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Пояснювальна записка 
 

Вступ 
 
 

    Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її 

пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння 

українською мовою сприяє залученню до надбань культури українського 

народу, виробляє почуття впевненості у власних силах, допомагає свідомо 

мотивувати вибір майбутньої професії. 

  Відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти, з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій до мовної 

освіти, завданнями освітньої галузі в старшій школі є подальший розвиток 

базових лексичних, граматичних, культуромовних, стилістичних, орфоепічних, 

правописних умінь і навичок на основі узагальнення й поглиблення знань про 

мову як суспільне явище, вироблення комунікативних умінь і навичок 

ефективного спілкування в різних життєвих ситуаціях.   

          Українська література в загальному світовому контексті є свідченням 

високої духовної та цивілізаційної розвиненості українського народу, 

невід’ємною складовою його національної культури. Як мистецтво слова вона є 

носієм потужного заряду духовної енергії, здатна передавати загальнолюдські й 

національні цінності від покоління до покоління, культивувати їх у людській 

душі.  Літературна освіта є важливим чинником створення оптимальних 

передумов розвитку всебічно освіченої особистості, виховання громадянина-

патріота України, а її зміст базується на засадах загальнолюдських і 

національних цінностей, принципах гуманізму й демократії. Відповідно, у 

сьогоднішній освітній системі предмет «Українська література» набуває 

особливої актуальності й вагомості.  

          Матеріал програми розподілено за такими розділами:  

«Українська мова» («Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», 

«Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», 

«Орфоепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення»); 

«Українська література» («Усна народна творчість та давня література», 

«Література кінця XVIII — початку XX ст.», «Література XX ст.», «Твори 

українських письменників-емігрантів», «Сучасний літературний процес», 

«Література рідного краю»). 

Українська мова 

Фонетика. Орфографія 

 

     Орфографічні норми. Орфограма. Орфографічне правило. Принципи 

української орфографії. 

     М’які приголосні звуки, позначення м’якості на письмі. 

     Буквосполучення йо, ьо. 

     Апостроф. 



     Вимова і позначення на письмі ненаголошених [е], [и], [о]. 

     Букви и, і після ж, ч, ш, щ, та г, к, х, у коренях українських слів. 

     Подвоєння букв на позначення подовження приголосних і збігу приголосних 

звуків. 

      Спрощення у групах приголосних звуків. 

      Вимова і правопис префіксів. Префікси пре-, при-, прі-, пере-, пред-, перед- 

       Вимова і правопис префіксів, що закінчуються на приголосний. 

       Правопис суфіксів. 

       Поняття про милозвучність мовлення. Засоби милозвучності українського 

мовлення. Чергування  [у]- [в],  [і]- [й]. 

       Зміни приголосних звуків при словотворенні, позначення їх на письмі. 

       Велика буква. 

       Написання слів разом, окремо і через дефіс. 

       Правопис не, ні. 

       Вимова і правопис слів іншомовного походження. 

Будова слова 

     Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків у коренях слів: 

чергування о-а, чергування о, е , з і. Чергування е-о після ж, ч, ш. 

     Найголовніші випадки чергування приголосних у коренях слів. 

     Вимова і правопис префіксів з-(зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі-. 

     Подвоєння букв для позначення на письмі збігу однакових приголосних 

звуків. 

     Вимова і написання слів з довгими м’якими приголосними в іменниках 

середнього та жіночого роду. 

     Спрощення в групах приголосних –стн-, -здн-, -ждн-. 

     Написання и, і в словах іншомовного походження. 

     Вимова і правопис слів іншомовного походження з подвоєними 

приголосними. 

Словотвір 

     Зміна приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом -ин(а) від 

прикметників на –ський, -цький,  прикметників на –ський, –зький, іменників на 

–зтво, -цтво, -ство. 

    Написання складних слів. 

Морфологія 
Іменник 

Іменники, що означають загальні і власні назви. 

Велика буква у власних назвах. Власні назви, що беруться в лапки. 

Іменники І відміни, їх відмінювання. Написання відмінкових закінчень. 

Іменники ІІ відміни, поділ їх на групи. Відмінювання іменників ІІ відміни. 

Написання відмінкових закінчень у родовому і давальному відмінках однини. 

Написання закінчень в орудному, місцевому відмінках однини та в називному і 

родовому множини. 

Іменники ІІІ відміни, їх відмінювання. Написання відмінкових закінчень. 

Іменники IV відміни, їх відмінювання. Написання відмінкових закінчень. 

Написання суфіксів іменників. 



Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен та по батькові. Написання 

не з іменниками. 

Прикметник 

Прикметники твердої і м’якої груп. Їх відмінювання. 

Основні способи творення прикметників. 

Написання найголовніших суфіксів  прикметників: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, 

 -юсіньк-, -ев- (-єв), -ов(-йов, -ьов), -ин-, -ічн-. 

Написання н і нн у прикметниках. 

Написання складних прикметників. Перехід прикметників в іменники. 

Написання українських прізвищ. 

Числівник 

     Відмінювання кількісних числівників, їх вимова і написання. Правильне 

вживання в мовленні непрямих відмінків кількісних числівників, а також 

відмінювання форм іменників при числівниках. 

     Відмінювання і написання порядкових числівників. 

Займенник 

    Особові займенники, їх відмінювання та написання. 

Дієслово 

    Не з дієсловами. 

    Дієслова І і ІІ дієвідмін. 

    Написання ненаголошених особових закінчень дієслів І і ІІ дієвідмін. 

    Чергування звуків у дієсловах. 

Дієприкметник 

    Дієприкметниковий зворот, правильне вживання дієприкметникового 

звороту в реченні. 

    Відмінювання дієприкметників і написання їх відмінкових закінчень. 

    Не з дієприкметниками. 

    -Н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового 

походження. 

Дієприслівник 

    Дієприслівники недоконаного виду і доконаного виду та їх утворення. 

Прислівник 

    Правопис прислівників. 

Службові частини мови 

     Правопис сполучників. 

     Написання часток. 

     Правопис прийменників. 

 

Синтаксис. Пунктуація 

Тире між підметом і присудком. 

Прикладка як різновид означення. Написання прикладок через дефіс. 

Прикладки, що беруться в лапки. 

Розділові знаки при поширеній обставині, вираженій дієприслівниковим 

зворотом. 

Порівняльний зворот, розділові знаки при ньому. 

Кома між однорідними членами речення. 



Однорідні і неоднорідні означення. Узагальнюючі слова  в реченнях і 

однорідними членами речення. 

Двокрапка і тире при узагальнюючих словах. 

Розділові знаки при вставних словах і реченнях. Відокремлені члени речення, 

розділові знаки при них. 

Складносурядні речення з єднальними, протиставними і розділовими 

сполучниками. Розділові знаки в складносурядних реченнях. 

Кома між частинами складнопідрядного речення. 

Розділові знаки в безсполучникових реченнях. 

 

 

 

 

Зміст курсу  

Назва 

розділу, теми 
Знання Предметні вміння 

1. 

Фонетика. 

Орфографія. 

Голосні й 

приголосні звуки. 

Позначення звуків 

мовлення на 

письмі. 

Співвідношення 

звуків і букв. 

Найпоширеніші 

випадки 

чергування 

голосних і 

приголосних 

звуків. Основні 

випадки 

чергування у-в, і-й. 

Вживання м’якого 

знака та 

апострофа. Уподіб

нення приголосних 

звуків. Спрощення 

в групах 

приголосних. 

Подовження та 

подвоєння 

приголосних. 

Правопис слів 

іншомовного 

походження. Вжив

ання великої 

Абітурієнт повинен: 

Визначати в словах голосні, тверді і м’які, 

дзвінкі й глухі приголосні, ненаголошені й 

наголошені голосні. Розпізнавати явища 

уподібнення приголосних звуків, 

спрощення в групах приголосних, основні 

випадки чергування голосних і 

приголосних звуків, чергування у-в, і-

й; ділити слова  для переносу. 

Правильно писати слова з вивченими 

орфограмами, знаходити й виправляти 

орфографічні помилки на вивчені правила. 



букви. Правила 

переносу слів з 

рядка в рядок. 

2. Будова 

слова. 

Словотвір 

Будова слова. 

Основа слова й 

закінчення. 

Значущі частини 

слова: корінь, 

префікс, суфікс, 

закінчення. 

Складні випадки 

правопису 

значущих частин 

слова. Словотвір. 

Основні способи 

словотворення в 

українській мові. 

Правопис 

складних та 

складноскорочени

х слів.  

Відділяти закінчення слів від 

основи,членувати основу на значущі 

частини,добирати спільнокореневі слова, 

слова з однаковими префіксами й 

суфіксами; розрізняти форми слова й 

спільнокореневі слова, 

правильно вживати їх у 

мовленні; визначати спосіб творення слів. 

3. 

Морфологія. 

3.1. Іменник 

Іменник як частина 

мови: значення, 

морфологічні 

ознаки, 

синтаксична роль. 

Особливості 

вживання та 

написання 

відмінкових форм. 

Букви -а(-я),      -у(-

ю)в закінченнях 

іменників другої 

відміни. 

Відмінювання 

іменників, що 

мають лише форму 

множини. 

Розпізнавати іменники, визначати їхнє 

загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксичну роль;визначати основні 

способи творення іменників; правильно 

відмінювати іменники,відрізняти правильн

і форми іменників від помилкових 

3.2. 

Прикметник 

Прикметник як 

частина мови: 

значення, 

морфологічні 

ознаки, 

синтаксична роль. 

Розряди 

прикметників за 

Розпізнавати прикметники, визначати їхнє 

загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксичну роль; розряди прикметників за 

значенням; утворювати форми ступенів 

порівняння якісних прикметників; 

відмінювати прикметники 



значенням. 

Ступені 

порівняння якісних 

прикметників. 

Зміни приголосних 

при творенні 

ступенів 

порівняння 

прикметників. 

Особливості 

відмінювання 

прикметників 

(тверда й м’яка 

групи) 

3.3. 

Числівник. 

Займенник. 

Числівник як 

частина мови: 

значення, 

морфологічні 

ознаки, 

синтаксична роль. 

Займенник як 

частина мови: 

значення, 

морфологічні 

ознаки, 

синтаксична роль. 

  

Особливості 

правопису 

числівників та 

займенників. 

Розпізнавати числівники,  

займенники, визначати їхнє загальне 

значення, морфологічні ознаки, 

синтаксичну роль, основні способи їх 

творення, 

відмінювання;визначати особливості 

правопису займенників, числівників; 

сполучуваність числівників з іменниками 

3.4. 

Прислівник. 

Прислівник як 

частина мови: 

значення, 

морфологічні 

ознаки, 

синтаксична роль. 

Зміни приголосних 

при творенні 

прислівників 

вищого та 

найвищого 

ступенів. Правопис 

прислівників на-о, 

-е, утворених від 

прикметників і 

Розпізнавати прислівники,визначати їхнє 

загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксичну роль; утворювати  форми 

прислівників; знати особливості правопису 

прислівників. 



дієприкметників. 

Написання разом, 

окремо й через 

дефіс прислівників 

і сполучень 

прислівникового 

типу 

3.5.  Службові 

частини мови 

Прийменник як 

службова частина 

мови. Групи 

прийменників за 

будовою: прості, 

складні й складені. 

Правопис 

прийменників 

Сполучник як 

службова частина 

мови. Групи 

сполучників за 

будовою (прості, 

складні, складені). 

Правопис 

сполучників 

Частка як 

службова частина 

мови. Правопис 

часток. Вигук як 

частина мови. 

Правопис вигуків 

Розпізнавати прийменники, сполучники, 

частки,визначати їхні морфологічні 

ознаки, 

сполучники в мовленні. Знати особливості 

правопису службових частин мови. 

  

  

  

  

4.Пунктуація 

4.1. Просте 

речення 

Тире між підметом 

і присудком. 

Розділові знаки 

при однорідних 

членах речення, 

відокремлених 

членах речення, 

звертаннях, 

вставних словах та 

вставлених 

конструкціях. 

Розрізняти види простих речень. 

Правильно розставляти розділові знаки  

при однорідних членах речення, 

відокремлених членах речення, звертаннях, 

вставних словах та вставлених 

конструкціях. 

4.2. Складне 

речення 

Пунктограми у 

складносурядному 

реченні. 

Пунктограми у 

складнопідрядном

у реченні. 

Розпізнавати складні речення різних типів, 

визначати їхню структуру, види й засоби 

зв’язку між простими реченнями. 

Добирати й конструювати складні 

речення. Правильно розставляти  розділові 

знаки, будувати схему такого речення. 



Пунктограми у 

складному 

безсполучниковом

у реченні та 

реченні з різними 

видами зв’язку. 

  

4.3. Способи 

відтворення 

чужого 

мовлення 

Пряма й непряма 

мова. Речення з 

прямою мовою. 

Слова автора. 

Заміна прямої 

мови непрямою. 

Цитата як різновид 

прямої мови. 

Діалог. Розділові 

знаки при прямій 

мові, діалозі, 

цитатах. 

Визначати в реченні з прямою мовою 

слова автора й пряму мову, речення з 

непрямою мовою; замінювати пряму мову 

непрямою; правильно й доцільно 

використовувати в тексті пряму мову й 

цитати; правильно вживати розділові 

знаки в конструкціях із прямою мовою та 

діалогом 

 

 

Українська література.  

Усна народна творчість та давня література. 

 

Історичні пісні. «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то Хміль».  

Пісні Марусі Чурай. «Віють вітри», «Засвіт встали козаченьки» 

«Дума про Марусю Богуславку». Балада «Ой летіла стріла». 

«Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині 

Ольги) 

«Слово про похід Ігорів»  

Григорій Сковорода. «De libertate», «Всякому місту – звичай і права», «Бджола 

та Шершень», афоризми 

Література кінця XVIII — початку XX ст. 

 

Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка» 

Г. Квітка-Основ’яненко.«Маруся» 

Тарас Шевченко. «До Основ’яненка», «Катерина», «Гайдамаки», «Кавказ», 

«Сон» («У всякого своя доля), «І мертвим, і живим, і ненарожденним…», 

«Заповіт» 

Пантелеймон Куліш. «Чорна рада» 

Марко Вовчок. «Максим Гримач» 

http://zno.if.ua/?p=532
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Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я» 

Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

Іван Карпенко-Карий. «Мартин Боруля» 

Іван Франко. «Гімн», «Чого являєшся мені у сні», «Мойсей». 

 

Література XX ст. 

 

Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків», «Intermezzo» 

Ольга Кобилянська. «Земля» 

Леся Українка. «Contra spem spero!», «Лісова пісня» 

Микола Вороний. «Блакитна Панна» 

Олександр Олесь. «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..» 

Микола Зеров «Київ – традиція» 

Павло Тичина. «О панно Інно», «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа 

шелестить…», «Пам’яті тридцяти» 

Максим Рильський «Молюсь і вірю…», «Вітер грає» 

Микола Хвильовий. «Я (Романтика)» 

Юрій Яновський. «Дитинство» 

Володимир Сосюра. «Любіть Україну» 

Валер’ян Підмогильний. «Місто»  

Остап Вишня. «Моя автобіографія»,  «Сом» 

Микола Куліш. «Мина Мазайло»  

Богдан-Ігор Антонич. «Різдво» 

Олександр Довженко. «Україна в огні», «Зачарована Десна»  

Андрій Малишко «Пісня про рушник» 

Василь Симоненко.«Ти знаєш, що ти - людина», «Задивляюсь у твої зіниці»  

Олесь Гончар. «Залізний острів» 

Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном»  

Василь Стус. «Як добре те, що смерті не боюсь я», «О земле втрачена, явися!..» 

Іван Драч. «Балада про соняшник» 

Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать», «Українське альфреско», 

«Маруся Чурай»  

Твори українських письменників-емігрантів. 

Іван Багряний. «Тигролови». 

Євген Маланюк.  «Стилет чи стилос». 

Сучасний літературний процес. 

Загальний огляд, основні тенденції. 

Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, "Нова дегенерація", "Пропала грамота", 

"ЛуГоСад").  



Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси. 

                                      Література рідного краю. 

О.Духнович, В.Гренджа-Донський, І.Чендей, П.Скунць, Ю.Станинець, 

П.Мідянка, М.Дочинець та ін.. 

 

Зміст курсу 

 

Назва 

розділу 

Зміст  літературного матеріалу 

(письменники, твори) 
Предметні уміння та навички 

1. Усна 

народна 

творчість 

та давня 

література 

Загальна характеристика 

календарно-обрядових, суспільно-

побутових та родинно-побутових 

пісень.  

Історичні пісні. «Ой Морозе, 

Морозенку», «Чи не той то Хміль».  

Пісні Марусі Чурай.«Віють вітри», 

«Засвіт встали козаченьки» 

Тематика, образи, зміст народних 

дум і балад.  

«Дума про Марусю Богуславку». 

Балада «Ой летіла стріла» 

«Повість минулих літ» (уривки про 

заснування Києва, про помсту 

княгині Ольги) 

«Слово про похід Ігорів»  

Григорій Сковорода. «De libertate», 

«Всякому місту – звичай і права», 

«Бджола та Шершень», афоризми 

 

 

 

Абітурієнт повинен уміти: 

Аналізувати літературний твір 

чи його уривок.  

Розрізняти види і жанри усної 

творчості. 

Розрізняти і називати 

різновиди календарно-

обрядових пісень. Аналізувати 

зміст, образи, настрої 

суспільно-побутових і 

родинно-побутових пісень.  

Визначати провідні мотиви 

історичних пісень, 

характеризувати образи героїв 

їх – історичних осіб.  

Визначати тематику й 

художні особливості балад і 

дум, пісень Марусі Чурай.  

Виділяти у фольклорних 

творах анафори, рефрени, 

постійні епітети, 

персоніфікацію, символи, 

гіперболу, визначати їхню 

художню роль. 

2. 

Література 

кінця 

XVIII — 

початку 

XX ст. 

Іван Котляревський. «Енеїда», 

«Наталка Полтавка» 

Г. Квітка-Основ’яненко.«Маруся» 

Тарас Шевченко. «До 

Основ’яненка», «Катерина», 

«Гайдамаки», «Кавказ», «Сон» («У 

всякого своя доля), «І мертвим, і 

живим, і ненарожденним…», 

«Заповіт», «Мені однаково» 

Пантелеймон Куліш. «Чорна рада» 

Марко Вовчок. «Максим Гримач» 

Іван Нечуй-Левицький. 

Знати основні теоретико-

літературні поняття:  

1. сентименталізм, 

романтизм, реалізм, їхні 

ознаки; 

 епос, новела, 

оповідання, повість, 

роман, різновиди повісті 

та роману;  

 лірика, сонет, гімн, 

послання, поема, 

тематичні різновиди 

http://zno.if.ua/?p=532
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Назва 

розділу 

Зміст  літературного матеріалу 

(письменники, твори) 
Предметні уміння та навички 

«Кайдашева сім’я» 

Панас Мирний «Хіба ревуть воли, 

як ясла повні?» 

Іван Карпенко-Карий. «Мартин 

Боруля» 

Іван Франко. «Гімн», «Чого 

являєшся мені у сні», «Мойсей» 

лірики; 

 драма, комедія, 

трагікомедія, власне 

драма, містерія, драма-

феєрія.  

 Види комічного: гумор, 

іронія, сатира, сарказм, 

гротеск, бурлеск, 

травестія. 

Визначати дво- і трискладові 

віршові розміри. 

3. 

Література 

XX ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло Коцюбинський. «Тіні 

забутих предків», «Intermezzo» 

Ольга Кобилянська. «Земля» 

Леся Українка. «Contra spem 

spero!», «Лісова пісня» 

Микола Вороний. «Блакитна 

Панна» 

Олександр Олесь. «Чари ночі», «О 

слово рідне! Орле скутий!..» 

Павло Тичина. «О панно Інно», 

«Арфами, арфами…», «Ви знаєте, 

як липа шелестить…», «Пам’яті 

тридцяти» 

Максим Рильський «Молюсь і 

вірю…», «Вітер грає» 

Микола Хвильовий. «Я 

(Романтика)» 

Юрій Яновський. «Подвійне коло», 

«Шаланда в морі» 

Володимир Сосюра. «Любіть 

Україну» 

Валер’ян Підмогильний. «Місто»  

Остап Вишня. «Моя 

автобіографія»,  «Сом» 

Микола Куліш. «Мина Мазайло»  

Богдан-Ігор Антонич. «Різдво» 

Олександр Довженко. «Україна в 

огні», «Зачарована Десна»  

Андрій Малишко «Пісня про 

рушник» 

Василь Симоненко.«Ти знаєш, що 

ти - людина», «Задивляюсь у твої 

зіниці»  

Визначати місце і роль митця 

в літературному процесі. 

Знати основні теоретико-

літературні поняття:  

український модернізм і його 

особливості;  

модерністські напрями та 

течії: імпресіонізм, 

неоромантизм, експресіонізм;  

Знати основні теоретико-

літературні поняття:  

поетичний синтаксис (інверсія, 

тавтологія, антитеза, анафора, 

епіфора, паралелізм);  

риторичні звертання і 

запитання,  

алітерація, асонанс; 

різновиди роману (роман у 

новелах, роман у віршах);  

кіноповість; 

усмішка.  

Вміти пояснювати поняття: 

«Розстріляне відродження»; 

психологізм; 

асоціативність. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назва 

розділу 

Зміст  літературного матеріалу 

(письменники, твори) 
Предметні уміння та навички 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Твори 

українсь-

ких 

письмен-

ників-

емігрантів.  

 

 

5. 

Сучасний 

літературн

ий процес 

 

 

 

 

6. 

Література 

рідного 

краю  
 

Олесь Гончар. «Залізний острів» 

Григір Тютюнник. «Три зозулі з 

поклоном»  

Василь Стус. «Як добре те, що 

смерті не боюсь я», «О земле 

втрачена, явися!..» 

Іван Драч. «Балада про соняшник» 

Ліна Костенко. «Страшні слова, 

коли вони мовчать», «Українське 

альфреско», «Маруся Чурай»  

    

  

 Іван Багряний. «Тигролови». 

 Євген Маланюк.  «Стилет чи 

стилос». 

 

 

 

 

Загальний огляд, основні тенденції. 

Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, 

"Нова дегенерація", "Пропала 

грамота", "ЛуГоСад").  

Постмодернізм як один із художніх 

напрямів мистецтва 90-х років, 

його риси. 

 

О.Духнович, В.Гренджа-Донський, 

І.Чендей, П.Скунць, Ю.Станинець, 

П.Мідянка, М.Дочинець та ін.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтуватися в основних 

тенденціях функціонування 

української літератури за 

кордоном і творчості 

українських письменників-

емігрантів. 

Знати особливості 

пригодницького роману. 

Орієнтуватися в основних 

тенденціях розвитку сучасної 

літератури; знати літературні 

угруповання 80-90-х років. 

Визначати найхарактерніші 

ознаки постмодернізму. 

 

 

Знати основних представників 

літератури Закарпаття, 

називати основні твори, 

вибірково знати сюжет та 

головних героїв. 

 

 

 

 

Рекомендована література   

1. Авраменко О.М. Українська мова. Збірник текстів для диктантів: 9 

клас. – Грамота, 2016. 

2. Дуда О.О., Шевеляєва Л.А. Українська мова: Комплексний довідник. 5-

9 класи / За ред. А.О. Свашенко. – 3-тє вид., доп. – Х. : Веста: 

Видавництво «Ранок», 2016. – 416 с. 



3. Корицька Г.Р. Збірник диктантів з української мови: Комплексний 

довідник. 5-11 класи. – Мандрівець, 2011. 

4. Омельчук С.А. Практикум з правопису української мови: 5-11 класи. – 

Грамота, 2009. 

5. Попко О.Г. Українська мова за всією шкільною програмою: 

Практичний довідник. 5-11 класи. – Весна, 2016. 

6. Полякова Л.О. Український орфографічний словник: 5-11 класи. – 

Торсінг-плюс, 2015. 

7. Коротич К.В. Українська мова. Зошит для успішного набуття 

орфографічних та пунктуаційних навичок: 6 клас. – Ранок, 2015. 

8. Коротич К.В. Українська мова. Зошит для успішного набуття 

орфографічних та пунктуаційних навичок: 9 клас. – Ранок, 2016. 

    10.Ковалів Ю. Українська поезія першої половини ХХ ст.— К., 2000. 

    11.Корнієнко Н. Лесь Курбас: Репетиція майбутнього.— К., 1998. 

12.Костенко Л. Геній в умовах заблокованої культури // Літературна     

Україна.— 1991.— 26 вересня. 

    13. Мовчан Р. Українська проза ХХ століття в іменах: Посібник.— К., 

2007. 

14.Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини 

ХХ ст.: Україна і Польща.— К., 2002. 

15.Неврлий М. Українська радянська поезія 20-х років. Мікропортрети в 

художніх стилях і напрямах.— К, 1991. 

16.Шерех Ю. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеологія.: У 3-

х т.— Харків, 1998 —1999. 

17.Чорній С. Український театр і драматургія.— Мюнхен — Нью-Йорк, 

2009. 

 

 
 


