 

го
д
и

н
 

Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

характерна 

особливість його 

творчості.  

«Оксана» (збірка 

«Дружба»). 

Позначеність 

вірша юнацькою 

цнотливістю, 

чаром першого 

кохання і тихим 

смутком розлуки, 

тугою за дорогою 

людиною. 

Своєрідна лірична 

акварель, що 

відбиває «ранок» 

взаємин між 

чоловіком і 

жінкою. 

«Лист до гречки» 

(збірка «Листя на 

світанні»). 

Поетизація 

буденного, 

звичайного. 

Єдність поета й 

природи рідного 

краю. Спогади про 

страшні роки 

голоду та війни. 

Висловлення 

вдячності гречці та 

поезії та праці, поета і народу; 

 

 обізнаний щодо пісенної творчості 

А. Малишка; 

 визначає риси індивідуального стилю 

поета. 
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№ 

з\п 
К

іл
ьк

іс
т

ь 

го
д
и

н
 

Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

батьківській ниві 

за порятунок 

людей у важкій 

скруті. Римо-

ритмічні 

особливості поезії 

(білий вірш). 

«Важкі вітри не 

випили роси…». 

(збірка «Що 

записано мною»). 

Пройняті глибоким 

почуттям пейзажі, 

епічна картина 

вечірнього 

відпочинку 

натомлених людей. 

Піднесений і 

водночас елегійний 

настрій вірша. 

Пісенна творчість 

А. Малишка. 

Багаторічна творча 

співдружність 

А. Малишка та 

композитора 

П. Майбороди. 

ТЛ (теорія 

літератури). 

Жанрові різновиди 

ліричної поезії. 

Білий вірш. 
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№ 

з\п 
К

іл
ьк

іс
т

ь 

го
д
и

н
 

Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

 1. Метапредметні 

зв’язки 

Розгорнуте 

повідомлення в 

науковому та 

публіцистичному 

стилях. 

Поняття 

«повідомлення». 

Особливості 

наукового та 

публіцистичного 

стилів мовлення. 

Підготовка до 

складання 

повідомлення.  

Робота з текстом. 
Біографія 

А. Малишка. Поезії 

(за вибором). 

Складання 

повідомлення (за 

творчістю 

А. Малишка).  

 Учень / учениця: 

 знає поняття «повідомлення»; 

 розуміє особливості наукового та 

публіцистичного стилів мовлення; 

 працює з додатковою літературою; 

 радиться з учителем щодо вибору 

теми повідомлення; 

 готує повідомлення; 

 виступає з повідомленням перед 

публікою; 

 дотримується культури ораторського 

мистецтва. 

5. 6. ПОГЛИБЛЕННЯ І 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 

НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З 

ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ НАУКИ ПРО 

МОВУ. 

  

 1. Фонетика. 

Орфоепія. 

Орфографія. 

Лексикологія. 

Будова слова. 

Морфологія. 

Основні орфограми. 

 

Фонетика. 

Орфоепія. 

Основні поняття 

фонетики. 

Класифікація 

звуків, їх вимова та 

позначення на 

письмі. Склад і 

наголос. 

Чергування звуків і 

спрощення груп 

приголосних. 

Орфографія. 

Складні випадки 

вживання м’якого 

   Учень / учениця: 

 знає основні поняття фонетики, 

орфоепії, орфографії, лексикології, 

морфології; 

 розрізняє поняття «фонетика», 

«орфоепія», «орфографія», 

«лексикологія», «морфологія»; 

 розуміє, чим відрізняється звук від 

букви; 

 демонструє навики виконання 

фонетичного аналізу; 

 використовує теоретичні знання щодо 

чергування й спрощення звуків на 

практиці; 

 правильно ділить слова на склади; 



 

 

6
2 

№ 

з\п 
К

іл
ьк

іс
т

ь 

го
д
и
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

знака, апострофа. 

Написання слів 

іншомовного 

походження. 

Лексична система 

української мови, 

основні лексичні 

поняття. 

Фразеологія. Типи 

словників. 

Основні поняття 

морфології. 

Самостійні 

частини мови, їх 

специфічні ознаки, 

особливості 

відмінювання 

змінних частин 

мови. 

Основні 

орфограми в 

коренях, суфіксах, 

закінченнях. 

Основні 

орфограми в 

частинах мови. 

 відповідно до орфоепічних норм 

вимовляє слова; 

 порівнює вимову слів в українській та 

російській мовах 

 співвідносить предмети та явища 

реального світу зі словами, які їх 

позначають;  

 створює висловлювання, найбільш 

адекватні предмету мовлення; 

 користується різними формами 

передачі думки; 

 володіє знаннями про основні 

орфограми в коренях, суфіксах, 

закінченнях; 

 знає орфограми в частинах мови; 

 корегує власні й чужі висловлювання, 

дотримуючись правил.. 

 1.   Літературний 

процес другої 

половини 

ХХ століття 

(загальний огляд) 

Літературний 

процес другої 

половини 

ХХ століття 

(загальний 

огляд). 

Вибір 

життєвого 

шляху. 

Учень / учениця: 

 знає особливості літературного 

процесу другої половини ХХ століття; 

 характеризує особливості розвитку 

лірики, епосу, драми; 

 ознайомлений з явищем 
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№ 

з\п 
К

іл
ьк

іс
т

ь 

го
д
и
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

Поглиблення й 

урізноманітнення 

художнього 

відтворення світу, 

ускладнених 

відносин 

громадянина й 

суспільства, 

дослідження 

джерел і витоків 

формування 

особистості 

людини, розкриття 

соціального змісту 

загальнолюдських 

цінностей в 

літературі цього 

часу. 

Поезія і проза 

даного періоду. 

Розвиток 

драматургії. 

Ідейно-стильове 

розмаїття, 

тематична і 

формотворча 

новизна. 

ТЛ (теорія 

літератури). 

Роман у віршах. 

 

«шістдесятництва»; 

 підкреслює ідейно-стильове розмаїття 

і формотворчу новизну творів даного 

періоду. 

 1. Метапредметні Поглиблення знань Робота з текстом. Застосування Особистість і Учень / учениця: 
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№ 

з\п 
К

іл
ьк

іс
т

ь 

го
д
и
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

зв’язки 

Дотримання 

найважливіших 

орфоепічних норм 

української 

літературної мови. 

Читання вголос. 

про найважливіші 

орфоепічні норми 

української 

літературної мови. 

В. Симоненко. 

«Я…». «Ти знаєш, 

що ти –людина». 

Ліна Костенко «Хай 

буде легко. 

Дотиком пера...». 

Д. Павличко. «Два 

кольори». 

М. Вінграновський. 

«Сеньйорито акаціє, 

добрий вечір…» 

теоретичних знань і 

практичних умінь 

під час читання 

вголос поетичних 

творів. Виразність 

читання. 

 

суспільство.  дотримується найважливіших 

орфоепічних норм української 

літературної мови; 

 застосовує теоретичні знання і 

практичні уміння під час читання вголос 

поетичних творів; 

 поглиблює знання й уміння з орфоепії. 

 1.   Григір 

Тютюнник. «Три 

зозулі з 

поклоном». 

 

Огляд життя і 

творчості 

письменника. 

Колоритні образи 

людей скромних і 

тихих, з доброю 

душею і чутливим 

серцем. 

«Три зозулі з 

поклоном» –

новела про щиру й 

віддану любов, 

людську чесність і 

порядність. 

ТЛ (теорія 

літератури). 

Поглиблення 

поняття про 

новелу. 

Краса людини 

праці. 
Учень / учениця: 

 розповідає біографію письменника; 

 дає загальну характеристику 

творчості; 

 знає, змалюванню яких образів 

приділяв увагу Григір Тютюнник; 

 читає новелу «Три зозулі з поклоном»; 

 аналізує новелу; 

 знаходить художньо-виражальні 

засоби; 

 поглиблює знання щодо змісту 

поняття «новела». 

 1. Метапредметні 

зв’язки 

Поняття 

«переклад». Усний 

Робота з 

текстом. Олесь 

Переклад уривків 

(за вибором 

 Учень / учениця: 

 розуміє суть перекладу; 
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№ 

з\п 
К
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т

ь 
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д
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Мовна змістова лінія Літературна змістова лінія 

Соціокультурна 

змістова лінія 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 
Тема з української 

мови 

Зміст навчального 

матеріалу 

Тема з української 

літератури 

Зміст навчального 

матеріалу 

Переклад текстів. (послідовний, 

синхронний) і 

письмовий 

переклад. 

Буквальний і 

адекватний 

переклад. Різновиди 

перекладу за 

змістом. 

Особливості 

перекладу текстів 

різних стилів, типів, 

жанрів.  

Типові помилки під 

час перекладу. 

Гончар 

«Знаменосцы» 

(російською)/ 

«Прапороносці» 

(українською). 

 

учителя) з 

російськомовного 

тексту 

українською 

мовою та навпаки. 

Зіставлення 

власного 

перекладу з 

надрукованим. 

Аналіз помилок. 

 знає різновиди перекладів за формою, 

за способом, за змістом; 

 акцентує увагу на особливостях 

перекладу текстів різних стилів, типів, 

жанрів; 

 перекладає запропоновані уривки з 

твору Олеся Гончара «Прапороносці»; 

 порівнює власний переклад з 

надрукованим; 

 аналізує типові помилки, допущені під 

час перекладу. 

 1. Письмовий 

переказ із творчим 

завданням. 

Написання 

переказу із 

творчим 

завданням. 

   Учень / учениця: 

 демонструє набуті навики щодо 

написання переказу із творчим 

завданням; 

 знає порядок написання переказу із 

творчим завданням; 

 застосовує основні правила курсу; 

 володіє знаннями про основні 

орфограми в коренях, суфіксах, 

закінченнях; 

 знає орфограми в частинах мови; 

 уміє складати власне висловлювання; 

 корегує власне висловлювання, 

дотримуючись правил. 
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IV. ТВОРИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ’ЯТЬ 

10 КЛАС 

1. Нечуй-Левицький І. «Кайдашева сім’я» (уривок за вибором учителя). 

2. Франко І. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені у сні?» (1 поезію на 

вибір). 

3. Леся Українка. «Лісова пісня» (останній монолог Мавки). 

4. Леся Українка. «Contra spem spero» або Вороний М. «Блакитна Панна» (1 поезію на 

вибір). 

11 КЛАС 

1. Сосюра В. «Як я люблю тебе, мій краю вугляний», «Коли потяг у даль загуркоче…», «Так 

ніхто на кохав…» (1 поезію на вибір). 

2. Тичина П. «Ви знаєте, як липа шелестить», «О панно Інно» або Рильський М. «Яблука 

доспіли» (1 поезію на вибір). 

3. Довженко О. «Зачарована Десна» (уривок за вибором учителя). 

4. Симоненко В. «Ти знаєш, що ти – людина». 
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