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1. Загальні відомості про викладача навчального предмета 

 

Назва дисципліни Українська література 

ПІП Добродзій Лілія Андріївна 

Контактний 

телефон  

0958882857 

E-mail:   lilia.dobrodzii@gmail.com 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка 

дисципліни на 

сайті коледжу  

 

Інтернет-ресурси dEra,  iLearn,  Рrometheus 

Консультації Пн  16.00-17.00  

 

2. Опис навчального предмета 

 

2.1. Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції - 

Практичні заняття 140 

Самостійна робота - 

Підсумковий модульний контроль ДПА у формі ЗНО 

Всього годин/кредит ЕCTS 140/4,6 

 

Термін навчання: 1 р. 10 міс.  

 

2.2. Мета та завдання  навчального предмета 

1. Метою вивчення навчального предмета «Українська література» є 

прилучення студентів через виховання інтересу до читання й художнього 

слова до кращих літературно-мистецьких надбань людства, що є важливим 

чинником формування духовного світу особистості; розвиток здобутих умінь 

і навичок в усіх видах мовленнєвої та читацької діяльності;  розвиток 

комунікативної компетентності; заохочення студентів до розширення кола 

читання;  осмислення духовної цінності та поетики художніх творів; 

поглиблення культурно-пізнавальних інтересів студентів, усвідомлення ними 

ролі літератури в сучасному світі; формування рис успішного мовця і творчого 

читача з високим рівнем загальної культури, активною громадянською 
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позицією, національною свідомістю; виховання у студентів поваги до 

культурних традицій різних народів. 

2. Основними завданнями вивчення навчального предмета 

«Українська література» є : 

- подальший розвиток у студентів стійкої мотивації до вивчення 

української літератури, засвоєння через літературу історії, культури народу, 

моральних та естетичних цінностей, формування духовного світу студентів, 

їхніх світоглядних переконань, громадянських якостей, утвердження за 

допомогою засобів мови і літератури національних і загальнолюдських 

цінностей; 

- розвиток умінь вільно спілкуватися в різних ситуаціях, формулювати 

та відстоювати власну думку, вести дискусію, оцінювати життєві явища, 

моральні, суспільні, історичні та інші проблеми сучасності, висловлювати 

щодо них власне ставлення, досягати взаєморозуміння та взаємодії з іншими 

людьми; 

- узагальнення та поглиблення знань студентів про літературу  як 

мистецтво слова; 

- вироблення вмінь орієнтуватися у світі класичної і масової літератури, 

користуватися сучасними інформаційними комунікаціями (Інтернетом, 

системою дистанційного навчання тощо), провадити пошуково-дослідницьку 

діяльність (знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, систематизувати, 

зіставляти різноманітні факти та відомості), застосовувати на практиці здобуті 

у процесі вивчення літератури знання, набуті вміння та навички; 

- удосконалення під час провадження дослідницької діяльності навичок 

самостійної навчальної діяльності, саморозвитку, самоконтролю, розвиток 

художньо-образного мислення, інтелектуальних і творчих здібностей 

студентів, їх емоційно-духовної сфери, естетичних смаків і загальної 

культури; 

-  виховання відчуття краси й виразності рідного слова; 

-  виховання засобами художнього слова на основі гуманістичних 

ідеалів, що пропагує художня література, сучасного естетично розвиненого 

читача зі сформованими почуттями національної самосвідомості та власної  

гідності; 

- забезпечення реалізації ключових компетентностей, які сприяють 

розвитку особистості та її повноцінній самореалізації у сучасному житті за 

такими напрямами: 

-  соціальним (активна участь у суспільному житті; здатність знайти й 

розвинути себе як особистість; розвиток комунікативних якостей; уміння 

вирішувати проблеми; формування світоглядних і загальнолюдських 

ціннісних орієнтирів); 

- мотиваційним (розвиток творчих здібностей, здатності до навчання, 

самостійності мислення); 

- функціональним:  естетичні, культурологічні, мовні, комунікативні 

уміння/здібності (уміння оперувати набутими знаннями, сформованими 

навичками, використовувати їх у практичному житті). 



3. Навчальний план з предмета 

 

3.1. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Рекомендовані джерела Кіль- 

кість 

годин 

І семестр  

1. Вступ. Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст. https://www.youtube.com/watch

?v=tKEDhJNeV_0 
2 

2. І.Нечуй-Левицький. Повість «Кайдашева сім’я».  https://slide-share.ru/povist-

kajdasheva-simyaivan-

semenovichnechuj-

levickij25111838-53436 

https://www.youtube.com/watch

?v=uzHlouwcoY8&feature=yout

u.be 

2 

3. Панас Мирний (П.Рудченко). Роман «Хіба ревуть 

воли, як ясла повні?» (скорочено) (1,4 частини). 

https://www.youtube.com/watch

?v=F0fP6U0FlWE 

https://www.youtube.com/watch

?v=F0fP6U0FlWE 

2 

4. Образи роману ,,Хіба ревуть воли, як ясла повні? ” 

Еволюція Чіпки Вареника – від правдошукацтва до 

розбійництва. Типове й екстремальне в його долі. 

https://www.youtube.com/watch

?v=rnDOYrPP_5E 

https://www.youtube.com/watch

?v=PKEIvpJelUQ&t=130s 

2 

5. Українська драматургія і театр 70-90-их рр. ХІХ 

ст. 

https://www.youtube.com/watch

?v=xZFVH24h5nk 
2 

6. І. Карпенко-Карий (І.Тобілевич). Комедія 

«Мартин Боруля».  Тематична №1. 

https://www.youtube.com/watch

?v=zQygPATwf5w 

https://www.youtube.com/watch

?v=makIlqvmg8k 

https://www.youtube.com/watch

?v=iZn5gumw3hg 

http://www.myshared.ru/slide/11

23760/ 

2 

7. Висловлення власних суджень з використанням 

прикладів з літератури 70-90-их рр. ХІХ ст. 

(Робота над темами, визначеними викладачем). 

https://www.youtube.com/watch

?v=2ix_X4_tcs8 

https://www.youtube.com/watch

?v=K-hYPIMsZnI 

https://www.youtube.com/watch

?v=NEUWvGoH-Vg 

https://www.youtube.com/watch

?v=7mUxDv2Fa4I 

2 

8.  І.Франко.  «Сікстинська мадонна», «Ой ти, 

дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені?..», 

«Легенда про вічне життя» (інтимна лірика). 

https://www.youtube.com/watch

?v=Mabzb--LxIo 

https://www.youtube.com/watch

?v=_niQyDK_dYs 

https://www.youtube.com/watch

2 
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?v=_niQyDK_dYs 

https://www.youtube.com/watch

?v=nKvKjG55ENU 

https://www.youtube.com/watch

?v=CsmORfJxYq0 

9. І.Франко. Поема «Мойсей». https://www.youtube.com/watch

?v=KAFp-gDffgo 
2 

10. І. Франко. Повість «Перехресні стежки» 

(скорочено) або новела «Сойчине крило». 

Тематична №2. 

https://www.youtube.com/watch

?v=OPFHKTKcPdk 
2 

 Всього  22 

ІІ семестр  

11. Висловлення власних суджень з використанням 

прикладів з літератури 70-90-их рр.ХІХ ст. 

(Робота над темами, визначеними викладачем). 

https://www.youtube.com/watch

?v=NEUWvGoH-Vg 

https://www.youtube.com/watch

?v=7mUxDv2Fa4I 

2 

12. Літературний процес кінця  ХІХ -  початку ХХ ст. https://www.youtube.com/watch

?v=CNFgIPes704 

https://www.youtube.com/watch

?v=rqZYP3p2TMY 

https://www.youtube.com/watch

?v=rqZYP3p2TMY&list=RDC

MUCv8l9yc_4-

jrwUf3SDym2SQ&start_radio=1

&t=2 

2 

13.  М.Коцюбинський. Новела «Intermezzo».  https://www.youtube.com/watch

?v=mxN7lEbkwdA 

https://www.youtube.com/watch

?v=tBVQjITPABI 

https://www.youtube.com/watch

?v=NJPgD6KGjvo 

https://www.youtube.com/watch

?v=ivOKnrAfxw8 

https://www.youtube.com/watch

?v=HaSB4rO0Z4E 

2 

14. Повість «Тіні забутих предків» ( повністю або 

скорочено – за порадою викладача). 

https://www.youtube.com/watch

?v=ae0Xji5iS10 

https://www.youtube.com/watch

?v=w1zDjSQCoXs 

2 

15 Перегляд кінофільму С.Параджанова «Тіні 

забутих предків».  

https://www.youtube.com/watch

?v=WFnA23i9-Ko 
2 

16. О. Кобилянська.  Новела «Іmpromtu phantasie» (або 

«Valse melancolique»).  
https://www.youtube.com/w

atch?v=pSe8Ibypt4s 

2 

17. Висловлення власних суджень на тему: Що 

мотивує головних персонажів новели «Valse 

melancolique» до дій – віра в себе, чи впевненість у 

підтримці друзів, рідних, однодумців?» 

https://www.youtube.com/watch

?v=NEUWvGoH-Vg 

https://www.youtube.com/watch

?v=7mUxDv2Fa4I 

2 
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18. В. Стефаник. Новели «Камінний хрест», 

«Новина». Тематична №3. 

https://www.youtube.com/watch

?v=w2m6te-iHuk 

https://www.youtube.com/watch

?v=B-9mRrx8Mus 

2 

19. Леся Українка. Поезії «Contra spem spero», «І все-

таки до тебе думка лине...», «Слово, чому ти не 

твердая криця…», «Мріє, не зрадь».  

https://www.youtube.com/watch

?v=a0yrc-rcmAI 

https://www.youtube.com/watch

?v=uOsYUKsrh6M 

https://www.youtube.com/watch

?v=pnp9kWunmCQ 

https://www.youtube.com/watch

?v=BCdOFKUi3YE 

https://www.youtube.com/watch

?v=ZPXy92uGcoo 

2 

20. Леся Українка.  Пейзажна та інтимна лірика: 

«Стояла я і слухала весну…» та ін... Особливості 

поетичного стилю письменниці. 

https://www.youtube.com/watch

?v=uMG4-_WEh-k&t=15s 
2 

21. Леся Українка. Драма-феєрія «Лісова пісня» ( 

повністю або скорочено – за порадою викладача).   

https://www.youtube.com/watch

?v=ECimMqJqqOw 

https://www.youtube.com/watch

?v=mcuLnpNydmE 

 

22. Леся Українка. Символічність образів Мавки і 

дядька Лева – уособлення духовності і краси. Мати 

Лукаша й Килина – антиподи головній героїні 

Мавці. Природа і людина у творі. Неоромантичне 

утвердження духовно-естетичної сутності 

людини, її творчих можливостей. Конфлікт у 

творі. Художні особливості драми-феєрії. 

https://www.youtube.com/watch

?v=meq1XXJXgaQ 
 

23. М. Вороний. Поезії «Іванові Франкові», «Блакитна 

Панна», «Інфанта» 

https://www.youtube.com/watch

?v=LEPcdF2zYfA 
 

24. Олександр Олесь (О.Кандиба). Поезії «З журбою 

радість обнялась...», «Чари ночі», «О слово рідне! 

Орле скутий!..» 

https://www.youtube.com/watch

?v=BiroDseizdg 

https://www.youtube.com/watch

?v=mQ9640s9wUo 

 

25. В.Винниченко. Оповідання  «Раб краси» (або 

«Момент»). Тематична №4. 

https://www.youtube.com/watch

?v=20cCZzja7tI 

https://www.youtube.com/watch

?v=ixKAa5KNktw 
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26. Літературний процес  20-30-х років ХХ ст.        https://www.youtube.com/watch

?v=hJUhGueLieo&t=79s 
2 

27. П.Тичина. Поезії «Арфами, арфами...», «О панно 

Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить…», 

«Пам’яті тридцяти». 

https://www.youtube.com/watch

?v=FLga_TMsAPQ 

https://www.youtube.com/watch

?v=0kAJXIYww4s 

2 

28. «Київські неокласики». М.Зеров.   «Класики».   https://www.youtube.com/watch

?v=jyGTnN_gexE&t=19s 

https://www.youtube.com/watch

2 

https://www.youtube.com/watch?v=w2m6te-iHuk
https://www.youtube.com/watch?v=w2m6te-iHuk
https://www.youtube.com/watch?v=a0yrc-rcmAI
https://www.youtube.com/watch?v=a0yrc-rcmAI
https://www.youtube.com/watch?v=uOsYUKsrh6M
https://www.youtube.com/watch?v=uOsYUKsrh6M
https://www.youtube.com/watch?v=pnp9kWunmCQ
https://www.youtube.com/watch?v=pnp9kWunmCQ
https://www.youtube.com/watch?v=BCdOFKUi3YE
https://www.youtube.com/watch?v=BCdOFKUi3YE
https://www.youtube.com/watch?v=ECimMqJqqOw
https://www.youtube.com/watch?v=ECimMqJqqOw
https://www.youtube.com/watch?v=mQ9640s9wUo
https://www.youtube.com/watch?v=mQ9640s9wUo
https://www.youtube.com/watch?v=FLga_TMsAPQ
https://www.youtube.com/watch?v=FLga_TMsAPQ
https://www.youtube.com/watch?v=0kAJXIYww4s
https://www.youtube.com/watch?v=0kAJXIYww4s
https://www.youtube.com/watch?v=jyGTnN_gexE&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=jyGTnN_gexE&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=9jmJpQtQuKM


?v=9jmJpQtQuKM 

29. М.Рильський. Поезії «У теплі дні збирання 

винограду», «Запахла осінь в’ялим тютюном...», 

«Слово про рідну матір» (уривки). 

https://www.youtube.com/watch

?v=wT5HYMG8wtA&t=107s 

https://www.youtube.com/watch

?v=UOiI_uqZSPQ 

https://www.youtube.com/watch

?v=16WTD5KlPkM 

https://www.youtube.com/watch

?v=5kTKoJqB0us 

https://www.youtube.com/watc

h?v=oJpMgkqsqPM 

2 

30. Робота над темами, визначеними викладачем. 

Тематична №5. 

https://www.youtube.com/watch

?v=SW0GLzz3STQ&t=346s 
2 

31. Микола Хвильовий (М.Фітільов). Новела  «Я 

(Романтика)». 

https://www.youtube.com/watch

?v=7bDXsLXlYus 

https://www.youtube.com/watch

?v=5E3iYREX4Zg 

2 

32. В. Підмогильний. Роман «Місто» (скорочено). https://www.youtube.com/watch

?v=0LAvpgM9JzY 

https://www.youtube.com/watch

?v=m3ffo1gDcEY 

2 

33. Висловлення власних суджень з використанням 

прикладів з літератури 20-30-их рр.ХХ ст. (Робота 

над темами, визначеними викладачем). 

https://www.youtube.com/watch

?v=NEUWvGoH-Vg 

https://www.youtube.com/watch

?v=7mUxDv2Fa4I 

2 

34. Богдан-Ігор Антонич. Поезії «Зелена Євангелія», 

«Різдво», «Коляда». 

https://www.youtube.com/watch

?v=SitsCQ--igs 

https://www.youtube.com/watch

?v=cCRXp-GINQQ 

https://www.youtube.com/watch

?v=SawYhVsjV7g 

https://www.youtube.com/watch

?v=oNYDseOh4PE 

2 

35. Ю. Яновський.  Роман «Майстер корабля» новели 

«Шаланда в морі», «Подвійне коло» 

https://www.youtube.com/watch

?v=IhYNUUMjCKM 

https://www.youtube.com/watch

?v=cOOj3xNCVgQ 

https://www.youtube.com/watch

?v=Nt49j-tHMR8 

https://www.youtube.com/watch

?v=XpUc9Lgxib8 

2 

36. Висловлення власних суджень з використанням 

прикладів з літератури 20-30-их рр.ХХ ст. (Робота 

над темами, визначеними викладачем). 

https://www.youtube.com/watch

?v=NEUWvGoH-Vg 

https://www.youtube.com/watch

?v=7mUxDv2Fa4I 

2 

37. М. Куліш. Комедія «Мина Мазайло». https://www.youtube.com/watch

?v=Os6zaNy5rcY 

https://www.youtube.com/watch

?v=ZKu-0_ZT9ak 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=9jmJpQtQuKM
https://www.youtube.com/watch?v=5kTKoJqB0us
https://www.youtube.com/watch?v=5kTKoJqB0us
https://www.youtube.com/watch?v=oJpMgkqsqPM
https://www.youtube.com/watch?v=oJpMgkqsqPM
https://www.youtube.com/watch?v=SW0GLzz3STQ&t=346s
https://www.youtube.com/watch?v=SW0GLzz3STQ&t=346s
https://www.youtube.com/watch?v=5E3iYREX4Zg
https://www.youtube.com/watch?v=5E3iYREX4Zg
https://www.youtube.com/watch?v=m3ffo1gDcEY
https://www.youtube.com/watch?v=m3ffo1gDcEY
https://www.youtube.com/watch?v=NEUWvGoH-Vg
https://www.youtube.com/watch?v=NEUWvGoH-Vg
https://www.youtube.com/watch?v=7mUxDv2Fa4I
https://www.youtube.com/watch?v=7mUxDv2Fa4I
https://www.youtube.com/watch?v=cCRXp-GINQQ
https://www.youtube.com/watch?v=cCRXp-GINQQ
https://www.youtube.com/watch?v=SawYhVsjV7g
https://www.youtube.com/watch?v=SawYhVsjV7g
https://www.youtube.com/watch?v=cOOj3xNCVgQ
https://www.youtube.com/watch?v=cOOj3xNCVgQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nt49j-tHMR8
https://www.youtube.com/watch?v=Nt49j-tHMR8
https://www.youtube.com/watch?v=XpUc9Lgxib8
https://www.youtube.com/watch?v=XpUc9Lgxib8
https://www.youtube.com/watch?v=NEUWvGoH-Vg
https://www.youtube.com/watch?v=NEUWvGoH-Vg
https://www.youtube.com/watch?v=7mUxDv2Fa4I
https://www.youtube.com/watch?v=7mUxDv2Fa4I


https://www.youtube.com/watch

?v=pValrR_Ni9M 

https://www.youtube.com/watch

?v=BeU30P39jeQ 

38. Остап Вишня (П. Губенко). Гумореска «Моя 

автобіографія». Усмішка   «Сом» (та інші два 

твори за порадою викладача із збірки «Мисливські 

усмішки»). 

https://www.youtube.com/watch

?v=upk-Esvfx88 

https://www.youtube.com/watch

?v=Uh6pwiwEOus 

https://www.youtube.com/watch

?v=5qLr3PPuCuU 

https://www.youtube.com/watch

?v=M4TniFXoao0&t=4s 

2 

39. Робота над темами, визначеними викладачем. 

Тематична №6. 

https://www.youtube.com/watch

?v=SX75ywYa4OE 
2 

40. Еміграційна література  І половини    ХХ ст. 

(літературний процес).                                                                    

https://www.youtube.com/watch

?v=2adSLIN_B1s&t=5s 
2 

41. Є. Маланюк. Поезії «Під чужим небом»,  «Стилет 

чи стилос?..», «Уривок з поеми» (або «Напис на 

книзі віршів...»).  

https://www.youtube.com/watch

?v=qreK9CsCpN4&t=43s 

https://www.youtube.com/watch

?v=ogOvqkLCnSg 

https://www.youtube.com/watch

?v=NnQxVYWxBHQ 

https://www.youtube.com/watch

?v=74rU4wgYSgk 

https://www.youtube.com/watch

?v=hSSitIPnhtI 

2 

42. Іван Багряний. Роман «Тигролови» (скорочено). https://www.youtube.com/watch

?v=-ALEYKnwRjI 

https://www.youtube.com/watch

?v=NhZyH9PUa_8 

https://www.youtube.com/watch

?v=25WAcYXjHBw 

https://www.youtube.com/watch

?v=kbkwEeJAUUY 

2 

43. Перегляд кінофільму за романом І.Багряного 

«Тигролови». 

https://www.youtube.com/watch

?v=kQ_fGYnWRp8 
2 

44. У. Самчук «Марія» (оглядово або скорочено - за 

порадою викладача). 

https://www.youtube.com/watch

?v=T1pHSqURnoA 

https://www.youtube.com/watch

?v=QKT7_843vDM 

2 

45. Висловлення власних суджень з використанням 

прикладів з української літератури за межами 

України. (Робота над темами, визначеними 

викладачем). Тематична №7. 

https://www.youtube.com/watch

?v=NEUWvGoH-Vg 

https://www.youtube.com/watch

?v=7mUxDv2Fa4I 

2 
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46. Літературний процес 40-50-х років та  ІІ половини 

ХХ ст.                           

https://www.youtube.com/watc

h?v=i4opQy43DZs 
2 

https://www.youtube.com/watch?v=pValrR_Ni9M
https://www.youtube.com/watch?v=pValrR_Ni9M
https://www.youtube.com/watch?v=BeU30P39jeQ
https://www.youtube.com/watch?v=BeU30P39jeQ
https://www.youtube.com/watch?v=M4TniFXoao0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=M4TniFXoao0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=qreK9CsCpN4&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=qreK9CsCpN4&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=ogOvqkLCnSg
https://www.youtube.com/watch?v=ogOvqkLCnSg
https://www.youtube.com/watch?v=74rU4wgYSgk
https://www.youtube.com/watch?v=74rU4wgYSgk
https://www.youtube.com/watch?v=NhZyH9PUa_8
https://www.youtube.com/watch?v=NhZyH9PUa_8
https://www.youtube.com/watch?v=kbkwEeJAUUY
https://www.youtube.com/watch?v=kbkwEeJAUUY
https://www.youtube.com/watch?v=NEUWvGoH-Vg
https://www.youtube.com/watch?v=NEUWvGoH-Vg
https://www.youtube.com/watch?v=7mUxDv2Fa4I
https://www.youtube.com/watch?v=7mUxDv2Fa4I


47. В.Сосюра. Поезії  «Білі акації будуть цвісти», 

«Васильки», «Любіть Україну». 

https://www.youtube.com/watch

?v=Lg7NRtO7WzU 

https://www.youtube.com/watch

?v=Gay8AFjkY7w 

https://www.youtube.com/watch

?v=J5WfjyyX8bY 

2 

48. О.Довженко. «Щоденник».  https://www.youtube.com/watch

?v=yC9cnRVBYCs 

https://www.youtube.com/watch

?v=p9umXXB0AEc 

2 

49. О.Довженко «Зачарована Десна». https://www.youtube.com/watch

?v=em1TOLJNfmw 

https://www.youtube.com/watch

?v=S7ZZ6TYlBY8 

https://www.youtube.com/watch

?v=CPCPOlAgboA 

2 

50. Висловлювання власних суджень на тему: творча 

спадщина Олександра Довженка «Щоденник», 

«Зачарована Десна» 

https://www.youtube.com/watch

?v=HhNNSItHMgw 
2 

51. В.Симоненко. Поезії «Лебеді материнства», 

«Задивляюсь у твої зіниці», «Є тисячі доріг...», 

«Ну скажи, хіба не фантастично...». 

https://www.youtube.com/watch

?v=9egb82pRqSA 

https://www.youtube.com/watch

?v=dH4RHGcI9fM 

https://www.youtube.com/watch

?v=KUz3iPNttmY 

https://www.youtube.com/watch

?v=8cLT83MnmAE 

https://www.youtube.com/watch

?v=-s0VniISdEU&t=51s 

https://www.youtube.com/watch

?v=98AqkNCJ2sM 

2 

52. Г. Тютюнник. Новели «Зав’язь», «Три зозулі з 

поклоном». 

https://www.youtube.com/watch

?v=V_mLxTsdB7o 

https://www.youtube.com/watch

?v=9tbFVLUW1z8 

https://www.youtube.com/watch

?v=AbpKDcVefqw 

2 

53. Д. Павличко. Поезії «Два кольори», «Я стужився, 

мила, за тобою…», «Був день, коли ніхто не 

плаче...», «Сріблиться дощ...».  Тематична №8. 

https://www.youtube.com/watch

?v=VHQF9JclWL0&t=2s 

https://www.youtube.com/watch

?v=XyhJNOSEDTM 

https://www.youtube.com/watch

?v=vwLQKQG5MWs 

2 

54. Л. Костенко. Поезії «Страшні слова, коли вони 

мовчать», «Вже почалось, мабуть, майбутнє» (або 

«Життя іде і все без коректур»), «Хай буде легко. 

Дотиком пера...», «Недумано, негадано...».   

https://www.youtube.com/watch

?v=Gz7sFrn4yrQ 

https://www.youtube.com/watch

?v=E2SldjBE02k&list=RDCMU

C4simUfklnTFPS-

FrbTnZPg&index=1 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=Gay8AFjkY7w
https://www.youtube.com/watch?v=Gay8AFjkY7w
https://www.youtube.com/watch?v=yC9cnRVBYCs
https://www.youtube.com/watch?v=yC9cnRVBYCs
https://www.youtube.com/watch?v=em1TOLJNfmw
https://www.youtube.com/watch?v=em1TOLJNfmw
https://www.youtube.com/watch?v=S7ZZ6TYlBY8
https://www.youtube.com/watch?v=S7ZZ6TYlBY8
https://www.youtube.com/watch?v=dH4RHGcI9fM
https://www.youtube.com/watch?v=dH4RHGcI9fM
https://www.youtube.com/watch?v=KUz3iPNttmY
https://www.youtube.com/watch?v=KUz3iPNttmY
https://www.youtube.com/watch?v=8cLT83MnmAE
https://www.youtube.com/watch?v=8cLT83MnmAE
https://www.youtube.com/watch?v=-s0VniISdEU&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=-s0VniISdEU&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=9tbFVLUW1z8
https://www.youtube.com/watch?v=9tbFVLUW1z8
https://www.youtube.com/watch?v=VHQF9JclWL0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=VHQF9JclWL0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=XyhJNOSEDTM
https://www.youtube.com/watch?v=XyhJNOSEDTM
https://www.youtube.com/watch?v=vwLQKQG5MWs
https://www.youtube.com/watch?v=vwLQKQG5MWs
https://www.youtube.com/watch?v=E2SldjBE02k&list=RDCMUC4simUfklnTFPS-FrbTnZPg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=E2SldjBE02k&list=RDCMUC4simUfklnTFPS-FrbTnZPg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=E2SldjBE02k&list=RDCMUC4simUfklnTFPS-FrbTnZPg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=E2SldjBE02k&list=RDCMUC4simUfklnTFPS-FrbTnZPg&index=1


https://www.youtube.com/watch

?v=Z4659PjqT0Q 

https://www.youtube.com/watch

?v=s1ysz7oFxDE 

https://www.youtube.com/watch

?v=FQwpJ73924o 

https://www.youtube.com/watch

?v=yoqrlWABnOI 

https://www.youtube.com/watch

?v=vV29S9lKKYo 

55. Л.Костенко. Інтимна та пейзажна лірика. https://www.youtube.com/watch

?v=eH8mWJilPrU 

https://www.youtube.com/watch

?v=eH8mWJilPrU 

2 

56. Л.Костенко. Роман у віршах  «Маруся Чурай» 

(скорочено). 

https://www.youtube.com/watch

?v=8zZhi1RJRkA 

https://www.youtube.com/watch

?v=vCHCKcLRONA 

https://www.youtube.com/watch

?v=PStndIS4a5U 

2 

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

«Балада про вузлики».  

https://www.youtube.com/watch

?v=6Dqr4-PQ880 

https://www.youtube.com/watch

?v=sy_v5knlptQ 

https://www.youtube.com/watch

?v=4FENrpeOyWQ 

https://www.youtube.com/watch

?v=FWREe02GZe4 

https://www.youtube.com/watch

?v=CLB-HpLwIaM 

2 

58. О. Гончар. Роман «Собор» (скорочено) https://www.youtube.com/watch

?v=x5FxsBYNNhg 
2 

59. Аналіз проблематики роману «Собор» О.Гончара https://www.youtube.com/watch

?v=z3VcqeyC1-o 
2 

60. О.Гончар. Новела «Модри Камінь»  https://www.youtube.com/watch

?v=aD6ENgTBKZs 
2 

61. В. Стус. Поезії «Мені зоря сіяла нині вранці...» 

(або «Господи, гніву пречистого…»). «Крізь сотні 

сумнівів я йду до тебе...».  

https://www.youtube.com/watch

?v=vmC_OKrxOSI 

https://www.youtube.com/watch

?v=Ed9vV7z8iZM 

https://www.youtube.com/watch

?v=tprVyLcgbhk 

https://www.youtube.com/watch

?v=u9jpbkAR7dU 

2 

62. П.Загребельний. Роман «Диво» (уривки з 

розділів). 

https://www.youtube.com/watch

?v=pHwsoGCQxAk 

https://www.youtube.com/watch

?v=LjYgfu2rS-8 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4659PjqT0Q
https://www.youtube.com/watch?v=Z4659PjqT0Q
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https://www.youtube.com/watch?v=8zZhi1RJRkA
https://www.youtube.com/watch?v=vCHCKcLRONA
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https://www.youtube.com/watch?v=FWREe02GZe4
https://www.youtube.com/watch?v=x5FxsBYNNhg
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https://www.youtube.com/watch?v=tprVyLcgbhk


63. Історична основа й художній вимисел у романі 

П.Загребельного «Диво». Софія Київська як 

історична пам’ятка та художній символ. Образ 

Сивоока (проблема творчого начала в людині, 

свободолюбства, людської гідності).   

https://www.youtube.com/watch

?v=xbI5yIWac9c 
2 

64. Висловлення власних суджень з використанням 

прикладів з літератури 40-50-их рр. ІІ пол. ХХ ст. 

(Робота над темами, визначеними викладачем). 

Тематична №9. 

https://www.youtube.com/watch

?v=NEUWvGoH-Vg 

https://www.youtube.com/watch

?v=7mUxDv2Fa4I 

2 

65. Літературний процес кінця ХХ ст.  - початку ХХІ 

ст. 

https://www.youtube.com/watch

?v=UtediyYQRMo 
2 

66. Літературний процес кінця ХХ ст.  - початку ХХІ 

ст. Презентація студентських робіт. 

https://www.youtube.com/watch

?v=VF58pszwMQc&t=559s 
2 

67. Сучасна поезія (за порадою викладача).  Юрій 

Андрухович («Астролог», «Пісня мандрівного 

спудея», «Казкар», «Балада повернення») або Ігор 

Римарук («Різдво», «Зірка», «Обнови», «Дай, 

Боже, нам високої води»), або Віктор Неборак 

(«Сад», «Генезис літаючої голови» (віршоване 

шоу), «Гра»). 

https://www.youtube.com/watch

?v=rdWGr25b28M 

https://www.youtube.com/watch

?v=1zOGnWsJ-f8 

https://www.youtube.com/watch

?v=Mc7yevMz2Dc 

https://www.youtube.com/watch

?v=tBN7Aq_SwbA 

2 

68. Сучасна проза (за порадою викладача).  Василь 

Шкляр (роман «Чорний ворон», повість 

«Маруся») або Галина Пагутяк (новели «Ранок 

без вечора», «Потрапити в сад», «Душа 

метелика»), або Оксана Забужко ( «Казка про 

калинову сопілку»). 

https://www.youtube.com/watch

?v=9Dcwfhuu4_A 

https://www.youtube.com/watch

?v=u0Et3egoDSo&t=2s 

2 

69. Література рідного краю. М.Матіос «Солодка 

Даруся». Тематична №10. 

https://www.youtube.com/watch

?v=G9MNAfjRoZI 
2 

70. Узагальнення та систематизація вивченого. 

Диференційований залік. 
 2 

 Всього  60 

 УСЬОГО  140 

• Заняття проводяться відповідно до розкладу в аудиторіях навчальних 

корпусів № 1, 2, 3. 

4. Види аудиторної та самостійної роботи 

- читання й аналіз текстів різних стилів 

- сприймання на слух чужого мовлення й аналіз його 

- усне переказування текстів різних стилів із творчим завданням 

- письмове обґрунтування свого вибору на визначену тему 

- утворення слів різними способами словотворення 

- редагування тексту/речень 

- моделювання речень, ускладнених різними компонентами 

- написання власного висловлювання 

- добір слів для словникового диктанту 

- редагування чужого тексту 

- письмове докладне переказування текстів різних стилів 

https://www.youtube.com/watch?v=xbI5yIWac9c
https://www.youtube.com/watch?v=xbI5yIWac9c
https://www.youtube.com/watch?v=NEUWvGoH-Vg
https://www.youtube.com/watch?v=NEUWvGoH-Vg
https://www.youtube.com/watch?v=7mUxDv2Fa4I
https://www.youtube.com/watch?v=7mUxDv2Fa4I
https://www.youtube.com/watch?v=VF58pszwMQc&t=559s
https://www.youtube.com/watch?v=VF58pszwMQc&t=559s
https://www.youtube.com/watch?v=rdWGr25b28M
https://www.youtube.com/watch?v=rdWGr25b28M
https://www.youtube.com/watch?v=1zOGnWsJ-f8
https://www.youtube.com/watch?v=1zOGnWsJ-f8
https://www.youtube.com/watch?v=Mc7yevMz2Dc
https://www.youtube.com/watch?v=Mc7yevMz2Dc
https://www.youtube.com/watch?v=tBN7Aq_SwbA
https://www.youtube.com/watch?v=tBN7Aq_SwbA
https://www.youtube.com/watch?v=9Dcwfhuu4_A
https://www.youtube.com/watch?v=9Dcwfhuu4_A
https://www.youtube.com/watch?v=G9MNAfjRoZI
https://www.youtube.com/watch?v=G9MNAfjRoZI


- укладання таблиць 

- складання опорних схем, створення малюнків для винятків 

 

5. Політика навчального предмета  

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності 

здобувачів фахової передвищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх 

джерел інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, 

підготовки практичних завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення 

посилань на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, 

відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами фахової передвищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути 

толерантними, доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та 

викладачами, пацієнтами, медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 

Політика щодо відвідування занять здобувачами фахової передвищої 

освіти:  

- присутність на всіх заняттях є обов’язковою з метою поточного  та 

підсумкового оцінювання знань (окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами фахової 

передвищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична 

індивідуальна робота); 

- тематичне оцінювання здійснюється з врахуванням поточних оцінок; 

- поточні незадовільні бали «1», «2», «3» , а також задовільний бал «4» 

студенти можуть перескласти на вищий бал. 

- перескладання тематичного оцінювання з метою підвищення оцінки не 

допускається  

- семестрова оцінка може коригуватися відповідно до Положення про 

семестрове оцінювання. 

 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про 

порядок відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних 

оцінок, а також  згідно з графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 

 

Оцінювання результатів вивчення української літератури здійснюється на 

основі функціонального підходу до  навчання літературного курсу, який 

насамперед має забезпечити студентам уміння ефективно користуватися 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf


мовою як засобом пізнання, комунікації; високу мовну культуру особистості; 

сприяти формуванню громадянської позиції, національної самосвідомості. 

 

Говоріння та письмо 

(діалогічне та монологічне мовлення) 

Під час перевірки складених студентами  висловлювань (діалогів, усних і 

письмових переказів та творів) ураховується ступінь повноти вираження теми, 

міра самостійності виконання роботи, ступінь вияву творчих здібностей, 

особистого ставлення до змісту висловлювання.  

Діалогічне мовлення: 

1. Перевіряється здатність студентів:  

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється; 

б) демонструвати вміння: 

- складати діалог відповідно до запропонованої ситуації й мети 

спілкування; 

- самостійно досягати комунікативної мети; 

- використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, 

формули мовленнєвого етикету; 

- дотримуватися теми спілкування; 

- додержувати правил спілкування; 

- дотримуватися норм літературної мови; 

- демонструвати певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, 

логічність, виразність, доречність, винахідливість тощо); 

в) висловлювати особисту позицію щодо теми, яка обговорюється; 

г) аргументувати висловлені тези, ввічливо спростовувати помилкові 

висловлювання співрозмовника. 

Зазначені характеристики діалогу є основними критеріями при його  

Перевірка рівня сформованості діалогічного мовлення здійснюється 

таким чином: викладач  пропонує двом студентам вибрати одну із 

запропонованих тем чи мовленнєвих ситуацій (теми чи ситуації пропонуються 

різного рівня складності), обдумати її й обговорити із товаришем перед 

групою у формі діалогу протягом 3-5 хвилин. Оцінка ставиться кожному  

студентові. 

2. Матеріал для контрольних завдань добирається з урахуванням 

тематики соціокультурної змістової лінії чинної програми, рівня підготовки, 

вікових особливостей та пізнавальних інтересів студентів. 

3. Одиниця контролю: діалог, складений двома студентами (до 16-20 

реплік).      

4. Оцінювання. 

 

  



Критерії оцінювання 

 
Рівень Бал Характеристика складених студентами діалогів 

Початковий 

(Бали цього рівня 

одержують студенти,  

успіхи яких у 

самостійному складанні 

діалогу поки що незначні) 

1 У студента виникають значні труднощі у підтриманні 

діалогу. Здебільшого він відповідає на запитання лише 

“так” або “ні” чи аналогічними уривчастими реченнями 

ствердного чи заперечного характеру. 

2 Студент відповідає на елементарні запитання короткими 

репліками, що містять недоліки різного характеру, але сам 

досягти комунікативної мети не може. 

3 Студент бере участь у діалозі за найпростішою за змістом 

мовленнєвою ситуацією, може не лише відповідати на 

запитання співрозмовника, а й формулювати деякі 

запитання, припускаючись помилок різного характеру. 

Проте комунікативна мета досягається ним лише частково. 

Середній 

(Балів цього рівня 

заслуговують студенти, 

які досягли певних 

4 Студент бере участь у діалозі з нескладної за змістом теми, 

в основному досягає мети спілкування, проте репліки його 

недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним 

чином ситуацію спілкування, не відзначаються 

послідовністю, доказовістю; допускає  помилки у доборі 

слів, побудові речень, їх інтонуванні тощо. 

результатів у складанні 

діалогу за двома —

чотирма показниками з 

нескладної теми, але за 

іншими критеріями 

результати поки що 

незначні) 

5 Студент бере участь у діалозі за нескладною за змістом 

мовленнєвою ситуацією, додержується елементарних 

правил поведінки в розмові, загалом досягає комунікативної 

мети, проте допускає відхилення від теми; мовлення його 

характеризується стереотипністю, недостатньою 

різноманітністю і потребує істотної корекції тощо. 

6 Студент успішно досягає комунікативної мети в діалозі з 

нескладної теми, його репліки загалом є змістовними, 

відповідають основним правилам поведінки у розмові, 

нормам етикету, проте йому не вистачає самостійності 

суджень, їх аргументації, новизни, лаконізму в досягненні 

комунікативної мети, наявна певна кількість помилок у 

мовному оформленні реплік тощо. 

Достатній 

(Балів цього рівня 

заслуговують студенти, 

які самостійно, у цілому 

вправно за більшістю 

критеріїв склали діалог з     

теми, що містить певну 

проблему, продемонст- 

рували належну культуру 

спілкування, проте за 

деякими з критеріїв (від  

2-х до 4-х) їх мовлення ще 

містить певні недоліки.) 

7 Діалогічне мовлення студента  за своїм змістом 

спрямовується на розв’язання певної проблеми, загалом є 

змістовним, набирає деяких рис невимушеності; 

з’являються елементи особистісної позиції щодо предмета 

обговорення; правила спілкування в цілому додержано, але 

ще є істотні недоліки (за 4-ма критеріями): невисокий 

рівень самостійності й аргументованості суджень, можуть 

траплятися відхилення від теми, помилки в мовному 

оформленні реплік тощо. 

8 Студент загалом вправно бере участь у діалозі за 

ситуацією, що містить певну проблему, досягаючи 

комунікативної мети, висловлює судження і певною мірою 

аргументує їх за допомогою загальновідомих фактів, у 

діалозі з’являються елементи оцінних характеристик, 

узагальнень, що базуються на використанні прислів’їв і 

приказок, проте допускаються певні недоліки за кількома 

критеріями (3-ма). 



9 Студенти самостійно складають діалог з проблемної теми, 

демонструючи загалом достатній рівень вправності й 

культури мовлення (чітко висловлюють думки, виявляють 

уміння формулювати цікаве запитання, дати влучну, 

дотепну відповідь,  виявляють толерантність, стриманість, 

коректність у разі незгоди з думкою співрозмовника), але 

в діалозі є певні недоліки за 2-ма критеріями, наприклад: 

нечітко виражена особиста позиція співбесідників, 

аргументація не відзначається оригінальністю тощо. 

Високий 

(Балів цього рівня 

заслуговують студенти, 

які продемонст- 

рували високу культуру 

спілкування, 

переконливо 

аргументуючи свої думки 

з приводу проблемної 

теми, даючи можливість 

висловитися партнерові 

по діалогу; змогли 

зiставити різні погляди на 

той самий предмет, 

навести аргументи «за» і 

«проти» в їх обговоренні 

тощо) 

10 Студенти складають діалог за проблемною ситуацією, 

демонструючи належний рівень мовленнєвої культури, 

вміння формулювати думки, обґрунтовуючи власну 

позицію, виявляють готовність уважно і доброзичливо 

вислухати співрозмовника, даючи можливість 

висловитися партнерові по діалогу; додержують правил 

мовленнєвого етикету; структура діалогу, мовне оформлення 

реплік діалогу звичайно відповідає нормам, проте за одним 

із критеріїв можливі певні недоліки. 

11 Студенти складають діалог, самостійно обравши аспект 

запропонованої теми (або ж самі визначають проблему для 

обговорення), переконливо й оригінально аргументують 

свою позицію, зіставляють різні погляди на той самий 

предмет, розуміючи при цьому можливість інших підходів 

до обговорюваної проблеми, виявляють повагу до думки 

співрозмовника; структура діалогу, мовне оформлення 

реплік діалогу відповідає нормам. 

12 Студенти складають глибокий за змістом і досконалий за 

формою діалог, самостійно обравши аспект 

запропонованої теми (або ж самі визначають проблему для 

обговорення), демонструючи вміння уважно і 

доброзичливо вислухати співрозмовника, коротко, 

виразно, оригінально сформулювати свою думку, дібрати 

цікаві, влучні, дотепні, переконливі аргументи на захист 

своєї позиції, у тому числі й з власного життєвого досвіду, 

зіставити різні погляди на той самий предмет; здатні 

змінити свою думку в разі незаперечних аргументів 

співрозмовника; додержують правил поведінки і 

мовленнєвого етикету в розмові. 

 

Мовне оформлення оцінюють орієнтовно, спираючись на досвід викладача і не 

підраховуючи помилок (зважаючи на технічні труднощі фіксації помилок різних типів в 

усному мовленні). 

 

Примітка. Під мовним оформленням діалогу, тексту треба розуміти 

наявність/відсутність порушень лексичних, фразеологічних, граматичних (морфологічних, 

синтаксичних), стилістичних, орфоепічних, акцентологічних, інтонаційних норм 

української літературної мови, а також соціальних норм українського мовленнєвого 

етикету. 

  



Монологічне мовлення 

 

Говоріння (усні переказ і твір), 

письмо (письмові переказ і твір) 

1. Перевіряється здатність студента  

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що розкривається (усно чи письмово); 

б) демонструвати вміння: 

• будувати висловлювання певного обсягу, добираючи і впорядковуючи необхідний 

для реалізації задуму матеріал (епізод із власного життєвого досвіду, прочитаний або 

прослуханий текст, епізод із кінофільму, сприйнятий (побачений чи почутий) твір 

мистецтва, розповідь іншої людини тощо);  

• ураховувати мету спілкування, адресата мовлення; 

• розкривати тему висловлювання; 

• виразно відображати основну думку висловлювання, диференціюючи матеріал на 

головний і другорядний; 

• викладати матеріал логічно, послідовно; 

• використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, 

дотримуючись норм літературної мови; 

• додержуватися єдності стилю;  

в) виявляти своє ставлення до предмета висловлювання, розуміти можливість різних 

тлумачень тієї самої проблеми; 

г) виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема: 

• трансформувати одержану інформацію, відтворюючи її докладно, стисло, 

вибірково, своїми словами, змінюючи форму викладу, стиль тощо відповідно до задуму 

висловлювання; 

• створювати оригінальний текст певного стилю; 

• аргументувати висловлені думки, переконливо спростовувати помилкові докази; 

• викладати матеріал виразно, доречно, економно, виявляти багатство лексичних і 

граматичних засобів. 

Організація контролю здійснюється за одним із двох варіантів.  

Варіант перший: усі студенти виконують роботу самостійно.  

Варіант другий: студенти складають висловлювання на основі диференційованого 

підходу (для початкового рівня пропонуються докладні допоміжні матеріали, для 

середнього – (допоміжні матеріали загального характеру, а для одержання балів 

достатнього і високого рівнів необхідно написати переказ чи твір самостійно). 

Перевірка здатності говорити (усно переказувати чи створювати текст) здійснюється 

індивідуально: викладач пропонує певне завдання (переказати зміст матеріалу докладно, 

стисло, вибірково; самостійно створити висловлювання на відповідну тему) і дає студентові 

час на підготовку.  

Перевірка здатності письмово переказувати і створювати текст здійснюється 

фронтально: студентам пропонується переказати прочитаний викладачем (за традиційною 

методикою або самостійно прочитаний) текст чи інший матеріал для переказу або 

самостійно написати твір. 

2. Матеріал для контрольного завдання. 

а) Переказ.  

Матеріалом для переказу (усного/письмового) можуть бути: текст, що його читає 

викладач , або попередньо опрацьований текст; самостійно прочитаний матеріал із газети, 

журналу, епізод кінофільму чи телепередачі, розповідь іншої людини про певні події, 

народні звичаї тощо (кількість слів для переказу 350-450). 

Тривалість звучання усного переказу —  3-5 хвилин. 

б) Твір 



Матеріалом для твору (усного/письмового) можуть бути: тема, сформульована на 

основі попередньо обговореної проблеми, життєвої ситуації, прочитаного та 

проаналізованого художнього твору; а також пропоновані для окремих студентів допоміжні 

матеріали (якщо обирається варіант диференційованого підходу до оцінювання). 

3. Одиниця контролю: усне/письмове висловлювання студентів. 

Обсяг письмового твору – 3 -3,5 сторінки. 

4. Оцінювання. 

У монологічному висловлюванні оцінюють його зміст і форму (мовне оформлення). 

За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку — за зміст, а також якість 

мовного оформлення (орієнтовно, спираючись на досвід викладача і не підраховуючи 

помилок, зважаючи на технічні труднощі фіксації помилок різних типів в усному 

мовленні).  

За письмове мовлення виставляють також одну оцінку: на основі підрахунку 

допущених недоліків за зміст і помилок за мовне оформлення, ураховуючи їх 

співвідношення.  

 

7. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Перелік літератури: 

Основна  

1. Антонюк Т.М., Борис Л.М., Швець О.П. Українська література: навч. посіб. для 

студ. вищих навч. закладів І-ІІ р.а. Чернівці: Друк Арт, 2015.  

2. Авраменко О.М. Українська література: хрестоматія для 11 класу загальноосвіт. 

навч. закл.  К.: Грамота, 2013.  

3. Авраменко О.М. Українська література: хрестоматія для 10 класу загальноосвіт. 

навч. закл.  К.: Грамота, 2011.  

4. Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська література (рівень стандарту, 

академічний рівень). 10 кл. К.: Грамота, 2013. 

5. Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська література (рівень стандарту, 

академічний рівень), 11 кл. К.:  Грамота, 2011. 

6. Авраменко О.М. Українська література. 10 кл. Книга для вчителя. К.: Грамота, 2010.  

7. Авраменко О.М. Українська мова та література: Довідник. Завдання у тестовій 

формі. К.:  Грамота, 2012. 

8. Башкірова Ю.Г. Українська література:  стислий виклад змісту всіх творів за новою 

шкільною програмою 10-11 кл. Х.: Веста, 2009.  

9. Гавриш І.П. Українська література:  хрестоматія 11 клас. Х.: Весна,  2013.  

10. Гнідан, О. Д. Історія української літератури ХІХ століття  70-90-ті роки:  

підручник. у 2-х кн. К. : Вища школа, 2003. 

11. Гнідан О. Д. Історія української літератури кінця  ХІХ століття  - початку ХХ ст.:  

підручник.  К. : Либідь, 2006. 

12. Дмитренко Є.В. Українська література: хрестоматія 10 кл. К., 2013. 

13. Історія української літератури ХІХ століття:  підручник. у 2-х кн. за ред. М. Г. 

Жулинського.  К.: Либідь, 2005.  

14. Історія української літератури ХХ століття: підручник у 2-х  кн. за ред. В. Г. 

Дончика. К. : Либідь, 1998.  

15. Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ століття:  підручник. у 2-

х кн. за ред. О. Д. Гнідан. К.: Либідь, 2005.  

16. Мовчан Р. В. Українська література 11 клас: хрестоматія. К.: Генеза, 2004.  

17. Мовчан Р. В. Українська література:  підручник для 11 класу загальноосв. навч. 

закл. ( рівень стандарту).  К.: Грамота, 2013.  



18. Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., Вашків Л.П., 

Плетенчук Н.С. Українська література ( рівень стандарту, академічний рівень), 10 кл. Х.: 

Сиция, 2012. 

19. Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., Вашків Л.П., 

Плетенчук Н.С. Українська література (профільний рівень), 10 кл. Х.: Сиция, 2010. 

20.Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., Вашків Л.П., 

Плетенчук Н.С. Українська література (рівень стандарту, академічний рівень), 11 кл. Х.: 

Сиция, 2011. 

21 .Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В. та ін..Українська література 

(профільний рівень), 11 кл. Х.: Сиция, 2011. 

22. Семенюк Г.Ф. Срібний птах (хрестоматія), 11 кл. К.: Освіта, 2006. 

23. Українська література:  хрестоматія 11 клас. упоряд. Гавриш І. П., науков. ред.. 

Єременко О. В. – Х. : ФОП Співак В. Л., 2011. – 736 с. 

24. Уліщенко А. Б., Уліщенко В. В. Українська література:  нова хрестоматія 11 клас 

за новітніми програмами Міністерства освіти і науки України. Х. : Торсінг, 2010.  

25. Харахоріна Т.О., Адаменко В.С., Ткачук Т.В. Українська література. Хрестоматія. 

К.: БАО, 2007. 

26. Черсунова Н.І. Українська література 11 кл. Хрестоматія. Академічний та 

профільний рівні. К.,  2013. 

27. Черсунова Н.І. Українська література 10 кл. Хрестоматія. Академічний та 

профільний рівні. К.,  2013. 

 

Додаткова 

1. Більчук М. Українські та зарубіжні письменники: Розповіді про життя і творчість. 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. 

2. Бондар В. Важкий хрест чи лавровий вінець? К.: Ярославів Вал, 2010. 

3. Бублейник Л. Слово в українській поезії. К.: Грамота, 2015. 

4. Гусейнов Г.Дж. Господні зерна. Художньо-документальний життєпис у 8-ми кн. 

Дніпропетровськ: Січ. 2005. 

5. Гусейнов Г.Дж. Незаймані сніги в 3-х кн. Дніпропетровськ:Арт-прес, 2010. 

6. Два кольори опришкової душі. Дмитро Павличко. Усе для школи: програмні тексти, 

ілюстрації, пояснення, завдання, тести: 11кл.К, Львів, 2001. 

7. Жадан С. Метаморфози.10 українських поетів останні 10 років. Х,:КСД, 2011. 

8. Жулинський М.  Із забуття -  в безсмертя, К.: Дніпро, 1990. 

9. Ільницький М. Українська літературознавча думка ХХ ст. (Західна Україна, 

еміграція). Львів:ЛНУ ім.Івана Франка, 2015. 

10. Ільницький М. Розвиток літературознавчої науки в Західній Україні й еміграції у 

ХХ столітті. Бібліотечка «Дивослова». 2015. №1. 64с. 

11. Ковалів Ю.І. Історія української літератури кінець ХІХ-поч.ХХІ ст. У 5-ти томах. 

К.:Академія, 2017. 

12. Костенко Л.В. Навчальний посібник-хрестоматія. Кіровоград: Степова Еллада, 

1999. 

13. Кузьменко В. Історія української літератури ХХ-поч.ХХІ ст. У трьох томах. ВЦ 

«Академія», 2013. 

14. Мусієнко О.Г. З порога смерті. Письменники України – жертви сталінських 

репресій. К.: Радянський письменник, 1991. 

15. Неборак В. Введення в Бу-Ба-Бу: Хронопис кінця тисячоліття. Л.: ЛА «Піраміда», 

2015 

16. Стус В. Феномен доби. Сходження на Голгофу слави. К.: Знання, 1993. 

17. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. К.: ВЦ «Академія», 

2011. 



18. Шевчук В.О. Із вершин та низин. Книжка цікавих фактів із історії української 

літератури. К.:Дніпро, 1990. 

19. Шкляр В.І. Пошуки прекрасного. Твори Михайла Коцюбинського: навч. посіб. К.: 

Грамота, 2004 .  

 

Для самостійного читання 

(ті чи інші твори рекомендує викладач, зважаючи на читацькі зацікавлення 

студентів певної  навчальної групи) 

1. М.Старицький. «За двома зайцями» 

2. Р.Горак. «Тричі мені являлася любов» .  

3. М.Коцюбинський. «Що записано в книгу життя». 

4. Є.Чикаленко «Спогади». 

5. О.Кобилянська. «Він і вона». 

6. Леся Українка. «Віла-посестра». Поезії. 

7. В.Винниченко. «Чорна Пантера і Білий Ведмідь». 

8. О. Довженко. Оповідання. 

9. В.Симоненко. Поезії. 

10. Л.Костенко. «Записки українського самашедшого». Цикл «Летючі катрени». 

11. Р.Іваничук «Журавлиний клич», «Черлене вино», «Благослови, душе моя, 

Господа», «Мальви» («Яничари»). 

12. І.Драч. «Чорнобильська Мадонна». 

13. Олесь Гончар. «Берег любові». «Твоя зоря». Поезії. 

14. Є.Гуцало.  «Полювання з гончим псом» (оповідання). 

15. П.Загребельний. «Юлія». 

16. Ю.Мушкетик. «Гетьман, син гетьмана». Збірка оповідань «Селена». 

17. Л. Первомайський «Дикий мед». 

18. А.Дімаров. «Квартира», «Мама Люба», «Дітям до шістнадцяти» (зі  збірки 

оповідань «Міські історії»). 

19. Е.Андієвська. «Роман про добру людину». 

20. Наталена Королева «Предок», «1313», «Сон тіні» 

21. В.Шевчук «Три листки за вікном», «Стежка в траві (Житомирська сага)», 

«Вертеп», «Жінка-змія», «Юнаки з огненної печі», «Горбунка Зоя», «Сповідь». 

22. Г.Пагутяк. «Зачаровані музиканти», «Сни Юлії і Германа». 

23. Г.Гусейнов. «Одіссея Шкіпера та Чугайстра». 

24. М.Матіос. «Солодка Даруся». Оповідання. Новели. 

25. В.Лис. «Століття Якова». 

26. Ю.Андрухович. «Рекреації», «Перверзії». 

27. С.Жадан. Поезії. 

28. О.Ірванець. Поезії. 

29. І.Малкович «Із янголом на плечі». 

30. В.Медвідь «Збираючи каміння». 

31. В.Яворівський «Автопортрет з уяви». 

 

Електронні ресурси: 

1. http://UAmedia.visti.net/link 

2. http:// www.karelia.ru/psu/-eflov/online.html 

3. http:// www.nbuv.gov.va/  

4. http:// www.edu-ua.net/library/   

5. http:// ukrlit.iscool.net/  

6. http://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html                             

7. http://pidruchnyk.com.ua/391-ukrayinska-lteratura-semenyuk-tkachuk-slonovska-10-

klas.html                

http://www.karelia.ru/psu/-eflov/online.html


8. http://pidruchnyk.com.ua/390-ukrayinska-lteratura-semenyuk-tkachuk-slonovska-10-

klas.html 

9. http://pidruchnyk.com.ua/463-ukrayinska-lteratura-movchan-avramenko-makarenko-11-

klas.html 

10.http://pidru4nik.com/publ/11_klas/ukrajinska_literatura/ukrajinska_literatura_11_klas_

movchan/197-1-0-233 

11. https://www.obozrevatel.com/moyashkola/books/11klass/ukrainskaja_literatura/1263/                    

12.http://pidru4nik.com/publ/11_klas/ukrajinska_literatura/ukrajinska_literatura_11_klas_

bernadska_n_i/197-1-0-1505 

13.http://pidru4nik.com/publ/11_klas/ukrajinska_literatura/khrestomatija_z_ukrajinskoji_li

teraturi_sribnij_ptakh_11_ 

    klas_druga_chastina_g_f_semenjuk/197-1-0-1111                

14.https://www.megakniga.com.ua/catalog/knigi/serednya-shkola/6-klas-12316/ukr-lit-

11kl-hrest-akadem-prof-11r-vesna.html#.W0MJD9SLS9I                 

15.https://www.megakniga.com.ua/catalog/knigi/serednya-shkola/6-klas-12316/daydzhest-

10-11-klas-ukrayinska-literatura.html#.W0MKbdSLS9I                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


