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Пор.
№ Змiст програмового матерiалу Кiлькiсть

годин Дата Зауваги

І с е м е с т р

Повторення вивченого в 10 класi (2 год).
Зв’язне мовлення (2 год)

1 Стилiстика як роздiл науки про мову. Фонетичнi, лексичнi, фразеологiчнi,
словотворчi засоби стилiстики. 1

2
Зв’язне мовлення № 1.
Сприймання чужого мовлення. Навчальне аудiювання тексту (дiалогiчного
й монологiчного характеру рiзних стилiв, типiв i жанрiв мовлення).

1

3 Норма лiтературної мови як основне поняття правильностi мовлення, її
варiативнiсть. 1

4
Зв’язне мовлення № 2.
Сприймання чужого мовлення. Навчальне читання мовчки тексту (дiало-
гiчного й монологiчного характеру рiзних стилiв, типiв i жанрiв мовлення).

1 

Стилiстика мови. Культура мовлення. Стилiстичнi засоби морфологiї (6 год).
Зв’язне мовлення (4 год)

5 Стилiстичне забарвлення граматичних понять i граматичних форм. Понят-
тя роду, числа. Власнi i загальнi назви. 1

6
Зв’язне мовлення № 3.
Навчальний усний переказ тексту публiцистичного стилю з творчим завдан-
ням (висловленням власного ставлення до подiй, героїв, їхнiх вчинкiв та iн.).

1 

7 Ступенi порiвняння. Стягненi i нестягненi форми. 1

8

Зв’язне мовлення № 4.
Створення власних висловлювань. Дiалог, складений вiдповiдно до запро-
понованої ситуацiї, дiалог-обмiн думками, враженнями (офiцiйна i неофi-
цiйна розмова).

1 

9
Займенники i контекст. Культура мовлення. Синонiмiка займенникових
форм: неозначених, заперечних, означальних; вказiвних займенникiв i при-
кметникiв; пропуск особових займенникiв; зайве вживання займенникiв.

1

10
Зв’язне мовлення № 5.
Створення власних висловлювань. Обговорення самостiйно обраної теми.
Пiдготовка до контрольної здачi дiалогiв.

1 

11 Стилiстичнi аспекти дiєслiвних категорiй. Синонiмiка дiєприкметникiв:
дiєприкметникових зворотiв i пiдрядних означальних речень. 1

12
Зв’язне мовлення № 6.
Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завдан-
ням (висловленням власного ставлення до подiй, героїв, їхнiх вчинкiв та iн.).

1 

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
11 клас (академiчний рiвень)

Любов ДЯЧЕНКО-ЛИСЕНКО, кандидат фiлологiчних наук, учитель Смiлянського НВК
«ЗОШ І–ІІІ ст. № 3 – колегiум»;
Сергiй КОВАЛЕНКО, магiстр фiлологiї, учитель Смiлянської ЗОШ І–ІІІ ст. № 11;
Людмила ХИЖКІНА, заступник директора з виховної роботи Смiлянської ЗОШ І–ІІІ ст.
№ 11 Черкаської обл.

Укладено на основi Програми для профiльного навчання учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв
(суспiльно-гуманiтарний напрям (iсторичний, правовий, фiлософський профiлi); фiлологiчний напрям
(профiль – iноземна фiлологiя); художньо-естетичний напрям) (академiчний рiвень), затвердженої
Мiнiстерством освiти i науки, молодi та спорту України (наказ № 1021 вiд 28.10.2010 р.): Українська мо-
ва: 10–11 класи / Уклад.: Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф; вiдповiдальна за випуск К.В.Та-
ранiк-Ткачук. – К. : Грамота, 2011. – С. 20–34.

(70 год, 2 год на тиждень, 6 год – резерв для використання на розсуд учителя)
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13 Синонiмiка дiєприслiвникiв: дiєприслiвниковий зворот i пiдряднi речення
обставиннi. Тренувальнi вправи. 1

14

Контрольна робота № 1.
Стандартна форма (далi – СФ). Тестування. Читання мовчки публiцистич-
ного тексту.
Нестандартна форма (далi – НФ). Спроектувати iнтернет-сторiнку (веб-
сторiнку) з мiнi-посiбника за темою «Стилiстичнi аспекти дiєслiвних кате-
горiй».

1 

Стилiстика мови. Культура мовлення. Стилiстичнi засоби морфологiї (4 год).
Зв’язне мовлення (3 год)

15 Правопис. Велика буква i лапки у власних назвах. Написання складних
прикметникiв. 1

16 Не i нi з рiзними частинами мови. 1

17

Зв’язне мовлення № 7.
Аналiз письмового докладного переказу тексту художнього стилю з творчим
завданням (висловленням власного ставлення до подiй, героїв, їхнiх вчинкiв
та iн.). Сприймання чужого мовлення. Види запису почутого: докладний за-
пис, конспект, тези, докладний i короткий плани.

1 

18 Написання -н- у прикметниках, дiєприкметниках, займенниках, прислiвни-
ках; -нн- у прикметниках, прислiвниках. Правопис займенникiв. 1

19
Зв’язне мовлення № 8.
Сприймання чужого мовлення. Види запису прочитаного: докладний запис,
конспект, тези, докладний i короткий плани.

1 

20 Пунктограма при вiдокремлених другорядних членах речення. 1

21 Зв’язне мовлення № 9.
Письмовий твiр у публiцистичному стилi мовлення на морально-етичну тему. 1 

Стилiстика мови. Культура мовлення. Стилiстика простих речень (8 год).
Зв’язне мовлення (3 год)

22 Види простих речень i вiдтiнки їхнiх значень. 1

23

Зв’язне мовлення № 10.
Аналiз письмового твору в публiцистичному стилi на морально-етичну
тему. Контрольний стислий переказ тексту публiцистичного стилю з
творчим завданням (висловленням власного ставлення до подiй, героїв,
їхнiх вчинкiв та iн.).

1

24 Культура мовлення. Синонiмiка: а) двоскладних i односкладних речень;
б) неозначено-особових, узагальнено-особових i безособових речень. 1

25 Контрольний диктант. 1

26 Аналiз контрольного диктанту. Синонiмiка означено-особових i безособо-
вих речень. 1

27 Синонiмiка мовних засобiв вираження: присудка; другорядних членiв. 1

28

Зв’язне мовлення № 11.
Аналiз контрольного стислого переказу тексту публiцистичного стилю з
творчим завданням (висловленням власного ставлення до подiй, героїв,
їхнiх вчинкiв та iн.). Контрольний письмовий твiр у публiцистичному стилi
на морально-етичну тему «Культурна людина. Якою я її бачу?» (або «Я i моя
совiсть»).

1 

29
Зв’язне мовлення № 12.
Контрольний письмовий твiр у публiцистичному стилi на морально-етичну
тему «Культурна людина. Якою я її бачу?» (або «Я й моя совiсть»).

1 

30 Синонiмiка мовних засобiв вираження: iнверсiя замiсть прямого порядку
слiв; синонiмiка вiдокремлених i невiдокремлених другорядних членiв. 1

31
Вираження рiзноманiтних смислових значень за допомогою звертань, встав-
них слiв i вставних конструкцiй, їх емоцiйно-експресивний характер. Трену-
вальнi вправи.

1

32 Контрольна робота № 2.
СФ. Тестування.
НФ. Розробити пiдсумковi рiзнорiвневi тестовi завдання (три рiвнi склад-
ностi) за вивченим матерiалом.

1 
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ІІ с е м е с т р
Стилiстика мови. Культура мовлення. Стилiстика простих речень (1 год).

Зв’язне мовлення (1 год)

33 Правопис. Пунктограми в простому реченнi. 1

34
Зв’язне мовлення № 13.
Аналiз контрольного письмового твору в публiцистичному стилi на мораль-
но-етичну тему. Сприймання чужого мовлення. Бiблiографiя.

1 

Стилiстика мови. Культура мовлення. Стилiстика складних речень (8 год).
Зв’язне мовлення (3 год)

35 Смисловi вiдношення мiж частинами складних речень. 1
36 Культура мовлення. Синонiмiка складносурядних i складнопiдрядних речень. 1

37

Зв’язне мовлення № 14.
Створення власних висловлювань. Виступ пiд час дискусiї (пiдготовлений
i непiдготовлений) на суспiльну або морально-етичну тему, його композицiя
(вступ, основна частина, завершення).

1 

38 Синонiмiка складних безсполучникових i складносурядних речень. 1
39 Синонiмiка складних безсполучникових i складнопiдрядних речень. 1

40

Зв’язне мовлення № 15.
Створення власних висловлювань. Основнi способи виступу (читання тек-
сту, вiдтворення його по пам’ятi з читанням окремих фрагментiв, вiльна
iмпровiзацiя, iнтерпретацiя, вiдповiдi на запитання, ведення полемiки).

1 

41 Синонiмiка складнопiдрядних i простих речень з дiєприкметниковим i
дiєприслiвниковим зворотами. 1

42 Синонiмiка сполучникiв i сполучних слiв, що з’єднують складнi сполучни-
ковi речення. 1

43

Зв’язне мовлення № 16.
Створення власних висловлювань. Доповiдь на тему, пов’язану з предмета-
ми, що вивчаються (iз залученням наукової, науково-популярної лiтерату-
ри), прийоми встановлення i збереження контакту з аудиторiєю.

1 

44 Правопис. Пунктограми у складному реченнi. Тренувальнi вправи. 1

45

Контрольна робота № 3.
СФ. Тестування. Аудiювання художнього тексту.
НФ. Пiдготувати мультимедiйну презентацiю (в довiльному форматi) за те-
мою «Стилiстика складних речень».

1 

Стилiстика мови. Культура мовлення. 
Стилiстика речень з рiзними способами вираження чужого мовлення (3 год).

Зв’язне мовлення (2 год)
46 Пряма i непряма мова, її призначення та граматично-смисловi особливостi. 1

47 Культура мовлення. Стилiстичнi особливостi авторських слiв при прямiй
мовi. Синонiмiка речень iз прямою мовою, реплiк у дiалозi й непрямiй мовi. 1

48 Зв’язне мовлення № 17.
Письмовий переказ тексту iз творчим завданням. 1 

49 Правопис. Пунктограми при прямiй мовi та дiалозi. 1

50

Зв’язне мовлення № 18.
Аналiз письмового переказу тексту iз творчим завданням. Дистанцiйне
спiлкування i сучасна технiка. Телефонна розмова як один iз видiв усного
дiлового мовлення. Лист електронною поштою i по мобiльному телефону
(sms). Основнi вимоги до культури спiлкування по телефону i в iнтернетi.

1 

Стилiстика мовлення (функцiональна). Культура мовлення (4 год).
Зв’язне мовлення (3 год)

51
Мовлення як предмет вивчення стилiстики i культури мовлення. Мовлення
розмовне i книжне, їх спiввiдношення й особливостi. Поняття стилю мовлен-
ня: позамовнi ознаки (сфера спiлкування, умови i мета спiлкування) й мовнi.

1

52

Зв’язне мовлення № 19.
Дистанцiйне спiлкування i сучасна технiка. Правила мовленнєвої по-
ведiнки у спiлкуваннi: етичнi мовленнєвi формули (вiтання, звертання, за-
лучення слухачiв до полемiки, вiдповiдi на запитання; вдячнiсть, вибачення,
обiцянка, вiдмова, заперечення тощо).

1 

53 Стилi мовлення: розмовний, науковий, офiцiйно-дiловий, художнiй i
публiцистичний, їх пiдстилi. Змiст i структура текстiв кожного зi стилiв, ха-
рактернi мовнi засоби їх, основнi жанри.

1
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54
Зв’язне мовлення № 20.
Дистанцiйне спiлкування i сучасна технiка. Стаття на морально-етичну те-
му публiцистичного стилю.

1 

55
Культура мовлення. Мовлення правильне й комунiкативно доцiльне. Ви-
моги до гарного мовлення (змiстовнiсть, логiчнiсть, багатство i рiзно-
манiтнiсть, точнiсть, виразнiсть, доречнiсть), їх основнi ознаки (практично).

1

56 Зв’язне мовлення № 21.
Дiловi папери. Офiцiйний лист. Протокол (складний). Витяг iз протоколу. 1 

57 Контрольний диктант. 1
Узагальнення й систематизацiя найважливiших вiдомостей з української мови (10 год).

Зв’язне мовлення (3 год)

58 Аналiз контрольного диктанту. Лексикологiя i фразеологiя. 1
59 Морфологiчна будова слова. Написання слiв з найуживанiшими орфограмами. 1

60 Зв’язне мовлення № 22.
Контрольний письмовий переказ тексту iз творчим завданням. 1 

61 Частини мови. 1
62 Слово, словосполучення, речення. 1

63
Зв’язне мовлення № 23.
Аналiз контрольного письмового переказу тексту iз творчим завданням.
Дiловi папери. Доручення. Розписка.

1 

64 Просте речення. Члени речення. 1
65 Складне речення. 1

66

Зв’язне мовлення № 24.
Дистанцiйне спiлкування i сучасна технiка. Реферат на тему, пов’язану з
предметами, що вивчаються (iз залученням наукової, науково-популярної
лiтератури), особливостi його побудови i мовне оформлення.

1 

67 Система роздiлових знакiв. 1
68 Текст, його будова. Тренувальнi вправи. 1

69

Контрольна робота № 4.
СФ. Тестування.
НФ. Виконання орiєнтовного варiанта завдань для зовнiшнього незалежно-
го оцiнювання з української мови та обов’язковий лiнгвiстичний коментар
щодо правильних вiдповiдей до завдань.

1 

70 Пiдсумковий урок у кiнцi навчального року. 1

Форми контролю
Навчальнi семестри

І семестр ІІ семестр
Кiлькiсть годин Дата проведення Кiлькiсть годин Дата проведення

Перевiрка мовної теми* 2 2
Письмо:

переказ (письмовий) 1 1
твiр (письмовий) 1 –

Правопис:
диктант** 1 1

Аудiювання* – 1
Читання мовчки* 1 –

Д о д а т о к  

Зауваги вiд укладачiв
* Основною формою перевiрки мовної теми, аудiювання i читання мовчки є тестовi завдання.
** Основною формою перевiрки орфографiчної i пунктуацiйної грамотностi є контрольний текстовий диктант [докладнiше
див.: Українська мова: 10–11 класи. Програма для профiльного навчання учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв
(суспiльно-гуманiтарний напрям (iсторичний, правовий, фiлософський профiлi); фiлологiчний напрям (профiль – iноземна
фiлологiя); художньо-естетичний напрям) (академiчний рiвень) / Програму пiдготували: Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова,
Я.І.Остаф; вiдповiдальна за випуск К.В.Таранiк-Ткачук. – К. : Грамота, 2011. – С. 55].
!!! Оцiнювання говорiння здiйснюється iндивiдуально, шляхом поступового нагромадження оцiнок для того, щоб кожний
учень (учениця) за семестр одержав(ла) мiнiмум одну оцiнку за виконання завдань на побудову дiалогу, усного переказу та
усного твору. Для цих видiв робiт окремого уроку не вiдводять, а оцiнки виводять раз на рiк i виставляють у колонки без
дати [Там само. – С. 54].


