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Пояснительная записка 

Цельизучениякурса "Украинскойязык и литература" направлена  на 

развитиедуховнойвсестороннеразвитойличности,свободноговладеющейвсеми

выразительнымисредствамиязыка, его  стилями и жанрами вовсех видах 
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речевойдеятельности, 

свободноориентирующейсявовсевозрастающеминформационномпотоке, 

умеющейформулировать и отстаиватьсобственноемнение, самообучатьсяи 

самосовершенствоваться, владеющеймежкультурнойкоммуникацией, 

разбирающейсяв  литературныхнаправлениях, жанрах, стилях, умеющей 

детально анализироватьхудожественныепроизведения. 

В соответствии с государственнымиобразовательными стандартами 

содержаниеобученияукраинскомуязыкувключает в 

себячетыревзаимосвязанныелинии - речевую, языковую, социокультурную  и 

деятельностную  (стратегическую), а  украинскойлитературе - эмоционально-

ценностную, литературоведческую, культурологическую и компаративную. 

Речеваясодержательная линияобеспечиваетвыработку и 

совершенствованиеумений и навыковвовсех видах речевойдеятельности 

(аудировании, чтении, говорении, письме); языковая - усвоениесистемных 

знаний о языкекаксредствевыражениямыслей и чувствчеловека и 

формированияязыковыхумений и навыков; социокультурная - 

усвоенияукраинских и общечеловеческихкультурных и духовныхценностей, 

норм, которыерегулируютотношения в обществе, 

способствуютэстетическому и морально-этическомуразвитию; 

деятельностная  (стратегическая) - формированиеобщеучебныхумений и 

навыков, овладенияразнымистратегиями. 

Отмеченныесмысловыелинииформируютв 

целомкоммуникативнуюкомпетентностьличности. 

Эмоционально-ценностнаясмысловая линия обеспечивает раскрытие 

гуманистического потенциала и эстетической ценности произведений 

украинской литературы, 

формирования  морали и гражданской позициистудентов, их мировоззрения ; 

литературоведческая 

смысловая линия предусматривает изучениелитературных произведений в 

единстве содержания и формы, владение основными 

литературоведческими понятиями, применение их впроцессе анализа  и 

интерпретации  художественных произведений, рассмотрение литературных 

произведений, явлений и фактов в контексте литературного процесса, 

раскрытие  жанрово-стилистических особенностей художественных 

произведений; культурологическая смысловая линия предусматривает 

восприятие произведений художественной литературы как важной 

составляющей искусства, знакомство студентов с основными шедеврами 

мировой художественной  культуры, раскрытие особенностей произведений, 

литературных явлений и фактов в широком культурном контексте, изучение 
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связей с философией, мифологией, культурными традициями разных 

народов, развитие кругозора и эрудиции студентов; компаративная линия 

дает возможность сравнивать литературныепроизвениямировой, русской и 

украинской литературы, сопоставлять их компоненты, факты, сравнивать 

традиционные темы и сюжеты, мотивы и образы, сопоставлять оригинальные 

произведения с их переводом, демонстрировать лексическое богатство, 

стилистические возможности украинского  языка. 

В основу рабочей программы положены идеи личностно-

ориентированного и деятельностного подходов к обучению языку. 

Особенность такого обучения - синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития студентов, установление взаимосвязи между процессами 

изучения и использования языка, смещение традиционного акцента на 

запоминание теоретического материала к осмыслению  функционального 

потенциала языкового явления и овладению навыками уместного 

использования его в разных ситуациях речевого общения.   

В данной  программе  реализуется текстоцентрический принцип  к 

изучению языковой теории.Одним из основных видов упражнений по 

развитию коммуникативной компетенции являются задания на основе текста. 

Таким образом, текстоцентрический принцип неразрывно связан с 

коммуникативно-деятельностным подходом в 

обучении.Языковыеединицы подаются не абстрагировано, изолировано, а в 

их естественной языковой среде.Текст - отправной мотивационный момент 

для аналитической работы по  определению изучаемых языковых единиц и 

явлений, выявлению  их взаимосвязей с другими элементами языковой 

системы, наблюдению за функционированием в речи. Система комплексных 

заданий на основе текста позволяет бегло повторять изученный ранее 

теоретический материал и совершенствовать приобретенные практические 

умения и навыки.  

Таким образом, текстоцентрический подход к изучению языка и хорошо 

продуманная система упражнений способны сформировать и развивать у 

студентов коммуникативные умения и навыки, раскрыть их творческий 

потенциал, активизировать мыслительную деятельность, развивать 

воображение, воспитывать чувство языка, а перцептивная и продуктивная 

деятельность с учебными текстами будет способствовать формированию 

языковой личности, способной общаться в разных сферах и жизненных 

ситуациях в условиях русско-украинского билингвизма. 

В основе программы дисциплины лежат следующие нормативные 

документы: 

 Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
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образования по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, утвержденный приказом 

МОН ДНР от 23.09.2015 года. 

 Учебный план Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» на 

2019-2020 учебный год. 

 Примерная основная образовательная программа по учебному предмету 

«Украинский язык и литература. 10-11 кл.» / сост. Ткачук Т.В., Королёва Л.В., 

Калугина А.И., Дьяченко Н.А., Латышева С.А., Филиппенко Е.А. – 4-е изд. 

перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2019. – 66 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УКРАИНСКИЙ  ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины «УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА» является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащихГПОУ  «Енакиевский 

профессиональный торгово-кулинарный лицей» и разработана в 

соответствии с примерной основной образовательной программой для 

общеобразовательных организаций (Примерная основная образовательная 

программа по учебному предмету «Украинский язык и литература. 10-11 кл.» 

/ сост. Ткачук Т.В., Королёва Л.В., Калугина А.И., Дьяченко Н.А., Латышева 

С.А., Филиппенко Е.А. – 4-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2019. – 66 с.), утвержеденной приказом 

Министерства образования и науки ДНР от 15.08.2019 № 1133. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной  программы:   

Учебная дисциплина «УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

относится к обязательной части общеобразовательного цикла ППКРС. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Личностные результаты освоения рабочей  программы должны 

отражать:  

1. Воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свой народ, прошлое и настоящее 

многонационального народа Донбасса; осознание своей этнической 

принадлежности, знание  истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей;  

2. Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования; 

3.Формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, религии, традициям; 

готовность и  способность вести диалог,  достичь  взаимопонимания;  

5. Усвоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах;  

6. Развитие нравственного сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
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нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7. Формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой идругой деятельности;  

8.Формирование здорового и безопасного образа жизни; усвоения 

правил индивидуального  и  коллективного  безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и на дорогах; 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующих 

современному уровню экологического мышления;  

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностисемейной жизни, уважительного и заботливого отношение к членам 

своей семьи;  

11. Развитие эстетического сознания посредством освоение 

художественного наследия народов Донбасса и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметныерезультатыусвоениярабочейпрограммы по предмету 

«Украинскийязык и литература» должныотражать:   

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в обучении и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативных, сознательно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результатов, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6. Умение определять понятия, обобщать, проводить аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое размышление, умозаключение  и делать выводы; 
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7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; формулировать, аргументировать и доказывать свое мнение; 

9. Умение осознанно использовать языковые средства в соответствии с 

задачами коммуникации для выражения чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; свободно владеть устной и 

письменной речью, монологической речью; 

10. Формирование и развитие компетенций в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

11. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления, анализировать произведение, 

воспроизводить его фабулу, отличать фабулу и сюжет эпического 

произведения, размышлять об особенностях авторского видения и разрешения 

проблем; 

 проводить  лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; отличать тему от идеи 

произведения, сюжет от композиции, называть основные средства 

художественной речи; характеризовать героев произведения;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации; формулировать и обосновывать свою оценку произведения; 

связно, последовательно и доказательно излагать свои мысли в письменных 

работах;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические правила украинсогоязыка;различать основные 

художественные направления; определять основные особенности 

литературных родов (эпос, лирика, драма); различать литературные жанры 

(рассказ, повесть роман); хорошо ориентироваться в категориях: тема, идея, 

сюжет, композиция. 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 связь языка и истории; культуры  и литературы украинского и других 

народов; 
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 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

культура речи; 

 ведущие закономерности развития украинской  литературы второй 

половины XIX – ХХ веков;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

основные теоретические категории, с помощью которых анализируется 

художественное произведение (тема, идея, сюжет, композиция, авторский 

стиль и др.); основные особенности эпического, лирического, 

драматического произведений; 

 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

Данная программа способствует формированию общих компетенций: 

 ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, через написание 

сочинений, эссе, рефератов. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты  своей работы, через 

написание рецензии, аннотации. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать ИКТ в профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителями. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки -  74 ч., в том числе: 

−  обязательной аудиторной учебной нагрузки-  54 ч.; 

− самостоятельной работы - 20 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем    

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     контрольных работ 4 

Самостоятельная работа (всего) 20 

в том числе:  

выполнение домашних заданий по разделам программы  

подготовка рефератов  

подготовка развернутого ответа на вопрос  

подготовка докладов, сообщений  

заучивание наизусть  

выполнение анализа произведений  

составление конспекта статьи учебника, тезисов, словарика  

перевод отрывков из текстов  

изучение теоретического материала  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 



2.2.  Примерныйтематический план и содержаниеучебнойдисциплиныУКРАИНСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 КУРС 

ВСТУП 

Функціїмови і 

мовлення. 

(3год.) 

1.  Поняття культури мовлення і спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Особливості 

усного й писемного спілкування. 

1 1 

2.  Література як мистецтво слова. Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я» - зразок реалістичної 

соціально-побутової повісті. Огляд літератури останньої третини ХІХ століття. Внесок митців слова в 

поглиблення змісту і збагачення форм літературних творів. Розробканових тем, поява нових жанрів. 

ТЛ (теорія літератури). Принципи аналізу поетичних творів. 

1 2 

3.  Контрольний диктант. 1 3 

 Самостійна робота: 

Підготуваати розгорнуту відповідь на питання: 

Місце української літератури останньої третини ХІХ століття у світовому й загальноєвропейському контексті. 

1 

 

3 

 

Розділ  І. 

Поглиблення і 

систематизація 

найважливіших 

відомостей з 

орфоепії, фонетики, 

стилістики 

(3год.) 

4. Рівні мовної системи. Норми літературної мови. Робота з текстом. Іван Нечуй-Левицький. 

«Кайдашева сім’я». Дотримання норм літературної вимови під час читання тексту, розігрування 

діалогів. 

1 2 

5. Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знака, апострофа. 1 2 

6. Колоритні людські характери в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». 

Образи твору. Значення картин побуту для розуміння характерів героїв. Автор у творі 

1 2 

 Самостійна робота: 

Скласти конспект про своєрідність розгортання сюжету повісті Івана Нечуй-Левицького «Кайдашева сім’я».; 

автора у творі; майстерність описів та діалогів, багатство мови 

1 3 

Поглиблення і 

систематизація 

найважливіших 

7. Морфологічна будова слова. Творення слів. 1 2 

8. Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Перший соціально-психологічний роман в 

українській літературі. Історія написання. Джерела твору, проблематика. 

1 2 



 13 

відомостей з будови 

слова, словотвору, 

стилістики 

(4год.) 

9. Стилістичні особливості значущих частин слова.  Стилістичні засоби словотвору.  1 2 

10. Образи героїв твору  Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Образ Чіпки 

Варениченка. Образи Грицька й Максима. Жіночі образи, їх ідейна навантаженість, засоби 

індивідуалізації. Образи представників земства, чиновників. 

Типове й екстремальнеудолі героя.  

ТЛ (теоріялітератури). Соціально-психологічний роман. 

1 2 

 Самостійна робота: 

1. Підготувати повідомлення про Панаса Мирного. 

1 

 

3 

Поглиблення і 

систематизація 

найважливіших 

відомостей з 

лексики, 

фразелогії, 

стилістики 

(8год.) 

11. Лексика української мови за походженням. Зміни в лексичній системі української мови. 1 2 

12. Іван Карпенко-Карий. Комедія «Мартин Боруля». Мова твору. Лексичні засоби гумору в мові 

української драматургії.   

1 2 

13. Професійна лексика. Терміни. 1 2 

14. Іван Франко. «Сікстинська Мадонна», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені у сні?, 

«Легенда про вічне життя». Життєвий і творчий шлях поета. Основні поетичні збірки. Основні 

праці І. Франка. Перекладацька діяльність. Франко і світова література. 

Сонет «Сікстинська Мадонна» - шедевр світової літератури. Образ ліричного героя. Утвердження 

краси й духовності Мадонни. 

Поетична збірка «Зів’яле листя». Місце любовної теми у творчості Івана Франка. Життєві імпульси 

появи творів (автобіографічність). Щирока емоційна гама почуттів ліричного героя. «Легенда про вічне 

життя». Шлях до пізнання ідеї, образного судження про людину і світ. Драматизм людських стосунків, 

роздуми про доцільність безсмертя людини. 

1 2 

15. Стилістичні засоби лексикології та фразеології. Діалектизми у творах І.Я. Франка. 1 2 

16. Словники й довідкова література. Електронні словники. 1 2 

17. Іван Франко. «Мойсей». Філософська поема «Мойсей» – видатне явище української літератури доби 

модернізму. Джерела сюжету поеми. Жанрова своєрідність поеми. Сюжетно-композиційна організація 

поеми. Неоромантична поетика. 

1 2 
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ТЛ (теорія літератури). Терцина. 

 18. Розгорнуте повідомлення в науковому, публіцистичному стилях за попередньо складеним планом, 

тезами, конспектом. 

І.Я. Франко. Поезії. Драма «Украдене щастя».     Філософська поема «Мойсей». 

1 2 

 Самостійна робота: 

1.Підготувати повідомлення про основні віхи життєвого і творчого шляху драматурга Івана Карпенко-Карого. 

 Читати уривки з п’єси, у тому числі за ролями. 

2. Вивчити  віршФранко І. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені у сні?» (1 поезію на вибір). 

2 

 

 

3 

 

 

Поглиблення і 

систематизаціянай

важливішихвідомос

тей з морфології, 

стилістики 

(5год.) 

19. Система частин мови. Рід іменників. Назви осіб за професією, посадою тощо. Частини мови. Перехід 

однієї частини мови в іншу. Роль частин мови. Рід відмінюваних іменників. Рід невідмінюваних 

іменників. Назви осіб за професією, посадою, званням. Стилістичні особливості вживання іменників 

чоловічого та жіночого роду. Стилістичні особливості вживання розмовно-просторічних назв. 

1 2 

20. Іван Франко. «Украдене щастя» – драма людських стосунків. Жанрова своєрідність. Сюжетно-

композиційна своєрідність драми. Проблематика твору. Художня своєрідність образів. Змалювання 

трагедії особистого життя головних персонажів. 

ТЛ (теорія літератури). Драма. 

1 2 

21. Варіанти відмінкових форм. Кличний відмінок іменника. Паралельні відмінкові форми іменників, 

прикметників, займенників, числівників. Функціонування форми кличного відмінка в різних стилях 

мовлення. 

1 2 

22. Борис Грінченко. «Каторжна». Життя і різножанрова творчість. Багатогранність діяльності. 

Оповідання «Каторжна». Психологізм твору. 

1 2 

23. Письмовий переказ тексту із творчим завданням. 1 3 

 Самостійна робота: 

1. Прочитати оповідання Бориса Грінченка «Каторжна», володіти  змістом оповідання; аналізувати твір; 

визначити  чинники формування характеру героїні. 

2. Скласти словничок, знайти  діалектизми в тексті, визначити, якою частиною мови вони виражені. 

2 3 

Розділ  ІІ. 24. Повторення. Основні орфограми та пунктограми української мови. 1 2 
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ОРФОГРАФІЧНО-

ПУНКТУАЦІЙ-

НИЙ  

ПРАКТИКУМ 

(6год.) 

25. Михайло Коцюбинський. «Intermezzo». Життєвий і творчий шлях  письменника. Психологічна 

новела «Intermezzo»з жанровими ознаками «поезії в прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної 

рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття 

внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму. 

ТЛ (теорія літератури). Поняття «імпресіонізм», «поезія в прозі». 

1 2 

26. Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків». Повість «Тіні забутих предків». Уславлення 

світлого, здорового життя, яке перебуває в постійній гармонії з природою. Трагічна доля Івана й 

Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю. Фольклорне тло твору. Образи й символи 

твору. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання. Особливості жанру 

твору. 

1 2 

27. Нарис про людину. Поглиблення біографічних відомостей про письменників. Біографії Лесі Українки, 

Ольги Кобилянської, Миколи Вороного, Олександра Олеся. 

1 2 

28. Леся Українка.«Лісова пісня». Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету. 

СимволічністьобразівМавки і дядька Лева – уособленнядуховності і краси. Мати Лукаша й Килина – 

антиподиголовнійгероїніМавці. Симбіозвисокоїдуховності і буденного прагматизму в образі Лукаша. 

Природа і людина у творі. ПочуттякоханняМавки й Лукаша як розквіттворчих сил людини. 

Художніособливостідрами-феєрії.  

ТЛ (теоріялітератури). Драма-феєрія. 

1 2 

29. Ольга Кобилянська. «Земля» (оглядово). «Земля» – психологічне трактування вічних проблем: 

людини і землі, злочину та кари. Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпретація 

християнського мотиву братовбивства. Образи повісті. Глибокий психологізм і символізм твору як 

новаторство О. Кобилянської. 

ТЛ (теорія літератури).Взаємопроникнення літературних родів 

1 2 

 Самостійна робота: 
1. Вивчити  напам’ять поетичний уривок  з «Лісової пісні»  Лесі Українки (останній монолог Мавки). 

2. Вивчити  напам’ять Леся Українка. «Contraspemspero» або Вороний М. «Блакитна Панна» (1 поезію на 

вибір). 

2 3 

Розділ  ІІІ. 30. Поняття комунікації. Міжкультурна комунікація.Комунікативні помилки.   
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КУЛЬТУРА 

МОВЛЕННЯ 

ТА 

КОМУНІКАЦІЯ 

(2год.) 

31. Літературний процес першої половини ХХ століття (загальний огляд). (1900 – 1930 рр. ). 

Успадкування й розвиток традицій літератури попередніх епох. Різноманітність літературних течій та 

угруповань у двадцятих роках. Співіснування різних напрямків, течій, стилів (реалізм, неоромантизм, 

символізм, футуризм, експресіонізм, конструктивізм тощо), боротьба між ними. 

Особливості літературного процесу 1940 – 1950 рр. Поєднання у фронтових поезіях традицій реалізму, 

ораторського заклику й філософського роздуму, епічної розповіді та високої емоційності, 

публіцистичності й ліризму. Слабкі сторони літератури того часу (декларативність, ілюстративність, 

деяка помпезність тощо).Володимир Винниченко. «Момент». 

ТЛ (теорія літератури). Модернізм. Реалізм. 

1 3 

 Самостійна робота: 

Підготувати реферат за темою: "Культура спілкування." або "Культура мовлення." 

1 3 

Поглиблення і 

систематизаціянай

важливішихвідомос

тейіз синтаксису, 

пунктуації і 

стилістики 

(7год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Словосполучення і речення. Стилістичні особливості простих і складних речень. Словосполучення і 

речення як одиниці синтаксису. Синтаксичні зв’язки в словосполученнях і реченнях. Особливості 

вживання простих і складних речень. Синтаксичні синоніми та синтаксичні норми. 

1 2 

33. Поезія. Володимир Сосюра. «Як я люблю тебе, мій краю вугляний», «Коли потяг у даль 

загуркоче…», «Так ніхто не кохав…» Огляд життя і творчості поета-лірика. Вплив символістичних та 

імпресіоністичних тенденцій. 

Образ рідного краю у творах В. Сосюри. Образ ліричного героя. Заглибленість в особисті переживання. 

Одухотворене сприйняття природи, уміння відчути найпотаємніші порухи людської душі. Тема величі та 

ніжності юнацьких почуттів у поезіях. 

ТЛ (теорія літератури). Поняття про ліричного героя. 

1 2 

34. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів простих речень. Основні 

пунктограми в простому реченні. Павло Тичина. «Ви знаєте, як липа шелестить…», «Арфами, 

арфами…», «О панно Інно». 

1 2 

35. Павло Тичина. Життєвий і творчий шлях.  

Максим Рильський та неокласики. 

Життєвий і творчий шлях Павла Тичини (оглядово). Звернення до «вічних» тем, культура віршування, 

1 2 
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потужне ліричне «Я» як символ нової людини, життєствердний пафос, поєднання тенденцій символізму, 

неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен «кларнетизму». Збірка «Сонячні кларнети». 

Майстерність відтворення настроїв людини через образи природи. Імпресіоністичні тенденції в збірці.  

Інтимна лірика П. Тичини. Глибина, щирість, чистота почуттів закоханості, вірності, сердечності, світлої 

радості. 

Життєвий і творчий шлях Максима Рильського (оглядово). М. Рильський та неокласики (М. Зеров, М. 

Драй-Хмара, П. Филипович, Ю. Клен). Їхнє творче кредо. Орієнтація на традиції. Структура, особливості 

поетичного стилю. 

Поезії «Молюсь і вірю», «Солодкий світ!», «Яблука доспіли…».  

ТЛ (теорія літератури). Вітаїстичність. Експресіонізм. Кларнетизм. Сонет. 

36. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів складних речень. 

Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз. 

1 2 

37. Проза. Жанрово-стильоверозмаїття. 

Степан Васильченко. «Талант». Нові теми, проблеми. Зв’язок із поезією. Різножанровість 

літературних течій та угруповань. 

Огляд життя і творчості. Повість «Талант». Зображення життя сільської інтелігенції. Трагічна доля 

талановитих людей з народу. Проблематика повісті. Образи. Своєрідність стилю і творчого методу 

письменника. 

ТЛ (теоріялітератури).Поглиблення поняття про повість. Соціально-побутова повість. 

1 2 

38. Пунктограми в реченні з прямою мовою та в діалозі. Способ ицитування. Поетична пунктуація, її 

походження та художні функції. Робота з текстом. Степан Васильченко. «Талант». Микола Хвильовий 

(М. Фітільов). «Я (Романтика)». 

1 2 

 Самостійна робота: 

1. Вивчити напам’ять Сосюра В. «Як я люблю тебе, мій краю вугляний», «Коли потяг у даль 

загуркоче…», «Так ніхто на кохав…»(1 поезію на вибір). 

2. Вивчити напам’ятьТичина П. «Ви знаєте, як липа шелестить», «О панно Інно» або Рильський М. 

«Яблука доспіли» (1 поезію на вибір). 

2 3 
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Поглиблення і 

систематизація 

найважливіших 

відомостей з 

лінгвістики тексту і 

стилістики 

(6год.) 

 

 

 

 

 

 

 

39. Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Текст і його ознаки. Основні ознаки тексту: 

зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність. 

1 2 

40. 

 

Юрій Яновський. «Вершники». Життєвий і творчий шлях Ю. Яновського.Багатство змісту, 

досконалість художньої форми, жанрова своєрідність твору «Вершники». Поєднання в ньомуреалізму та 

романтизму. Роман у новелах, де стверджується неоромантична стилістика. Автор у творі. Роль роману в 

розвиткулітератури. Композиція роману «Вершники». 

Новела «Дитинство». Новела «Шаланда в морі».Інші – оглядово. 

ТЛ (теоріялітератури).Роман у новелах, художній час і простір, умовністьзображення. 

1 2 

41. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле. 

ССЦ як складова частина тексту. «Відоме» й «нове» у реченнях висловлювання. Співвіднесеність ССЦ і 

абзаців.Зміст і будова новелістичного  роману. Види і типи текстів. Мовно-стилістичні засоби 

комічного. Робота з текстом. Остап Вишня. Гуморески. 

1 2 

42. Остап Вишня (Павло Губенко). «Моя автобіографія», «Мисливськіусмішки». 

Огляд життя і творчості письменника. Могутній і рідкісний талант гумориста. Велика популярність і 

значення його усмішок у 1920-ті роки. Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси 

індивідуального почерку Остапа Вишні.  

«Моя автобіографія» Гумористична розповідь письменника про свій життєвий шлях. 

«Мисливські усмішки». Майстер незмалювання рідної природи та заклик до її збереження. 

«Сом», «Як варити і їсти суп іздикої качки». 

ТЛ (теорія літератури). Відображення дійсності засобами комічного. 

1 2 

43. Твір на морально-етичну тему. 1 3 

 Самостійна робота: 

1. Підготувати повідомленя про творчість Остапа Вишні. 

2. Виконати лінгвістичний аналіз тексту, знайти у тексті мовні засоби, що допомагають вираженню 

2 3 
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сміхової культуриОстапа Вишні. 

Розділ  ІV. 

 

ОСНОВИ 

ПУБЛІЧНОГО 

МОВЛЕННЯ 

(6год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Риторика як наука й мистецтво. Розділи риторики. Історія риторики (оглядово). Предмет і завдання 

риторики. Розділи риторики. Загальна характеристика розділів риторики. Етапи ораторської діяльності. 

1 2 

2 КУРС 

1. Драматургія. Розвиток театру. Іван Кочерга. «Свіччине весілля». Розвиток драматургії (1920 – 1930 

рр.). «Березіль» Леся Курбаса. П’єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. 

Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії. 

Іван Кочерга «Свіччине весілля». Розповідь про письменника. Драматургічна майстерність автора у 

створенні характерів. Сценічне втілення. 

ТЛ (теоріялітератури).Драматична поема. 

1 2 

2. Олександр Довженко. «Зачарована Десна». Етапи життєвого й творчого шляху Олександра Довженка. 

Вплив народної творчості, трудового оточення на розвиток таланту і формування світоглядних 

переконань письменника. Поєднання у творах О. Довженка конкретності життєвої правди й романтизму, 

реалістичних подробиць і узагальнено-символічних образів, епічної розповіді та «вогняної патетики». 

Режисерська майстерність О. Довженка. 

«Зачарована Десна». Автобіографічний характер твору. Джерела становлення особистості письменника 

та його таланту. Життя села й селян. Поетичневідображеннядуховногобагатстватрудівників, їхнього 

морального здоров’я, тверезості мислення, тонкого гумору, безмежної терплячості. Образ оповідача. 

Реалізм побутових деталей. 

ТЛ (теорія літератури).Поняття про кінодраматургію. Синтетичні жанри: кіноповість, кіноепопея, 

кінопоема. 

1 2 

3. Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Виступ публіцистичного характеру. 

Усний відгук про твір мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм тощо). О. Довженко. «Зачарована 

Десна» (кіноповість; кінострічка).  

Іван Кочерга. «Свіччине весілля» (драматична поема; кінофільм; спектакль). 

1 2 

4. Культура ораторського мовлення. Основні ознаки мовної культури промовця. Розгорнуте 

повідомлення в науковому та публіцистичному стилях. Складання повідомлення (за творчістю А. 

1 2 
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Малишка).  

5. Андрій Малишко. «Оксана». «Лист до гречки». «Важкі вітри не випили роси…». Огляд життя і 

творчості поета. Перевага ліричного начала над епічним – характерна особливість його творчості.  

«Оксана» (збірка «Дружба»). Позначеність вірша юнацькою цнотливістю, чаром першого кохання і 

тихим смутком розлуки, тугою за дорогою людиною. Своєрідна лірична акварель, що відбиває «ранок» 

взаємин між чоловіком і жінкою. 

«Лист до гречки» (збірка «Листя на світанні»). Поетизація буденного, звичайного. Єдність поета й 

природи рідного краю. Спогади про страшні роки голоду та війни. Висловлення вдячності гречці та 

батьківській ниві за порятунок людей у важкій скруті. Римо-ритмічні особливості поезії (білий вірш). 

«Важкі вітри не випили роси…». (збірка «Що записано мною»). Пройняті глибоким почуттям пейзажі, 

епічна картина вечірнього відпочинку натомлених людей. Піднесений і водночас  елегійний настрій 

вірша. 

Пісенна творчість А. Малишка. Багаторічна творча співдружність А. Малишка та композитора П. 

Майбороди. 

ТЛ (теорія літератури).Жанрові різновиди ліричної поезії. Білий вірш. 

1 2 

 Самостійна робота: 

1. Підготувати доповідь  про мистецтвоораторськоїдіяльності. 

2. Законспектувати  матеріал про особливості розвитку драматургії та театру 1920-х років 

3. Вивчитинапам’ятьДовженко О. «Зачарована Десна» (уривок за вибором учителя). 

3 3 

Поглиблення і 

систематизація 

найважливіших 

відомостей з  

основних розділів 

науки про мову. 

(6год.) 

 

 

6. Фонетика. Орфоепія. 

Основні поняття фонетики. Класифікація звуків, їх вимова та позначення на письмі. Склад і 

наголос. Чергування звуків і спрощення груп приголосних.  

Літературний процес другої половини ХХ століття (загальний огляд). 

Поглиблення й урізноманітнення художнього відтворення світу, ускладнених відносин громадянина й 

суспільства, дослідження джерел і витоків формування особистості людини, розкриття соціального 

змісту загальнолюдських цінностей в літературі цього часу. 

Поезія і проза даного періоду. Розвиток драматургії. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і 

формотворча новизна. 

ТЛ (теоріялітератури).Роман увіршах. 

1 3 



 21 

7. Дотримання найважливіших орфоепічних норм української літературної мови.  Читання вголос. 

Орфографія. Лексикологія. Будова слова. Морфологія. Основні орфограми. Робота з текстом.В. 

Симоненко. «Я…».  «Ти знаєш, що ти – людина».  Ліна Костенко «Хай буде легко. Дотиком пера...».Д. 

Павличко. «Два кольори». М. Вінграновський. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…» 

1 2 

8. ГригірТютюнник. «Три зозулі з поклоном». Огляд життя і творчості письменника. Колоритні образи 

людей скромних і тихих, з доброю душею і чутливим серцем. 

«Три зозулі з поклоном» - новела про щиру й віддану любов, людську чесність і порядність. 

ТЛ (теорія літератури). Поглиблення поняття про новелу. 

1 2 

9. Письмовий переказ із творчим завданням. 1 3 

10. Диференційований залік 1 3 

 Самостійна робота: 

1. Виконання домашнього завдання (вправ) за розділом програми. 

2. Вивчити напам’ять Симоненко В. «Ти знаєш, що ти – людина». 

3. Перекласти запропоновані уривки з твору Олеся Гончара «Прапороносці», порівняти власний переклад 

з надрукованим, проаналізувати типові помилки, допущені під час перекладу. 

3 3 

Обязательная нагрузка 54  

Самостоятельная работа 20  

Всего 74  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов;  

 рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методического обеспечения дисциплины 

«Украинский язык и литература». 

 наглядные и электронные пособия; 

 методические разработки уроков и мероприятий. 

 

Технические средства обучения: ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Заболотний О.В. Українська мова: підручник для 10 кл. 

загальноосвітніх навчальних закл.; рівень стандарту/ О.В.Заболотний, 

В.В.Заболотний - 2-ге вид.,- К.: Генеза, 2012, - 224 с. 

2. Заболотний О.В. Українська мова: підручник для 11 кл. 

загальноосвітніх навчальних закл.; рівень стандарту/ О.В.Заболотний, 

В.В.Заболотний - 3-тє вид.,- К.: Генеза, 2013, - 256 с. 

3. Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська література:  

підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закл. (рівень 

стандарту, академічний рівень). -К.: Грамота, 2010. - 280с.: іл. 

4. Мовчан Р.В., Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська 

література:  підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закл. 

(рівень стандарту, академічний рівень)., наук. ред. Р.В. Мовчан. - -К.: 

Грамота, 2011.  - 352с.: іл. 

 

Интернет- ресурсы  

http://www.kspu.edu 

http://shag.com.ua 

http://zalik.org.ua 

https://academia.in.ua/ 

http://www.refotext.com/ 

http://dovidka.biz.ua 

http://ua.referatyk.com/ 

 http://studcon.org/ 

hhttp://kursak.net/ 

http://ukrtvoru.info/ 

 http://elib.lutsk-ntu.com
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи 

оценкарезультатовосвоениядисциплиныосуществляетсяпреподавателем 

в процессепроведения занятий,контрольныхуроков, 

вовремятестирования, а такжевыполнениястудентами индивидуальных 

заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знание: 

языковых норм литературного языка,культуры 

речи,основных единиц и уровней языка. 

Умение: 

определять требования к литературному 

языку,правильного владения основами 

культуры речи,различать основные единицы и 

уровни языка. 

Оценка  результатов тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов письменных работ, 

устных ответов. 

Знание: 

орфоэпических, лексических, грамматических 

и пунктуационных норм речевого поведения 

Умение: 

правильно применять в практике общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические правила украинского языка. 

Оценка  результатов тестирования. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка  монологического высказывания.. 

Оценка диктантов. 

 

Знание: 

орфографических и пунктуационных правил 

украинскогоязыка. 

Умение: 

 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные правила 

украинскогоязыка. 

Оценка работы с карточками. 

Оценка  результатов тестирования. 

Оценка контрольных работ. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Знание: 

фабулы и сюжетаэпического 

произведения,истории создания произведения, 

особенности авторского видения 

произведения.  

Умение: 

анализировать произведение, воспроизводить 

его фабулу, отличать фабулу и сюжет 

эпического произведения, размышлять об 

особенностях авторского видения и 

разрешения проблем; 

Оценка пересказа художественного текста. 

Оценка анализа отдельных глав 

литературного текста. 

Оценкадомашнейподготовки к урокам по 

творчеству писателя и изучаемого 

произведения (фронтальный опрос, беседа со 

студентами, карточки с заданиями). 

Оценка  результатов тестирования. 
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Знание: 

отличительных особенностей  эпоса, лирики, 

драмы;  

основные средства художественной речи;  

Умение: 

 отличать эпос от лирики и драмы;  

отличать тему от идеи произведения, сюжет от 

композиции, называть основные средства 

художественной речи;  

Оценка работы со словарями, справочниками, 

энциклопедиями, первоисточниками. 

Оценкарезультатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценкаписьменных работ, написание 

рецензии на изучаемый литературный текст. 

Оценкаработы по составлению 

библиографических карточек по творчеству 

писателя. 

Знание: 

основныех художественных направлений;  

Умение: 

различать основные художественные 

направления;  

Оценка контрольных работ  по разделам 

программы. 

Оценка докладов, рефератов студентов. 

Оценка  результатов тестирования. 

 

Знание: 

тема, идея, сюжет, композиция, средства 

художественной речи. 

Умение: 

хорошо ориентироваться в категориях: тема, 

идея, сюжет, композиция, средства 

художественной речи. 

Оценкаустных ответов  студентов. 

Оценкатворческих работ. 

Оценкаучастия в дискуссии по поставленной 

проблеме на уроке. 

Оценка  результатов тестирования. 

 

Знание: 

писателей и поэтов, основных произведений 

выдающихся авторов второй половины XIX – 

ХХ веков; 

Умение: 

хорошо знать писателей и поэтов, основные 

произведения выдающихся авторов второй 

половины XIX – ХХ веков; 

Оценкаконспекта критических статей по 

художественному произведению, карточек с 

библиографическим данными писателей и 

поэтов украинской литературы. 

Оценка  результатов тестирования. 

 

Знание: 

тексты, рекомендованные для заучивания 

наизусть. 

Умение: 

знать тексты, рекомендованные для 

заучивания наизусть. 

Оценкачтения наизусть лирического 

произведения, отрывка художественного 

текста. 

 

 

 

 


