
Предмет Група Тема уроку Завдання Підручник 

Українська 

мова 

11 Велика літера й 

лапки у власних 

назвах 

 §38 

Вправи:  

407, 411, 414 

(опрацювати правила) 

Н.Б. Голуб, 

В.І.Новосьолова 

Українська мова  

(10 клас) 

 11 Правила 

перенесення слів 

із рядка в рядок 

  §45 

Вправи: 

484, 485 

 

Н.Б. Голуб, 

В.І.Новосьолова 

Українська мова  

(10 клас) 

 11 Графічні 

скорочення 

Контрольне есе про явище 

природи, що викликає 

найбільше захоплення й 

здивування 

Н.Б. Голуб, 

В.І.Новосьолова 

Українська мова  

(10 клас) 

 11 Написання 

складних слів 

разом, окремо, з 

дефісом 

§41 

Вправи: 

446, 447, 450, 476 

(опрацювати таблиці) 

Н.Б. Голуб, 

В.І.Новосьолова 

Українська мова  

(10 клас) 

 11 Написання слів 

іншомовного 

походження. 

Правило 

"дев'ятки" 

§40 – 43 

Вправи: 

428, 430,432 

 

Н.Б. Голуб, 

В.І.Новосьолова 

Українська мова  

(10 клас) 

 11 Узагальнення і 

систематизація 

вивченого  

(контрольна 

робота)  

Практичні вправи  

Українська 

література 

11 Виразне читання 

поезій Лесі 

Українки 

Вивчити вірш Л. Українки 

напам'ять (на вибір учня) 

О. Авраменко, 

В. Пахаренко 

Українська 

література 

(10 клас) 

 11 Драма Лесі 

України «Лісова 

пісня», її 

фольклорно-

міфологічна 

основа. 

ТЛ: драма-феєрія 

ст.221-227 

(прочитати драму-феєрію та 

дати письмові відповіді на 

завдання 7  

(1 – 9)) 

О. Авраменко, 

В. Пахаренко 

Українська 

література 

(10 клас) 

 11 Символічність 

образів Мавки й 

дядька Лева – 

уособлення 

духовності й 

краси. Мати 

Лукаша й Килини 

– антиподи 

Яку роль відіграють символи в 

драмі-феєрії «Лісова пісня»? 

(письмово) 

О. Авраменко, 

В. Пахаренко 

Українська 

література 

(10 клас) 



головній героїні 

Мавці в драмі-

феєрії Лесі 

Українки «Лісова 

пісня». Симбіоз 

духовності і 

прагматизму 

образі Лукаша  

 11 Узагальнення та 

систематизація 

вивченого 

(контрольна 

робота)  

https://naurok.com.ua/test/lesya-

ukra-nka-lisova-pisnya-8034.html 

О. Авраменко, 

В. Пахаренко 

Українська 

література 

(10 клас) 

Українська 

мова 

21 Полемічні 

прийоми 

§65 

Вправи: 

683, 689 

Н.Б. Голуб, 

В.І.Новосьолова 

Українська мова  

(10 клас) 

 21 Мистецтво 

відповідати на 

запитання 

Вправи:  

63,70 

Н. Голуб, О. 

Горошкіна,  

В. Новосьолова 

Українська мова 

(11 клас) 

 21 Мовна стійкість як 

ключова риса 

національномовної 

особистості 

§1 

Вправа 10 

(вивчити правила) 

Н. Голуб, О. 

Горошкіна,  

В. Новосьолова 

Українська мова 

(11 клас) 

 21 Практична 

риторика. Засоби 

мовного 

вираження 

риторики 

§2 

Вправи: 

 15, 16, 18 

(вивчити правила) 

Н. Голуб, О. 

Горошкіна,  

В. Новосьолова 

Українська мова 

(11 клас) 

 21 Троп як засіб 

мовного 

вираження 

https://vseosvita.ua/library/trop-

ak-zasib-movnogo-virazenna-

trenuvalni-vpravi-199361.html 

(виконайте тестову роботу, яка 

знаходиться в кінці уроку, 

на випадок, якщо посилання не 

відкривається, скопіюйте та 

вставте в пошукову систему) 

Н. Голуб, О. 

Горошкіна,  

В. Новосьолова 

Українська мова 

(11 клас) 

 

 21 Метафора, 

метонімія, їхня 

роль у мовленні 

§2,3 

Вправи:  

25, 30 

(вивчити правила) 

Н. Голуб, О. 

Горошкіна,  

В. Новосьолова 

Українська мова 

(11 клас) 

Українська 

література 

21 Феномен 

«кларнетизму». 

ст.19-24 

(законспектувати та вивчити) 

О. Авраменко 

Українська 

https://naurok.com.ua/test/lesya-ukra-nka-lisova-pisnya-8034.html
https://naurok.com.ua/test/lesya-ukra-nka-lisova-pisnya-8034.html
https://vseosvita.ua/library/trop-ak-zasib-movnogo-virazenna-trenuvalni-vpravi-199361.html
https://vseosvita.ua/library/trop-ak-zasib-movnogo-virazenna-trenuvalni-vpravi-199361.html
https://vseosvita.ua/library/trop-ak-zasib-movnogo-virazenna-trenuvalni-vpravi-199361.html


Вітаїстичність як 

наскрізна 

оптимістична 

тональність у 

поезіях П. Тичини 

«Арфами, 

арфами…», «О 

панно Інно…», 

«Ви знаєте, як 

липа 

шелестить…». 

ТЛ: вітаїстичність, 

кларнетизм 

література 

(11 клас) 

 21 Художнє 

відтворення 

національно-

визвольного 

пробудження 

народу в поезіях 

П. Тичини 

«Пам'яті 

тридцяти», 

«Одчиняйте 

двері…». 

ТЛ: експресіонізм 

(повторення) 

ст.25-27 

(законспектувати та вивчити) 

О. Авраменко 

Українська 

література 

(11 клас) 

 21 Виразне читання 

поезій П. Тичини 

(напам'ять) 

Вивчити  поезію 

 П. Тичини напам'ять (на вибір 

учня) 

О. Авраменко 

Українська 

література 

(11 клас) 

 21 Узагальнення і 

систематизація 

вивченого 

http://www.linguistika.com.ua/ukr

a-nska-l-teratura/testi-za-tvorch-

styu-pavla-tichini-1-var-ant 

 

Українська 

мова 

22 Мовна стійкість як 

ключова риса 

національномовної 

особистості 

§1 

Вправа 10 

(вивчити правила) 

Н. Голуб, О. 

Горошкіна,  

В. Новосьолова 

Українська мова 

(11 клас) 

 22 Практична 

риторика. Засоби 

мовного 

вираження 

риторики 

§2 

Вправи: 

 15, 16, 18 

(вивчити правила) 

Н. Голуб, О. 

Горошкіна,  

В. Новосьолова 

Українська мова 

(11 клас) 

 22 Троп як засіб 

мовного 

вираження 

https://vseosvita.ua/library/trop-

ak-zasib-movnogo-virazenna-

trenuvalni-vpravi-199361.html 

(виконайте тестову роботу, яка 

 

http://www.linguistika.com.ua/ukra-nska-l-teratura/testi-za-tvorch-styu-pavla-tichini-1-var-ant
http://www.linguistika.com.ua/ukra-nska-l-teratura/testi-za-tvorch-styu-pavla-tichini-1-var-ant
http://www.linguistika.com.ua/ukra-nska-l-teratura/testi-za-tvorch-styu-pavla-tichini-1-var-ant
https://vseosvita.ua/library/trop-ak-zasib-movnogo-virazenna-trenuvalni-vpravi-199361.html
https://vseosvita.ua/library/trop-ak-zasib-movnogo-virazenna-trenuvalni-vpravi-199361.html
https://vseosvita.ua/library/trop-ak-zasib-movnogo-virazenna-trenuvalni-vpravi-199361.html


знаходиться в кінці уроку, 

на випадок, якщо посилання не 

відкривається, скопіюйте та 

вставте в пошукову систему) 

 22 Метафора, 

метонімія, їхня 

роль у мовленні 

§2,3 

Вправи:  

25, 30 

(вивчити правила) 

Н. Голуб, О. 

Горошкіна,  

В. Новосьолова 

Українська мова 

(11 клас) 

 22 Риторична фігура 

як засіб мовного 

вираження 

§5 

Вправи: 

46, 57 

Н. Голуб, О. 

Горошкіна,  

В. Новосьолова 

Українська мова 

(11 клас) 

 22 Риторичне 

запитання, 

звернення, 

антитеза, градація, 

повторення, 

порівняння 

§6 

Вправи: 

59, 63, 77,83 

Н. Голуб, О. 

Горошкіна,  

В. Новосьолова 

Українська мова 

(11 клас) 

 22 Контрольне есе  На одну із тем: 

1.Дешева риба – погана юшка 

2.Краще жити мріями чи 

будувати плани й утілювати їх у 

життя? 

 

Українська 

література 

22 Феномен 

«кларнетизму». 

Вітаїстичність як 

наскрізна 

оптимістична 

тональність у 

поезіях П. Тичини 

«Арфами, 

арфами…», «О 

панно Інно…», 

«Ви знаєте, як 

липа 

шелестить…». 

ст.19-24 

(законспектувати та вивчити) 

О. Авраменко 

Українська 

література 

(11 клас) 

 22 Художнє 

відтворення 

національно-

визвольного 

пробудження 

народу в поезіях 

П. Тичини 

«Пам'яті 

тридцяти», 

ст.25-27 

(законспектувати та вивчити) 

О. Авраменко 

Українська 

література 

(11 клас) 



«Одчиняйте 

двері…». 

ТЛ: експресіонізм 

(повторення). 

 22 Виразне читання 

поезій П. Тичини 

(напам'ять). 

Вивчити поезію  

П. Тичини напам'ять (на вибір 

учня) 

О. Авраменко 

Українська 

література 

(11 клас) 

 22 Євген Плужник, 

його творча 

біографія. 

Спорідненість, 

ліричність, 

філософічність 

лірики: «Вчись у 

природи творчого 

спокою…», 

«Ніч… а човен – 

як срібний 

птах!...». 

ст.29-33 

(опрацювати, законспектувати 

та вивчити матеріал) 

О. Авраменко 

Українська 

література 

(11 клас) 

 22 Виразне читання 

поезій  

Є. Плужника 

(напам'ять). 

Вивчити  поезію Є. Плужника 

напам'ять (на вибір учня) 

О. Авраменко 

Українська 

література 

(11 клас) 

 22 «Київські 

неокласики» 

Творче кредо 

групи «київських 

неокласиків», 

орієнтація на 

традицію, 

класичну форму 

вірша. 

Різногранний 

творчий шлях 

Максима 

Рильського. 

ст.35–38 

(опрацювати, законспектувати 

та вивчити) 

О. Авраменко 

Українська 

література 

(11 клас) 

 22 Мотиви пошуків 

душевної 

рівноваги, краси в 

поезії М. 

Рильського 

«Солодкий світ» 

(оглядово). Сонет 

«У теплі дні 

збирання 

винограду» - 

ст.38–41 

(опрацювати, законспектувати 

та вивчити) 

О. Авраменко 

Українська 

література 

(11 клас) 



вишуканий зразок 

неокласичної 

інтимної лірики. 

ТЛ: 

філософічність, 

сонет. 

 22 Виразне читання 

поезій М. 

Рильського 

(напам'ять). 

Вивчити  поезію М. Рильського 

напам'ять (на вибір учня) 

О. Авраменко 

Українська 

література 

(11 клас) 

 22 КР №1. Поетична 

творчість М. 

Семенка, П. 

Тичини, Є. 

Плужника, М. 

Рильського (тест). 

https://naurok.com.ua/test/pidsum

koviy-test-semenko-tichina-

pluzhnik-rilskiy-1309.html 

 

 

 

 22 Прозове розмаїття 

Жанрово-стильове 

різноманіття 

прози. 

Микола 

Хвильовий, 

життєвий і 

творчий шлях 

письменника. 

ст.43-46 

(опрацювати, законспектувати 

та вивчити) 

О. Авраменко 

Українська 

література 

(11 клас) 

 22 «Я (Романтика)» 

М. Хвильового – 

новела про добро і 

зло в житті та 

душі. Проблема 

внутрішнього 

роздвоєння. 

ст.46-48 

Прочитайте новелу  

«Я (Романтика), 

(письмово виконайте завдання 7 

(1-9)). Д/з - 2 

О. Авраменко 

Українська 

література 

(11 клас) 

 22 Ю. Яновський, 

творча біографія 

письменника. 

ст.64-65 

(опрацювати, законспектувати 

та вивчити) 

О. Авраменко 

Українська 

література 

(11 клас) 

 22 Романтичність 

світовідчуття  

Ю. Яновського. 

Новаторство 

художньої форми. 

Модерний сюжет 

роману «Майстер 

корабля». 

ст.67-72 

Прочитати роман «Майстер 

корабля», 

(опрацювати, законспектувати 

та вивчити) 

О. Авраменко 

Українська 

література 

(11 клас) 

 22 Умовність фабули, Виконайте завдання 6 (1-6) О. Авраменко 

https://naurok.com.ua/test/pidsumkoviy-test-semenko-tichina-pluzhnik-rilskiy-1309.html
https://naurok.com.ua/test/pidsumkoviy-test-semenko-tichina-pluzhnik-rilskiy-1309.html
https://naurok.com.ua/test/pidsumkoviy-test-semenko-tichina-pluzhnik-rilskiy-1309.html


зміщення 

часопростору в 

романі Ю. 

Яновського 

«Майстер 

корабля». 

Неоромантичні 

герої То-Ма-Кі, 

Режисер, Таях, 

Сев та їхні 

прототипи. Образи 

Міста і Моря. 

ТЛ: художній час і 

простір, умовність 

зображення.  

Випишіть у зошит цитати, які 

характеризують Редактора, 

Професора, То-Ма-Кі Тайах, 

Богдана та Сева 

Українська 

література 

(11 клас) 

 22 Життєвий шлях 

Валер'яна 

Підмогильного. 

Автор 

інтелектуально-

психологічної 

прози, перекладач.  

ст.85-86 

(опрацювати, законспектувати 

та вивчити) 

О. Авраменко 

Українська 

література 

(11 клас) 

 22 Світовий мотив 

підкорення міста в 

романі В. 

Підмогильного 

«Місто». 

Зображення 

«цілісної» 

людини: у єдності 

біологічного, 

духовного, 

соціального. 

Прочитати роман «Місто», 

законспектувати та вивчити 

матеріал на  ст.87-90 

О. Авраменко 

Українська 

література 

(11 клас) 

 


