
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

УКРАЇНСЬКА МОВА 11 клас 

Підручники: 
Українська мова (профільний рівень) : підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти / С. О. 
Караман, О. М. Горош кіна, О. В. Караман, Л. О. Попова. — Харків : Вид-во «Ранок», 
2019. підручник 

Українська мова. Профільний рівень : підруч. для 11 кл. закладів загальної середньої 
освіти / А. А. Ворон, В. А. Солопенко. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2019. підручник 

Рекомендована література: 

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: К. Алерта, 

2011 підручник 

Н.П. Осипова, В.Д. Воднік, Г.П. Клімова та ін. Ораторське мистецтво  

https://textbooks.net.ua/content/category/28/39/34/ 

Томан Іржі Мистецтво говорити / Пер. з чес. В.І. Романця. – 3-е вид. – К.: Україна, 1996. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Toman_Jiri/Mystetstvo_hovoryty/ 

Словники України on-line 

http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ 

Український правопис 2019 р.  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf 

Енциклопедія «Українська мова» – розміщено на сайті Ізборнік 

http://litopys.org.ua/ 

«Словник української мови» (СУМ) – перший великий тлумачний словник 

http://www.inmo.org.ua/sum.html 

Риторика Бондаренко В.В. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2008. 

https://buklib.net/books/36707/ 

Коваль А.П. Пригоди слова https://uis.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/Pryhody_slova.pdf 

Рекомендовані електронні ресурси: 

 

Рекомендовані відеоуроки  Всеукраїнська школа онлайн https://lms.e-school.net.ua/ 

 

сайт Ізборнік - http://litopys.org.ua (розділи: Мовознавство, Граматики та лексикони) 
 

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України (Українська 

мова)http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/263 
 

Портал української мови та культури «Словник» https://slovnyk.ua/index.php 

 

Твоя Підпільна Гуманітарка https://www.youtube.com/channel/UCvDZ4ZSgzSt0rGgQpFV_r-A 

 

І семестр 

 
 № Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Мова, індивід, 

суспільство 

Мова як особлива система знаків, її 

місце з-поміж інших знакових систем. 

Проблеми взаємодії мови і культури, 

мови і соціуму.  

Роль мови у формуванні й 

самовираженні особистості. 

Українська мова у світі. Українська 

діаспора. 

Лінгвістика як наука про мову.  

Історія мовознавства в особистостях. 

Видатні мовознавці вітчизняної науки. 

 

Стаття Іван Ющук. Мова 

як система.    

стаття 

Стаття  Івана Ющука про 

становлення української 

мови, її функції.  

стаття 

Відео: Мова об'єднує. 
https://www.youtube.com/w

atch?v=Jt-rX1PFcyM 

Стаття: Орест Ткаченко 

«Проблема мовної 

стійкості та її джерела» 

http://national.org.ua/library/

https://uis.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/Ukrajinska-mova-11-klas-Karaman-2019.pdf
https://uis.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A3%D0%BA%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-11-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
https://uis.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC-%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
https://textbooks.net.ua/content/category/28/39/34/
https://chtyvo.org.ua/authors/Toman_Jiri/Mystetstvo_hovoryty/
http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf
http://litopys.org.ua/
http://www.inmo.org.ua/sum.html
https://buklib.net/books/36707/
https://uis.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/Pryhody_slova.pdf
https://lms.e-school.net.ua/
http://litopys.org.ua/
http://dspace.nbuv.gov.ua/
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https://slovnyk.ua/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCvDZ4ZSgzSt0rGgQpFV_r-A
https://uis.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%8F%D0%BA-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%86.-%D0%AE%D1%89%D1%83%D0%BA.pdf
https://uis.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/%D0%AE%D1%89%D1%83%D0%BA-%D0%86-%D0%9F-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jt-rX1PFcyM
https://www.youtube.com/watch?v=Jt-rX1PFcyM
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orest_tkaczenko.html 

Стаття: Лариса Масенко 

«Мовна поведінка 

особистости у ситуації 

білінгвізму. Поняття 

мовної стійкости»  

http://www.ji.lviv.ua/n35text

s/masenko-bilingv.htm 

 Відео: Два рівні 

володіння мовою: 

мовлення правильне і 

комунікаційно доцільне 

 http://www.10minclass.com

/video/156 

Стаття: Українська 

діаспора в об’єктиві 

сучасності – національно-

політичний та духовно-

культурний феномен 

https://miok.lviv.ua/?p=379 

 

Видатні українські 

мовознавці: 

Олександр Потебня 

http://www.inmo.org.ua/olek

sandr-potebnya.html 

Агатангел Кримський 

http://www.inmo.org.ua/agat

angel-yuximovich-

krimskij.html 

Борис Грінченко 

https://naurok.com.ua/prezen

taciya-boris-grinchenko---

movoznavec-32580.html 

Памва Беринда 

http://www.spadshina.com/p

rograms/vidatni-

ukrayintsi/berinda-

pamvo/?_offset%5b0%5d=0

& 

Юрій Шевельов 

http://slovopys.kubg.edu.ua/i

urii-shevelov/ 

 

2 Риторика як наука 

й мистецтво слова 

 

Основні поняття риторики: логос, етос, 

пафос, топос. Ритор і оратор. Риторичні 

ідеали у різні історичні епохи. 

Поняття про сучасний риторичний 

текст.  

Інвенція. Диспозиція. Методи викладу 

матеріалу. Теза й аргументація. Види 

аргументації.  

Промова. Елокуція й елоквенція як 

учення про мовну форму промов. 

Меморія як система усного 

запам'ятовування промов.  

Акція. Риторична техніка. Еристика як 

мистецтво суперечки. 

Етика полемічної майстерності 

 

Основні поняття класичної 

риторики (логос, етос, 

пафос, топос) 

http://academy.apbu.edu.ua/e-

books/pub_324/3414.html 

 

Основні розділи класичної 

риторики 

http://academy.apbu.edu.ua/e-

books/pub_324/3415.html 

 

 

Принципи і засоби полеміки  

https://textbooks.net.ua/conten

t/view/3715/34/ 

Характеристика запитань і 

відповідей у полеміці 

https://textbooks.net.ua/conten

t/view/3716/34/ 

http://national.org.ua/library/orest_tkaczenko.html
http://www.ji.lviv.ua/n35texts/masenko-bilingv.htm
http://www.ji.lviv.ua/n35texts/masenko-bilingv.htm
http://www.10minclass.com/video/156
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http://www.spadshina.com/programs/vidatni-ukrayintsi/berinda-pamvo/?_offset%5b0%5d=0&
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http://slovopys.kubg.edu.ua/iurii-shevelov/
http://academy.apbu.edu.ua/e-books/pub_324/3414.html
http://academy.apbu.edu.ua/e-books/pub_324/3414.html
http://academy.apbu.edu.ua/e-books/pub_324/3415.html
http://academy.apbu.edu.ua/e-books/pub_324/3415.html
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https://textbooks.net.ua/content/view/3716/34/


Види полемічних 

«хитрощів» у полеміці. 

Шляхи їх нейтралізації 

https://textbooks.net.ua/conten

t/view/3717/34/ 

 

2.1 З історії риторики  

й ораторського 

мистецтва 

Видатні оратори Давньої Греції і 

Давнього Риму.  

Ораторське мистецтво в Україні. 

 

Стаття: Історія ораторського 

мистецтва 

https://textbooks.net.ua/content/

view/3689/34/ 

 

Стаття: Вітчизняна риторика 

http://ultramadol.blogspot.com/

2010/03/13.html 

 

 

 

2.2 Основи 

ораторського 

мистецтва 

 

Види ораторського мистецтва і жанри. 

Академічне красномовство, його 

характерні ознаки, різновиди (наукове, 

наукового-популярне, навчальне).  

 Судове красномовство.  

 Духовне красномовство (гомілетика), 

його жанри і характерні риси.  

Соціально-побутове красномовство, 

його види (ювілейна промова, 

привітання тощо).  

Театральна (сценічна) риторика. 

Педагогічна риторика.  

Види ораторського мистецтва за 

метою висловлення: інформувальні, 

переконувальні, розважальні та інші 

виступи. 

Промова, її види. 

Види красномовства та сфери 

його застосування 

https://textbooks.net.ua/content/

view/3688/34/ 

 

Види публічних виступів 

(промова) 

http://academy.apbu.edu.ua/e-

books/pub_324/3446.html 

 

2.3 Техніка 

підготовки  

ораторського 

виступу 

Практична риторика.  

Добір матеріалу, його систематизація.  

Композиція ораторського виступу. 

Особливості побудови вступу, 

основної частини, закінчення.  

Добір аргументів і способів активізації 

мислення та емоційно-почуттєвої 

діяльності аудиторії. Види  

аргументації. Способи встановлення 

контакту зі слухачами. 

Мовні засоби оформлення тексту 

ораторського виступу залежно від 

мети спілкування й адресата 

мовлення. Вимоги до оратора. 

Постава, виразність міміки і жестів, їх 

природність, відповідність змісту 

викладу. 

Виголошення промови. Роль 

початкової фрази перед виступом. 

Вимоги до культури мовлення. 

Спілкування з аудиторією як творчий 

процес. Прийоми встановлення і 

збереження контакту з аудиторією. 

Техніка мовлення. Тональність 

виступу.  

Культура ведення дискусій, полеміки, 

Підготовка виступу 

https://textbooks.net.ua/cont

ent/view/3698/34/ 

https://textbooks.net.ua/cont

ent/view/3699/34/ 

https://textbooks.net.ua/cont

ent/view/3700/34/ 

Відео: проект суспільний 

університет. Ораторське 

мистецтво – наука 

аргументів та доводів 
https://www.youtube.com/w

atch?v=-UCrTJ9BPYw 

Поняття й структура 

доказу 

https://textbooks.net.ua/cont

ent/view/3702/34/ 

Правила і помилки 

висунення тези, 

аргументації і 

демонстрації 

https://textbooks.net.ua/content/view/3717/34/
https://textbooks.net.ua/content/view/3717/34/
https://textbooks.net.ua/content/view/3689/34/
https://textbooks.net.ua/content/view/3689/34/
https://textbooks.net.ua/content/view/3688/34/
https://textbooks.net.ua/content/view/3688/34/
http://academy.apbu.edu.ua/e-books/pub_324/3446.html
http://academy.apbu.edu.ua/e-books/pub_324/3446.html
https://textbooks.net.ua/content/view/3698/34/
https://textbooks.net.ua/content/view/3698/34/
https://textbooks.net.ua/content/view/3699/34/
https://textbooks.net.ua/content/view/3699/34/
https://textbooks.net.ua/content/view/3700/34
https://textbooks.net.ua/content/view/3700/34
https://www.youtube.com/watch?v=-UCrTJ9BPYw
https://www.youtube.com/watch?v=-UCrTJ9BPYw
https://textbooks.net.ua/content/view/3702/34/
https://textbooks.net.ua/content/view/3702/34/


дебатів професійного характеру. https://textbooks.net.ua/cont

ent/view/3703/34/ 

Закони логічного 

мислення 

https://textbooks.net.ua/cont

ent/view/3704/34/ 

Ознаки аудиторії, їх 

урахування в організації 

взаємодії оратора та 

аудиторії 

https://textbooks.net.ua/cont

ent/view/3692/34/ 

Об’єктивні перешкоди 

контакту оратора й 

аудиторії та їх урахування 

в організації аудиторії  

https://textbooks.net.ua/cont

ent/view/3693/34/ 

Відео: як говорити так, 

щоб вас хотілося слухати | 

TED 

https://www.youtube.com/w

atch?v=XMqKv_Y63fI 

Спілкування ст. 149-164 

Публічний виступ ст. 180-

187 

http://www.dut.edu.ua/uploa

ds/l_666_15833608.pdf 

 

Відео: Промова Стіва 

Джобса 

https://www.youtube.com/w

atch?v=kDAVH21RdOo 

 

3 Синтаксис 

української мови 

Загальна характеристика 

синтаксичних одиниць. 

Словосполучення як одиниця 

синтаксису. Типи словосполучень за 

морфологічним вираженням головного 

слова. Типи підрядного зв’язку у 

словосполученні. 

Використання синонімічних 

дієслівних словосполучень у різних 

стилях.  

Речення як основна синтаксична і 

комунікативна одиниця. Стилістичні 

функції модальних різновидів речень. 

Риторичне запитання, його стилістичні 

функції. 

Граматична основа речення. Порядок 

сліву реченні як стильова ознака 

мовлення. 

Складні випадки координації підмета і 

присудка.  

Складні випадки кваліфікації 

другорядних членів речення. 

Написання прикладки. Порівняльний 

зворот, його функції в реченні. 

Синтаксичні норми 

української мови 

https://studopedia.info/1-

41524.html 

Відео: Синтаксис. 

Словосполучення. 

Узгодження. Керування. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9KeK0MnbuQQ 

Відео: Члени речення 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=uAHVfYyM9Xw&list

=PLGi7Trchx5z_MQzMenp

PHIVfSwlkq0oDi&index=25 

Відео: Види простих 

речень та їх відтінки 

значень. Інверсія замість 

прямого порядку слів 

http://www.10minclass.com/

video/231  

Пасивні конструкції з 

дієсловами на –ся. 

http://ukrainskamova.com/p
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ubl/chinnij_pravopis/morfol

ogija_i_pravopis/stan_dieslo

va_zvorotni_dieslova/6-1-0-

118 

Логічні помилки 

http://moodle.mdu.in.ua/mod

/page/view.php?id=7938 

3.1 Складні  і багато-

компонентні 

речення. 

Стилістичні особливості складних 

речень. 

Особливості структури та семантики 

сполучникових /складносурядних та 

складнопідрядних/ і 

безсполучникових, 

багатокомпонентних речень. 

Складнопідрядні означальні речення і 

дієприкметникові звороти; 

складнопідрядні обставинні  речення і 

дієприслівникові звороти. 

Складнопідрядні речення з 

підрядними порівняльними і  

порівняльні звороти. Період. 

Відео: Ускладнене 

речення, частина 1 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=zGaWp7vJLD0&list=

PLGi7Trchx5z_MQzMenpP

HIVfSwlkq0oDi&index=27 

Відео: Ускладнене 

речення, частина 2 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=LqnajPw2o-

c&list=PLGi7Trchx5z_MQz

MenpPHIVfSwlkq0oDi&ind

ex=28 

Відео: Ускладнене 

речення, частина 3 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=3wlkAb5sYSA&list=

PLGi7Trchx5z_MQzMenpP

HIVfSwlkq0oDi&index=29 

Відео:  Складносурядне 

речення 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=vsRtKVV0jHs 

Відео: Складнопідрядне 

речення 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=rI4n0wsU35I&list=PL

Gi7Trchx5z_MQzMenpPHI

VfSwlkq0oDi&index=31 

Відео: Складне 

сполучникове речення. 

Частина 1. Онлайн-курс 

«Лайфхаки з української 

мови» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=agnqF9Ruuv0 

Відео: Складне 

сполучникове речення. 

Частина 2. Онлайн-курс 

«Лайфхаки з української 

мови» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=HhOI6967-Oc 

Відео:  Безсполучникове 

складне речення. Онлайн-

курс з підготовки до ЗНО 

"Лайфхаки з української 

мови" 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=hINKHMwoCJs 

Стаття:  Період 

https://uis.org.ua/%d0%bf%d

0%b5%d1%80%d1%96%d0

%be%d0%b4-2/ 
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3.2 Пряма і непряма 

мова. 

Невласне пряма мова. Здогадана пряма 

мова, напівпряма мова.  

Синоніміка і стилістичні способи 

передачі прямої мови в тексті. 

Інтонування речень з прямою мовою, 

діалогом. Цитування. 

Відео: Пряма і непряма 

мова. Розділові знаки при 

прямій мові. 
https://www.youtube.com/w

atch?v=fQHweEwQg5o 

Відео: Способи 

відтворення чужого 

мовлення. Речення з 

прямою мовою 

https://www.youtube.com/w

atch?v=clynt8KUWCE 

 
Відео: Непряма мова. Заміна 

прямої мови непрямою 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ZL7dJco2-KI 

 
Відео:  Невласне пряма мова 

https://www.youtube.com/watc

h?v=vNHx0yiSMiI 

 

Відео: Цитата як різновид 

прямої мови. Оформлення 

цитати 

https://www.youtube.com/watc

h?v=SxE82y35Zk0 

 

3.3 Синтаксис і 

стилістика тексту. 

Зміст і будова тексту. Складне 

синтаксичне ціле як семантико-

синтаксична одиниця тексту.  

Стилістичні функції абзацу. Сурядні і 

підрядні сполучники як засоби зв'язку 

в тексті. Гіпертекст. 

 Дискурс як комунікативний процес і 

як текст. Професійний дискурс.  

Зображувально-виражальні засоби 

синтаксису: синтаксичний паралелізм; 

риторичне питання, звертання; 

повторювані сполучники; 

Відео: Проект ЗНО 

українська мова. Текст. 

Типи мовлення 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.C

OM/WATCH?V=HL6HVJ4Q

8SE    

Відео: Власне 

висловлення у форматі 

ЗНО. Онлайн-курс з 

підготовки до ЗНО 

"Лайфхаки з української 

мови"https://www.youtub

e.com/watch?v=7mUxDv2

Fa4I 
Відео: 10 фішок творчого 

завдання ЗНО 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=9PEx1s2C-0Q 

 Підготовка до 

державної 

атестації. 

Узагальнення і 

систематизація 

найважливіших 

відомостей з 

української   мови 

Лексикологія і фразеологія 

української мови 

Уживання слів у переносному 

значенні, синонімів, антонімів, 

омонімів у текстах різних стилів.  

Терміни і професіоналізми. 

Філологічні, лінгвістичні, 

літературознавчі терміни. 

Фразеологія художнього мовлення, 

наукова, публіцистична, офіційно-

ділова. 

Відео: Синоніміка і 

варіативність як базові 

поняття стилістики і 

культури мовлення. 

Стилістична норма і 

стилістична помилка 

http://www.10minclass.co

m/video/155 

Відео: Специфічно 

побутова лексика, 

професійно виробнича, 

наукова і ділова лексика 

http://www.10minclass.co

m/video/183 

Відео: Лексико-

стилістичні синоніми, 

їхні види 
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http://www.10minclass.co

m/video/188 

Відео: Антоніми 

http://www.10minclass.co

m/video/191 

Відео: Пароніми 

http://www.10minclass.co

m/video/194 

Відео: Запозичені слова, 

їхні стилістичні функції 

http://www.10minclass.co

m/video/186 

Відео: Застарілі слова, 

неологізми, їхні 

стилістичні функції 

http://www.10minclass.co

m/video/184 

Відео: Фразеологізми. 1 

http://www.10minclass.co

m/video/192 

Відео: Фразеологізми. 2 

http://www.10minclass.co

m/video/193 

Відео: Багатозначність, 

синонімія та антонімія 

фразеологізмів 

http://www.10minclass.co

m/video/195  

Норма мовна (стаття з 

енциклопедії «Українська 

мова») 
HTTP://LITOPYS.ORG.UA/ 

Мовні норми ст. 19-49 

http://www.dut.edu.ua/upload

s/l_666_15833608.pdf  

Відео: проект ЗНО 

Українська мова. Групи слів 

за значенням, походженням, 

уживанням та емоційним 

забарвленням 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.

COM/WATCH?V=F-

XDNRO3WHQ 

Фразеологізми та їхні 

властивості. Фразеологізми-

синоніми та фразеологізми-

антоніми 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=fBpFn5d36jU 

Відео: проект ЗНО 

Українська мова. Лексичні 

помилки 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=MGCy-p7A7Ps 

 

Відео: Лексичні помилки 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NA7kBvWoR_Q 

 

ІІ семестр 

 № Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 
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4 Система 
функціональних 
стилів сучасної 
української мови 

Поняття стилю мовлення.  

Стилістична норма. 

Стилістична помилка. 

 

 

Відео: Стилі української 

мови 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=RCUCJOkAg4A 
 

Відео: Поняття про 

стиль. Стилістика як 

розділ мовознавства. 

https://www.youtube.com/

watch?v=xmouwyeJaBc 

4.1 Офіційно-діловий 
стиль 

Офіційно-діловийстиль: основні ознаки, 

підстилі, жанри, сфера використання, 

призначення. Лексичні, морфологічні, 

синтаксичні особливості, структура 

офіційно-ділових текстів різних жанрів.  

 Написання ділових документів різних 

жанрів: автобіографії, заяви, 

характеристики, доручення, резюме, 

ділового листа, оголошення, розписки, 

індивідуального звіту.  

Мовний етикет ділової (телефонної) 

розмови. Особливості складання 

повідомлення на електронному носії 

(електронна пошта). 

Мовленнєве спілкування в різних 

навчальних ситуаціях офіційно-

ділового характеру. Етика професійного 

спілкування. 

Відео: Офіційно-діловий 

стиль. Основні ознаки, 

функції, мовні засоби, 

підстилі 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dbeQDbZKFLo 

 

Підручник: Українська 

мова за професійним 

спрямуванням. С.В. 

Шевчук І.В. Клименко 

- Стандартні етикетні 

ситуації - ст. 80-93. 

- Бесіда – ст. 216-223. 

- Етикет телефонної 

розмови – ст. 223-227. 

- Етикет ділового 

листування ст. 391-

392, 395-404. 

https://drive.google.com/file/

d/0Bzyz9PF0lTp8NUM4LU

5SSE1EaVE/view 

Відео: Онлайн-курс 

Дзвенислави Новаківської 

«Ефективні презентації» 

http://gohigher.org/course-

presentations 

 

4.2 Художній стиль Художній стиль. Його призначення, 

сфера використання і поширення, 

основні ознаки. Естетична функція 

мови у художньому творі. 

Джерела багатства і виразності 

українського мовлення. Синонімія як  

засіб художньої виразності. 

Особливості синтаксису художнього 

тексту. 

Монолог у художньому творі: 

звернений монолог, внутрішній 

монолог. 

Відео: Художній стиль. 

Основні ознаки, функції, 

мовні засоби, підстилі 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=aSN45F-o6nk 

 

Відео: Як визначити 

художні засоби з програми 

ЗНО? Частина 1 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_kcl63KS1WU 

Відео: Як визначити 

художні засоби з програми 

ЗНО? Частина 2 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=8&v=c

n2WxvhBy9Y 
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4.3 Публіцистичний 
стиль 

Публіцистичний стиль, сфера його 

використання, призначення, основні 

ознаки. Лексичні, морфологічні, 

синтаксичні особливості 

публіцистичного стилю. Підстилі. 

Основні жанри публіцистичного стилю: 

нарис, замітка, репортаж, інтерв’ю, 

стаття, кореспонденція, рецензія. 

Презентація, реклама. Формування 

культури публіцистичного мовлення: 

способи привернення уваги, принципи 

побудови, засоби структурування 

тексту. 

Відео: Публіцистичний 

стиль. Основні ознаки, 

функції, мовні засоби, 

підстилі 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=jGwhxIn1sp4 

 

Підручник: Українська 

мова за професійним 

спрямуванням. С.В. 

Шевчук І.В. Клименко 

- Презентація – ст190-

193. 

https://drive.google.com/file/

d/0Bzyz9PF0lTp8NUM4LU

5SSE1EaVE/view 

 

4.4 Конфесійний 
стиль 

Сфери поширення і головне 

призначення. Церковні служби, 

молитва, повчання, проповіді; 

богослужбові книги, спілкування в 

конфесіях, культових установах. 

Переклади Євангелія. Псалми                          

Т. Шевченка. Основні мовні стильові 

засоби конфесійного стилю. Маркована 

(конфесійна) лексика. Старослов'янізми 

– мовна ознака конфесійного стилю. 

Інверсійний порядок слів. 

Стаття: Конфесійний 

стиль 

https://sites.google.com/site/

stilistikamiller/home/konfesi

jnij-stil 

Відео: Конфесійний стиль. 

Основні ознаки, функції, 

м

о

в

н

і

 

з

а

с

о

б

и

,

 

п

і

д

с

т

и

л

і

https://www.youtube.com/w

atch?v=LY3Oy48qC6c 

 

4.5 Епістолярний 
стиль 

Сфера поширення і головне 

призначення епістолярного стилю. 

Основні мовні стильові засоби 

епістолярного  стилю. Тематика листів. 

Офіційне й неофіційне листування. 

Побудова епістолярного тексту. 

Епістолярний етикет  - невід’ємна 

складова української мовленнєвої 

культури. 

Електронне листування. 

Стаття: Епістолярний 

стиль 

https://sites.google.com/site/

stilistikamiller/home/epistol

arnij-stil 

Прзентація: Епістолярний 

стиль. Електронне 

листування, його етикет 

https://naurok.com.ua/episto

lyarniy-stil-elektronne-

listuvannya-yogo-etiket-

prezentaciya-215342.html 

 

5. Пунктуація Пунктуаційні норми. Основні 

пунктограми у простому і складному 

реченні, при прямій мові, цитуванні, у 

зв’язному тексті. Пунктуаційна 

помилка. 

Складні випадки  використання 

розділових знаків. 

Тире між підметом і присудком у 

простому реченні. 

Розділові знаки у простих реченнях, 

ускладнених 

- звертаннями; 

- однорідними членами речення; 

- відокремленими означеннями, 

прикладками, обставинами; 

- вставними словами і реченнями. 

 

Відео: Тире між підметом 

та присудком 

http://www.10minclass.com/

video/234 

Відео: Пунктограми у 

простому реченні.  

http://www.10minclass.com/

video/241 

Відео: Вираження 

різноманітних смислових 

значень за допомогою 

звертань 

http://www.10minclass.com/

video/236 

Відео: Просте ускладнене 

речення. Речення з 

однорідними членами 

https://www.youtube.com/w

atch?v=XhINrNLlFbQ 
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Відео: Пунктограми при 

відокремлених членах 

речення 

http://www.10minclass.com/

video/238 

Відео: Вираження 

різноманітних смислових 

значень за допомогою 

вставних слів і вставних 

конструкцій. Уживання 

вставлених конструкцій у 

мові 

http://www.10minclass.com/

video/239 

Відео: Розділові знаки в 

складному реченні 

https://www.youtube.com/w

atch?v=u9btCjjVHuU&list=

PLGi7Trchx5z_MQzMenpP

HIVfSwlkq0oDi&index=32 

 Підготовка до 
державної 
атестації. 
Узагальнення і 
систематизація 
найважливіших 
відомостей з 
української   
мови 

Фонетика, орфоепія, орфографія  

української мови 

Асимілятивні, дисимілятивні процеси, 

подовження, спрощення у групах 

приголосних. 

Основні чергування звуків.  

Складні випадки наголошення слів.  

Мовні недоліки у вимові й наголосі та 

шляхи їх усунення. 

Складні випадки вживання м’якого 

знака, апострофа; написання слів 

іншомовного походження; написання 

прізвищ та географічних назв, слів 

разом, окремо, через дефіс; правила 

переносу та  скорочення слів. 

Редагування тексту з орфографічними 

помилками. 

 

Морфеміка, словотвір, морфологія 

української мови 

Словотвір іменників на позначення назв 

жителів певного населеного пункту. 

Творення присвійних прикметників. 

Творення прикметникових форм від 

різних географічних назв. Основні 

способи творення дієслів, прислівників. 

Складні, складноскорочені слова, 

способи їх творення та написання. 

Рід і число іменників, їх стилістичні 

властивості. Відмінювання іменників. 

Ступені порівняння прикметників. 

Відмінювання прикметників.  

 Розряди числівників за значенням, їх 

характеристика. Паралельне 

використання відмінкових форм числа. 

 

Відмінювання займенників. Явище 

прономіналізації. Правопис 

займенників.  

 

Види, часи, способи дієслів. Особові, 

родові, числові форми дієслів, їх 

творення. Перехідні і неперехідні 

Відео: Запам'ятати 

правильний наголос? 

Легко! 

https://www.youtube.com/w

atch?v=wMdTR9EQ1t0 

Відео: Наголос. Тест-

самоперевірка 

https://www.youtube.com/w

atch?v=jTM1xZ5m7Bo 

Відео: Дзвінкі та глухі 

приголосні 

https://www.youtube.com/w

atch?v=KIBCiZZX2Q8 

Мовні норми ст. 20-27 

http://www.dut.edu.ua/uploa

ds/l_666_15833608.pdf 

Орфоепічний словник 

http://chtyvo.org.ua/authors/

Pohribnyi_Mykola/Orfoepic

hnyi_slovnyk/ 

Мовні норми ст. 37-47 

http://www.dut.edu.ua/uploa

ds/l_666_15833608.pdf 

Відео: проект ЗНО 

Українська мова. 

Апостроф  

https://www.youtube.com/w

atch?v=9VB9tL-7zxY 

Відео: проект ЗНО 

Українська мова. М’який 

знак  

https://www.youtube.com/w

atch?v=KokXR1TErXQ 

Відео: проект ЗНО 

Українська мова. 

Спрощення в групах 

приголосних 

https://www.youtube.com/w

atch?v=LOJrcl6Pbjc 

Відео: Подвоєння в 

іншомовних словах. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Aut2THiFXxs 

http://www.10minclass.com/video/238
http://www.10minclass.com/video/238
http://www.10minclass.com/video/239
http://www.10minclass.com/video/239
https://www.youtube.com/watch?v=u9btCjjVHuU&list=PLGi7Trchx5z_MQzMenpPHIVfSwlkq0oDi&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=u9btCjjVHuU&list=PLGi7Trchx5z_MQzMenpPHIVfSwlkq0oDi&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=u9btCjjVHuU&list=PLGi7Trchx5z_MQzMenpPHIVfSwlkq0oDi&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=u9btCjjVHuU&list=PLGi7Trchx5z_MQzMenpPHIVfSwlkq0oDi&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=wMdTR9EQ1t0
https://www.youtube.com/watch?v=wMdTR9EQ1t0
https://www.youtube.com/watch?v=jTM1xZ5m7Bo
https://www.youtube.com/watch?v=jTM1xZ5m7Bo
https://www.youtube.com/watch?v=KIBCiZZX2Q8
https://www.youtube.com/watch?v=KIBCiZZX2Q8
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_666_15833608.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_666_15833608.pdf
http://chtyvo.org.ua/authors/Pohribnyi_Mykola/Orfoepichnyi_slovnyk/
http://chtyvo.org.ua/authors/Pohribnyi_Mykola/Orfoepichnyi_slovnyk/
http://chtyvo.org.ua/authors/Pohribnyi_Mykola/Orfoepichnyi_slovnyk/
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_666_15833608.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_666_15833608.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9VB9tL-7zxY
https://www.youtube.com/watch?v=9VB9tL-7zxY
https://www.youtube.com/watch?v=KokXR1TErXQ
https://www.youtube.com/watch?v=KokXR1TErXQ
https://www.youtube.com/watch?v=LOJrcl6Pbjc
https://www.youtube.com/watch?v=LOJrcl6Pbjc
https://www.youtube.com/watch?v=Aut2THiFXxs
https://www.youtube.com/watch?v=Aut2THiFXxs


дієслова. Стан дієслова. 

Творення і правопис дієприкметників і 

дієприслівників. Дієприкметниковий та 

дієприслівниковий звороти. 

 

Морфологічні типи прислівників. 

Ступені порівняння означальних 

прислівників. Правопис прислівників і 

прислівникових сполучень. Мовленнєві 

помилки у вживанні прислівників і 

шляхи їх подолання. 

 

Правопис складних прийменників та 

сполучників. Перехід повнозначних 

слів у прийменники та сполучники. 

Правопис заперечних часток.  

Естетична цінність часток і 

звуконаслідувань. 

 

 

Відео: проект ЗНО 

Українська мова. 

Правопис префіксів 

https://www.youtube.com/w

atch?v=9dqZTKZU-eE 

Відео: проект ЗНО 

Українська мова. 

Правопис власних назв 

https://www.youtube.com/w

atch?v=SC9HSPmh-f0 

Відео: проект ЗНО 

Українська мова. 

Правопис слів 

іншомовного походження 

https://www.youtube.com/w

atch?v=eQu2Gkmnylk 

 

Відео: проект ЗНО 

Українська мова. 

Правопис слів 

іншомовного походження 

https://www.youtube.com/w

atch?v=eQu2Gkmnylk 

Відео: проект ЗНО 

Українська мова. 

Правопис НЕ з різними 

частинами мови 

https://www.youtube.com/w

atch?v=UFpoZYBDUao 

Відео: Стилістичне 

забарвлення значущих 

частин слова 

http://www.10minclass.co

m/video/197 

Відео: Стилістичне 

забарвлення значущих 

частин слова: префіксів і 

суфіксів 1 

http://www.10minclass.co

m/video/198 

Відео: Стилістичне 

забарвлення значущих 

частин слова: префіксів і 

суфіксів 2 

http://www.10minclass.co

m/video/201 

Відео:  Спільнокореневі 

слова 

https://www.youtube.com/

watch?v=quPQ-

5ikisY&list=PLGi7Trchx5

z_MQzMenpPHIVfSwlkq0

oDi&index=17 

Відео: Словотворчі 

норми – правильне 

творення слів 

http://www.10minclass.co

m/video/206 

Відео: проект ЗНО 

Українська мова. 

Морфологічні ознаки 

іменника 

https://www.youtube.com/watch?v=9dqZTKZU-eE
https://www.youtube.com/watch?v=9dqZTKZU-eE
https://www.youtube.com/watch?v=SC9HSPmh-f0
https://www.youtube.com/watch?v=SC9HSPmh-f0
https://www.youtube.com/watch?v=eQu2Gkmnylk
https://www.youtube.com/watch?v=eQu2Gkmnylk
https://www.youtube.com/watch?v=eQu2Gkmnylk
https://www.youtube.com/watch?v=eQu2Gkmnylk
https://www.youtube.com/watch?v=UFpoZYBDUao
https://www.youtube.com/watch?v=UFpoZYBDUao
http://www.10minclass.com/video/197
http://www.10minclass.com/video/197
http://www.10minclass.com/video/198
http://www.10minclass.com/video/198
http://www.10minclass.com/video/201
http://www.10minclass.com/video/201
https://www.youtube.com/watch?v=quPQ-5ikisY&list=PLGi7Trchx5z_MQzMenpPHIVfSwlkq0oDi&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=quPQ-5ikisY&list=PLGi7Trchx5z_MQzMenpPHIVfSwlkq0oDi&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=quPQ-5ikisY&list=PLGi7Trchx5z_MQzMenpPHIVfSwlkq0oDi&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=quPQ-5ikisY&list=PLGi7Trchx5z_MQzMenpPHIVfSwlkq0oDi&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=quPQ-5ikisY&list=PLGi7Trchx5z_MQzMenpPHIVfSwlkq0oDi&index=17
http://www.10minclass.com/video/206
http://www.10minclass.com/video/206


https://www.youtube.com/w

atch?v=GTV_foKZqtk 

Відео: Іменники в 

родовому відмінку. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3g1fl2PlHXI 

Відео: Іменники в 

родовому відмінку. 

Асоціативна пам'ять.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=cMnu-voSs2E 

Відео: Прикметник. 

Вищий і найвищий 

ступені порівняння 

прикметників. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=J_LKCVerZic 

Прикметники, що 

перейшли в іменники: 

http://shkolyar.in.ua/prykme

tnyki/perehid 

Відео: Прислівник як 

частина мови. Уживання 

прислівників. Ступені 

порівняння. 

http://www.10minclass.co

m/video/223 

Відео: Правопис 

прислівників 

http://www.10minclass.com/

video/225 

Відео: Числівник. 

Складні випадки 

узгодження й 

відмінювання числівника. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=QGQRjUp814k 

Відео: Дієслово, дієслівні 

форми. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=DovwtRffOM0 

Відео: Активні й пасивні 

дієприкметники. 

http://www.10minclass.com/

video/220 

Відео: Прийменник як 

службова частина мови. 

Особливості вживання. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zhBa2Tu7naM 

Відео: Прийменник ПО в 

українській мові. Коли 

правильно? 

https://www.youtube.com/w

atch?v=OxqnhgD-1CU 

Відео: Сполучник як 

службова частина мови 

https://www.youtube.com/w

atch?v=tApAU8uC76Q 

Відео: Частини мови: 

спільне та відмінне. 

Стилістичне забарвлення 
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граматичних понять і 

граматичних форм. 

http://www.10minclass.co

m/video/207 

Відео: Самостійні частини 

мови 

https://www.youtube.com/w

atch?v=MG29QJYOZoQ 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 
 

- виконання тренувальних вправ; 

- написання конспекту; 

- читання текстів різного стилю; 

- складання діалогу - обміну думками та враженнями від подій і заходів, присвячених 

питанням української історії та культури, становленню громадянського суспільства, 

створення висловлювання про видатних людей-моральних авторитетів, складання допису 

дискусійного характеру про важливість ґрунтовного знання державної мови, створення 

висловлювання-роздуму на морально-етичну тему); 

- участь у конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 

http://www.10minclass.com/video/207
http://www.10minclass.com/video/207
https://www.youtube.com/watch?v=MG29QJYOZoQ
https://www.youtube.com/watch?v=MG29QJYOZoQ

