
                                           ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

                                                                   11 клас 

                                                       УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

➢ Електронні підручники 

Українська мова: підручник для 11 класу: https://portfel.info/load/11_klas/ukrajinska_mova/18   

Заболотний О., Заболотний В;  

Пентилюк М., Горошкіна О., Попова Л. 

Українська мова: підручник для 11 класу: Шелехова Г., Бондаренко Н. 

➢ Додаткові джерела інформації 

http://shaganenko.blogspot.com/p/blog-page_7.html Блог учителя української мови та літератури 

Шаганенко Альони Василівни  

 

http://schoollib.com.ua/dovidnyk_shkolyara/ukr_lang/index.html Шкільна бібліотека 

 

 

 

 

 І СЕМЕСТР 

№ 

п\п 

Зміст навчального матеріалу Джерела інформації  

Тематична контрольна робота №1 

1    

Повторення вивченого в 10 класі 

Стилістика як розділ науки про 

мову. Фонетичні, лексичні, 

фразеологічні, словотворчі засоби 

стилістики. Норма літературної мови 

як основне поняття правильності 

мовлення, її варіативність. 

Українська мова: підручник для 11 класу: 

Заболотний О., Заболотний В;  

Ст. – 4- 34 

https://www.youtube.com/watch?v=MGCy-p7A7Ps –  

https://www.youtube.com/watch?v=fBpFn5d36jU  

2 Стилістика мови. Культура 

мовлення. Морфологічні засоби 

стилістики Стилістичне забарвлення 

граматичних понять і граматичних 

форм.  

Поняття роду, числа.  

.  

https://www.youtube.com/watch?v=GTV_foKZqtk  

https://www.youtube.com/watch?v=8VXU5GE5rMQ  

https://www.youtube.com/watch?v=_ddBRpw9_g0  

3 Власні і загальні назви . Правопис. 

Велика буква і лапки у власних назвах. 

https://www.youtube.com/watch?v=SC9HSPmh-f0-   

4 Ступені порівняння прикметників. 

Написання складних прикметників 

https://www.youtube.com/watch?v=hX6g2BpTSiM-   

 

5 Стягнені і нестягнені форми. 

Займенники  

Культура мовлення. Синоніміка 

займенникових форм: неозначених, 

заперечних, означальних; вказівних 

займенників і прикметників; пропуск 

особових займенників; зайве вживання 

займенників. 

https://www.youtube.com/watch?v=LWGcoQIX1OY  

6 Правопис займенників. https://www.youtube.com/watch?v=OOOtqW4lRQ8  

7 Стилістичні аспекти дієслівних 

категорій. Синоніміка 

https://www.youtube.com/watch?v=jUN_tWChaag  

https://www.youtube.com/watch?v=27nfTnpH2bw  
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дієприкметників: дієприкметникових 

зворотів і підрядних означальних 

речень. Синоніміка дієприслівників: 

дієприслівниковий зворот і підрядні 

речення обставинні.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=evelzT0K7WM  

https://www.youtube.com/watch?v=DovwtRffOM0  

9  Не і ні з різними частинами мови.  https://www.youtube.com/watch?v=UFpoZYBDUao- 

10 

  Написання –н- у прикметниках, 

дієприкметниках, займенниках, 

прислівниках; -нн- у прикметниках, 

прислівниках 

https://www.youtube.com/watch?v=7Gy7Q9PENDU  

https://www.youtube.com/watch?v=zpYxwEwPQYI  

11 

Пунктограма при відокремлених 

другорядних членах речення. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v6er7DfgHjY  -  

Тематична контрольна робота №2 

12 

   

Стилістика простих речень Види 

простих речень і їх відтінки значень 

https://www.youtube.com/watch?v=b8oLTN5R9GA  

 

Культура мовлення. Синоніміка: 

а)двоскладних і односкладних речень; 

б)неозначено-особових узагальнено-

особових і безособових; в)означено-

особових і безособових 

https://www.youtube.com/watch?v=BYF6VK2eXxY    

 

 

Синоніміка мовних засобів вираження: 

присудка; другорядних членів; 

інверсія замість прямого порядку слів; 

синоніміка відокремлених і 

невідокремлених другорядних членів 

https://www.youtube.com/watch?v=UxJKLg9GLgQ  

https://www.youtube.com/watch?v=zfwsEFlDP8k –  

 

Вираження різноманітних смислових 

значень за допомогою звертань, 

вставних слів і вставних конструкцій, 

їх емоційно-експресивний характер 

https://www.youtube.com/watch?v=pCoqd-kKjcI  

https://www.youtube.com/watch?v=o-fJVVDOws8  

 

Правопис. Пунктограми у простому 

реченні 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GCeRiFWYSvQ  

              ІІ семестр                             Тематична контрольна робота №3 

 

Стилістика складних речень 

Смислові відношення між частинами 

складних речень.  
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Культура мовлення. Синоніміка: а) 

складносурядних і складнопідрядних 

речень; б) складних безсполучникових 

і складносурядних; в) складних 

безсполучникових і складнопідрядних; 

г)складнопідрядних і простих речень з 

дієприкметниковим і 

дієприслівниковим зворотами; 

синоніміка сполучників і сполучних 

слів, що з’єднують складні 

сполучникові речення. 

https://www.youtube.com/watch?v=agnqF9Ruuv0 –  

https://www.youtube.com/watch?v=XqQVp_s8U1s  

https://www.youtube.com/watch?v=vsRtKVV0jHs  

https://www.youtube.com/watch?v=xwDIsFFNVaY  

 

Правопис. Пунктограми в складному 

реченні 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-YQ6PPgKaKQ  

https://www.youtube.com/watch?v=5-PRwAGrd2A 

 https://www.youtube.com/watch?v=Yvc-nvCQvIg  

 

Стилістика речень з різними 

способами вираження чужого 

мовлення Пряма і непряма мова, її 

призначення й граматично-смислові 

особливості.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wqEwZrirVd8  

 

Культура мовлення. Стилістичні 

особливості авторських слів при 

прямій мові. Синоніміка речень з 

прямою мовою, реплік у діалозі й 

непрямій мові.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FHXf09pHu8Q  

 

Правопис. Пунктограми при прямій 

мові та діалозі.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhsH-HWHawo  

Тематична контрольна робота №4 

 

 

Стилістика мовлення 

(функціональна). Культура 

мовлення. 

Мовлення як предмет вивчення 

стилістики і культури мовлення. 

Мовлення розмовне і книжне, їх 

співвідношення й особливості. 

Поняття стилю мовлення: позамовні 

ознаки (сфера спілкування, умови і 

мета спілкування) й мовні.  

 

 

Стилі мовлення: розмовний, 

науковий, офіційно-діловий, художній 

і публіцистичний, їх підстилі. Зміст і 

структура текстів кожного зі стилів, їх 

характерні мовні засоби, основні 

жанри. Мовлення правильне й 

комунікативно доцільне. 

https://www.youtube.com/watch?v=0oIR98KWtGw  

 Складання діалогів.  
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Узагальнення й систематизація 

найважливіших відомостей з 

української мови 

 

 Лексикологія і фразеологія. https://www.youtube.com/watch?v=fBpFn5d36jU  

https://www.youtube.com/watch?v=I78V6uI_Jkc   

 

Морфологічна будова слова. 

Написання слів з найуживанішими 

орфограмами. 

https://www.youtube.com/watch?v=aTH8kpRWNdY  

 

Написання слів з найуживанішими 

орфограмами.  
https://www.youtube.com/watch?v=KpEagwi6qF4 

https://www.youtube.com/watch?v=eQu2Gkmnylk  

 

Частини мови.  https://www.youtube.com/watch?v=1FLOrjZSGC4-  

https://www.youtube.com/watch?v=GTV_foKZqtk  

https://www.youtube.com/watch?v=V0uPNc0sY6s –  

 

Слово, словосполучення. речення. 

Просте речення. Члени речення. 

https://www.youtube.com/watch?v=e03fWVdZaE4  

https://www.youtube.com/watch?v=UxJKLg9GLgQ  

https://www.youtube.com/watch?v=v6er7DfgHjY  -  

 

   

Складне речення ( повторення) 

https://www.youtube.com/watch?v=agnqF9Ruuv0 –  

https://www.youtube.com/watch?v=XqQVp_s8U1s  

https://www.youtube.com/watch?v=vsRtKVV0jHs  

https://www.youtube.com/watch?v=xwDIsFFNVaY 

https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ   

 

 

 Система розділових знаків.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gS6NGjpGLKI   

 

https://www.youtube.com/watch?v=WI593L3c49o -  

 

https://www.youtube.com/watch?v=on_A98SERPA  
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