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ВСТУП 

 

Курикулум з української мови і літератури для Х-XІІ класів загальноосвітніх закладів 

Республіки Молдова є складовою частиною Національного Курикулуму, зокрема частиною 

курикулумної галузі Мова та спілкування, і становить регламентуючий документ і нормативний 

акт, передбачений для впровадження в освітній процес в ліцейській ланці. 

Навчання рідної мови етнічними українцями як мови національної меншини є важливою 

частиною мовної освіти, яка відображає мовну політику щодо національних меншин в країні і 

ґрунтується на чинній Конституції Республіки Молдова, Кодексі про освіту Республіки Молдова, 

Стратегії розвитку освіти на 2014-2020 роки «Освіта 2020», низці законів і підзаконних актів та 

міжнародних конвенціях, зокрема Рамковій конвенції про захист національних меншин. Освітні 

заклади Республіки Молдова покликані сприяти збереженню й розвитку української мови та 

культури і забезпечити інтеграцію та адаптацію її носіїв у полікультурне суспільство нашої 

держави. 

Визначальним орієнтиром реалізації основних завдань Курикулуму з української мови та 

літератури є випускник ліцею, озброєний здобутими компетенціями, що мають бути опорою, яка 

дасть йому змогу реалізувати себе в житті, стати носієм культури свого народу, ініціатором 

відновлення й збереження найкращих культурних традицій, а також свідомим громадянином 

Республіки Молдова.  

Курикулум для ліцейської ланки забезпечує наступність від одного ступеня навчання 

(гімназичної освіти) до іншого (ліцейської освіти) і базується на сучасних підходах освіти: 

особистісно-зорієнтованому, компетентнісному, діяльнісному, ціннісному. Сучасне навчання є 

компетентнісним, отже, орієнтованим не на засвоєння визначеного обсягу знань, а передусім на 

пізнання життєвих реалій, в яких ці знання мають значення. Курикулум 2019 року видання 

належить до четвертого покоління такого типу документів і другого покоління курикулумів, 

заснованих на компетенціях. 

Появу нового Курикулуму з української мови і літератури зумовлено як виникненням 

нових освітніх та курикулумних політик в галузі розвитку системи освіти, серед яких: розробка та 

впровадження освітніх стандартів, реконцептуалізація оцінювання результатів навчання в Х-XІІ 

класах, концептуалізація системи менеджменту курикулуму тощо; так і національними і 

міжнародними тенденціями курикулумного розвитку: глобалізація, інтернаціоналізація, 

технологізація тощо. 

З урахуванням результатів моніторингу попереднього курикулуму, здійсненого в 2017 р., в 

Національному курикулумі запропоновано такі зміни: 

- розгляд курикулуму як системи, що включає поняття: концепція – галузь – структура – 

документ – зміст – процес – результат; 

- розширення значення терміну специфічні компетенції навчальної дисципліни за 

виявленням базових ставлень і цінностей, що співвідносяться з профілем випускника ліцейського 

циклу і умінням учитися протягом життя; 

- перегляд системи одиниць компетенцій в контексті динаміки формування специфічних 

компетенцій по класах; 

- забезпечення необхідної кількості годин для ефективного процесу викладання-навчання-

оцінювання;  



- упровадження інтерактивних дидактичних технологій, практичного (емпіричного) 

навчання, проектних методів тощо. 

Відповідно до стандарту, з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій щодо мовно-

літературної освіти, визначено такі завдання вивчення української мови та літератури в Х-XІІ 

класах: 

- формування ціннісного ставлення до української мови як рідної для етнічних українців; 

- формування специфічних і ключових компетентностей; 

- формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, системи 

загальнолюдських, національних, особистісних ціннісних орієнтирів; 

- навчання засобами мови і літератури пізнавати світ, облаштовувати гармонійне 

співіснування в ньому, зберігати й передавати культурні набутки, виражати емоції й 

почуття, розв’язувати життєві проблеми; 

- формування мовленнєвої культури, раціональної мовленнєвої поведінки; 

- формування естетичного смаку, мовного чуття і мовної стійкості, сприяння 

усвідомленню краси української мови та мистецтва слова. 

Новий Курикулум з української мови та літератури призначається авторам і укладачам 

підручників, методичних посібників, викладачам ліцеїв, учням та батькам.  

 

І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ КУРИКУЛУМУ З ДИСЦИПЛІНИ 

«УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА» У ЛІЦЕЇ 

Мета навчання інтегрованого курсу української мови і літератури в освітніх закладах 

Республіки Молдова з іншими мовами навчання полягає у виробленні в учнів системи умінь і 

навичок для майбутньої освітньої та суспільної діяльності. Такі уміння стануть навичками лише за 

умови перманентного збагачення індивідуального словника з удосконаленням літературної мови, 

бережливого ставлення до територіальних діалектів та належних знань лексичної, граматичної, 

синтаксичної систем української мови. 

Зміст мовної лінії в Х-ХІІ-х класах носить характер систематизації, закріплення та 

узагальнення. Навчальний матеріал спрямовано на засвоєння сучасних норм української 

літературної мови, оволодіння якими важливе для кожної освіченої людини. Під час вивчення 

мовних тем учитель має акцентувати увагу на правилах використання мовних одиниць усіх рівнів 

в усному мовленні й на письмі, зокрема приділяти увагу труднощам слововжитку, складним 

випадкам правопису, нормам узгодження мовних одиниць, культурі слова тощо. 

Зміст літературної лінії у ліцейській ланці складають кращі зразки української художньої 

літератури як мистецтва слова, що допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ молодої 

людини, позитивно впливати на її свідомість, морально-етичні цінності, розвивати інтелектуальні, 

творчі здібності, естетичні смаки, самостійність мислення й громадянський вибір. Усе це 

сприятиме самореалізації особистості в майбутньому. 

Процес навчання української мови та літератури у ліцеї націлено на розвиток і закріплення 

сформованих у гімназичній ланці компетенцій. 

Мовленнєва компетенція передбачає системну цілеспрямовану роботу на кожному уроці 

над збагаченням активного словника, засвоєнням нових мовленнєвих жанрів, вдосконаленням 

навичок ефективної комунікації, набуттям досвіду розв’язання життєвих проблем засобами мови.  

Комунікативна компетенція передбачає засвоєння практичних умінь і навичок в усіх видах 

мовленнєвої діяльності. Увага концентрується на розвиткові діалогічного та монологічного 

мовлення ліцеїстів, на підвищенні загальної культури мовлення учнів. Системною є робота з 



текстами різних стилів. 

Мовна компетенція закріплює набуті знання про особливості фонетичної, лексичної, 

словотвірної, граматичної, синтаксичної та правописної систем української мови.  

Соціокультурна компетенція покликана забезпечувати системність патріотичного, 

морального, естетичного виховання учнів, реалізовувати завдання соціалізації шкільної молоді, 

бути орієнтиром у спрямуванні навчання на оволодіння всіма ключовими компетентностями. 

Оскільки мовно-літературна освіта є важливою складовою соціально-культурної діяльності, 

то актуальним є формування потреби, бажання і прагнення до міжкультурного діалогу і 

взаєморозуміння. 

Курикулум враховує сучасну постінформаційну реальність, стрімкі соціокультурні зміни, 

«кліпове» сприйняття дійсності тощо. 

Метою вивчення української мови і літератури є:  

- формування гуманістичного світогляду ліцеїстів, долучення їх засобами літературної мови та 

художньої літератури до загальнолюдських і національних цінностей; 

- виховання національно свідомих громадян Республіки Молдова; 

- сприяння всебічному розвитку учнів, їх духовному збагаченню, активному становленню й 

самореалізації в сучасному світі. 

Ця мета реалізується через такі завдання: 

1. Зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова, специфічним 

«інструментом» пізнання світу й себе в ньому, підвищення загальної освіченості учнів, 

ознайомлення їх із найвизначнішими взірцями української народної творчості та художньої 

літератури. 

2. Формування стійкого інтересу до української літератури як мистецтва слова і вагомого 

духовного спадку народу. 

3. Формування гуманістичного світогляду, духовно багатої особистості, з високими 

загальнолюдськими морально-етичними орієнтирами. 

4. Сприяння національному самоусвідомленню та стійкому відчуттю приналежності до 

європейської спільноти. 

5. Вивчення української мови і літератури в національному та світовому культурологічному 

контекстах, у міжпредметних зв’язках. 

6. Розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, критичного мислення, культури 

полеміки, уміння аргументовано доводити власну думку. 

7. Вироблення вміння орієнтуватися в інформаційно-комунікативному сучасному просторі, 

застосовувати здобуті знання, практичні навички для їх використання у повсякденному житті. 

8. Розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності вчитися впродовж життя. 

Зміст навчання дисципліни «Українська мова і література» визначається загальною 

спрямованістю освітнього процесу на досягнення ключових і трансверсальних компетенцій та 

предметних цілей навчання, виражених у термінах компетенцій. 

Шкільна компетенція – це інтегрована система знань, умінь, навичок, ставлень і 

цінностей, які учні набувають під час навчання і використовують у специфічних контекстах, 

адаптованих до вікових особливостей та пізнавального рівня. Сформовані компетенції спрямовані 

забезпечувати уміння розв’язувати проблеми не тільки у навчанні, а й у трудовій діяльності та 

суспільному житті. Компетенції формуються комплексно, тобто в ході вивчення всіх шкільних 

дисциплін і протягом усіх років навчання. 

Система компетенцій для ліцейських класів включає:  

Ключові / трансверсальні / трансдисциплінарні компетенції, 



Специфічні компетенції навчальних дисциплін, 

Одиниці компетенцій. 

Компетенції ліцейської ланки освіти базуються на сучасній загальнодидактичній системі 

ключових і специфічних компетенцій. 

Ключові / трансверсальні компетенції відображають міжнародні тенденції розвитку 

освітніх стратегій, визначають цілі шкільної освіти в Республіці Молдова, становлять головну 

курикулумну категорію. Вони позначають очікування суспільства щодо шкільної освіти, в цілому і 

щодо найзагальніших досягнень учнів по завершенню навчання у школі. 

Трансверсальність – важлива характеристика ключових компетенцій. 

Ключові/трансверсальні компетенції перетинають різноманітні сфери суспільного життя і межі 

навчальних дисциплін. Отже, трансверсальні компетенції можуть бути, водночас, і 

трансдисциплінарними, більшою мірою властивими навчальним дисциплінам.  

Трансдисциплінарні компетенції:  

• конкретизують трансверсальні компетенції з певних галузей знань / курикулумних 

галузей;  

• інтегрують різноманітні дії, спільні/асоційовані для різних навчальних дисциплін, 

зазвичай, з однієї курикулумної галузі;  

• визначають тематичне коло, спільне для навчальних дисциплін ліцейської ланки. 

Ключові / трансверсальні компетенції стосуються різних сфер соціального життя, носять 

трансдисциплінарний характер і можуть бути конкретизовані у специфічних компетенціях з 

дисципліни, одиницях компетенцій, навчальній діяльності та рекомендованих шкільних 

продуктах.  

За реалізації трансдисциплінарного підходу, спрямованого на створення цілісного бачення 

світу, на осягнення реальності в її складності і різноманітті, формуються трансдисциплінарні 

компетенції – знання, вміння і ціннісні ставлення, що виходять за межі конкретних шкільних 

дисциплін. Ці компетенції дозволяють встановити інтегративні зв’язки між природничими, 

гуманітарними, соціальними науками, а також мистецтвом і іншими сферами духовного досвіду 

людства. Трансдисциплінарність відображає можливості і взаємодії багатьох дисциплін при 

вирішенні комплексних проблем, дозволяє створити цілісну картину світу, розглянути його 

різноманіття в єдності. 

Специфічні компетенції навчальної дисципліни виводяться з трансдисциплінарних і 

ключових / трансверсальних компетенцій. Специфічні компетенції навчальної дисципліни – це 

інтегровані системи знань, умінь і навичок, ставлень і цінностей, які повинна сформувати / 

розвинути навчальна дисципліна на ліцейському рівні освіти, відповідно до шкільного навчання в 

цілому [Сadrul de Referinţă al Curricilumului Naţional, 2017:24]. 

Одиниці компетенцій – це складові компетенцій, які опосередковують формування 

специфічних компетенцій. У кожному курикулумі одиниці компетенцій структуруються і 

розвиваються за навчальними одиницями, відповідно по класах [Сadrul de Referinţă al 

Curricilumului Naţional, 2017:24-25]. Вони відображають ті знання, вміння, ставлення і цінності, які 

повинні набути учні в процесі вивчення конкретних тем з української мови та літератури. Їх 

засвоєння – умова для розвитку специфічних компетенцій. 

Одиниці компетенцій визначено згідно із специфічними компетенціями і співвіднесено з 

одиницями змісту за принципом ускладнення від класу до класу. Вони відображають еволюцію 

учня в процесі оволодіння специфічними компетенціями до кінця вивчення дисципліни.  



Рекомендовані види навчальної діяльності та шкільні продукти являють собою певний 

перелік завдань, комунікативних ситуацій, видів діяльності, які є значущими для формування 

одиниць компетенцій.  

Курикулум є і системою продуктів, які є результатом формування специфічних 

компетенцій.  

Новий курикулум 2019 року видання забезпечує вчителю і учню можливості широкого 

вибору методів і прийомів навчання, літературних творів згідно із специфікою конкретного класу, 

наявності ресурсів тощо. 

 

ІІ. АДМІНІСТРУВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Українська мова і література 

 
Статус 

предмета 

Курікулумна 

галузь знань Клас 

Кількість годин на 

тиждень 

Загальна кількість годин 

на рік 

Обов’язковий 

Мова та 

спілкування 
 

Х (Г/Р) 
 

1/1 

 

3/2 

 

34/34 

 

102/68 

Обов’язковий 

Мова та 

спілкування 
 

ХІ(Г/Р) 
 

1/1 

 

3/2 

 

34/34 

 

102/68 

Обов’язковий 

Мова та 

спілкування 
 

ХІІ(Г/Р) 
 

1/1 

 

3/2 

 

33/33 

 

99/66 

 

ІII. СПЕЦИФІЧНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА І 

ЛІТЕРАТУРА» 

Учень здатний 

1. Усвідомлювати цінність власного лінгвістичного і читацького досвіду на ґрунті значущих для 

української літератури творів видатних авторів для особистісного розвитку протягом життя, 

акумулюючи естетичні та етичні почуття. 

2. Адаптувати дискурс до різноманітних комунікативних ситуацій в особистому, шкільному, 

суспільному житті через вербальну взаємодію, виявляючи конструктивне ставлення та 

доброзичливість. 

3. Інтерпретувати твори української літератури, демонструючи здатність критично мислити та 

прихильність до національних і загальнолюдських цінностей. 

4. Створювати власні усні і писемні тексти різних типів на різноманітних інформаційних носіях, 

застосовуючи норми сучасної української літературної мови (лексичні, граматичні, 

стилістичні) і демонструючи мовну впевненість, самостійність і оригінальність. 

5. Виражати власну лінгвістичну і культурну ідентичність в європейському і світовому контексті, 

виявляючи емпатію та відкритість до лінгвістичного і культурного різноманіття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ОДИНИЦІ НАВЧАННЯ 

 

Х КЛАС 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗПОДІЛ ОДИНИЦЬ ЗМІСТУ ЗА ГОДИНАМИ 

Одиниці змісту Кількість 

годин 

Вступ. Мова як суспільне явище. Роль рідної мови у становленні особистості.  

Роль риторики як науки про красномовство. Декламація. Дикція й орфоепія 

як основи виразного читання. 

Лінгвістика, її розділи. Повторення вивченого в V-IX класах. 

Поняття про історико-літературний процес. Фольклор і література як чинники 

українського історико-літературного процесу. Фольклор: система фольклорних 

жанрів. Ліричні пісні. Пісні літературного походження. 

 

 

 

12/9 

 

 

 

Культура мовлення. Монолог. Діалог. Правила мовленнєвого етикету. Засоби 

виразності мовлення: пауза, логічний наголос, темп, інтонація. 

Фонетика й орфоепія 

Основні фонетичні одиниці: звук, склад, такт (фонетичне слово). Наголос. Роль 

наголосу в розрізненні слів та їх форм. Закон милозвучності української мови. 

Орфоепічні норми сучасної української літературної мови. 

Нова українська література. Періодизація.  

Художній твір як явище мистецтва слова. Реалізм в українській літературі. 

Т. Шевченко як засновник українського реалізму: тематика та ідейно-художній 

зміст творів. Твори Т. Шевченка, що стали піснями. 

 

 

 

23/18 

Текст – продукт мовленнєвої діяльності. Ознаки тексту. Тема, мікротема, 

головна думка тексту. Зачин, середня частина, кінцівка кожної мікротеми. 

Графіка та орфографія 

Мова і писемність. Фонетичний і морфологічний принципи української 

орфографії. Типи орфограм. Написання слів разом, окремо і через дефіс. 

Орфографічний словник. Нове в українському правописі. 

Українська література ІІ половини ХІХ ст. 

Дійсність і художній вимисел.  

Епос як рід літератури. Оповідання, повість, роман як жанри епосу. 

Індивідуальне й типове як складові реалістичного характеру. Види конфлікту: 

соціально-побутовий, морально-побутовий. 

 

23/17 

Промова. Підготовка тексту промови: ефектний зачин, логічність викладу 

змісту, яскраве завершення. 

Морфеміка та словотвір 

Морфеміка. Типи і правопис морфем. Будова слова.  

Словотвір. Основні способи словотвору в українській мові. 

Лірика як рід літератури. Види лірики: філософська, громадянська, інтимна, 

пейзажна. Композиція ліричного твору. Система тропів. 

 

 

29/21 

Виступ з промовою. Вимоги до оратора. Таємниці успішного виступу. 

Лексикологія і фразеологія. Однозначність та багатозначність слова. Засоби 

лексичного збагачення мови. Синоніми, типи і ряди синонімів. Антоніми. 

Омоніми. Пароніми.  

Фразеологія української мови. Образність та емоційність українських 

фразеологізмів. 

Драма як рід літератури. Жанри драматичних творів: драма, комедія. 

Конфлікт. засоби творення драматичного і комедійного образів. 

Література рідного краю. 

Повторення й узагальнення в кінці року. 

 

 

29/20 



 116/85 

Майстерні (творчого письма, побудови знань, конструювання, ставлень і 

ціннісних орієнтацій) 

7/6 

Контрольні роботи 7/6 

Години на розсуд учителя 6/5 

Кількість годин на рік 136/102 



СПЕЦИФІЧНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА» 

Учень здатний 

1. Усвідомлювати цінність власного лінгвістичного і читацького досвіду на ґрунті значущих для української літератури творів 

видатних авторів для особистісного розвитку протягом життя, акумулюючи естетичні та етичні почуття. 

2. Адаптувати дискурс до різноманітних комунікативних ситуацій в особистому, шкільному, суспільному житті через вербальну 

взаємодію, виявляючи конструктивне ставлення та доброзичливість. 

3. Інтерпретувати твори української літератури, демонструючи здатність критично мислити та прихильність до національних і 

загальнолюдських цінностей. 

4. Створювати власні усні і писемні тексти різних типів на різноманітних інформаційних носіях, застосовуючи норми сучасної 

української літературної мови (лексичні, граматичні, стилістичні) і демонструючи мовну впевненість, самостійність і 

оригінальність. 

5. Виражати власну лінгвістичну і культурну ідентичність в європейському і світовому контексті, виявляючи емпатію та відкритість 

до лінгвістичного і культурного різноманіття. 

Х КЛАС 

Одиниці компетенцій Одиниці змісту Рекомендовані види навчальної діяльності 

та очікувані результати / продукти 

Учень здатний 

1.1. Знати вимоги до усного і писемного 

монологічного мовлення – композиційна 

організованість і змістова завершеність – і 

дотримуватися їх. 

1.2. Удосконалювати власні усні і писемні 

тексти з огляду на особливості усного і 

писемного мовлення – добір мовних 

засобів, чітке підпорядкування стилю і 

типу мовлення, повний і ґрунтовний 

виклад думок, поглиблена робота над 

словом і текстом. 

1.3. Переказувати текст у стислій формі, 

узагальнюючи мовні та комунікативні 

особливості кожного типу мовлення. 

Базові відомості з теорії мовлення 

Вступ. Мова як суспільне явище. Роль рідної 

мови у становленні особистості.  

Роль риторики як науки про красномовство. 

Декламація. Дикція й орфоепія як основи 

виразного читання. 

 

Базові відомості з теорії мови 

Лінгвістика, її розділи. 

Повторення вивченого в 5-9 класах. 

 

Базові відомості з теорії літератури 

Поняття про історико-літературний процес. 

Фольклор і література як чинники 

українського історико-літературного процесу. 

 Диференціація різновидів мовлення, їх 

форм, функціонально-смислових типів. 

 Аналіз висловлювань щодо їх якостей і 

сфер вживання. 

 Сприйняття, аналіз і складання 

діалогів різних типів. 

 Дискусії на морально-етичну, 

суспільно-політичну чи літературну тему.  

 Завдання на визначення теми, 

мікротем, головної думки, складових частин 

тексту та якості мовлення. 

 Складання плану (складного), 

конспектування. 

 Усний і письмовий переказ текстів 



1.4. Володіти формами писемного 

мовлення: переказ, твір (опис, розповідь, 

роздум), ділові папери, газетні жанри, 

план, тези, конспект, реферат. 

Фольклор: система фольклорних жанрів. 

Ліричні пісні. 

Пісні літературного походження. 

різних типів, форм і жанрів. 

2.1. Визначати основні проблеми дискусії, 

використовувати всі необхідні мовні 

засоби для їх розв’язання. 

 

2.2. Впливати на систему переконань, 

емоційний стан співрозмовника. 

 

2.3. Брати активну участь у дискусії, 

усвідомлювати її значення для пошуку 

істини.  

 

2.4. Дотримуватися правил ведення 

дискусії. 

Базові відомості з теорії мовлення 

Культура мовлення. Монолог. Діалог. 

Правила мовленнєвого етикету. Засоби 

виразності мовлення: пауза, логічний 

наголос, темп, інтонація. 

Базові відомості з теорії мови 

Фонетика й орфоепія 

Основні фонетичні одиниці: звук, склад, такт 

(фонетичне слово).  

Наголос. Роль наголосу в розрізненні слів та 

їх форм.  

Закон милозвучності української мови. 

Орфоепічні норми сучасної української 

літературної мови. 

Базові відомості з теорії літератури 

Нова українська література. 

Періодизація. 

Художній твір як явище мистецтва слова.  

Реалізм в українській літературі. 

Т. Шевченко як засновник українського 

реалізму: тематика та ідейно-художній зміст 

творів. Твори Т. Шевченка, що стали піснями. 

 Завдання і вправи на вдосконалення 

діалогічного та монологічного мовлення. 

 Реалізація окремих мовленнєвих 

функцій із застосуванням адекватних мовних 

моделей-зразків. 

 Моделювання у навчальному процесі 

типових ситуацій спілкування.  

 Диспути, дебати, дискусії, мозковий 

штурм, робота у змішаних парах з 

розв’язання завдань, елементи рольової та 

ділової гри, перспективна та ретроспективна 

рефлексія.  

 Використання інтерактивних 

технологій: «Мозковий штурм», «Мікрофон», 

«Акваріум» тощо. 

3.1. Самостійно добирати тексти 

відповідної стильової приналежності, 

заучувати напам’ять і виразно читати 

вірші і уривки прозових творів. 

 

3.2. Ділити текст на частини за змістом, 

визначаючи тему, мікротеми, головну 

Базові відомості з теорії мовлення 

Текст – продукт мовленнєвої діяльності. 

Ознаки тексту. Тема, мікротема, головна 

думка тексту. Зачин, середня частина, 

кінцівка кожної мікротеми. 

Базові відомості з теорії мови 

Графіка та орфографія 

 Читання текстів з вилученням 

основної інформації, що означає здатність 

визначати проблему, знаходити в тексті 

важливі факти, критично аналізувати, 

порівнювати, робити висновки й 

узагальнення. 

 Користування власним досвідом у 



думку. 

 

3.3. Відновлювати тексти, в яких 

порушено логічність подій; переставляти 

частини і коректувати деформований 

текст. 

 

3.4. Усвідомлювати важливість потреби 

пошуку додаткової інформації для 

розв’язання навчальних завдань і 

самостійної пізнавальної діяльності. 

Мова і писемність. Фонетичний і 

морфологічний принципи української 

орфографії.  

Типи орфограм. Написання слів разом, 

окремо і через дефіс. Орфографічний 

словник. Нове в українському правописі. 

Базові відомості з теорії літератури 

Українська література ІІ половини ХІХ ст. 

Дійсність і художній вимисел.  

Епос як рід літератури. 

Оповідання, повість, роман як жанри епосу. 

Індивідуальне й типове як складові 

реалістичного характеру. Види конфлікту: 

соціально-побутовий, морально-побутовий. 

ході розв’язання проблем, порушених 

змістом тексту. 

 Післятекстові завдання на засвоєння 

лексико-граматичного матеріалу та його 

використання в усному й писемному 

мовленні; на розвиток творчої активності й 

критичного мислення учнів на матеріалі 

прочитаного. 

 Презентація твору в групах. 

 Складання питань до твору. 

 Аналіз мовних засобів художнього 

твору. 

 Електронна презентація. 

 Літературна дискусія. 

 Експеримент. 

4.1. Знати: лексичне значення слова, 

однозначність і багатозначність, основні 

типи переносних значень. 

 

4.2. Використовувати багатозначні слова, 

синоніми, антоніми, омоніми відповідно 

до висунутих завдань і стилю мовлення. 

 

4.3. Дотримуватися норм українського 

словотвору. 

 

4.4. Редагувати тексти відповідно до 

стилю та установленої орфографії і 

пунктуації. 

 

 

 

Базові відомості з теорії мовлення 

Промова. Підготовка тексту промови: 

ефектний зачин, логічність викладу змісту, 

яскраве завершення. 

 

Базові відомості з теорії мови 

Морфеміка та словотвір 

Морфеміка. Типи і правопис морфем. Будова 

слова.  

Словотвір. Основні способи словотвору в 

українській мові. 

 

Базові відомості з теорії літератури 

Лірика як рід літератури. 

Види лірики: філософська, громадянська, 

інтимна, пейзажна. 

Композиція ліричного твору. 

Система тропів. 

 Знаходження орфограм, визначення їх 

типу та принципу написання. 

 Написання словникових, вибіркових, 

контрольних та інших диктантів, переказів, 

творів.  

 Аналіз, порівняння, характеристика 

мовних одиниць різних рівнів. 

 Транскрибування, фонетичний аналіз 

слів. 

 Вправляння у виборі відповідних 

засобів милозвучності. 

 Вправляння у правильному 

використанні багатозначних слів. 

 Використання синонімів і антонімів як 

засобів зв’язку речень у тексті. 

 Редагування текстів. 

 Моделювання «Карти пам’яті» 



 складних орфографічних тем. 

 Укладання словників-мінімумів 

«Складні випадки наголошування», 

5.1. Брати участь у бесіді, дискусії, 

аргументувати свою точку зору, логічно 

формулювати тезу. 

5.2. Здобувати інформацію з 

різноманітних джерел (довідкової, 

художньої літератури, ресурсів Інтернету 

тощо), здійснювати бібліографічний 

пошук.  

5.3. Працювати з текстами вивчених 

типів, стилів і жанрів мовлення. 

5.4. Усвідомлювати особливості дискусії, 

її значення для пошуку істини, правила її 

ведення. 

5.5. Розуміти навколишнє інформаційне 

середовище, самостійно шукати, 

добирати й критично аналізувати 

необхідну інформацію, трансформувати, 

зберігати й діяти відповідно до своїх 

цілей і прийнятої в суспільстві 

комунікаційної етики. 

Базові відомості з теорії мовлення 

Виступ з промовою. Вимоги до оратора. 

Таємниці успішного виступу. 

Базові відомості з теорії мови 

Лексикологія і фразеологія 

Однозначність та багатозначність слова.  

Засоби лексичного збагачення мови. 

Синоніми, типи і ряди синонімів.  

Антоніми. Омоніми. Пароніми.  

Фразеологія української мови. Образність та 

емоційність українських фразеологізмів. 

 

Базові відомості з теорії літератури 

Драма як рід літератури. 

Жанри драматичних творів: драма, комедія. 

Конфлікт. засоби творення драматичного і 

комедійного образів. 

Література рідного краю. 

Повторення вивченого за рік. 

 Самостійне вивчення, опис та 

інтерпретація літературного матеріалу, 

формулювання наукових висновків. 

 Використання у спілкуванні та 

пізнанні соціокультурних і 

соціолінгвістичних реалій. 

 Виступ під час дискусії «Які слова 

руйнують наше життя?»; «Інтернет зближує 

чи накопичує самотність?». 

 Складання тексту рекомендаційного 

характеру «Як уникати конфліктів з 

друзями». 

 Письмове обґрунтування свого вибору 

на визначену тему «Електронна чи паперова 

книга?». 

 Написання звернення до громадян 

міста (села) щодо чистоти довкілля. 

 

 



 

ТВОРИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ЧИТАННЯ І ВИВЧЕННЯ 

Фольклор і література. 

Лірична пісня. «Лугом іду, коня веду», «Летіла зозуля через мою хату», «Із-за гори 

кам’яної», «Ой у полі три криниченьки», «Розпрягайте, хлопці, коні», «Гаю, гаю, зелен 

розмаю». 

Пісні літературного походження, що стали народними. М. Петренко «Дивлюсь я на 

небо», «Взяв би я бандуру», Л. Глібов «Стоїть гора високая», С. Руданський «Повій, 

вітре, на Вкраїну», М. Старицький «Виклик» («Ніч яка місячна»). 

Т. Шевченко«Сон»,«І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм», «Доля», «Ми 

вкупочці колись росли…». 

Твори Т. Шевченка, що стали піснями. «Реве та стогне Дніпр широкий», «Думи мої», 

«Така її доля», «Заповіт» та інші. 

Панас Мирний «Пригода з „Кобзарем”». 

Епос як рід літератури. 

М. Вовчок «Інститутка». 

І. С. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я». 

Лірика як рід літератури. 

І. Франкозбірка «Зів’яле листя», «Мойсей». 

Леся Українка «Contra spem spero!»,«Слово, чому ти не твердая криця…», «Стояла я і 

слухала весну…», «Все, все покинуть, до тебе полинуть», «І все-таки до тебе думка лине». 

Драма як рід літератури. 

Леся Українка «Лісова пісня», І. Франко «Украдене щастя», І. Карпенко-Карий 

«Мартин Боруля», «Хазяїн» (1 твір за вибором учителя). 

Література рідного краю. Твори українських письменників Молдови або твори 

молдавських письменників, перекладених українською мовою ( за вибором учителя). 

 
ТВОРИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ’ЯТЬ 

1 лірична пісня.  

М. Петренко «Дивлюсь я на небо». 

Т. Шевченко «Доля», «Реве та стогне Дніпр широкий». 

Леся Українка «Стояла я і слухала весну…», «І все-таки до тебе думка лине», «Лісова 

пісня» (уривок). 

І. Франко 1 поезія зі збірки «Зів’яле листя». 

 

ТВОРИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ЧИТАННЯ 

Т. Шевченко збірка «Три літа». 

П. Мирний «Лихо давнє й сьогочасне». 

М. Вовчок «Козачка», «Два сини».  

І. Нечуй-Левицький «Дві московки», «Бурлачка». 

І. Франко збірка «З вершин і низин». 

Леся Українка «Хто вам сказав, що я слабка?», «Хотіла б я піснею стати», «Коли 

втомлюся я життям щоденним», «І все-таки до тебе думка лине». 

І. Карпенко-Карий «Безталанна». 

М. Старицький «Талан». 

М. Кропивницький «Глитай, або ж павук». 

 

НА КІНЕЦЬ Х КЛАСУ УЧЕНЬ ЗДАТНИЙ: 

 удосконалювати власні усні і писемні тексти з огляду на особливості усного і 

писемного мовлення – добір мовних засобів, чітке підпорядкування стилю і типу 

мовлення, повний і ґрунтовний виклад думок, поглиблена робота над словом і 

текстом; 



 

 володіти формами писемного мовлення: переказ, твір (опис, розповідь, роздум), 

ділові папери, газетні жанри, план, тези, конспект, реферат;  

 визначати основні проблеми дискусії, використовує всі необхідні мовні засоби для 

їх розв’язання; 

 брати активну участь у дискусії, усвідомлювати її значення для пошуку істини;  

 добирати самостійно тексти відповідної стильової приналежності, декламувати 

вірші і уривки прозових творів; 

 відновлювати тексти, в яких порушено логічність подій; переставляти частини і 

коректувати деформований текст;  

 вживати багатозначні слова, синоніми, антоніми, омоніми відповідно до 

висунутих завдань і стилю мовлення; 

 редагувати тексти відповідно до стилю та установленої орфографії і пунктуації; 

 здобувати інформацію з різноманітних джерел (довідкової, художньої літератури, 

ресурсів Інтернету тощо), здійснювати бібліографічний пошук, працювати з 

текстами вивчених типів, стилів і жанрів мовлення; 

 розуміти навколишнє інформаційне середовище, самостійно шукати, добирати й 

критично аналізувати необхідну інформацію, трансформувати, зберігати й діяти 

відповідно до своїх цілей і прийнятої в суспільстві комунікаційної етики. 

 

11 КЛАС 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗПОДІЛ ОДИНИЦЬ ЗМІСТУ ЗА ГОДИНАМИ 

Одиниці змісту Кількість 

годин 

Вступ. Українська мова – національна мова українців. Місце української 

мови серед інших мов РМ. Подолання інтерференції.  

Морфологія як розділ лінгвістики.  

Іменник. Поняття предметності. Граматичні категорії іменників: рід, число, 

відмінок. Відмінювання іменників. Відміни. Синтаксична роль іменників. 

Стилістичні особливості вживання іменників. 

Українська література кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Розвиток літературних 

традицій. Новела як епічний жанр. Соціально-побутова повість. Соціальний 

конфлікт. 

 

 

 

23/17 

Текст. Морфологічні засоби створення тексту (дієслівні форми, форми 

іменників, прислівники, службові слова тощо). 

Прикметник. Лексико-граматичні розряди прикметників. Ступені порівняння. 

Утворення і правопис прикметників. Синтаксична роль прикметників. 

Стилістичні особливості вживання прикметників. Подолання інтерференції. 

Числівник. Особливості відмінювання і правопис. Стилістичні особливості 

вживання числівників. Подолання інтерференції. 

Займенник. Розряди займенників. Їх співвідносність з іменними частинами 

мови. Вживання займенників. Синтаксичні засоби створення тексту (порядок 

слів, звертання). Стилістичні особливості вживання займенників. Подолання 

інтерференції. 

Нові тенденції в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Фольклорні джерела художнього твору. Народна міфологія. Імпресіонізм в 

українській літературі. 

 

 

 

14/10 

Текст. Синтаксичні засоби створення тексту (порядок слів, звертання). 

Дієслово. Вид і час дієслова. Дієвідмінювання. 

Дієприкметник та дієприслівник як дієслівні форми, їх творення й особливості 

вживання. Стилістичні особливості вживання дієслів. 

«Червоний ренесанс» 1920-х років. Оновлення епічних, ліричних, драматичних 

 

30/23 



 

жанрів. Нова комедія. Осмислення революції як трагедії народу. Роман у 

новелах. Новела: конфлікт і сюжет.  

Тексти комбінованого типу: структурні елементи. 

Прислівник. Групи (розряди) за значенням. Будова, творення та особливості 

вживання прислівників. Стилістичні особливості вживання прислівників. 

«Розстріляне відродження» 1930-х років. 

Доля митців «червоного ренесансу». Подолання вимог соціалістичного реалізму. 

Поети-неокласики. Сонет, його форми. 

 

 

29/21 

Стилістичні особливості вживання службових частин мови. 

Службові частини мови.  

Прийменник. Особливості вживання. Перехід слів у прийменники.  

Сполучник. Особливості вживання. Перехід слів у сполучники. Сполучники і 

сполучні слова у реченні.  

Частки. Функції часток. Особливості вживання службових слів в усному й 

писемному мовленні. 

Українська література 1940-х років.  

Доля народу. Філософсько-громадянська лірика. Поема. Роль символів. 

Художньо-документальний нарис. 

Література рідного краю. 

Повторення й узагальнення в кінці року. 

 

 

14/10 

 110/81 

Майстерні (творчого письма, побудови знань, конструювання, ставлень і 

ціннісних орієнтацій) 

8/7 

Контрольні роботи 8/7 

Години на розсуд учителя 10/7 

Кількість годин на рік 136/102 



 

СПЕЦИФІЧНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА» 

Учень здатний 

1. Усвідомлювати цінність власного лінгвістичного і читацького досвіду на ґрунті значущих для української літератури творів 

видатних авторів для особистісного розвитку протягом життя, акумулюючи естетичні та етичні почуття. 

2. Адаптувати дискурс до різноманітних комунікативних ситуацій в особистому, шкільному, суспільному житті через вербальну 

взаємодію, виявляючи конструктивне ставлення та доброзичливість. 

3. Інтерпретувати твори української літератури, демонструючи здатність критично мислити та прихильність до національних і 

загальнолюдських цінностей. 

4. Створювати власні усні і писемні тексти різних типів на різноманітних інформаційних носіях, застосовуючи норми сучасної 

української літературної мови (лексичні, граматичні, стилістичні) і демонструючи мовну впевненість, самостійність і 

оригінальність. 

5. Виражати власну лінгвістичну і культурну ідентичність в європейському і світовому контексті, виявляючи емпатію та відкритість 

до лінгвістичного і культурного різноманіття. 

 

ХІ КЛАС 

Одиниці компетенцій Одиниці змісту Рекомендовані види навчальної діяльності та 

очікувані результати / продукти 

Учень здатний 

1.1. Знати: роль і місце української мови 

серед інших мов. 

 

1.2. Складати тексти-описи, тексти-

роздуми, тексти комбінованого типу. 

 

1.3. Аналізувати різні ситуації мовлення, 

виділяти учасників спілкування, 

визначати їхні наміри. 

 

Базові відомості з теорії мовлення 

Вступ. Українська мова – національна мова 

українців. Місце української мови серед інших 

мов РМ. Подолання інтерференції.  

Базові відомості з теорії мови 

Морфологія як розділ лінгвістики.  

Іменник. Поняття предметності. Граматичні 

категорії іменників: рід, число, відмінок. 

Відмінювання іменників. Відміни. 

Синтаксична роль іменників. Стилістичні 

особливості вживання іменників. 

Базові відомості з теорії літератури 

Українська література кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 

 Опрацювання різних видів тексту-

розповіді.  

 Визначення виду, аналіз структури, мети, 

особливостей побудови оповідання, 

повідомлення, звіту, інформації, відповіді, 

оголошення. 

 Сприйняття й аналіз різних видів описів. 

Визначення їх ролі в художньому творі.  

 Слухання, читання, з’ясування 

особливостей побудови різновидів тексту-

міркування. Докладний, стислий і вибірковий їх 

переказ.  

 Завдання на відпрацювання умінь 



 

Розвиток літературних традицій. 

Новела як епічний жанр. 

Соціально-побутова повість.  

Соціальний конфлікт. 

визначати мікротеми та доцільно вживати різні 

засоби творення тексту, зв’язку його частин; 

стилістично редагувати тексти. 

2.1. Аналізувати художній текст, 

визначати і коментувати тему, ідею, 

сюжет, систему образів.  

 

2.2. Висловлювати власну думку щодо 

проблеми літературного твору. 

 

2.3. Формулювати (усно і письмово) 

власні оціночні судження і вміти їх 

захищати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базові відомості з теорії мовлення 

Текст. Морфологічні засоби створення тексту 

(дієслівні форми, форми іменників, 

прислівники, службові слова тощо). 

Базові відомості з теорії мови 

Прикметник. Лексико-граматичні розряди 

прикметників. Ступені порівняння. Утворення 

і правопис прикметників. Синтаксична роль 

прикметників. Стилістичні особливості 

вживання прикметників. Подолання 

інтерференції. 

Числівник. 

Особливості відмінювання і правопис. 

Стилістичні особливості вживання 

числівників. Подолання інтерференції. 

Займенник.  

Розряди займенників. Їх співвідносність з 

іменними частинами мови. Вживання 

займенників. Синтаксичні засоби створення 

тексту (порядок слів, звертання). Стилістичні 

особливості вживання займенників. Подолання 

інтерференції. 

Базові відомості з теорії літератури 

Нові тенденції в українській літературі 

кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Фольклорні джерела художнього твору. 

Народна міфологія. 

Імпресіонізм в українській літературі. 

 

 Реконструювання тексту в інтерв’ю, 

бесіду й інсценування його в парній або 

груповий роботі. 

 Бесіда, доповідь, написання реферату. 

 Моделювання у навчальному процесі 

типових ситуацій спілкування.  

 Диспути, дебати, дискусії, мозковий 

штурм. 

 Слухання, читання, з’ясування 

особливостей побудови різновидів тексту-

міркування. Докладний, стислий і вибірковий їх 

переказ.  

 Самостійний аналіз творів різних жанрів. 

 Відпрацювання умінь уживати 

нормативні з точки зору сучасної української 

мови форми займенників, правильно 

використовувати займенникові форми в різних 

стилях. 

 Перевірка, самоперевірка, 

взаємоперевірка і оцінювання навчальних 

досягнень. 

 

 



 

3.1. Володіти навичками 

ознайомлювального й вивчального 

читання. 

 

3.2. Знати основні принципи жанрової 

системи літератури і визначати основні 

жанрові особливості художніх творів. 

 

3.3. Визначати в тексті художні засоби, 

пояснювати їхню роль. 

 

3.4. Знати і вміти самостійно 

аналізувати твори різних жанрів. 

 

Базові відомості з теорії мовлення 

Синтаксичні засоби створення тексту (порядок 

слів, звертання). 

Базові відомості з теорії мови 

Дієслово. Вид і час дієслова. Дієвідмінювання. 

Дієприкметник та дієприслівник як дієслівні 

форми, їх творення й особливості вживання. 

Стилістичні особливості вживання дієслів. 

Базові відомості з теорії літератури 

«Червоний ренесанс» 1920-х років. 

Оновлення епічних, ліричних, драматичних 

жанрів. Нова комедія. 

Осмислення революції як трагедії народу. 

Роман у новелах. Новела: конфлікт і сюжет. 

 Скорочування тексту за рахунок 

усунення другорядної інформації для подальшої 

передачі його змісту в формі діалогу або 

монологу. 

 Розкриття й обговорювання проблеми з 

опорою на текст. 

 Визначення основних жанрових 

особливостей художнього твору; 

 Самостійний аналіз творів різних жанрів. 

 Завдання на відпрацювання вмінь 

добирати синонімічні дієслова до дієслівних 

сполучень і навпаки. 

 Опрацювання дієприкметникових і 

дієприслівникових зворотів з метою їх 

правильного вживання. 

4.1. Знати і розуміти лексичні, 

граматичні, стилістичні особливості 

самостійних та службових частин мови. 

 

4.2. Правильно вживати частини мови 

відповідно до норм літературної вимови. 

 

4.3. Доцільно, стилістично виправдано і 

граматично вірно використовувати 

частини мови у власному мовленні. 

 

 

 

Базові відомості з теорії мовлення 

Тексти комбінованого типу: структурні 

елементи. 

Базові відомості з теорії мови 

Прислівник. 

Поняття про прислівник. Групи (розряди) за 

значенням. Будова, творення та особливості 

вживання прислівників. Стилістичні 

особливості вживання прислівників. 

 

Базові відомості з теорії літератури 

«Розстріляне відродження» 1930-х років. 

Доля митців «червоного ренесансу». 

Подолання вимог соціалістичного реалізму. 

Поети-неокласики.  

Сонет, його форми.  

 

 Завдання на вживання іменників різних 

лексико-семантичних груп у відповідних 

формах (відмінку, числі) з певною стилістичною 

метою. 

 Завдання на відпрацювання умінь 

вживати синонімічні форми ступенів порівняння 

прикметників. 

 Завдання на відпрацювання умінь 

вживати паралельні відмінкові форми 

числівників в різних стилях. 

 Вправляння в уживанні прислівників та 

прислівникових сполучень в різних стилях, 

відпрацювання нормативного наголошування і 

правопису. 

 Аналіз синонімічних прийменників і 

сполучників з метою правильного їх 

використання, з’ясування функцій модальних і 



 

заперечних часток, завдання на відпрацювання 

вмінь їх нормативного вживання. 

5.1. Зіставляти твори різних культур і 

епох, виявляти спільне й відмінне в 

уявленнях про добро і зло, прекрасне і 

потворне, свободу і рабство. 

 

5.2. Організовувати й планувати 

навчальне співробітництво з учителем та 

однокласниками. 

 

5.3. Усвідомлювати основні принципи 

загальнолюдської системи морально-

етичних цінностей. 

 

5.4. Сприймати літературу як засіб 

розвитку власної духовності. 

Базові відомості з теорії мовлення 

Стилістичні особливості вживання службових 

частин мови. 

 

Базові відомості з теорії мови 

Службові частини мови.  

Прийменник. Особливості вживання. Перехід 

слів у прийменники.  

Сполучник. Особливості вживання. Перехід 

слів у сполучники. Сполучники і сполучні 

слова у реченні.  

Частки. Функції часток.  

Особливості вживання службових слів в 

усному й писемному мовленні. 
 

Базові відомості з теорії літератури 
Українська література 1940-х років.  

Доля народу.  

Філософсько-громадянська лірика.  

Поема. Роль символів. 

Художньо-документальний нарис. 

Література рідного краю. 

 Самостійне вивчення, опис та 

інтерпретація літературного матеріалу, 

формулювання висновків. 

 Використання у спілкуванні та пізнанні 

іншомовних соціокультурних і 

соціолінгвістичних реалій. 

 Написання есе на теми: «Чого варто 

уникати в спілкуванні», «Гаджети чи реальне 

спілкування?». 

 Виступ під час дискусії «Які слова 

руйнують наше життя?»; «Інтернет зближує чи 

накопичує самотність?». 

 Знаходження і вживання фразеологізмів 

у різних стилях.  

 Перевірка, самоперевірка, 

взаємоперевірка і оцінювання навчальних 

досягнень. 

 Написання пошуково-дослідницьких 

робіт. 



 

ТВОРИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ВИВЧЕННЯ 

Українська література кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 

Розвиток літературних традицій. 

Новела. О. Кобилянська «Іmpromtu phantasie», «Valse melancolique». В. Стефаник 

«Камінний хрест», «Новина». 

Соціально-побутова повість. М. Коцюбинський «Для загального добра». 

О. Кобилянська «Земля» (за вибором). 

Нові тенденції в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

М. Коцюбинський «Intermezzo», «Тіні забутих предків». 

О. Олесь «Гроза пройшла», «З журбою радість обнялась...»,«Чари ночі», «О слово 

рідне!», «Айстри», «Моїй матері», «Задзвеніли струни у душі моїй». М. Вороний 

«Блакитна Панна», «На озері», «Євшан-зілля». 

«Червоний ренесанс» 1920-х років. 

Є. Плужник «Вчись у природи творчого спокою...», «Ніч... а човен – як срібний птах!..». 

Є. Маланюк «Уривок з поеми», «Напис на книзі віршів…». М. Куліш «Мина Мазайло». 

М. Хвильовий «Я (Романтика)». Д. Фальківський «Зійшлись обоє на багнетах». 

Т. Осмачка «Ідуть селяни в темні далі босі» (творчість 4 авторів на вибір). 

Роман у новелах. Ю. Яновський «Вершники» (дві новели на вибір) або «Чотири шаблі», 

«Майстер корабля». 

«Розстріляне відродження» 1930-х років. 

П. Тичина збірка «Сонячні кларнети» (поезії за вибором учителя), збірка «Замість сонетів 

і октав»(поезії на вибір учителя). М. Рильський «Яблука доспіли», «Солодкий світ!..», «У 

теплі дні збирання винограду», «Мова». В. Сосюра «Так ніхто не кохав», «Коли потяг у 

даль загуркоче», «Васильки». Сонети неокласиків. М. Зеров «Суниці», М. Драй-Хмара 

«Лебеді». 

Українська література 1940-х років.  

М. Рильський «Слово про рідну матір», «Неопалима купина». П. Тичина «Відповідь 

бійцям на фронт», В. Сосюра «Лист до земляків», «Мій син», А. Малишко з поезії 

«Дніпро», «Сірко». 

Література рідного краю. Твори українських письменників Молдови або твори 

молдавських письменників, перекладених українською мовою (за вибором учителя). 

 

ТВОРИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ’ЯТЬ 
О. Олесь «Айстри». 

М. Вороний «Євшан-зілля» (уривок). 

Є. Плужник «Вчись у природи творчого спокою...». 

М. Рильський «Яблука доспіли», «Мова». 

В. Сосюра «Так ніхто не кохав». 

 

ТВОРИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ЧИТАННЯ 

О. Кобилянська «Битва». 

В. Стефаник «Синя книжечка». 

М. Коцюбинський «Сміх», «Коні не винні». 

М. Куліш «Народний Малахій». 

В. Підмогильний «Історія пані Ївги». 

О. Ольжич «Рудько». 

О. Олесь «Задзвеніли струни у душі моїй», «Моїй матері», «О слово рідне!». 

Б. Лепкий «Заспів», «Журавлі». 

Г. Чупринка «Рідний край», «Ураган». 

М. Рильський «Спинилось літо на порозі», «Колишеться човен», «Поетичне мистецтво». 

П. Тичина Збірка «Заміть сонетів і октав». 

В. Сосюра «Я знаю силу слова», «Такий я ніжний, такий тривожний». 



 

НА КІНЕЦЬ ХI КЛАСУ УЧЕНЬ ЗДАТНИЙ: 

 знати роль і місце української мови серед інших мов; 

 аналізувати різні ситуації мовлення, виділяти учасників спілкування, визначати 

їхні наміри; 

 здійснювати аналіз художнього тексту, визначати і коментувати тему, ідею, 

сюжет, систему образів; 

 висловлювати власну думку щодо проблеми літературного твору; 

 формулювати (усно і письмово) власні оціночні судження і вміти їх захищати; 

 знати основні принципи жанрової системи літератури і визначати основні жанрові 

особливості художніх творів; 

 знати лексичні, граматичні, стилістичні особливості самостійних та службових 

частин мови; 

 правильно вживати частини мови відповідно до норм літературної вимови. 

 доцільно, стилістично виправдано і граматично вірно використовувати частини 

мови у власному мовленні; 

 порівнювати твори різних культур і епох, виявляти спільне й відмінне в 

уявленнях про добро і зло, прекрасне і потворне, свободу і рабство; 

 усвідомлювати основні принципи загальнолюдської системи морально-етичних 

цінностей. 

 

ХІІ КЛАС 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗПОДІЛ ОДИНИЦЬ ЗМІСТУ ЗА ГОДИНАМИ 

 

Одиниці змісту Кількість 

годин 

Основи стилістики і культури мовлення. Стилістика як наука. Система стилів. 

Текст як одиниця спілкування. Ознаки тексту. Тема. Мікротема. Головна думка.  

Синтаксис як розділ лінгвістики. Основні одиниці синтаксису. 

Словосполучення і речення. Словосполучення. Типи синтаксичного зв’язку у 

словосполученні. Речення. Види простих речень. Головні і другорядні члени 

речення. Односкладні речення. Неповні речення.  

Українська література другої половини ХХ ст. 

Фольклорні традиції і сучасність. Фольклорна символіка. Підтекст.  

Кіноповість. Особливості композиції. 

 

 

 

23/17 

Розмовний стиль. Функції і сфера використання. Культура усного мовлення. 

Науковий стиль. Функції і сфера використання. 

Просте ускладнене речення. Однорідні члени речення. Однорідні й неоднорідні 

означення. Узагальнюючі слова у реченнях з однорідними членами. Відокремлені 

другорядні члени речення. Пунктуація в ускладненому реченні. 

Відродження української літератури у 1960-х роках. 
Митці – «діти війни». Ідейно-стильове розмаїття. Роль трудової людини. Митець 

і суспільство. Рідна мова у становленні особистості. Моральні цінності. 

Бюрократизм і бездуховність. Філософські мотиви в громадянській, інтимній, 

пейзажній ліриці, у сатирі. Сонет. Балада. Метафора. Символ. 

 

 

 

24/18 

Офіційно-діловий стиль. Функції і сфери вживання.  

Публіцистичний стиль. Функції і сфери вживання. Ознаки публіцистичного 

стилю. 

Складне речення. Складносурядне речення. Пунктуація в складносурядному 

реченні. Складнопідрядне речення. Основні типи складнопідрядних речень. 

Пунктуація в складнопідрядному реченні. 

Проблематика епічних творів «шістдесятників»: «екологія душі», історична 

 

29/21 

 



 

пам’ять, моральні цінності. Роман. Роман у віршах. Новела. 

Художній стиль. Функції і сфери вживання. 

Безсполучникове складне речення. Пунктуація в безсполучниковому 

складному реченні. 

Драматургія 1960-х років. Психологізм драматургії. Пошуки нового героя. 

 

 

17/11 

Способи передачі чужої мови. Цитата і цитування. Пунктуація при прямій мові 

та цитуванні. 

Сучасна українська література. Сучасне літературне покоління: теми, 

проблеми, образи. 

Література рідного краю. 

Систематизація та узагальнення вивченого у ліцейських класах. 

 

 

11/8 

 104/75 

Майстерні (творчого письма, побудови знань, конструювання, ставлень і 

ціннісних орієнтацій) 

6/5 

Контрольні роботи 7/6 

Години на розсуд учителя 15/13 

Кількість годин на рік 132/99 



 

СПЕЦИФІЧНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА» 

Учень здатний 

1. Усвідомлювати цінність власного лінгвістичного і читацького досвіду на ґрунті значущих для української літератури творів 

видатних авторів для особистісного розвитку протягом життя, акумулюючи естетичні та етичні почуття. 

2. Адаптувати дискурс до різноманітних комунікативних ситуацій в особистому, шкільному, суспільному житті через вербальну 

взаємодію, виявляючи конструктивне ставлення та доброзичливість. 

3. Інтерпретувати твори української літератури, демонструючи здатність критично мислити та прихильність до національних і 

загальнолюдських цінностей. 

4. Створювати власні усні і писемні тексти різних типів на різноманітних інформаційних носіях, застосовуючи норми сучасної 

української літературної мови (лексичні, граматичні, стилістичні) і демонструючи мовну впевненість, самостійність і 

оригінальність. 

5. Виражати власну лінгвістичну і культурну ідентичність в європейському і світовому контексті, виявляючи емпатію та відкритість 

до лінгвістичного і культурного різноманіття. 

ХІІ КЛАС 

Одиниці компетенцій Одиниці змісту Рекомендовані види навчальної  

діяльності та очікувані результати / 

продукти 

Учень здатний 

1.1. Знати ознаки і особливості побудови 

текстів різних функціонально-смислових 

типів. 

 

1.2. Будувати тексти різних типів і 

стилів. 

 

1.3. Опрацьовувати критичні статті, 

рецензії на художні творі; складати тези, 

конспекти критичних матеріалів, 

використовувати їх у власних відгуках, 

доповідях, рефератах. 

Базові відомості з теорії мовлення 

Основи стилістики і культури мовлення. 

Стилістика як наука. Система стилів. Текст як 

одиниця спілкування. Ознаки тексту. Тема. 

Мікротема. Головна думка.  

Базові відомості з теорії мови 

Синтаксис як розділ лінгвістики. Основні 

одиниці синтаксису. Словосполучення і речення. 

Словосполучення. Типи синтаксичного зв’язку у 

словосполученні.  

Речення. Види простих речень. Головні і 

другорядні члени речення. Односкладні речення. 

Неповні речення.  

 Слухання, читання, аналіз, 

складання текстів різних типів і стилів. 

 Робота в парах і групах. 

 Перевірка, самоперевірка, 

взаємоперевірка і оцінювання навчальних 

досягнень. 

 Завдання на знаходження, 

спостереження, використання у власному 

мовленні різноманітних стилістичних 

засобів.   

 Бесіди, дискусії, диспути з 

дотриманням правил мовленнєвого 

етикету. 



 

 

 

 

 

Базові відомості з теорії літератури 

Українська література другої половини ХХ ст. 

Фольклорні традиції і сучасність. Фольклорна 

символіка. Підтекст.  

Кіноповість. Особливості композиції. 

 

2.1. Практично використовувати 

стилістичні засоби української мови. 

 

2.2. Брати участь у бесіді, дискусії, 

диспуті, дотримуватися правил 

мовленнєвого етикету. 

 

2.3. Аналізувати, переказувати й 

складати тексти різних стилів і типів в 

усній і писемній формах. 

 

2.4. Доводити власну думку, правильно 

добирати епізоди, переконливі деталі 

для характеристики персонажа, 

створення образу, картини. 

Базові відомості з теорії мовлення 

Розмовний стиль. Функції і сфера використання. 

Культура усного мовлення. 

Науковий стиль. Функції і сфера використання. 

Базові відомості з теорії мови 

Просте ускладнене речення. Однорідні члени 

речення. Однорідні й неоднорідні означення. 

Узагальнюючі слова у реченнях з однорідними 

членами. Відокремлені другорядні члени речення. 

Пунктуація в ускладненому реченні. 

Базові відомості з теорії літератури 

Відродження української літератури у 1960-х 

роках. 
Митці – «діти війни». 

Ідейно-стильове розмаїття. Роль трудової 

людини. Митець і суспільство. Рідна мова у 

становленні особистості. Моральні цінності. 

Бюрократизм і бездуховність. 

Філософські мотиви в громадянській, інтимній, 

пейзажній ліриці, у сатирі. 

Сонет. Балада. Метафора. Символ. 

 Ведення суперечки як виду 

комунікативного акту. 

 Аналіз, переказ й складання текстів 

різних стилів і типів в усній і писемній 

формах. 

 Доведення власної думки, 

правильний добір епізодів, переконливих 

деталей для характеристики персонажа, 

створення образу, картини. 

 Визначення проблем, порушених у 

творі, розуміння їхньої актуальності для 

сучасного життя; висловлювання суджень 

про духовні й матеріальні цінності; 

застосування набутих знань для 

порівняльного аналізу. 

 Аналіз і самоаналіз навчальної та 

комунікативної діяльності. 

3.1. Емоційно сприймати, аналізувати, 

переказувати тексти художньої 

літератури, складати висловлювання у 

художньому стилі. 

 

3.2. Висловлювати адекватні почуття і 

враження від почутого й прочитаного. 

Базові відомості з теорії мовлення 

Офіційно-діловий стиль. Функції і сфери 

вживання.  

Публіцистичний стиль. Функції і сфери 

вживання. Ознаки публіцистичного стилю. 

Базові відомості з теорії мови 

Складне речення. 

 Визначення жанру твору, основних 

рис індивідуального стилю автора. 

 Розрізнення засобів художнього 

увиразнення у літературних творах; 

пояснення ролі вживання художніх 

засобів; порушених у творі проблем; 



 

 

3.3. Усно і письмово полемізувати на 

літературні теми; сприймати різні точки 

зору на літературні події, характери, 

типи, їхнє зіставлення. 

 

3.4. Виразно читати поезії та прозу, 

передавати голосом думки й почуття 

автора, своє й авторське ставлення до 

зображеного. 

Складносурядне речення. Пунктуація в 

складносурядному реченні.  

Складнопідрядне речення. Основні типи 

складнопідрядних речень. Пунктуація в 

складнопідрядному реченні. 

Базові відомості з теорії літератури 

Проблематика епічних творів «шістдесятників»: 

«екологія душі», історична пам’ять, моральні 

цінності. Роман. Роман у віршах. Новела. 

толерантне відстоювання власної позиції. 

 Аналіз життєвих ситуацій, 

людських вчинків на матеріалі вивчених 

творів. 

 Дискусії довкола питань розвитку 

української літератури. 

4.1. Розуміти принципи побудови і 

особливості словосполучень та різних 

типів речень. 

4.2. Створювати власні усні і писемні 

тексти різних типів на різноманітних 

інформаційних носіях. 

4.3. Застосовувати норми сучасної 

української літературної мови і 

демонструвати мовну впевненість, 

самостійність і оригінальність. 

4.4. Знати основні поняття стилістики та 

її засобів, ознаки й особливості стилів 

української мови, їх жанрову 

різноманітність. 

Базові відомості з теорії мовлення 

Художній стиль. Функції і сфери вживання. 

 

Базові відомості з теорії мови 

Безсполучникове складне речення. Пунктуація 

в безсполучниковому складному реченні. 

 

Базові відомості з теорії літератури 

Драматургія 1960-х років. 

Психологізм драматургії. Пошуки нового героя. 

 

 Аналіз різних типів словосполучень 

у різних стилях мовлення, вживання їх у 

власних висловлюваннях.  

 Завдання на аналіз, конструювання 

й редагування простих речень різних 

типів; вживання односкладних і 

двоскладних синонімічних речень у різних 

стилях.  

 Опрацювання правил вживання 

розділових знаків у простому і складному 

реченні. 

 Завдання на інтонування, аналіз, 

конструювання, редагування різних типів 

складних речень. 

 Синтаксичний розбір складних 

речень. 

5.1. Практично засвоювати морально-

етичні й психологічні принципи 

спілкування і співпраці. 

 

5.2. Висловлювати міркування й 

пропозиції щодо гармонізації 

Базові відомості з теорії мови 

Способи передачі чужої мови. Цитата і 

цитування. Пунктуація при прямій мові та 

цитуванні. 

 

Базові відомості з теорії літератури 

 Збирання необхідної інформації й 

допоміжного матеріалу для написання 

текстів різних жанрів. 

 Застосування цифрових технологій 

для пошуку необхідної інформації. 

 Бесіди, дискусії, диспути на 



 

спілкування. 

5.3. Виявляти в текстах та 

обґрунтовувати особистісні й 

загальнолюдські цінності. 

 

Сучасна українська література. 

Сучасне літературне покоління: теми, проблеми, 

образи. 

 

Література рідного краю. 

 

Систематизація та узагальнення вивченого  

у ліцейських класах. 

 

літературні, морально-етичні, суспільно-

політичні та інші теми. 

 Висловлювання суджень про 

проблему вибору людини у вирішальній 

ситуації, потребу вчитися впродовж життя 

для формування себе як багатогранної 

особистості. 

 Аналіз життєвих ситуацій з позиції 

сучасника; аргументоване висловлювання  

власної думки щодо цінності життя. 

 

 

 

 



 

ТВОРИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ВИВЧЕННЯ 

Українська література другої половини ХХ ст. 

Фольклорні традиції і сучасність. А. Малишко «Пісня про рушник», Д. Павличко «Два кольори», 

В. Симоненко «Переспів з народної», «Лебеді материнства», Р. Савицький «Гуцулка Ксеня», 

М. Ткач «Марічка». 

О. Довженко «Зачарована Десна». 

Відродження української літератури у 1960-х роках. 
В. Симоненко «Баба Онися», «Я чую у ночі осінні», «Моя мова», «Лебеді материнства», «Злодій», 

«Поет і природа», «Я...», «Любов» (за вибором).  

Л. Костенко «Світлий сонет», «Страшні слова, коли вони мовчать», «Життя іде і все без коректур», 

«Моя любове, я перед тобою…».  

Д. Павличко «Ти зрікся мови рідної», «О рідне слово, хто без тебе я?», збірка «Таємниця твого 

обличчя» (за вибором вчителя), «Вони печально говорили», «Бабуся з квітами». 

В. Стус «Як добре те, що смерті не боюсь я», «Наснилося, з розлуки наверзлося». 

І. Драч «Балада про соняшник», «Крила». 

Б. Олійник «Пісня про матір». 

Епічні твори «шістдесятників». 

О. Гончар «Собор». 

Л. Костенко «Маруся Чурай». 

Г. Тютюнник «Три зозулі з поклоном», В. Симоненко збірка новел «Вино з троянд» (3 новели за 

вибором). 

Драматургія 1960-х років. 

О. Коломієць «Дикий Ангел», «Фараони» (за вибором). 

Сучасна українська література. 

І. Римарук «Обнови», Ю. Андрухович «Астролог», «Пісня мандрівного спудея», О. Забужко «Рядок 

з автобіографії», «Читаючи історію», О. Ірванець «До французького шансоньє», С. Жадан «Музика, 

очерет…», «Смерть моряка» (за вибором учителя). 

Література рідного краю. Твори українських письменників Молдови або твори молдавських 

письменників, перекладених українською мовою, даються на вибір вчителя.  

 

ТВОРИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ’ЯТЬ 
А. Малишко «Пісня про рушник». 

В. Симоненко «Лебеді материнства». 

Л. Костенко «Світлий сонет». 

Д. Павличко «Ти зрікся мови рідної». 

Б. Олійник «Пісня про матір». 

 

ТВОРИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ЧИТАННЯ 

О. Довженко «На колючому дроті». 

О. Гончар «Кресафт». 

Дм. Павличко збірка «Таємниця твого обличчя». 

В. Симоненко «Косар», «47-й рік», «Де зараз ви, кати мого народу?». 

Л. Костенко «Пелюстки старовинного романсу», «Мене ізмалку люблять всі дерева», «Шипшина 

важко віддає плоди», «Чадра Марусі Богуславки» 

В. Стус «Церква Святої Ірини» 

І. Драч «Етюд про хліб» 

Б. Олійник збірка «Сива ластівка». 
 
 
 



 

 

 

НА КІНЕЦЬ ХII КЛАСУ УЧЕНЬ ЗДАТНИЙ: 

 Знати ознаки і особливості побудови і будувати тексти різних стилів і функціонально-

смислових типів в усній і писемній формі. 

 Опрацьовувати критичні статті, рецензії на художні творі; складати тези, конспекти 

критичних матеріалів, використовувати їх у власних відгуках, доповідях, рефератах. 

 Практично використовувати стилістичні засоби української мови. 

 Брати участь у бесіді, дискусії, диспуті, дотримуватися правил мовленнєвого етикету. 

 Доводити власну думку, правильно добирати епізоди, переконливі деталі для характеристики 

персонажа, створення образу, картини. 

 Усно і письмово полемізувати на літературні теми; сприймати різні точки зору на літературні 

події, характери, типи, їхнє зіставлення. 

 Виразно декламувати поезії та прозу, передавати голосом думки й почуття автора, своє й 

авторське ставлення до зображеного. 

 Створювати власні усні і писемні тексти різних типів на різноманітних інформаційних носіях. 

 Застосовувати норми сучасної української літературної мови і демонструвати мовну 

впевненість, самостійність і оригінальність. 

 Знати основні поняття стилістики та її засобів, ознаки й особливості стилів української мови, 

їх жанрову різноманітність. 

 Практично засвоювати морально-етичні й психологічні принципи спілкування і співпраці. 

 Висловлювати міркування й пропозиції щодо гармонізації спілкування. 

 Виявляти у висловлюваннях та обґрунтовувати особистісні й загальнолюдські цінності. 

 

V. МЕТОДИЧНІ НАПРЯМКИ ВИКЛАДАННЯ – НАВЧАННЯ - ОЦІНЮВАННЯ 

 

Інтегрована дисципліна Українська мова і література ґрунтується на комунікативно-

діяльнісному підході до організації процесу навчання, що найбільшою мірою сприяє активізації 

пізнавальної діяльності учнів, забезпечує співпрацю вчителя і учнів. За такого підходу учні є 

суб’єктом навчання; створюються сприятливі умови для виявлення і розвитку індивідуальних 

здібностей учнів, цілеспрямованого формування системи ключових / трансверсальних / 

трансдисциплінарних компетенцій і специфічних компетенцій. 

Процес інтеграції базується на основоположних дидактичних принципах. 

1. Принцип взаємозв’язку навчання, виховання й розвитку передбачає наявність у змісті і 

процесі навчання української мови та літератури таких елементів, які забезпечують гармонійну 

реалізацію основних загальноосвітніх функцій навчальної дисципліни. Система текстів, вправ і 

завдань сприяють патріотичному, морально-етичному, екологічному, естетичному вихованню учнів. 

Ліцеїсти мають усвідомити власну відповідальність за збереження, подальший розвиток української 

мови й культури у Республіці Молдова.  

2. Принцип демократизації й гуманізації навчання мови і літератури передбачає 

партнерське співробітництво вчителя й учня для досягнення визначеної освітньої мети. У сучасній 

системі освіти стосунки учитель – учень / учні і учень – учень будуються на основі толерантності, 

взаємної довіри, теплоти, сердечності. Інтелектуальна й емоційна діяльність ліцеїста знаходять 

відображення у патріотизмі і вірності заповітам предків, у любові до природи і людини, у прагненні 

до прекрасного тощо і виявляються не лише на словах, а й у відповідних вчинках.  



 

3. Принцип особистісної орієнтації навчання передбачає забезпечення оптимальних умов 

для різнобічного розвитку кожного учня, урахування його індивідуальних особливостей, 

пізнавальних потреб, інтересів, прагнень, заохочення до самостійності у вивченні української мови і 

літератури, самопізнанні й саморозвитку. 

4. Принцип урахування життєвої перспективи полягає в обізнаності з інформацією, 

зокрема з риторики, стилістики й культури мовлення, що дає змогу реалізуватись у суспільстві. 

5. Принцип текстоцентризму передбачає формування системи умінь і навичок на основі 

художніх і навчальних текстів, власних і чужих висловлювань, ситуативних дискурсів. 

6. Комунікативно-діяльнісний принцип регулює вивчення мови та літератури у процесі 

взаємопов’язаного вдосконалення всіх видів мовленнєвої діяльності в умовах постійного зростання 

потоку інформації й потреби орієнтуватися в ній.  

7. Соціокультурний принцип вимагає вивчення мови і літератури у контексті української 

культури, відображеної в міфології, традиціях і звичаях, усній народній творчості, у творах художньої 

літератури, а також в перекладних літературних творах інших народів. Інтеграція відомостей з мови, 

літератури, історії та інших дисциплін з власним життєвим досвідом учнів сприяє формуванню 

світогляду, що забезпечує органічне входження особистості в суспільство. 

8. Принцип нерозривності вивчення мовлення, мови і літератури забезпечує досягнення 

основної мети мовно-літературної освіти: сприяння всебічному розвитку учнів, їх духовному 

збагаченню, активному становленню й самореалізації в сучасному суспільстві. 

9. Принцип полі функціональності засвідчує й реалізує потенційні освітні можливості 

української мови і літератури: комунікативну, пізнавальну, культурологічну, експресивну, естетичну, 

креативну тощо  

10. Принцип практичної спрямованості навчання забезпечує перехід особистості від 

навчальної діяльності до суспільної. 

Сучасний навчально-виховний процес націлено на об’єднання учнів творчою співпрацею у 

двох основних напрямках:  

- реалізація співпраці типу вчитель – учень, учень – учень, учень – учитель;  

- групові форми роботи: ділові ігри, складання кейсів у парах / групах, мозковий штурм, 

тобто активне застосування технологій критичного мислення. 

Форми самостійно-індивідуальної роботи на уроці та вдома різноманітні і розраховані на 

різний рівень навчальної компетенції школяра: 

• на рівні оволодіння знаннями: заповнення або складання схем і таблиць за текстом, за темою; 

• для закріплення і систематизації знань: складання плану; підготовка до виступу: підготовка 

тез, презентації, повідомлення, доповіді; складання тематичних кросвордів, тестів, бібліографії та ін.  

• для формування умінь: рішення задач і вправ, лінгвістичний та літературний аналіз за 

зразком; підготовка до ділових мовних та літературних ігор; проектування і моделювання різних 

видів і компонентів професійної діяльності; рефлексивний аналіз професійних умінь з використанням 

аудіо - та відеотехніки та ін. 

Уроки української мови і літератури потрібно будувати так, щоб кожен із проведених видів 

робіт виконував свою роль у вдосконаленні певного комунікативного вміння, щоб учні успішно 

практикувались у монологічному і діалогічному мовленні, спираючись на знання про текст, види 

мовленнєвої діяльності, стилі, типи, жанри мовлення, ситуацію спілкування, удосконалювали 

культуру мовлення і спілкування. 



 

Комунікативна діяльність має здійснюватися у процесі розв’язання учнями системи усних і 

письмових мовленнєвих завдань. Для надання учням більших можливостей у спілкуванні, 

висловлюванні власних думок і почуттів, необхідно, зокрема, ширше використовувати групову форму 

проведення занять, індивідуалізувати й диференціювати систему письмових робіт. 

Іншим пріоритетом є диференціація навчання, коли урізноманітнюються форми і методи 

навчальної діяльності, коли опорою стає уміння учнів самостійно здобувати знання. Самооцінка учнів 

перетворюється на головний фактор оцінювання особистих досягнень. Навчання, таким чином, 

перетворюється на спілкування між людьми в отриманні нової інформації. Учитель має стати 

посередником між учнем і навчальним матеріалом, а не єдиним джерелом знань. Виходячи з цієї 

нової ролі, учитель повинен: 

 використовувати різноманітні методи подачі нового матеріалу; 

 ставити завдання, які дозволяють учням засвоїти навчальний матеріал відповідно до 

рівня їх підготовки та можливостей пізнавальної діяльності; 

 надати можливість учням демонструвати свої досягнення в отриманні знань. 

Оцінювання результатів навчання української мови і літератури здійснюється на основі 

компетентнісного підходу до шкільного мовного курсу, який насамперед має забезпечити учням 

інтенсивний мовленнєвий та інтелектуальний розвиток, уміння ефективно користуватися мовою, 

спілкуватися, домагатися успіхів у процесі комунікації, високу мовну культуру особистості; розвиток 

навичок самостійної навчальної діяльності, самоосвіти й самореалізації; сприяти формуванню 

громадянської позиції, національної самосвідомості тощо. 

Визначальною ознакою цього підходу є зміщення акцентів на готовність учня застосовувати 

здобуті знання й набуті вміння й навички для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті, 

здобутті досвіду самостійності, а отже, пріоритетним є poзвиток видів мовленнєвої діяльності: 

аудіювання, читання, говоріння, письма з акцентом на способах діяльності, уміннях і навичках, які 

потрібно сформувати, на досвіді діяльності, який повинен накопичуватися й усвідомлюватися 

учнями, і навчальних досягненнях, які учні повинні продемонструвати. Робота над мовною та 

літературною теорією, формуванням знань про мову та літературу підпорядковується інтересам 

розвитку мовлення учнів. 

Компетентнісна орієнтація шкільного курсу мови і літератури є одним із найважливіших 

завдань щодо розвитку творчих здібностей, ініціативності, пізнавальної самостійності учнів, їхнього 

вміння здобувати з різних джерел інформацію й працювати з нею, критично оцінювати її, 

висловлювати власні судження, прогнозувати, робити висновки, застосовувати для розв’язання 

життєвих проблем, брати на себе відповідальність за власні освітні результати, постійно їх 

аналізувати й оцінювати тощо. 

Оцінювання результатів навчання здійснюється на основі: 

а) урахування основного призначення мовної і літературної освіти, що передбачає різнобічний 

мовленнєвий розвиток особистості, її здатність самостійно розв’язувати проблеми у різних сферах і 

видах діяльності; 

б) освітнього змісту навчальної дисципліни, який розподіляється на чотири елементи: знання, 

уміння й навички, необхідні для виконання певної діяльності, досвід творчої діяльності і й досвід 

емоційно-ціннісного ставлення до світу; 



 

в) аналізу рівнів освіченості, досягнутих учнями на певному етапі навчання української мови і 

літератури, який передбачає вивчення мовної теорії в аспекті практичних потреб мовленнєвого 

розвитку учнів, для самостійного розв’язання проблем, що виникають у їхньому реальному житті. 

Залежно від періоду проведення оцінювання навчальної одиниці (розділу), виділяють: стартове 

(первинне) оцінювання – прогностичне; формативне оцінювання – поточне; сумативне оцінювання – 

підсумкове. Відповідно до змісту цих стратегій оцінювання, диференційовано три типи формативного 

оцінювання: інтерактивне формативне оцінювання; точкове формативне оцінювання; поетапне 

формативне оцінювання. Сумативне оцінювання реалізується за допомогою інструментів 

оцінювання: тест (супроводжуваний баремом оцінювання та матрицею специфікацій), перевірна 

робота (усна, письмова або практична) тощо.  

Головна мета перевірки результативності навчання в Х-ХІІ класах – це забезпечення 

ефективності шляхом приведення до системи знань, умінь, навичок учнів, самостійного застосування 

здобутих знань на практиці, стимулювання навчальної діяльності учнів, формування у них прагнення 

до самоосвіти.  
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