
Предмет Група Тема уроку Завдання Підручник 

Українська 

мова 

11 Подвоєння і подовження 

приголосних 

 §36 

Вправи:  

384, 385, 387, 390 

Н.Б. Голуб, 

В.І.Новосьолова 

Українська мова  

(10 клас) 

 11 Правопис префіксів і 

суфіксів 

  §37 

Вправи: 

394, 395, 397,400 

 

Н.Б. Голуб, 

В.І.Новосьолова 

Українська мова  

(10 клас) 

 11 Уживання великої літери §38 

Вправи: 

411, 419,422 

Н.Б. Голуб, 

В.І.Новосьолова 

Українська мова  

(10 клас) 

Українська 

література 

11 Життєвий і творчий шлях 

Лесі Українки 

ст.206-210 

(опрацювати та 

вивчити матеріал) 

О. Авраменко, 

В. Пахаренко 

Українська 

література 

(10 клас) 

 11 «Contra spem spero» Лесі 

Українки як світоглядна 

декларація сильної, вольової 

особистості. Символічність, 

романтичні образи, прийоми 

контрасту. Призначення 

поета й поезії у вірші 

«Слово, чому ти не твердая 

криця…» 

ТЛ: неоромантизм 

ст.210-218 

(опрацювати та 

вивчити матеріал) 

О. Авраменко, 

В. Пахаренко 

Українська 

література 

(10 клас) 

 11 Відданість своїм мріям, 

наполегливе прагнення до 

мети у вірші Лесі Українки 

«Мріє, не зрадь». 

Зображення повені 

людських почуттів у вірші 

«Стояла я і слухала 

весну…» 

ст.216-218 

(опрацювати та 

вивчити матеріал) 

О. Авраменко, 

В. Пахаренко 

Українська 

література 

(10 клас) 

Українська 

мова 

21 Творення і відмінювання 

чоловічих і жіночих імен по 

батькові 

§58 

Вправи: 

619, 620, 630 

Н.Б. Голуб, 

В.І.Новосьолова 

Українська мова  

(10 клас) 

 21 КР. Морфологічна норма §60 

642.1 Перевірте себе 

Н.Б. Голуб, 

В.І.Новосьолова 

Українська мова  

(10 клас) 

 21 Суперечка як вид 

комунікації. Різновиди 

§61 

Вправи: 

Н.Б. Голуб, 

В.І.Новосьолова 



суперечки 650.2, 655 

 

Українська мова  

(10 клас) 

 21 Правила ведення суперечки §63 

Вправи: 

672,673 

 

Н.Б. Голуб, 

В.І.Новосьолова 

Українська мова  

(10 клас) 

 21 Теза й аргументи §64 

Вправа 680 

 

Н.Б. Голуб, 

В.І.Новосьолова 

Українська мова  

(10 клас) 

 21 Контрольне есе за змістом 

висловів народної мудрості 

«Наука для людини – як 

сонце для життя»» 

 

Написати есе  

Українська 

література 

21 Вступ. «Розстріляне 

відродження». Українська 

література ХХ ст. Як новий 

етап в історії національної 

культури. Поняття 

«розстріляне відродження». 

ТЛ: «розстріляне 

відродження» 

ст.4-8 

(опрацювати та 

вивчити матеріал) 

Письмово виконати 

завдання 5  

(1-10). 

Домашнє завдання 1 

ст.9 

О. Авраменко 

Українська 

література  

(11 клас) 

 21 Літературний авангард. 

Авангардні тенденції в 

українській літературі  

1920-х років. Поет 

 М. Семенко – сміливий 

експериментатор 

(«Бажання», «Місто», 

«Запрошення»). 

ТЛ: авангард, футуризм 

урбанізм. 

ст.11-14 

(опрацювати та 

вивчити матеріал) 

Письмово виконати 

завдання 

6  

(1-10). 

Домашнє завдання 1 

ст.15 

О. Авраменко 

Українська 

література  

(11 клас) 

 21 Поетичне самовираження. 

Провідна роль поезії у 1920-

ті роки. Павло Тичина. 

Основне з життя і творчості 

поета, трагізм його долі 

ст.16-19 

(опрацювати та 

вивчити матеріал) 

О. Авраменко 

Українська 

література  

(11 клас) 

Українська 

мова 

22 Контрольне есе за змістом 

висловів народної мудрості 

«Добрим словом мур 

поб'єш, а лихим і в двері не 

ввійдеш» 

Написати есе  

 22 Полемічні прийоми §65 

Вправи:  

683, 689 

Н.Б. Голуб, 

В.І.Новосьолова 

Українська мова  



 (10 клас) 

 22 Мистецтво відповідати на 

запитання 

§66 

Вправи: 

696.1, 699 

 

Н.Б. Голуб, 

В.І.Новосьолова 

Українська мова  

(10 клас) 

Українська 

література 

22 Вступ. «Розстріляне 

відродження». Українська 

література ХХ ст. Як новий 

етап в історії національної 

культури. Поняття 

«розстріляне відродження». 

ТЛ: «розстріляне 

відродження» 

ст.4-8 

(опрацювати та 

вивчити матеріал) 

Письмово виконати 

завдання 5  

(1-10). 

Домашнє завдання 1 

ст.9 

О. Авраменко 

Українська 

література  

(11 клас) 

 22 Літературний авангард. 

Авангардні тенденції в 

українській літературі  

1920-х років. Поет 

 М. Семенко – сміливий 

експериментатор 

(«Бажання», «Місто», 

«Запрошення»). 

ТЛ: авангард, футуризм 

урбанізм. 

ст.11-14 

(опрацювати та 

вивчити матеріал) 

Письмово виконати 

завдання 6  

(1-10). 

Домашнє завдання 1 

ст.15 

О. Авраменко 

Українська 

література  

(11 клас) 

 22 Поетичне самовираження. 

Провідна роль поезії у 1920-

ті роки. Павло Тичина. 

Основне з життя і творчості 

поета, трагізм його долі 

ст.16-19 

(опрацювати та 

вивчити матеріал) 

О. Авраменко 

Українська 

література  

(11 клас) 

Українська 

мова 

24 КР. Практична риторика. 

Морфологічна норма 

§60 

642.1. Перевірте 

себе, 644 

Н.Б. Голуб, 

В.І.Новосьолова 

Українська мова  

(10 клас) 

 24 Твір на тему: «ЯК відшукати 

свій шлях у житті» 

 Написати твір (у 

робочому зошиті) 

 

 24 КР. Тестові завдання Письмово 

виконайте завдання 

(підсумковий тест з 

української мови 10 

клас) 

https://naurok.com.

ua/pidsumkova-

kontrolna-robota-z-

ukra-nsko-movi-v-

10-klasi-riven-

standartu-

98112.html 

Українська 

література 

32 Сучасна українська 

література 

ст.239-240 

(прочитати та 

вивчити матеріал 

про сучасну 

українську 

О. Авраменко 

Українська 

література  

(11 клас) 
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літературу, 

відомості з теорії 

літератури) 

 32 Юрій Андрухович. Життя і 

творчість. Ліричний герой 

«Пісні мандрівного спудея» 

ст.241-243 

(опрацювати та 

вивчити матеріал, 

письмово виконати 

завдання  А.Б.В.). 

О. Авраменко 

Українська 

література  

(11 клас) 

 32 Галина Пагутяк. Життя і 

творчість. Оповідання 

«Потрапити в сад» 

ст.243-247 

(опрацювати та 

вивчити матеріал) 

Письмово виконати 

завдання 5 (1-8) 

Домашнє завдання 1 

(ст.248) 

О. Авраменко 

Українська 

література  

(11 клас) 

 32 Література рідного краю Підготувати  

доповідь про 

письменника 

рідного краю 

 

 32 Література рідного краю Підготувати 

доповідь про поета 

рідного краю 

 

Українська 

мова 

35 Власне висловлювання 

Підтримайте або спростуйте 

думку: «Потрібно цінувати 

те, що маєш, а не те, про 

що мрієш». 

Написати твір (у 

робочому зошиті) 

 

 35 Тестові завдання Письмово 

виконайте завдання 

(контрольна робота 

за ІІ семестр, 11 

клас, 

І варіант) 

 

https://naurok.com.

ua/test-11-klas-

pidsumkova-

kontrolna-robota-

5027.html 

 35 КР. Тестові завдання Письмово 

виконайте завдання 

(контрольна робота 

за ІІ семестр, 11 

клас, ІІ варіант) 

https://naurok.com.

ua/test-11-klas-

pidsumkova-

kontrolna-robota-

5027.html 

Українська 

література 

35 Василь Стус. Загальний 

огляд творчості. Поезія 

Стуса – зразок «стоїчної» 

поезії у світовій ліриці 

(«Крізь сотні сумнівів я йду 

до тебе…». Стан активної 

позиції ліричного героя 

ст.234-236 

(опрацювати та 

вивчити матеріал) 

О. Авраменко 

Українська 

література  

(11 клас) 

 35 Василь Стус «Господи, гніву ст.237 О. Авраменко 
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пречистого…». 

Екзистенційна проблема 

вибору, віра в себе, надія на 

здолання всіх перешкод. 

Приклад великої мужності й 

сили духу 

ТЛ: екзистенційні ідеї в 

художньому творі 

(опрацювати та 

вивчити матеріал) 

Письмово виконати 

завдання 4 (1-11) 

Домашнє завдання 1 

(ст.238) 

Українська 

література  

(11 клас) 

 35 Література рідного краю Підготувати 

доповідь про поета 

рідного краю 

 

 


